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GİRİŞ 

«Pedaqogika» adı altında təqdim olunan bu kitab pedaqoji 
elmlər sisteminə daxil olan bir sıra sahələri özündə əks etdirir. 
Köməkçi tədris vəsaiti kimi hazırlanan bu kitabda məktəbəqədər 
pedaqogika, məktəb pedaqogikası, didaktika, pedaqoji fikir tarixi, 
müqayisəli pedaqogika^ tərbiyə nəzəriyyəsi və ədəbi tənqidə dair 
pedaqoji düşüncələr adı altında verilmiş tədqiqat materiallan ali 
məktəblərin pedaqoji fakültələrinin bakalavr və magistr 
pillələrində təhsil alan tələbələr, aspirantlar, dissertantar, habelə 
müəllimlər və digər mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Əsərə daxil edilmiş interaktiv təlim üsullan, distant təhsil, 
müqayisəli pedaqogika kimi yeni məsələlər Azərbaycan təhsilinin 
Qərb təhsilinə inteqrasiya edildiyi indiki şəraitdə önəmli sayıldığı 
kimi, mübahisələr də doğura bilər. Bu məsələlərlə bağlı tənqidi 
fikirlərini bizə bildirən oxuculara qabaqcadan minnətdarlığımızı 
bildiririk. Əsərin «Uşaq bağçalannda musiqili- didaktik oyunlann 
təşkili formaları», «Didaktik oyunlarm təşkili zamanı 
etnopedaqoji nümunələrdən istifadə imkanlan», «Didaktik 
oyunlann ssenariləşdirilməsi» adlanan yanmfəsilləri Ləman 
Əliyeva ilə, «Kitabi-Dədə Qorqud»-da ekoloji tərbiyə ilə bağlı 
fikirləD), «Əfsanə və rəvayətlərdə ekoloji tərbiyə ilə bağlı 
fikirlər» adlı yanmfəsilləri, Gülzar Əliyeva ilə «İnteraktiv təlim 
üsullanndan istifadə», «Oxu dərslərində inteqrativ üsullardan 
istifadə» və «İbtidai siniflərdə didaktik oyunlar vasitəsilə estetik 
tərbiyənin təşkili» adlanan yanmfəsillər isə Mətanət Sadıqova ilə 
müştərək hazırlanmışdır. 

Vəsaitin «Müqayisəli pedaqogika» fəslini hazırlayarkən 
M.A.Sokolova, E.N.Kuzmina, M.L.Rodionovanm müəllifliyi ilə 
Moskvada çap olunan «Sravnitelnaya pedaqogika» (Moskva, 
Prosveşenie, 1978) adlı kitabdakı faktlardan, rəqəmlərdən, 
informasiya və məlumatlardan istifadə olunmuşdur. 



I FƏSİL. PEDAQOGİKANIN ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏRİ 

1.1. Pedaqogika bir elm kimi 

Məlum olduğu kimi, pedaqogika bir elm kimi XVII əsrdə 
böyük çex maarifçisi, ictimai xadimi Yan Amos Komenski 
(1592-1670) tərəfindən yaradılmışdır. Yan Amos «Böyük 
didaktika» əsərini yazmaqla sadədən mürəkkəbə doğru olmaqla 
pilləli təhsilin inkişaf xüsusiyyətlərini, təlim etmənin, yəni 
öyrətmənin mahiyyəti, qanunauyğunluqlan, üsullan, yollan, 
prinsipləri və təşkilati formalanm müəyyənləşdirmişdir. O, 
«Böyük didaktika» əsərində ardıcıllıq, sistematiklik, əyanilik, 
şüurluluq, müvafiqlik, biliklərin möhkəmləndirilməsi, 
təbiətvarislik prinsiplərini elmi-pedaqoji əsaslara söykənən 
cəhətlərini aydınlaşdırmış, təlimin əsas təşkilati forması olan 
dərsin strukturu, mərhələləri, tipləri, formalan, tərbiyəvi 
əhəmiyyəti barədə ətraflı məlumat verməklə yeni bir 
elmi-pedaqoji sistem yaratmışdır. Ko- menskinin bu sistemi bu 
gün də dünya təhsil sisteminin əsası və bünövrəsi hesab olunur. 
Y.A.Komenski çex pedaqoqu sayılsa da o, Çexiyada çox az bir 
müddət yaşamış və əsərlərinin cüzi bir hissəsini Çexiyada yazıb, 
onlann böyük əksəriyyətini Avropanın diger ölkələrində 
hazırlamış və çap etdirmişdir. Bunun isə en başlıca səbəblərindən 
biri onun Hembom Akademiyasında oxuması, Almaniya 
Federasiyasının Baden Vürtemberq Universitetini bitirməsidirsə, 
ikinci başlıca səbəbi Çexiyadan qovulması ilə bağlıdır. Çexiyada 
uzun müddət yaşayıb işləyə bilməmeşinin səbəbi isə Y.A.Komen- 
skinin Çexiyadakı Protestant Çex Qardaşları Sektasının 
(məzhəbinin) üzvü olması, bu məzhəbin mənəvi dəyərlərini 
təlim-tərbiyə işinin ortodoksal qanunauyğunluqlan və prinsipləri 
kimi təqdim etməsi nəticəsində katolik kilsəsinin və siyasi 
dairələrin tənqidinə məruz qalaraq ölkədən sürgün edilməsidir. 
İki böyük məzhəbin, iki nəhəng dini qurumun yaratdığı 
qarşıdurmalar, ixtişaşlar ölkədəki siyasi duruma mənfi təsir 
göstərdiyindən Yan Amosun mənsub olduğu Çex 
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Qardaşları Sektası darmadağın edilmiş, onun üzvlərindən bir 
qismi həbs edilmiş, bir qismi edam olunmuş, bir qismi isə ölkədən 
sürgün edilmişdir. Y.A.Komenski də sürgün olunanlar sırasmda 
olmuşdur. Güman etmək olar ki, ölkənin siyasi dairələri onun 
maarifçi olduğunu, təlim nəzəriyyəsinin yaradıcısı olmasmı, 
ziyalılığını nəzərə alaraq ona ən yüngül cəza tətbiq etmişlər. 
Böyük pedaqoq ömrünün axınna qədər Almaniyada, Avstriyada, 
Fransada, Hollandiyada yaşayıb işləməyə məcbur olmuş və 
Hollandiyanın (Niderlandiyanın) paytaxtı Amsterdamda vəfat 
etmişdir. Bu sətirlərin müəlliü Amsterdamda olarkən şəhərin 
girəcəyində Hollandiyanın ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni 
həyatında böyük xidmətləri olan Niderlandın (Bu böyük xadimin 
şərəfinə ölkənin adı Niderlandiya adlandınimışdır - F.S.) abidəsini 
ziyarət edərkən yerli alimlərdən birinin Komenskinin 
Hollandiyanın təhsilinin inkişafındakı rolu ilə bağlı söhbətini və 
ona ithaf olunan xatirə lövhəsini müşahidə etdikdən sonra 
Y.A.Komenski ilə bağlı pedaqogika tarixinə məlum olmayan yeni 
informasiya və məlumätlan əldə etməyə müyəssər olmuşdur. 

Y.A.Komenski Avropanın demək olar ki, bütün ölkələrini 
dolaşmışdır. O, Balkan ölkələrində, İngiltərə, Fransa, Almaniya, 
İtaliya, Avstriya, Belçika, İsveçrədə öz pedaqoji ide- yalannı 
yaymaqla məşğul olmuş, ən çox Almaniya və Hollandiyada öz 
«Böyük Didaktika»sınm tətbiqinə çalışıhışdır. Almaniyada, 
Fransada, İngiltərədə, İtaliyada, Belçikada, Hollandiyada bir sıra 
alimlərlə, maarifçilərlə, pedaqoqlarla keçirdiyimiz görüşlərdən, 
Y.A.Komenski ilə bağlı nəşr olunmuş tədqiqat əsərlərindən, 
habelə Pedaqogika dərsliklərindən, dərs vəsaitlərindən, pedaqoji 
lüğətlərdən, ensiklopedik nəşrlərdən əldə etdiyimiz 
informasiyalara, məlumatlara istinad etməklə belə bir qənaətə 
gəlmək olar ki. Yan Amos öz «Böyük didakti- ka»sını Pansofiya 
məktəbi adlandırmaq istəmiş və doğrudan da əksər yazılaılnda 
Pansofiya ideyasının reallaşmasına ciddi cəhd göstərmişdir. Heç 
bir ədəbiyyatda Komenskinin Pänso- fiya ideyası barədə ətraflı 
məlumatı olmamasını nəzərə alaraq onun haqqında bir qədər 
ətraflı izah olunması burada yerinə 



 

düşərdi. 
Pansofiya sözünün «Pan» sözündən yaranmasına heç bir 

şübhə yoxdur. «Pan» sözü isə yunan sözüdür. Qədim yunan 
mifologiyasma görə Pan meşə və çəmənliklər allahı Hermo- mm 
oğludur. Qədim yunan mifologiyasındankı əski və mütləq 
ideyalara görə bütün canlılar kimi insanlar da meşələrdə 
yaşamışdır. Hermonun oğlu Panın köməyi və himayəçiliyi 
sayəsində guya insanlara «hər şeyi» öyrətmək mümkün olmuş və 
onlar meşələrdən çıxaraq çəmənliklərdə qəbilə və icma şəklində 
yaşamağa müyəssər olmuşlar. Qədim yunanlardan irsən keçən 
«Pan» sözü müasir yunan dilçiliyinin orfoqrafıya lüğətində də 
«Pam> şəklində işlədilir. Mənası isə «Hər şeyi öyrənirəm» 
deməkdir. «Pan» sözü həm keçmiş SSRİ, bu gün- kü Rusiya və 
Azərbaycan məkanında hazırlanan bütün ensiklopedik nəşrlərdə 
«hər şeyi öyrənən» mənasında şərh edilir. ASE-də Pan- (yun. 
Pan-hər şey)- «hər şeyi ehtiva edən», «hər şeyə aidlik» 
mənalanm bildirən mürəÜcəb sözlərin tərkib hissəsi kimi izah 
edilir (bax: ASE-nin baş redaksiyası, Bakı, 1983, səh. 444). 
Komenskinin «Pansofiya məktəbi» əsərini nəzərdən keçirsək 
görərik ki, böyük pedaqoq təkcə bu əsəri ilə yox, elə «Böyük 
didaktika» da daxil olmaqla bütün əsərlərini «Pansofiya ideyası» 
əsasında yazmışdır. Pansofiya ideyası sözünün həm yunanca, 
həm də Komenskinin əsərlərində göstərilən yozumu isə «Hər 
şeyi öyrənmək ideyası» mənasında işlənmişdir. Bu ideyaya 
uyğun olaraq yazdığı «Ana məktəb», «Dillərin açıq qapısı», 
«Bütün əşyalarm teatn», «Duyulan əşyalar aləmi şəkillərdə» 
əsərlərində bir mənalı şəkildə Komenskinin «Hamıya hər şeyi 
öyrətmək» arzusunu görürük. Bütün ensiklopedik nəşrlərdə 
Komenski yaradıcılığı üçün səciyyəvi olan fikir heç bir 
morfoloji-qrammatik dəyişikliklərə uğramadan belə yazılır: 
«Komenskinin pedaqoji görüşlərinin əsasında pansofiya (hamıya 
hər şeyi öyrətmək) ideyası durur». Bu fikir həm də ən görkəmli 
komenskişünas alimlərdən olan A.A.Krasnovskiy (Rusiya), 
D.Lordkipanidze (Gürcüstan) və Ə.Seyidov (Azərbaycan) kimi 
bənzərsiz peda- qoqlanmızın əsərlərində olduğu kimi verilir. 
Görünür həmin 



ensiklopedik nəşrlərdə Komenski haqqında verilən bu tn onun 
yaradıcılığına aid olan mətnə daxil edərkən adı çəkilən alimlərin 
əsərlərindəki eyni formalı fikrə istinad olunmuşdur. 

Y.A.Komenskinin «Pansofiya ideyası» fikrinin ən maraqlı 
cəhəti onun bu sözün ikinci tərəfinə «sofiya» sözünü əlavə 
etməsidir. Burada bir məsələyə də aydınlıq gətirsək fikrimizi 
daha dürüst məntiqə söykənən məcraya yönəltmiş oluruq. Bu, 
«Pan» sözünün hamımıza yaxşı məlum olan tərəfidir. Yəqin 
hamımızın yaxşı yadındadır ki, keçmiş SSRİ məkanında 
kommunist ideologiyasının ən qatı tənqid hədəflərindən biri də 
«Panislamizm», «Pantürkizm» idi. Kommunist ideoloqlan 
«Panislamizm»i, «Pantürkizm»i açıqlamasalar da bizə aydın idi 
ki, panislamizmin, pantürkizmin vahid mənsəbi hamıya 
«Qurani-Kərim»dən gələn elmi, mənəvi, əxlaqi dəyərləri 
öyrətmək ideyası idi. Komenskiyə də bu ideya heç şübhəsiz ki, 
məlum idi. Komenski də bu ideyanın fonunda özünün «Pansofiya 
ideyası»nı irəli sürmək və hamıya hər şeyi öyrətmək istəyirdi. 
Əgər panislamizm «Qurani- Kənim»dən gələn ideyalar əsasında 
hamıya hər şeyi öyrətməyə üstünlük verirdisə, Komenskinin 
Pansofiya ideyasında protestançılığın dini ideologiyası xəttinə 
üstünlük verilirdi (Yuxanda qeyd etdiyimiz kimi Komenskinin 
Çexiyada qəbul edilməməsi və oradan qovulmasının 
səbəblərindən biri də bu idi). Nəzərə alsaq ki, «Sofiya» sözü də 
qədim yunan mifologiyasından gəlir, qədim yunan əski mifoloji 
fikrinə görə, müqəddəs Sofiya hər fəndi bilən mifdir. 
Yımanıstanda yaranan «Sofizm cərəyanı» da həmin ölkədəki 
Sifistikaya əsaslanır. Sifistika isə yunanca 
«Sophistike»-mübarizəni fəndgirliklə aparmaq bacanğı 
mənasında şərh edilir (Bax: ASE, Bakı, ASE-nin baş redaksiyası, 
səh. 394). Yunan Sofistləri (yunanca «sophistes») ixtiraçılar, 
müdriklər, aqillər hesab olunurdu. 

Bütün bu məna çalarlannı nəzərə alan Komenski 
«pansofiya ideyası» deyəndə sxolastik və doqmatik fərdi 
təlimdən imtina etməklə hamıya hər şeyi ayn-ayn elmlər 
vasitəsilə sinif şəraitində, müəllimin rəhbərliyi altında, təlimin 
təşkilati 
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olan dərs zamanı öyrətməyə üstünlük verirdi və buna da 
nail oldu. Beləliklə, elmi pedaqogikanın bünövrəsi qoyuldu. 
«Pedaqogika» sözü də yunan sözüdür və sözün kökü olan 
«pedaqoq» sözündəndir. Pedaqoq (yunanca «Paidaqoqos»- 
tərbiyəçi; paiz, paidos-uşaq+aqo-yönəldirəm, tərbiyə edirəm), 
yaxud pedaqogika sözünə Komenskinin əsərlərində rast 
gəlmirik. Qeyd etdiyimiz kimi, elmi pedaqogika Komenski 
tərəfindən əsası qoyulan elmi didaktika (Böyük didaktika) 
əsasında yaradılmışdır. Komenski elmi didaktika sahəsində 
yaratdığı konsepsiyalanm əsasən Almaniyada, Avstriyada və 
Hollandiyada tətbiq etməyə başlamışdır. Həmin dövrdə 
Çexiyada və adı çəkilən ölkələrdə dövlət dili alman dili olduğu 
üçün Y.A.Komenski elmi-didaktika sahəsindəki («didaktika» 
jnınan sözü olub «didaktikos» sÖ2mndəndir, mənası «ibrətamiz» 
deməkdir. Uşaqlara en ibrətamiz bilik, bacanq vərdişlərinin 
aşılanması mənasını verir) kəşflərini həm Almaniyada, həm 
Avstriyada, həm də Hollandiyada praktik həllinə nail olmaqda 
heç bir çətinlik çəkməmişdir. Almanlar Komenski irsindən 
bəhrələnərək özləri üçün didaktik sistem (təlim və təhsil sistemi) 
yaratmışlar. Rusiyada çar imperiyasımn hakimiyyəinə son 
qoyulduqdan sonra yaranan sovet hökuməti alman təhsil 
sistemini novator təhsil sistemi kimi bəyənərək sovet təhsil 
sistemini «Təhsil sisteminin Alman Maketi» əsasında 
formalaşdırdı. Burdan belə qənaətə gəlmək olar ki, dünya 
miqyasmda mövcud olan iki fövqəltəbii ölkənin uğurlu təhsil 
sistemi Yan Amos Komensknin yaratdığı elmi pedaqogikanın 
əsaslan üzərində qurulmuşdur. 

Əsası Komenski tərəfindən qoyulan elmi pedaqogika sonralar 
Almaniya (A.Disterverq, I.Q.Çeyder, İ.P.Brikman, 

M. A.Julian, F.A.Hekta, S.A.Kurenin, Tirs və b.), Fransa 
(J.J.Russo, V.Kuzenin, K.A.Helvetsi, D.Didro və b.), İsveçrə 
(İ.Q.Pestalotsi, E.A.Exes), İngiltərə (F.Mailinson, M.Sebler, 
B.Holrus və b.), Amerika (R.Kiq-Hol, D.Veredey, İ.KendI, 
D. Qis və b.), Bolqanstan (N.Sakirov), Çexiya (Sinqule), Polşa 
(B.Suxadolski), Rusiya (L.N.Tolstoy, N.İ.Piraqov, 
K.p.Uşinski, N.Simbriyev, A.Kairov, N.K.Qonçarov, 
N. İ.Boldırev, B.İ.Esipov, F.F.Korolyov, S.P.Baranov, L.P.Bo- 



lotina, T.V.VoIikova, B.A.Slastenin, B.B.Krayevskiy, 
İ.F.Xarlamov, T.A.İlina, Y.Babanski, P.Pidkasistiy, Podlasiy və 
b.), Gürcüstan (Lordkipanidze), Azərbaycan (M.Mehdizadə, 
M.Muradxanov, Ə.Seyidov, N.Kazımov, Ə.Həşimov, Z.Qaralov, 
Y.Talıbov, Ə.Ağayev, H.Əhmədov və b.) mütəfəkkirləri və 
pedaqoqlan tərəfindən inkişaf etdirilərək formalaşdınimışdır. 

Azərbaycanda vüsət alan elmi pedaqogikanın didaktika 
(təlim və təhsil nəzəriyyəsi), tərbiyə nəzəriyyəsi, məktəbşü- 
naslıq, ali məktəbdə pedaqoji prosesə xidmət kimi bölmələri bir 
sıra səriştəli tədqiqatçı-pedaqoqlar (Fərahijn Sadıqov, Akif 
Abbasov, Əmrulla Paşayev, Fərrux Rüstəmov, Ağahüseyn 
Həsənov, Rəfiqə Mustafayeva, Nübar Muxtarova, Sürəyya 
Əliyeva, Sərdar Quliyev, Hikmət Əlizadə, Fikrət Seyidov, Balaş 
Abbaszadə, Vidadi Xəlilov, Oqtay Rəcəbov, Mircəfər Həsənov 
və b.) tərəfindən təkmilləşdirilir. Yaxşı hal kimi qeyd olunmalıdır 
ki, Azərbaycanda yaranan milli pedaqogika öz milli və 
ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan məzmunu və strukturu ilə 
diqqəti cəlb edir. Milli pedaqogikadakı pedaqoji elm və pedaqoji 
proses, pedaqoji elmin kateqoriyalan, ziddiyyətləri, 
qanunauyğunluqlan və digər struktur bölmələri milli və bəşəri 
ideyaları özündə əks etdirmək baxımından diqqəti cəlb edir. 

Nurəddin Kazımov, Əliheydər Həşimov, Yusif Talıbov, 
Əjdər Ağayev, Allahverdi Eminov, İramin İsayev, Akif Abbasov, 
Hikmət Əlizadə, Fərahim Sadıqov, Əmrulla Paşayev, Fərrux 
Rüstəmov, Ağahüseyn Həsənov, Ləzifə Qasımova, Rəhimə 
Mahmudova tərəfindən hazırlanan ali və orta ixtisas 
məktəblərində istifadəsi mümkün sayılan «Pedaqogika», 
«Məktəb pedaqogikası», «Ali məktəb pedaqogikası», 
«Məktəbəqədər pedaqogika», «Müqayisəli pedaqogika», 
«Azərbaycan xalq pedaqogikası», «Azerbaydjanskaya narod- 
naya pedaqogika» adlı dərslik və dərs vəsaitləri bu baxımdan 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Milli pedaqogikada pedaqoji elm, 
pedaqoji proses və onlann kateqoriyalan barədə irəli sürülən yeni 
pedaqoji konsepsiyalan barədə bir qədər ətraflı danışmağa 
ehtiyac duyulur. 



1.2. Pedaqoji elmin başlıca kateqoriyaları 

«Kateqoriya» sözünün yunanca yozumu «mülahizə», 
«ittiham», «əlamət» mənalannı bildirir. Fəlsəfədə gerçəklik 
hadisələrini, idrakın ümumi və mühüm xassələrini, tərəflərini, 
münasibətlərini əks etdirən əsas anlayışdır. İnsan onu əhatə edən 
aləmi kateqoriya vasitəsilə dərk edir. Kateqoriya elmi biliyin 
düyün nöqtələri, insanın özünü təbiətdən ayırmasının, yəni dərk 
etməsinin pillələridir (Bax: ASE, səh. 297). Pedaqogikada da 
kateqoriya pedaqoji elmin ümumi və mühüm xassələrini, 
tərəflərini, münasibətlərini və tərkib hissələrini özündə əks 
etdirir. Bu sözü ilk dəfə elmi pedaqogikaya gətirən əməkdar elm 
xadimi, professor Nurəddin Kazımov olmuşdur. O, elmi məqalə 
və çıxışlannda «Milli pedaqogika yollarında» kitabına, ən 
nəhayət 2002-ci ildə dərc etdirdiyi «Məktəb pedaqogikası» 
dərsliyinə yeni bir «Milli pedaqogikada başlıca kateqoriyalar: 
pedaqoji prosesin tamlığını təmin edən amilləD> fəslini daxil 
etmişdir. 

Həmin kitabda oxuyuruq: «Beş başlıca pedaqoji 
kateqoriya var: pedaqoji proses, tərbiyə, təlim, təhsil və psixoloji 
inkişaf Pedaqoji proses deyəndə, təlim, tərbiyə, təhsil və 
bunlardan aynimaz olan psixoloji inkişaf kateqoriiya- lannın 
vəhdəti nəzərdə tutulur. Çünki təlim, tərbiyə və təhsil 
kateqoriiyalannda oxşarlıq əlamətləri fərqli əlamətlərə nisbətən 
xeyli üstünlük təşkil edir; üçündə də iki tərəf (öyrədən və 
öyrənən) iştirak edir; üçündə də bir tərəf digər tərəfə təsir 
göstərir; üçündə də göstərilən təsirlər pedaqoji-psixoloji 
səciyyəli olur; üçündə də pedaqoji-psixoloji təsirlər 
məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil olur; üçündə də xalq üçün 
faydalı olan sistemləşdirilmiş biliklər, bacanq və vərdişlər, 
habelə mənəvi keyfiyyətlər mənimsənilir. 

Pedaqoji prosesin əhatə etdiyi başlıca kateqoriyalara xas 
olan ümumi cəhətləri nəzərə alaraq milli pedaqogika onun 
mahiyyətini belə ifadə edir: sistemləşdirilmiş biliİdərin, bacanq 
və vərdişlərin, habelə mənəvi keyfiyyətlərin adamlar tərəfindən 
məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil mənimsə 
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nilməsi pedaqoji prosesdir» (Bax, Pedaqogika, Çaşıoğlu, 2002, 
səh. 32). 

Bəs pedaqoji prosesin kateqoriyalara bölünməsi hansı 
zərurətdən yaranmışdır. Əlbəttə ki, pedaqoji prosesin 
kateqoriyalara bölünməsi zərurətinin yaranmasının amilləri 
çoxdur. Onlann bir neçəsini diqqət önünə çəkək. 

Birincisi, pedaqoji prosesin konkret kateqoriyalara 
bölünməsi pedaqogikanın mövzusu ilə bağlı mövcud olan bütün 
fikir ayrılığına son qoya bilər. İkincisi, pedaqogikanın tədqiqat 
mövzusu və sahələrinin düzgün müəyyənləşdirilməsi üçün zəmin 
yaranar; üçüncüsü, «təlim», «tərbiyə», «təhsil» anla- yışlannın 
oxşar və fərqli cəhətlərinin sərhədləri düzgün müəyyənləşər və 
beləliklə pedaqogikanı öyrənən gənc nəslin ayrı-ayn dərsliklərdə 
(dərs vəsaitlərində) bu məsələlərlə əlaqədar rastlaşdıqları 
biri-birinə daban-dabana zidd olan fikirlərin, biri-birini təkzib 
edən mülahizələrin, biri-birindən köklü surətdə fərqlənən 
tərəflərin aradan qaldınimasına zəmin yaranmış olar. 

Uzun illərdir bütün dilçilər sözə, cümləyə, nitq hissələrinə 
verilən təriflərdə yekdil fikrə gəlmişlər. Həmçinin, fiziklər, 
bioloqlar, filosoflar və s. kimdən soruşsan ki, «bitmiş bir fikri 
ifadə edən bir və ya bir neçə söz birləşməsinə nə deyilir?», 
şübhəsiz cavab verəcək ki, «cümlə»; yaxud, kimdən soruşsan ki, 
«təsir əks təsirə bərabərdir» fizika qanununun formulası necədir, 
fikirləşmədən cavab verəcək ki, «F=-F». Kimdən soruşsalar ki, 
«şagirdlərin elmi texniki biliklərə yiyələndirilməsi nədir?» Yəqin 
ki, fikirləşməli olacaq (İxtisasa giriş, səh. 38). 

Kimdən soruşsan ki, «Şagirdlərin elmi və texniki biliklər 
sisteminə və bunlarla əlaqədar olan zehni, əməli bacanqlar və 
vərdişlər sisteminə yiyələnməsi bu biliklər əsasında onlarda 
dünyagörüşünün təşəkkül etməsi» nədir? Şübhəsiz, xeyli 
fikirləşməli olacaq, yaxud, «sistemləşdirilmiş biliklər, bacanq və 
vərdişlərin məcmusu» nədir, yəqin, yenə düşünməli olacaq; 
yaxud, «insanın bilik, bacanq və vərdişlərlə silahlandınl- 
ması»na nə deyilir?» Yenə fikirləşmək lazım gələcək. Yaxud, 
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«Təlim prosesində şagirdlərə verilən bilik, bacanq və vərdişlər 
sisteminin məcmusuna nə deyilir? Yəqin, yenə fikirləşməli 
olacağıq. Dərslik və dərs vəsaitlərindən götürülmüş bu beş 
tərifin beşi də «təhsilə» verilən təriflərdir. Təlimin və tərbiyənin 
təriflərini müqayisəli şəkildə təhlil etdikdən sonra buna bənzər, 
hətta bundan da ziddiyyətli yanaşmalann şahidi oluruq. 
Araşdırdığımız 50-dən artıq tərifin 10 faizi üst- üstə düşdüyü 
halda 90 faizi biri-birindən fərqlənir, ya biri- birini inkar edir, ya 
tekzib edir, ya da təhsilin mahiyyətini özündə əks etdirmir. 

Pedaqoji proses anlayışı ilə bağlı bir neçə cəhətə diqqət 
yetirməyə ehtiyac duyulur. Birincisi, bu vaxta qədər elmi 
pedaqogikada pedaqoji proses anlayışına ya az yer verilmiş, ya 
da heç verilməmişdir. Azərbaycanda Mehdi Mehdizadə, Mərdan 
Muradxanov, Tələt Əfəndiyev və İsfəndiyar Vəlixanlı 
tərəfindən 1958-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ tərəfindən çap 
olunan «Pedaqogika» adlı tədris vəsaitində, 1964-ci ildə 
M. Muradxanovun redaktorluğu ilə dərc edilmiş «Pedaqogika» 
dərsliyində və ondan sonra Y.Talıbov, Ə.Ağayev, İ.İsayev, 
A. Eminov, A.Abbasov, H.Əlİzadə, F.Sadıqov, Ə.Həşimov, 
L. Qasımova, R.Mahmudova tərəfindən hazırlanmış dərs 
vəsaitlərinin heç birində pedaqoji prosesin mahiyyəti və 
məzmunu ilə bağlı fəsil və ya paraqraf yoxdur. Üstəlik 
müəlliflərin demək olar ki, hamısı pedaqoji proses deyəndə 
yalnız təlim-tərbiyə müəssisələrində həyata keçirilən prosesi 
nəzərdə tuturlar. Pedaqoji prosesin tədqiqat sahəsi, habelə 
pedaqogikanın mövzusu ilə bağlı fikirlər də mübahisə doğurur. 
Bütün bunlar isə bizim pedaqogikalara rus təsirindən gəlir, 
keçmiş SSRİ məkanında müəllifi M.Şimbriyev olan ilk 
pedaqogika dərsliyindən tutmuş ondan sonra Kairov, Petuxov, 
B. P.Esipov, T.A.İlina, Şukina, H.İ.Boldrev, V.İ.Juravlyov, 
A.H.Aleksyuk, N.B.Savin, K.B.Belski, S.İ.Rinovski, M.A.Ma- 
lenkov, A.N.Alekseyev, O.S.Boqdanov, A.A.Qonçarov, 
N. S.Likin, T.V.Belikov, V.M.Konçaşkin, F.N.Qonobolin, 
Y.K.Babanski, N.A.Sorokin, T.N.Malkovskaya, D.M.Qrişin, 
E. P.Belozertsev, V.A.Slastyonin, Baranov, Lordkipanidze, 
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Podlasıy, V.V.Kraevskiy, A.F.Menyayev, V.M.Polonskiy, 
P.İ.Pidkasistiy, N.E.Şurkova, Qonçarov və başqa müəlliflər 
tərəfindən dərslik və dərs vəsaitlərində istər pedaqoji proses, 
istərsə də pedaqogikanın mövzusu və tədqiqat sahəsi haqqında 
deyilənləri nəzərdən keçirsək, fikrimizi sübut etmək üçün 
istənilən qədər iqtibaslar gətirmək olar. 

İstər keçmiş SSRİ, istərsə də MDB və Rusiya məkanında 
hazırlanmış «Pedaqogika»larda pedaqogikanm mövzusu 
uşaqlann, yeniyetmə və gənclərin əsasən tərbiyəsi, bəzi hallarda 
isə təlim-tərbiyəsindən bəhs edən elm adlandınidığı, 
pedaqogikanın tədqiqat sahəsinin, təlim, tərbiyə və tədris prosesi 
hesab olunduğu üçün pedaqoji prosesin mahi)^əti, məzmunu 
haqqında müfəssəl məlumat verilməmişdir. Əslində adı çəkilən 
müəlliflərdən yalmz bir-ikisi istisna olmaqla onlann böyük 
əksəriyyəti pedaqoji proses anlayışına kiçik bir münasibət belə 
bildirməmişlər. Adı çəkilən və çəkilməyən nıüəlliflər içərisində 
Y.B.Babanskinin redaktorluğu və həmin müəlliflərdən biri 
olduğu «Pedaqogika» adlı dərs vəsaitində (Moskva, Prosvehenie, 
1983, s.73-90) dördüncü fəsil «Pedaqoji proses» adlanır. Üç 
paraqrafdan ibarət olan həmin fəslin birinci paraqrafi «Pedaqoji 
prosesin strukturu və qanuna- uyğunluqlan» adlanır. Həmin 
paraqrafın ikinci abzasında P.F,Kapterov, N.K.Krupskaya, 
A.P.Pinkeviçin əsərlərində təqdim edilən pedaqoji prosesin iki 
tərəfi olan təlim - tərbiyə prosesinin spesifik cəhətlərinin 
dərindən öyrənilməsi və təhlil olunması göstərilir (səh.73). 
Müəllif paraqrafin «Pedaqoji prosesin əsas komponentləri» 
yanmbaşlığı altmda verilmiş şərhinin birinci abzasında isə yazır: 
«Pedaqoji prosesin ən böyük komponentləri təlim və tərbiyə 
prosesidin> (səh.75). Göründüyü kimi Kapterov da, Pinkevski də, 
hətta Babanskinin özü də pedaqoji prosesi təlim-tərbiyə ilə 
məhdudlaşdırmışlar. Pedaqoji prosesin mahiyyəti, məzmunu, 
məqsəd və vəzifələri onun kateqoriyalan da ilk dəfə Azərbaycan 
pedaqoqlan tərəfindən daha dəqiq, səlist, daha zəngin elmi 
dəlillərlə izah edilmişdir. Pedaqoji proses haqqında Ə.Paşayev və 
F.Rüstə- movun müəllif olduqlan «Pedaqogika» adlı dərs 
vəsaitində 
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(Bax, Çaşıoğlu, 2002, səh. 105) «Pedaqoji proses» adlı fəslin 
olması təqdirəlayiq hadisədir. Müəlliflər pedaqoji prosesin 
mahiyyətini, məzmununu, sistemini, qanunauyğunluqlarını, 
mərhələlərini və texnoloji əsaslanm şərh etməklə milli 
pedaqogikanın yeniləşməsi, dünya standartlarına 
uyğunlaşdırılaraq formalaşdıniması baxımından irəliyə doğru 
müsbət və uğurlu bir addım atmışlar. Lakin pedaqoji prosesi 
müəllim və şagirdin qarşılıqlı təsiri ilə məhdudlaşdıran 
müəlliflər «Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə 
şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə pedaqoji proses deyilir» deməkdə 
bu prosesin sərhəddini düzgün müəyyənləşdirə bilməmiş və 
onun kateqoriyalanndan söhbət açmamışlar. 

Müstəqillik qazandığımız 13 il müddətində 50-dən artıq 
elmi məqalə, «Milli pedaqogika yollannda», «Pedaqogika», 
«Ali mətoəb pedaqogikası», «Məktəb pedaqogikası» kimi kitab 
və dərsliklərilə, «Məktəb pedaqogikası sxemlərdə» adlı tədris 
vəsaiti ilə Təhsil islahatlannın gedişində əvəzsiz xidmətlər 
göstərən pedaqoji elmlər doktoru, əməkdar elm xadimi, 
professor, Azərbaycan Dillər Universitetinin kafedra müdiri 
Nurəddin Kazımov ilk dəfə olaraq pedaqoji prosesin 
kateqoriyalannı düzgün müəyyənləşdirməyə müyəssər 
olmuşdur. 

Pedaqoji prosesin kateqoriyalanndan biri də tərbiyədir. 
Tərbiyə şüurlu insan cəmiyyəti yarandığı gündən mövcud 
olmuşdur. Professor Əliheydər Həşimov yazır ki, tərbiyənin 
tarixi insan cəmiyyətinin tarixi qədər qədimdir. İnsan 
cəmiyyətinin inkişafı tarixində elə bir dövr olmamışdır ki, orada 
yaşlı nəslin nümayəndələri gənc nəslin tərbiyəsi qayğısına 
qalmamış olsun. Lakin müxtəlif zamanlarda, müxtəlif inkişaf 
mərhələlərində tərbiyənin mahiyyəti, xarakteri və uşaqlara 
aşılanması yollan eyni səviyyədə olmamışdır. Ən qədim 
zamanlarda tərbiyə işi sadə, tərbiyə məsələləri üzrə bilik, 
bacarıq və baxışlar məhdud olmuşdur... Zaman keçdikcə 
insanlann biliyi və həyat təcrübəsi artır, dünyagörüşü 
genişlənirdi. Tərbiyə sahəsindəki təcrübə və biliklər də artır, 
zənginləşirdi. Onu sələflərdən xələflərə 
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vermək işi xüsusi ustalıq, qayda-qanun, adət və ənənə tələb 
edirdi. 

Bu yolla xalq pedaqogikası yaranmışdır (Ə.Həşimov, 
F. Sadıqov. Azərbaycan Xalq Pedaqogikası, Bakı, Ünsiyyət, 
2000, səh. 6). Professor Yusif Talıbov yazır ki, «Azərbaycan 
məktəbi və pedaqoji fikir tarixinin çox zəngin, qiymətli bir 
incisi xalqın folklor nümunələrində irəli sürülən tərbiyə 
haqqında fikirləridin). 

Ağılarda, laylalarda, atalar sözlərində, tapmacalarda, 
deyimlərdə, düzümlərdə, düzgülərdə, oçəşmələrdə, çaşdırma- 
larda, nəğmələrdə, muğamlarda, nazlamalarda, sınamalarda, 
yanıltmaclarda, vicudnamələrdə, nəsihətlərdə, vəsi)^ətlərdə, 
tuyuqlarda, lətifələrdə, əfsanələrdə, rəvayətlərdə, bayatılarda, 
qoşmalarda, dodaqdəyməzlərdə, diltərpənməzlərdə, nağıllarda, 
dastanlarda, əsatirlərdə istənilən sayda tərbiyəvi fikirlər vardır. 

Klassiklərimizin əsərlərindən kifayət qədər tərbiyəvi 
fikirlər gətirmək olar. 

Tərbiyə nəzəriyyəsinin banisi isə mənim fikrimcə, 
Azərbaycan xalqının XIII əsrdə yaşamış böyük mütəfəkkiri 
Nəsirəddin Tusidir. Nəsirəddin Tusi özünün «Əxlaqi-Nasiri» 
əsərində tərbiyənin bütöv bir sistemini yaratmışdır. Tusi yazır 
ki, «uşaq süddən aynldıqdan sonra hələ əxlaq korlanmağa vaxt 
tapmamış onu tərbiyə etməyə, nizam - intizama öyrətməyə 
başlamaq lazımdır». Uşaq, təbiətində olan fitri nöqsanlara görə, 
pis adətlərə meyl edə biləcəyindən vaxtından əvvəl onun 
qarşısını almaq, təbiətini nəzərdə tutmaqla əxlaqını 
saflaşdırmaq gərəkdir. Tusiyə görə tərbiyənin bünövrəsi belə bir 
əsasa söykənərsə uşağı fəzilətli insan səviyyəsinə yüksəltmək 
olar. Tusi fəzilətlərin əsasında isə hikmətin dayandığını 
söyləyərək yazır ki, «Hikmət cinsinə daxil olan növlərin» 
miqdan yeddidir: birincisi-zəka, ikincisi-dərk cürəti, 
üçüncüsü-zehin aydınlığı, dördüncüsü-öyrənmə asanlığı, beşin- 
cisi-ağıl gözəlliyi, altıncısı-hafizə, yeddincisi-hazırcavablıqdır». 
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Göründüyü kimi, xalqımızın məişətinə daxil olan milli 
tərbiyəmizin çox zəngin təcrübi və nəzəri əsaslan vardır. 

Bəs bu gün elmi pedaqogikada tərbiyə nəzəriyyəsinin 
qoyuluşu necədir? 

Açığmı etiraf etmək lazımdır ki, problemin elmi-pedaqoji 
ədəbiyyatda qoyuluşu heç də ürəkaçan deyil. Bunun üçün 
tərbiyəyə verilən bir neçə tərifi nəzərdən keçirmək kifayətdir. 

«Kommunist tərbiyəsi uşaqlann fiziki və zehni 
qabiliyyətlərini məqsədəyönəlmiş, planlı və mütəşəkkil bir 
surətdə inkişaf etdirmək, onlan bilik, bacarıq və vərdişlərlə 
silahlandırmaq, onlarda elmi-materialist dünyagörüşü təşəkkül 
etdirmək və kommunist əxlaqı sifətləri inkişaf etdirməkdən 
ibarətdir (Bax, Pedaqogika, API-nin nəşri, 1958, səh. 9)». 

Həmin tərif V.I.Lenin adına APİ tərəfindən 1973-cü ildə 
nəşr olunmuş «Pedaqogikaya giriş» adlı dərs vəsaitində təkrar 
olunmuşdur (Bax, səh. 38). 

1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Tədris-Pedaqoji 
Ədəbiyyatı Nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən «Pedaqogika» 
dərsliyinin 5-ci səhifəsində oxuyuruq: «Geniş mənada tərbiyə- 
gənc nəslin fiziki və əqli qabiliyyətini inkişaf etdirmək, uşaqlan 
bilik, bacanq və vərdişlərlə silahlandırmaq və müəyyən 
dünyagörüşünə, əxlaqi sifətlərə yiyələndirməkdən ötrü onlara 
məqsədə yönəlmiş, planlı və mütəşəkkil surətdə təsir 
göstərməkdİD> (Bax, səh. 6). Həmin dərsliyin 253-cü 
səhifəsində «Tərbiyə nəzəriyyəsi» adlanan bölməsinin birinci 
abzasını nəzərdən keçirək; «Pedaqogikanın əsas anlayışları olan 
tərbiyə, təhsil və təlimin mənası aydınlaşdınlarkən tərbiyənin iki 
mənada - geniş və dar mənada işlədildiyi qeyd olundu. Geniş 
mənada tərbiyə məfhumuna daxil olan təhsil, təlimdən, təlim 
nəzəriyyəsindən bəhs edildi». Müəlliflər tərbiyəyə dar mənada 
«Tərbiyə uşağa edilən bütün məqsədəuyğun və mütəşəkkil 
təsirlər deməkdir» kimi tərif vermiş, geniş mənada isə başqa bir 
tərif vermişlər. Başqa bir bölmədə isə təhsilə də, təlimə də eyni 
mənada yanaşmışlar. 

«Pedaqogikadan mühazirə konspektləri» adlanan dərs 
vəsaitində belə bir təriflə üzləşirik: «Tərbiyə tərbiyəçi ilə 
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tərbiyə olunanlar arasında elə qarşılıqlı fəaliyyət prosesidir ki, 
bu prosesdə tərbiyə olunanlann həyata düzgün münasibətləri 
formalaşır, adətlər təşəkkül tapır» (Bakı, Maarif, 1983, səh. 
206). 

«Tərbiyə şəxsi)0'ətin məqsədyönlü formalaşdıniması 
prosesidir» (Bax: Pedaqogika, Bakı, Təbib, 1994, səh. 6). 

«Tərbiyə dedikdə bu və ya digər keyfiyyəti inkişaf 
etdirmək, davranış təcrübəsini formalaşdırmaq üçün 
tərbiyəçinin tərbiyə olunana mütəşəkkil, məqsədyönlü, planlı, 
sistemli və fasiləsiz təsir göstərməsi prosesi başa düşülür» (Bax: 
Pedaqogika, Renesans, 2000, səh. 79). 

«Tərbiyə prosesi şəxsiyyətin inkişafı və formalaş- 
dınlması prosesidin> (Bax: Pedaqogika, Bakı, Çaşıoğlu, 2002, 
səh. 312). 

Bu sonuncu tərif isə Ə.Hoşimov, F.Sadıqov, A.Abbasov, 
H.Əlizadə, Ə.Paşayev və F.Rüstəmov tərəfindən hazırlanmış 
«Pedaqogika» adlı dərs vəsaitlərindən götürülmüşdür. 

Bu tərifləri diqqətlə nəzərdən keçirdikdən sonra belə 
qənaətə gəlmək olur ki, müəlliflər tərbiyənin ayn-ayn əlamət və 
keyfiyyətlərinə, xüsusiyyət və komponentlərinə müxtəlif cür 
yanaşsalar da onun məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil təsir 
vasitəsi olduğunu hamısı qəbul etmişlər. 

Bütün bu müəlliflərdən fərqli olaraq N.M.Kazımov yazır: 
«Tarixən də, müasir dövrdə də tərbiyə birmənalı başa 
düşülməmişdir. Bəziləri pedaqogikanı tərbiyə kimi, tərbiyəni də 
pedaqogika kimi başa düşmüşlər. Tərbiyənin qanu- 
nauyğunluqlan və pedaqogikanın qanunauyğunluqlan arasında 
fərq qoymayanlar da var. İnsan şəxsiyyətinə tərbiyəvi təsirlərlə 
mühit amillərinin təsirlərini eyniləşdirənlər də az deyil. Halbuki 
pedaqoji proses, o cümlədən tərbiyə obyektiv prosesdir, 
ayrı-ayrı şəxslərdən asılı olmur; pedaqogika isə elmdir, özü də 
pedaqoji proses haqqında, həm də tərbiyə haqqında elmdir. 
İnsana mühit və tərbiyənin təsirlərini fərqləndinnək gərəkdir. 
Mühitin təsiri məqsədyönlü deyil, kortəbiidir. Tərbiyənin təsiri 
isə adətən, məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil olur. Deməli, 
milli pedaqogikaya görə tərbiyə 
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kateqoriyası ilkin olaraq belə mənalandmlır: davranışla əlaqədar 
olan mənəvi keyfiyyətlərin adamlarda məqsədyönlü, planlı və 
mütəşəkkil surətdə formalaşdıniması prosesidir» (Bax: 
N.Kazımov. Məktəb pedaqogikası, Bakı, Çaşıoğlu, 2002, səh. 
33). 

Mənim fikrimcə tərbiyənin bu sonuncu tərifini qəbul 
etmək daha məqbul sayılmalıdır. Çünki bir kateqoriya olaraq 
tərbiyənin məqsədi məhz N.Kazımov tərəfindən daha müfəssəl 
şəkildə müəyyənləşdirilmişdir. Gəlin həmin məqsədi nəzərdən 
keçirək: «Sual olunur: Azərbaycan Respublikasının dövlət 
müstəqilliyi şəraitində tərbiyə işinin məqsədi nədən idarət 
olmalıdır? Suala milli pedaqogikada belə cavab verilmişdir: 
davranışla əlaqədar olan milli və ümumbəşəri dəyərlərə gənc 
nəsli məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil yiyələndirmək yolu ilə 
respublikamızın dövlət müstəqilliyini, sərhədlərinin 
toxunulmazlığını, ərazi bütövlüyünü qorumağa, ölkəmizi 
inkişaf etmiş demokratik dövlətlər səviyyəsinə qaldırmağa qadir 
olan vətəndaşlar kimi yetişdirməyə kömək etmək tərbiyənin 
başlıca məqsədidin) (səh. 250). 

Əgər tərbiyəçi qarşısına belə məqsəd qoyarsa o, əsl 
Azərbaycan vətəndaşı tərbiyə etmiş olar. Pedaqoji məntiqə görə 
tərbiyənin nəticəsi sağlam ruhlu vətəndaş yetişdirməkdən 
ibarətdir. Məncə izaha heç bir ehtiyac qalmır. 

Tərbiyənin vəzifələri də bu məqsədə uyğun olaraq 
müəyyənləşdirilməlidir. Özü də formal şəkildə yox. 

Respublikamızda hər il tərbiyənin ayn-ayn tərkib 
hissələri, komponentlərilə bağlı qalaq-qalaq tədqiqatlar apanlır, 
onlarla dissertasiyalar müdafiə edilir. 

Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, tərbiyənin yuxanda 
göstərilən məqsədinə müvafiq olaraq çox saylı vəzifələr 
müəyyənləşdirilir. 

Sual olimur: bu vəzifələrin praktik həllinə nail olmaq üçün 
işçi proqramlann hazırlanması və tətbiqinə nail ola bilərikmi? 
Tərbiyə profilaktikası ilə bağlı dövlət və ictimai təşkilatlar 
qarşısında məsələ qaldınnqmı? Fikrimcə, yox. Son İO ilin 
statistikasına diqqət edək. Hər il orta ümumtəhsil 
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məktəblərini 90-100 minə qədər şagird qurtanr, onlann təxminən 
20-25, bəzən isə 28-30 faizi ali məktəblərə, 15-20 faizi isə peşə və 
orta ixtisas məktəblərinə qəbul edilirlər. Qalan 50 faizdən artıq 
isə Allahın ümidinə buraxılır. Tədqiqatlar göstərir ki, müstəqillik 
qazandığımız 13 il ərzində orta təhsilli gənclərimizin təxminən 
yanm milondan artığı təhsildən və tərbiyə profilaktikasından 
kənarda qaldığı üçün onlann tərbiyəsi də heç şübhəsiz təhsil 
müəssisələrinin, ictimai təşkilatlann diqqətindən kənarda qalır. 
Nəticədə, onlann bir qismi İrana, Türkiyəyə, Rusiyaya, Dübaya iş 
dalınca getməyə məcbur olur. Bir qismi narkobizneslərin təsiri 
altma düşür, bir qismi küçələrdə, bazarlarda xırda alverlə məşğul 
olur, bir qismi isə səfil həyat tərzi keçirirlər. Sovet məkanmda 
fəaliyyət göstərən pioner evləri, pionerlər saraylan, mədəniyyət 
evləri və mədəniyyət saraylan indi özəlləşdirilib. Onlann 
alternativlərinin yaradılması barədə heç kəs düşünmür. Belə 
olduğu təqdirdə tərbiyənin məqsədindən, vəzifələrindən formal 
şəkildə danışmağa heç birimizin haqqı yoxdur. 

Biz tərbiyənin ali məqsədini və ondan doğan vəzifələrin 
həlli yollannı da düşünməliyik. 

Təklif edirəm ki, tərbiyə nəzəriyyəsi ilə məşğul olan 
mütəxəssislər məhz bu vəzifələrin həlli yollannı 
müəyyənləşdirməli, dövlətin və ictimai mühitin diqqətinə 
çatdırmalıdır. 

Başlıca pedaqoji kateqoriyalardan biri də təlimdir. Əsas 
pedaqoji anlayışlardan biri olan təlim məlum olduğu kimi iki 
tərəfli pedaqoji prosesdir. Başqa sözlə desək, təlim öyrədənlə 
öyrənənin qarşılıqlı fəaliyyətidir. Bu fəaliyyət prosesi baxçada, 
orta ümumtəhsil məktəblərində, litseylərdə, orta ixtisas kollec və 
texnikumlannda, ali məktəblərdə, pilotlar, matroslar, miçmanlar, 
ustalar, sənətkarlar, sürücülər hazırlayan peşə kurslannda, hətta 
sirkdə də cərəyan edir. Deməli, təlimi məktəblə 
məhdudlaşdırmaq düzgün sayıla bilməz. 

Təəssüflər olsun ki, pedaqogika dərslik və dərs vəsaitlərinin 
böyük əksəriyyətində təlim yalnız məktəbə şamil edilir. 

Faktlara müraciət edək: 
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«Təlim-müəİİimin rəhbərliyi altında məqsədə 
yönəldilmiş, planlı və mütəşəkkil bir surətdə təhsil almaq 
prosesidir ki, bu prosesdə şagirdlərə biliklər sistematik şərh 
edilir, iş qaydalan göstərilir, onlann bilik, bacanq və vərdişləri 
şüurlu və möhkəm mənimsəməsi, idrak qabiliyyətlərinin inkişaf 
etdirilməsi məqsədilə fəaliyyətləri təşkil olunun> (Mehdizadə 
M. və b. Pedaqogika, səh. 9). 

«Təlim - müəllimin rəhbərliyi altında məqsədə 
yönəldilmiş, planlı və mütəşəkkil bir surətdə təhsil almaq 
prosesidir (Pedaqogikaya giriş. V.İ.Lenin adına APİ-nin 
nəşri,Bakı, 1973, səh. 38). 

«Təlim - müəllimin rəhbərliyi və müvafiq vasitələrin 
köməyilə şagirdlərin həyatı dərk etməsi prosesidir» 
(Pedaqogikadan mühazirə konspektləri. Bakı, Maarif, 1983, 
səh. 114). 

«Təlim - müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı şəkildə 
məqsədyönlü fəaliyyətidir» (Y.Talıbov, Ə.Ağayev, A'Bminov, 
İ.İsayev. Pedaqogika. Bakı, Adiloğlu, 2003, səh. 5). 

«Təlim - müəllimlə şagirdin arasında elə qarşılıqlı 
münasibətlər sistemi nəzərdə tutur ki, bunun nəticəsində şagird 
müəyyən bilik, bacanq və vərdişlər sisteminə yiyələnir, onda 
əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlər formalaşın) (A.Abbasov, 
H. Əlizadə. Pedaqogika. Bakı, Renesans, 2000, səh. 6). 

«Təlim- müəllim və şagirdlərin xüsusi təşkil olunmuş 
prosesdə məqsədli və idarəolunan qarşılıqlı fəaliyyətidin> 
(Ə.Paşayev, F.Rüstəmov. Pedaqogika, Bakı, Çaşıoğlu, 2002, 
səh. 18). 

«Təlim-müəllimin rəhbərliyi altında planlı və mütəşəkkil 
surətdə həyata keçirilən təhsil almaq prosesinə deyilin) 
(Pedaqogika, ADTPƏN, Bakı, 1964, səh. 6). 

Göründüyü kimi, bir-birindən köklü surətdə (ikisi istisna 
olmaqla-F.S.) fərqlənən bu təriflərdə orta ümumtəhsil məktəb- 
lərindəki təlimdən söhbət gedir. Yuxanda təlimin cərəyan etdiyi 
ünvanlann heç birindəki təlim fəaliyyəti nəzərə alınmır. Bu 
təriflərdən fərqli olaraq «Milli pedaqogika yollannda» kitabında 
oxuyuruq: «Təlim kateqoriyasının milli pedaqogika 
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anlamı: Sistemləşdirilmiş milli və ümumbəşəri biliklərə, bacanq 
və vərdişlərə adamlann məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil 
yiyələnməsi və bu zaman onlann həm də mənəvi, psixoloji 
keyfiyyətlərlə silahlanmalan təlimdir (Bax: Milli pedaqogika 
yollarında. Bakı, Ağrıdağ, 2001, səh. 142). 

Moskvada dərc edilmiş «Pedaqogika» dərslikləri 
içərisində «Prosveşenie» nəşriyyatı tərəfindən buraxılan və 
müəlliflər heyəti tərəfindən hazırlanan «Pedaqogika» adlı 
dərslikdə təlimə verilən tərifə də diqqət edək: «Təlim 
öyrədənlərlə öyrənənlərin birgə fəaliyyətidir ki, bu zaman 
birincilər bilik, bacarıq verir, onlann mənimsənilməsinə bu və 
ya digər dərəcədə rəhbərlik edir, ikincilər isə bu bilikləri, bacanq 
və vərdişləri mənimsəyirləD) (Pedaqogika. Moskva, 
Prosveşenie, 1968, s. 26). 

Məhz bu iki tərifdə təlimin bizim nəzərdə tutduğumuz 
bütün ünvanlan, obyektləri nəzərə alınır. 

Bu cəhətdən. professor N.M.Kazımovun «Ali məktəb 
pedaqogikası» dərsliyində təlim üçün daha səciyyəvi olan tərifi 
daha önəmli hesab edirik: «Öyrədənin məqsədyönlü və planlı 
rəhbərliyi altında milli və ümumbəşəri deyərlərlə əlaqədar olan 
biliklərin, bacanq və vərdişlərin öyrənənlər tərəfindən 
mütəşəkkil mənimsənilməsi və bu zaman onlann tərbiyə 
olunmalan və inkişaf etmələri prosesi telimdİD> 
(N.M.Kazımov. Ali məktəb pedaqogikası. Bakı, Nicat, 1999, 
səh. 21). 

Fikrimizcə, bu tərif təlimin bütün elmirpedaqoji 
cəhətlərini özündə ehtiva edir. 

Pedaqoji elmin başlıca kateqoriyalanndan biri də təhsildir. 
Təhsil xalq təsərrüfatının ən apancı sahələrindən, başqa sözlə 
desək, ən mühüm tərkib hissələrindən biridir. Lakin uzun illər 
təhsil əhalinin, adamlann maariflənməsi kimi izah olunub. 
Keçmiş sovet məkanında dövlət idarəetmə sistemində orta 
təhsilə Maarif Nazirliyi, Peşə təhsili və Peşə Təhsili Komitəsi, 
ali və orta ixtisas təhsilinə isə Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi 
rəhbərlik edirdi. 

Ənənəvi pedaqogikalarda isə təhsil pedaqoji elmin 
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tədqiqat sahələrindən biri kimi nəzərə alınmırdı. Əsasən tərbiyə 
pedaqoji elmin tədqiqat sahəsi sayılır, təhsil isə onun tərkibində 
nəzərdən keçirilirdi.A.Abbasov və H.Əlizadə tərəfindən 
hazırlanmış «Pedaqogika»da oxuyuruq: «Tərbiyə» sözü son 
dərəcə geniş anlayışdır. Çox zaman «Təhsil» və «təlim» də onun 
tərkibində nəzərdən keçirilir, hətta pedaqogikaya tərif verərkən 
ona «tərbiyə» haqqında elm kimi yanaşırlar. Bu, görünür, təhsil 
və təlim anlayışlanna nisbətən tərbiyə anlayışının daha erkən 
meydana gəlməsilə bağlıdır. İlk insanlar məhz tərbiyə edə-edə 
övladlanna bilik, bacanq, vərdiş qazandırırdılar. İngilis dilində 
«edication» sözü var. O, eyni zamanda həm tərbiyə, həm təhsil, 
təlim, maarif, həm də ən əsası «pedaqogika» mənasını verir 
(Bax: A.Abbasov, 
H. Əlizadə. Pedaqogika. B., Renesans, 2000, səh. 79-80). 

Son on ildə apanlan tədqiqatlarda isə təhsilə olan 
münasibət dəyişmişdir. Son ədəbiyyatlarda pedaqoji elmin 
başlıca kateqoriyalanndan biri olan təhsilin bilik, bacanq, 
vərdişlər sistemini əhatə etməsi, müvafiq tədris müəssisələrində 
müəyyən müddətdə həyata keçirilməsi, təlimlə üzvü surətdə 
əlaqədə olması, tərbiyə və inkişaf imkanlannı özündə ehtiva 
etməsi öz əksini tapır. 2003-cü ildə Moskvanın 
«Pedaqoqiçeskoe obşestvo Rossii» nəşriyyatı tərəfindən 
P.İ.Pudkosistıyın redaktorluğu ilə nəşr olunan «Pedaqogika» 
dərsliyində «Təhsilin məzmunu» adlanan 8 fəslin birinci 
paraqrafının yanmbaşlığı «Sodeıjanie obrazovaniya как 
didaktiçeskaya kateqoriya pedaqoqiçeskoy nauki» adlanır. Elmi 
pedaqogikada təhsil didaktikanın kateqoriiyalanndan biri kimi 
təqdim edilməklə yanaşı onun bilik, bacanq və vərdişlər 
sistemini əhatə etməsi, müvafiq tədris müəssisələrində yüksək 
dünyagörüşə malik olan şəxsiyyətlərin yetişdirilməsini təmin 
etməsi, öyrətmə, təlim-tərbiyəetmə imkanlanna malik olması 
göstərilir. 

N.Kazımov istisna olmaqla, pedaqoqlarimızm heç biri 
təhsilin bu xüsusiyyətlərini onun mahiyyətində, hətb tərifində 
nəzərə almamışlar. Yuxanda təhsillə əlaqədar bir neçə təriflə 
bağlı fikir söylədiyimizi nəzərə alaraq bu məsələnin üzərində 
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ətraflı dayanmağı məqsədəmüvafıq hesab etmirik. Bircə onu 
qeyd etməyi vacib sayınq ki, professor N.M.Kazımov təhsil 
kateqoriyası ilə bağlı müfəssəl fikirlərlə, konseptual ideyalarla 
çıxış edərək təhsilə belə bir tərif vermişdir: 

«Təhsil xalq təsərrüfatının tərkib hissəsi olub, müvafiq 
tədris müəssisələrində müəyyən müddətə öyrənilən, tərbiyə və 
psixoloji inkişaf imkanlarına malik olan, təlimin həm zəruri 
şərti, həm də nəticəsi kimi özünü göstərən, milli və ümumbəşəri 
dəyərlərə əsaslanan bilik, bacanq və vərdişlərin məcmuudur» 
(Məktəb pedaqogikası, səh. 34). 

Biz bu tərifi təhsil üçün məqbul sayınq. 
İndi də pedaqoji elmin sonuncu kateqoriyası olan 

psixoloji inkişaf haqqında da bir neçə söz deyək. 
Qeyd etmək lazımdır ki, təlim-tərbiyə sahəsində tədqiqat 

aparanlar, xüsusilə görkəmli pedaqoqlanmız uşaqlann, 
yeniyetmə və gənclərin əqli, əxlaqi, mənəvi, ekoloji, estetik, 
etik, fiziki inkişafında, eləcə də onlann idrak fəaliyyətinin 
yüksəlməsində, təlimə maraqlannm artmasında, təlimdə geridə 
qalmalann aradan qaldınimasında psixoloji yanaşmalara böyük 
üstünlük vermiş, məhz bu baxımdan onlann psixoloji cəhətdən 
öyrənilməsini vacib saymışlar. M.Mehdizadənin, 
M.Muradxanovun, Ə.Həşimovun, Y.Talıbovun, B.Əhmədo- 
vun, Ə.Ağayevin, R.Mustafayevanın əsərlərində belə 
yanaşmalar haqqıda maraqlı fikirlər vardır. N.M.Kazımov isə 
psixoloji inkişafı pedaqoji elmin kateqoriyalan sırasına daxil 
etmişdir. Məhz onun sayəsində pedaqoji elmin kateqoriyalan 
bütöv bir sistem halında təqdim olunmuşdur. N.M.Kazımov 
psixoloji inkişaf kateqoriyasından danışarkən göstərir ki, inkişaf 
ümumi fəlsəfi anlayışdır. Pedaqogikada isə şəxsiyyətin psixoloji 
inkişafı deyəndə təsəvvürün, təfəkkürün, iradənin, diqqətin və s. 
psixoloji xüsusiyyətlərin inkişafı nəzərdə tutulur (Məktəb 
pedaqogikası, səh. 35). Məsələyə daha diqqətlə varanda aydın 
olur ki, psixologiya bir elm kimi ilkin olaraq «Şəxsiyyət və 
fəaliyyət» problemi axannda şəxsiyyətin psixoloji 
xarakteristikasını, şəxsiyyətlərarası münasibətlərin 
psixolog’yasını, şəxsiyyətin fəaliyyətinin ümumi xarakteristi 
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kasım (bu konteksdə diqqəti, nitq və ünsiyyəti); ikincisi, 
«şəxsiyyətin idrak prosesləri» fonunda onlann duyğusunu, 
qavrayışını, hafizəsini, təfəkkürünü, təxəyyülünü; üçüncüsü, 
şəxsiyyətin fəaliyyətinin emosional iradi cəhətlərini, o 
cümlədən, hissləri, iradəni və ən nəhayət, şəxsiyyətin psixoloji 
xüsusiyyətlərini, yəni onlann temperamentini, xarakterini və 
qabiliyyətlərini öyrənir və bütün bunlar isə pedaqoji prosesdə 
həyata keçirilir. Deməli, pedaqoji elmin pedaqoji prosesi, 
tərbiyəni, təlimi, təhsili bir kateqoriya kimi özündə ehtiva 
etməsi təbii sayılır. 

Sözün əsl mənasında pedaqoji prosesdə üşağı öyrənmək 
üçün onun psixikasını, xüsusilə duyğusunu, qavrayışını, 
hafizəsini, təxəyyülünü, təfəkkürünü, hisslərini, iradəsini, 
diqqətini, temperament tipini, xarakterini, qabiliyyətlərini 
müəyyənləşdirmədən ona düzgün yanaşmaq mümkün deyil. 
Yalnız belə yanaşma zamanı şəxsiyyətin düzgün tərbiyəsinə, 
təlim fəaliyyətinin stimullaşmasma, elmi dünyagörüşünün 
formalaşdınimasma nail olmaq mümkündür. 

Avropada bu gün «Feminist psixologiya», «Feminist 
pedaqogika», «Centlmen psixologiyası» da bu zərurətdən irəli 
gəlir. Avropa pedaqoqları və psixoloqlan bu qənaətə gəlmişlər 
ki, cinslər arası əxlaqi münasibətlərdə yaranan uçurum yetişən 
nəslə psixoloji cəhətdən düzgün yanaşılmamasının nəticəsidir. 
Yeniyetmə və gənc qızlann gecə barlanna, fahişəxanalara, 
kazinolara, fazendalara, qırmızı küçələrə (o red strit, yəni 
qızlann və qadınlann lisenziyalaşdınimış satışı və intim 
istismarım nümayiş etdirən küçə) dəvət olunaraq, çılpaq 
nümayiş etdirmələri, yarlıqlar yapışdınlmış kabinələrdə çılpaq 
qadınlann seksoloji jestlər nümayiş etdirərək müştəriləri 
özlərinə cəlb etmələri kimi iyrəncliklərin aradan qaldın iması 
yolunu qadınlara lap kiçik yaşdan psixoloji cəhətdən düzgün 
yanaşılmamasmda görürlər. Onlar qadını fızild, fizioloji və 
mənəvi - əxlaqi cəhətdən şikəst edən bu iyrəncliklərin 
psixologiyasını işləyərək «Feminist pedaqpgika»da onların 
aradan qaldıniması yollanm göstərirlər. «Centlmen pedaqogi- 
kası»nda da təxminən eyni məzmunlu yanaşmalar vardır. Fərq 
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ondadır ki, bu pedaqogikada kişi savadsızlığının aradan 
qaldınlması psixologiyası daha geniş şəkildə öz əksini tapır. Bu 
gün Avropa alimlərini narahat edən problemlərdən biri məhz 
Avropada «maviləri» özündə birləşdirən qurum və təşkilatlann 
günü-gündən artması və yeniyetmə və gənc oğlanlann da bu 
qurum və təşkilatlara cəlb olunmasıdır. 

Göründüyü kimi, pechqoji prosesdə uşaqlann təlimi, 
tərbiyəsi və təhsili üçün onlara həm də psixoloji cəhətdən 
düzgün yanaşılmasına zəruri ehtiyac vardır. Məhz ona görə də 
pedaqogikada psixoloji inkişaf problemi müfəssəl bir fəsil kimi 
öz əksini tapmalıdır. 

Mən təklif edirəm ki, psixoloji inkişaf kateqoriyası 
«psixoloji yanaşma və psixoloji inkişaf kateqoriyası» kimi ifadə 
olunsun. Çünki pedaqoji prosesdə uşağın psixoloji inkişafının 
təmin olunması üçün ona ilk öncə psixoloji cəhətdən düzgün 
yanaşılmasını tələb edir. 

Dünyanın ən böyük körpüləri Amerika və Yaponiyada 
salınmışdır. Amerikadakı «Corc Vaşinqton» körpüsünün 
uzunluğu 4 km, Yaponiyadakı «Akasi-Vaikri» körpüsünün 
uzunluğu isə 6 km-dir. Bu körpülər dünyanın ən möhtəşəm 
körpüləri hesab edilir. Amerikada bu günə qədər salınmış yanm 
milyondan artıq körpülərin təxminən 40%-i uçmuş və minlərlə 
insan tələfatına səbəb olmuşdur. Mən nə üçün körpünü misal 
gətirirəm? Çünki «Pedaqogika» elmi insanlarla elm-təhsil və 
tərbiyə arasında əsl körpü rolunu oynayır. Bu körpü elə 
möhtəşəm qurulmalıdır ki, yüz illər boyu insanlann təlimi, 
tərbiyəsi və təhsilinə xidmət edə bilsin. Bu gün körpü 
mühəndisliyi sənəti elə bir zirvəyə yüksəlmişdir ki, adam o 
zirvəyə tamaşa edəndə heyrətdən uğunur. Körpü mühəndisləri 
Yaponiya ilə Alyaskanı, İtaliya ilə Siciliyanı birləşdirəcək 
körpü layihəsi hazırlamışlar. Cəbəllütarix boğazını 
birləşdirəcək körpünün tikilməsinə yaxın zamanlarda 
başlanılacağı ehtimal olunur. Bu nəyin sayəsində baş verir? 
Dünya mühəndislik sənətinin karifeylərinin birləşməsi 
sayəsində. Biz də pedaqogika elmini yüksək zirvələrə ucaltmaq 
üçün beləcə birləşməliyik. Respublika Təhsil Şurasınm 
pedaqoqlanmız 
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arasında birlik yaratmaq təşəbbüsünü yalnız alqışlamaq lazımdır. 
Əmrulla Paşayev və Fərrux Rüstəmov tərəfindən 

hazırlanmış və ali məktəb tələbələrinin istifadəsinə verilmiş 
«Pedaqogika» adlı dərs vəsaitində (Bax: Bakı, Çaşıoğlu, 2002, 
552 səh.) yeni məsələlər, o cümlədən «pedaqoji aksiologi- yanm 
əsaslan», «pedaqoji innovasiyalan>, «tərbiyə texnologiyası», 
«yeni təlim texnologiyalan», «öyrənənin motivizasi- yası», 
«təlimin diaqnostikası», «sosial yönümlü işlərin mahiyyəti», 
«ictimai tərbiyə və ailə tərbiyəsi» problemləri Azərbaycan 
təhsilinin Avropa və dünya təhsilinə inteqrasiyası şəraitində 
yeniliklər kimi təqdirəlayiq hesab olunmalıdır. 

Professor Nurəddin Kazımov tərəfindən çap etdirilən 
«Məktəb pedaqogikası» adlı dərslikdə də bir sıra yeniliklər 
vardır. Pedaqoji ali məktəb tələbələrinin istifadəsində olan 
həmin dərslikdəki yeniliklərin həcmi isə daha genişdir. Hansı ki, 
bu yeniliklər ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlann tələblərilə 
daha çox səsləşir. 

Unutmaq olmaz ki. Təhsil İslahatı ilk növbədə təhsilin 
nəzəri mənbələrinin yeniləşməsini, onun milli və bəşəri 
dəyərləri özündə əks etdirilməsini tələb edir. Çünki keçmiş 
SSRİ məkanındakı 70 ildə təhsil Sov.İKP Proqramının 
tələblərinə, marksizm, leninizm ideyalanna, sosializm 
prinsiplərinə, kommunizm quruculuğunun əsas istiqamətlərinə 
uyğun şəkildə qurulmuş, onun bütün nəzəri mənbələri məhz bu 
direktivlərə istinad edilərək hazırlanmışdır. 

Ona görə də Təhsil İslahatının qarşıya qoyduğu ən başlıca 
vəzifələrdən biri təhsilə dair bütün nəzəri mənbələrin yenidən 
hazırlanmasıdır. Onlardan biri də «Pedaqogika» dərslikləridir. 

Əslində dərslikləri dövlət özü nazirliklərin, baş idarələrin, 
institutların, universitetlərin vasitəsilə mütəxəssislərə sifariş 
verir və planlı şəkildə hazırlatdıraraq nəşr etdirir. Lakin elə 
mütəxəssis var ki, içində cövlan edən vətəndaşlıq qeyrəti o 
qədər güclüdür ki, o, heç bir sifariş və təklif gözləmədən əlini 
-qolunu hamıdan əvvəl çırmalayaraq əsl vətənpərvər 
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tədqiqatçı-alim kimi həvəslə işə girişir və bəzən bir institutun 
hazırlayacağı məhsulu özü təkbaşına hazırlayır. Belələrindən 
biri pedaqoji elmlər doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, 
Azərbaycan Dillər Universitetinin «Pedaqogika» kafedrasının 
müdiri Nurəddin Kazımovdur. O, müstəqillik qazandığımız ilk 
illərdən başlayaraq 50-dən artıq məqalə, «Pedaqogika» (1996), 
«Ali məktəb pedaqogikası» (1999) dərslikləri, «Milli 
pedaqogika yollannda» (2000) dərs vəsaitini ortalığa qoyaraq 
Təhsil İslahatının tədqiqatçı-alimlərimizin qarşısında qoyduğu 
vəzifələrin həlli işində ən uğurlu addım atdı. Omm bu sahədə 
gördüyü şərəfli işlərdən biri də ölkəmizdə ilk dəfə olaraq 
«Məktəb pedaqogikası» yaratmasıdır. «Çaşıoğlu» nəşriyyatı 
N.M.Kazımovım «Məktəb pedaqogikası» adlı dərsliyini nəfis 
poliqrafiya üslubunda çapdan buraxmışdır. Dərslik ali pedaqoji 
məktəblərin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr, habelə 
aspirantlar, dissertantlar və müəllimlər üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 

«Məktəb pedaqogikası» dərsliyi bu günə qədər istər 
ölkəmizdə, istərsə də ölkəmizdən kənarda çap olunan bütün 
ənənəvi dərsliklərdən köklü surətdə fərqlənir. Özü də bu fərq 
özünü hər şeydən əvvəl bu günümüzün aktuallığını özündə bariz 
əks etdirən yeniliklərdən ibarətdir. Məhz ona görə də dərsliyin 
təhlilinə həmin yeniliklərdən başlamaq istərdik. 

Bu yeniliklərdən birincisi və ən bahlıcası əsərin «Milli 
pedaqogika» kimi təqdim edilməsidir. Müxtəlif milli dəyərlərə 
söykənərək keçmiş pedaqoji irsimizdən, klassiklərimizin, 
mütəfəkkirlərimizin pedaqoji fikirlərindən istifadə edərək, digər 
ölkələrin pedaqoji ənənələrinə, nəzəriyyə və təcrübələrinə, 
habelə respublikamızda mövcud olan qabaqcıl pedaqoji 
təcrübəyə istinad edərək fiındamental bir məktəb pedaqogikası 
yaratmışdır. Müəllifin mənəviyyatça böyüklüyü həmin əsəri öz 
millətinə, öz xalqına, öz məmləkətinin təliminə, tərbiyəsinə, 
təhsilinə, psixoloji inkişafina həsr olunmasına vadar etmişdir. 
Əsəri oxuyan hər bir kəs belə qənaətə gələ bilər ki, müəllifin 
milli mənafeyi şəxsi mənafedən üstün tutaraq öz təfəkkürünün 
və təxəyyülünün məhsulunu millətinə şamil 
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etməsi əsl vətənpərvərlikdir. 
«Milli pedaqogikanın əhatə etdiyi elmi yeniliklər hər 

hansı digər ölkənin və ya ölkələrin deyil, məhz Azərbaycanın 
məhsuludur, Azərbaycan xalqının milli mənəvi sərvətidir və 
yeganə məqsədi respublikamızda təhsil islahatının uğurla 
həyata keçirilməsinə, nəticə olaraq, dövlət müstəqilliyimizin 
möhkəmləndirilməsinə xidmət etməkdir»(səh. 5) deyən 
müəllifin fikrindən dedüdərimizi görmək çətin deyil, r 

Dərsliyin ikinci yeniliyi pedaqoji anlayışlann yeni pedaqoji 
təfəkkür süzgəcindən keçirilərək aydınlaşdıniması, onlann 
sərhədlərinin düzgün müə37ənləşdirilməsi, onların abstrakt və 
müştərək fimksiyalannın müstəqilləşdirilməsi və 
könkretləşdirilməsidir. N.M.Kazımov «Məktəb pedaqogikası» 
dərsliyində ilk dəfə olaraq «pedaqoji proses kateqoriyası»nı, 
«tərbiyə kateqoriyası»m, «təlim kateqoriyası»nı, «təhsil 
kateqoriyası»nı bərabər hüquqlu kateqoriyalar kimi venniş və 
bu kateqoriyalann pedaqoji proses kateqoriyasının tərkibində 
nəzərdən keçirməyi meqsədəmüvafiq hesab etmişdir. Bu 
kateqoriyaların mahiyyətini özünəməxsus bir şəkildə 
aydınlaşdıran müəllif onlann oxşar və fərqli cəhətlərinin də 
aydmlaş- dırılmasmı unutmamışdır. 

Dərslikdə üçüncü yenilik təlim, tərbiyə və təhsil üçün 
psixoloji inkişafın ümumi olmasıdır. Əgər pedaqoji 
psixologiyadan ağızdolusu danışınqsa, pedaqoji prosesdə 
psixoloji inkişafın üzərindən sükutla keçə bilmərik. Əgər hər 
hansı bir pedaqoq və ya müəllim pedaqoji prosesdə şəxsiyyətin 
psixoloji xarateristikasım, şəxsiyyətlərarası münasibətlərin 
psixologiyasını, diqqəti, nitq və ünsiyyəti, şəxsiyyətin idrak 
proseslərinin psixologiyasını (duyğular, davranış, hafizə, 
təfəkkür, təxəyyül), şəxsiyyətin fəaliyyətinin emosional iradi 
cəhətlərini (hisslər, iradə), şəxsiyyətin psixoloji xüsusiyyətlərini 
(temperament, xarakter, qabiliyyət) bir nəzəri stimul kimi qəbul 
edirlərsə, deməli, onlar bunu pedaqoji prosesdə, yəni təcrübədə 
də nəzərə almalıdırlar. 

Müəllifin təbirincə desək psixoloji proseslərin 
formalaşmasında təlim və tərbiyə fünksiyalannı fərqləndirməklə 
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kifayətlənmək olmaz. Bəzi pedaqoqlar güman edirlər ki, təlim 
şagirdlərdə yalnız elmi anlayışlan-məfhumlan formalaşdınr və 
buna görə də onlarda nəzəri təfəkkürü inkişaf etdirir. Bu fikri 
əsas götürən fənn müəllimləri təlim zamam şagirdlərin psixoloji 
inkişafına ciddi ziyan vururlar. Çünki onlar dərsi anlayışlar 
zəminində qurmağa çalışır, tənqidi mühakimələrə uyur, 
təxəyyülün emosionallığmı, digər psixoloji keyfiyyətlərin 
zəruriliyini isə unudurlar. Halbuki, təlim müvəffəqiyyəti üçün 
psixoloji inkişaf məntiqi təfəkkürün formalaşmasında da 
vacibdir. Nəzərə aimmalıdır ki, məntiqi təfəkkür digər psixoloji 
proseslərdən aynlıqda cərəyan edən müstəqil proses deyil. Bir 
çox elmi kəşflər obrazlı təfəkkürsüz, canlı təxeyyülsüz açıla 
bilməz. Gözə görünməyən mikroaləmin obrazı məhz xəyalda 
yaradılır və nəzəri təfəkkür süzgəcindən keçirilir: telimdə bunu 
unutmaq olmaz» (səh. 43). Məhz ona görə də prof. 
N.M.Kazımov haqlı olaraq yazır ki, «...tərbiyə ilə yanaşı təlim, 
təhsil və psixoloji inkişaf kateqoriyalan da Milli peda- 
qogikamn tədqiqat sahəsinə, pedaqoji proses kateqoriyasına 
daxildir» (səh. 10). 

Dərslikdə dördüncü yenilik də psixoloji yanaşma problemi 
ilə bağlıdır. Lakin bu yanaşma müəllimin psixoloji vəziyyətinin 
tənzimlənməsinə xidmət edir. 

Bütün pedaqoji ictimaiyyətə məlumdur ki, prof. 
N.M.JCazımov həm respublikamızda, həm keçmiş ittifaq-indiki 
MDB məkamnda mən deyərdim ki, hazırki dünyamızda ilk dəfə 
olaraq müqayisənin elmi mahiyyətini bənzərsiz bir şəkildə 
dərindən aydınlaşdırmış, onun fizioloji, məntiqi, pedaqoji və 
psixoloji əsaslannı açmış və sübuta yetirmişdir ki, ixtisasından 
asılı olmayaraq hər bir müəllimə elmi fikirləri, maraqlı faktlan, 
ictimai-siyasi-iqtisadi prosesləri, bütövlükdə təbiətə, cəmiyyətə, 
insanın davranış və fəaliyyətinə aid olan hər cür münasibətləri 
şərh edərkən ağıllı ümumiləşdirmələr aparmaq və məntiqi 
nəticəyə gəlmək üçün müqayisə bacanğına yiyələnməlidir. 
Çüıüci alimin öz sözlərincə desək «müqayisə ağılın kəsərini, 
şüurun itiliyini artıran idrak prosesinə düzgün istiqamət verən 
sönməz məşəldir. Bu 
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sönməz məşəl öyrənilən materialın dərindən dərk olunmasına və 
möhkəm yadda qalmasına və deməli lazım gəldikdə yada 
salınmasına münasib psixoloji şərait yaradır» (Bax: Ağılın 
sönməz məşəli, səh. 84). «Təlim zamanı müəllimin öz psixoloji 
vəziyyətini tənzimlənməsi» (səh. 220-240) ideyası ilə çıxış edən 
alim müəllimin fəaliyyətində aktyorluq və rejissorluq 
əlamətlərini müqayisəli şəkildə özünəməxsus maraqlı bir 
üslubda şərh edir. Müəllimin fəaliyyətini aktyorun fəaliyyətinə 
bənzədən əlamətləri, aktyor və müəllimin fəaliyyətindəki fərqli 
cəhətlərini təqdim etməklə yanaşı, müəllimin fəaliyyətindəki 
rejissorluq əlamətlərini, rejissorluq və müəllimlik arasındakı 
fərqi izah edir. Gələcək müəllimlərə bir növ davranış qaydalan 
öyrədir. Onun «müəllim də aktyor qədər öz hərəkətlərinə: 
üzünün, əllərinin və bədəninin hərəkətlərinə hakim kəsilməlidir. 
O, hansı məqamda əli hərəkətə gətirəcəyinə, hansı məqamda 
oturacağına, necə görkəm alacağına nəzarət qoymağı 
bacarmalıdiD> (səh. 227) kimi tövsiyələri müəllimlər üçün, 
xüsusilə gənc müəllimlər üçün çox faydalıdır. Çünki, bu 
tövsiyələr müəllimi öz üzərində məsuliyyətlə işləməyə çağırır. 
Bu çağınşm fonunda müəllimin emosionallığının razılıq, 
narazılıq, peşimançılıq, sevinmək, kədərlənmək, mülayimlik, 
sərtlik kimi təzahürünün və bu emosionallığı idarə etməyin 
üsuİlannm açıqlanması çox orijinal səslənir. Burada müəllim bir 
tərəfdən öz davranışına nəzarət etməyi, digər tərəfdən 
özünümüşahidəni (səh. 237), özünü ruhlandırmanı (səh. 238) 
öyrənir. 

Dərsliyin bu yeniliyi onu digər dərsliklərdən fərqləndirən 
ən mühüm amillərdəndir. 

Dərsliyin beşinci yeniliyi təlim-tərbiyə və təhsilin prinsipinin 
və məqsədlərində ümumiliyin olmasınn elmi dəlillər və məntiqi 
ümumiləşdirmələrlə sübuta yetirməkdədir. 

Müəllif ilk dəfə olaraq təlim-tərbiyə və təhsilin 
məqsədlərindəki ümumiliyi; təlim və tərbiyənin üsullannda 
onlann təşkili formalanndakı ümumiliyi və təlim, tərbiyə və 
təhsil üçün psixoloji inkişafın ümumi olmasım məntiqi 
ardıcıllıqla aydınlaşdırır. 
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Prof. N.M.Kazımov ziddiyyətlər anlayışına da dəqiq 
aydınlıq gətirir. O, ziddiyyətləri zahiri və daxili ziddiyyətlər 
kimi təqdim etməklə onlann bir növ sərhədlərini 
müəyyənləşdirir. Bu isə fikrimizcə dərsliyin altıncı yeniliyidir. 

Dərsliyin pedaqoji prosesin qanunauyğunluqlannın və 
qanunlannm parametrləri də səliqəyə salınmışdır. Müəllif hər 
hansı bir qanunauyğunluğu müəyyənləşdirir və 
qanunauyğunluğun qanun komponentini də bir meyar kimi onun 
ardınca lakonik şəkildə ifadə edir. 

Məsələn, «...Milli pedaqogika belə bir qanunauyğunluq 
müəyyənləşdirmişdir: təlim, tərbiyə, təhsil və psixoloji inkişafın 
tamlığını müəllimin bilməsi və fəaliyyət zamanı nəzərə alması 
şagirdlərdə tərbiyəlilik səviyyəsini, bilik və psixoloji inkişaf 
səviyyəsini artırır. 

Bu qanunauyğunluğun qanun forması belədir: təlim, 
tərbiyə, təhsil və psixoloji inkişafın tamlığı qanunu» (səh. 57). 

Pedaqoji prosesin ondan artıq qanunauyğunluğunun 
yenidən tənzimlənməsi, onlann qanun formasımn stimullaş- 
dınlması dərsliyin yeddinci yeniliyi hesab olunmalıdır. Bu yeniliyin 
diqqəti çəkən digər tərəflərindən biri də ondan ibarətdir ki, prof. 
N.M.Kazımov ilk dəfə olaraq müəyyənləşdirmişdir ki, ənənəvi 
dərsliklərdə təlim tərbiyənin prinsiplərinin hansı əsasa 
söykənməsi məsələsi açıq qalmışdır. Bunu nəzərə alaraq o, 
sübuta yetirmişdir ki, təlim-tərbiyə prinsiplərinin əsasında 
pedaqoji prosesin qanunauyğunluqlan dayanır. 

Dərslikdə təlimin mərhələləri yeni tədris mövzulannın 
əsasən qavranılması; biliklərin, bacanq, vərdişlərin başa 
düşülməsi və möhkəmləndirilməsi; müvəffəqiyyətə nəzarət, 
onun qiymətləndirilməsi və hesaba alınması kimi sistemləşdirilir 
(səh. 161-171), sonra isə təlim üsullan belə bir ardıcıllıqla 
qruplaşdınlır. Yəni tədris mövzusunun əsasən qavranıl- masma 
xidmət edən üsullar; biliklərin, bacanq və vərdişlərin əsasən 
möhkəmləndirilməsinə və tətbiqinə xidmət edən üsullar 
(171-188). Bu məntiqi ardıcıllığı hər mütəxəssis güman edə bilər 
ki, təlimin mərhələləri təlimin üsullannı doğurmuşdur. Deməli, 
tolim üsullan müəyyən bir əsasdan 

31 



yaranmışdır. Başqa sözlə ifadə etsək, dərslikdə ilk dəfə olaraq 
isbat edilmişdir ki, təlimin üsullan təlimin mərhələlərindən 
törəmədir. Bu, dərsliyin səkkizinci yeniliyidir. Ənənəvi dərsliklərdə 
şəxsiyyətin formalaşması, irsiyyət, mühit, tərbiyə və inkişaf 
amillərilə məhdud şəkildə izah olunmuşdur. N.M.Kazımov isə 
ilk dəfə olaraq bu problemi qlobal şəkildə açmış, şəxsiyyətin 
formalaşmasında pedaqoji prosesin və əməyin rolunu tutarlı 
dəlillərlə izah etməyə müyəssər olmuşdur. Maraqlı burasıdır ki, 
bu amillər barədə mövcud olan bütün nəzəriyyələri, o cümlədən 
irsiyyətə üstünlük verənləri; mühitə üstünlük verənləri; tərbiyəyə 
üstünlük verənləri; irsiyyətlə mühitin yanaşı təsirinə üstünlük 
verənləri; irsiyyət, mühit, tərbiyə və fəaliyyət amillərinin 
qarşılıqlı təsirinə üstünlük verənləri ayn-aynlıqda təhlil edərək 
dərslikdən istifadə edənlərə təqdim etmişdir. Doğrudur, 
N.M.Kazımov aynca bir monoqrafiyasında bu barədə ətraflı 
söhbət açmışdır. Lakin problemin lakonik şəkildə dərsliyə 
gətirilməsi doqquzuncu yenilik kimi qiymətləndirilmişdir. 

Bu vaxta qədər yazılan «Pedaqogika» dərslikləri əsasən iki 
və ya üç hissədən (tərbiyəşünaslıq, didaktika və məktəbşünaslıq) 
ibarət olmuşdur. N.M.Kazımov isə ilk dəfə olaraq «Məktəb 
pedaqogikası» dərsliyini beş hissədən ibarət olmaqla 
hazırlamışdır. Bu dərsliyin ö/t«/ıcı/ yeniliyidir, 

İndi isə «Məktəb pedaqogikası» dərsliyinin həmin beş 
bölməsi haqqında aynhqda söhbət açaq və onun digər müsbət 
məziyyətləri və yenilikləri barədə fikirlərimizi açıqlayaq. 

Otuz iki fəsil, giriş, istifadə olunan ədəbiyyat və 
mündəricatdan ibarət olan «Məktəb pedaqogikası» adlı kitab bir 
neçə cəhətdən mühüm aktuallıq kəsb edir. Birincisi, əsərdə 
müəllifin bütün məsələlərə plüralist mövqedən yanaşması, son 
dərəcə demokratik ruhda ümumiləşdirmələr aparması dərsliyin 
günün reallığı ilə günün ən vacib tələblərilə səsləşməsinə səbəb 
olmuş və bu da ona tam yeni bir görkəm vermişdir. 

İkincisi, digər dərsliklərdən fərqli olaraq «Milli məktəb 
pedaqogikası»nda ilk dəfə olaraq tərbiyə, təlim və təhsil 
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məsələləri, dünya təcrübəsilə müasir pedaqoji təcrübənin 
müqayisə edilərək yeni pedaqoji təfəkkür baxımından təhlil 
edilməsidir. 

Üçüncüsü isə, təhsil, təlim və tərbiyə ilə bağlı pedaqoji fikir 
tariximizdən gətirilən iqtibaslann, milli koloritmizə aid olan 
nümunələrin müasir pedaqoji təcrübə ^lə müqayisəli şəkildə 
verilmişdir. Dərsliyin birinci bölməsində pedaqogikanın 
nəzəri-metodoloji məsələləri işıqlandınlmış, pedaqoji elmin 
sahələri, digər elmlərlə əlaqəsi, mənbələri və pedaqoji üsullan 
əhatəli şəkildə verilmiş; pedaqogikanm başlıca kateqoriyalan 
sistemə salınmış; pedaqoji prosesdəki ziddiyyətlər, qanunlar, 
qanunauyğunluqlar elmi şəkildə şərh edilmiş; şəxsiyyətin 
formalaşması məsələsi həm qnesioloji, həm də müqayisəli şərh 
üslubunda diqqətə çatdınlmışdır. 

«Təhsil və təlim pedaqoji prosesin tərkib hissələri kimi» 
adlanan didaktikanın mahiyyəti, məzmunu, qanunlan, 
qanunauyğunluqlan, həyata keçirilməsi üsullan, tətbiqi 
prinsipləri barədə dəruni bir tərzdə xronoloji ardıcıllıqla, davamlı 
pedaqoji məntiqə söykənən ümumiləşdirmələrlə izah etmişdir. 
Bölmədə diqqəti cəlb edən ən ümdə cəhətlərdən biri də «Milli 
pedaqogikada didaktika məsələləri» və «Azərbaycan təhsili 
sistemi və onun əsasında duran prinsiplən> haqqında verilmiş 
mövzulardır. Fikrimizcə, müəllif ilk dəfə olaraq Azərbaycan 
pedaqoji fikir tarixində, Azərbaycan təhsilinin ən zəruri 
məsələlərini dünya təhsil sisteminə inteqrasiya olunmasına 
təşəbbüs göstərmişdir. Halbuki müstəqil dövlətimizin maarif 
sahəsində olan direktiv və proqram sənədlərində Azərbaycan 
təhsilinin dünya təhsil sisteminə inteqrasiya olunması ilə bağlı 
müxtəlif xarakterli tövsiyələr, göstərişlər və sərəncamlar vardır. 
Fikrimizcə, N.Kazımovun bu təşəbbüsünü həm dövlətimizin hər 
bir pedaqoqun qarşısında qoyduğu vəzifə borcunun yerinə 
yetirilməsi, həm də «Azərbaycan təhsilinin dünya təhsilinə 
inteqrasiya edilməsi» sahəsində sözdən işə keçilməsi kimi 
qiymətləndirilməlidir. 

Üçüncü bölmədə tərbiyənin bütün nəzəri və praktik 
məsələləri, o cümlədən qanunlan, qanunauyğınluqlan. 
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ziddiyyətləri, metodlan, prinsipləri, tətbiqi yollan, başlıca 
mənbələri, mərhələləri öz əksini tapmışdır. Bu bölmədə bütün 
mövzularda irəli sürülən yeni fikirlər pedaqoji elmin inkişafı 
üçün əsas hərəkətverici qüvvə kimi özünü göstərir. Burada 
tərbiyənin prinsipləri yeni təfəkkür süzgəcindən keçirilir, onun 
təsnifatı zamanı bu günə kimi özünü göstərən steriotiplər islah 
olunur, təkrarlar aradan qaldınlır və nəhayət ilk dəfə olaraq 
prinsiplər öz obyektiv tərifini «qazanm>. 

Tərbiyənin mərhələlərindən danışan müəllif haqlı olaraq 
onun Milli və ümumbəşəri dəyərlərə söykənməsini (məsələn, 
xalqın soykökündən gələn halallıqdan qidalanması nümunə 
kimi verilir) iddia edir. Müəllifin konseptual ideyasına görə 
tərbiyənin bütün mərhələlərində milli dəyərlərin aşılanması 
ideyası Milli pedaqogikanın başlıca vəzifələrindən hesab 
olunur. Bizcə bu yanaşma hər şeydən öncə Azərbaycan 
tərbiyəşünaslığmın çox qədim tarixə malik olmasına və digər 
xalqlardan əvvəl yaranmasına dəlalət edən şərtlərdəndir. 
Doğrudan da qədim Şumer qaynaqlanna söykənən, «Bilqa- 
mus» dastanlanndan mayalanan, «Avesta» və «Dədə Qor- 
qud»dakı tərbiyə məsələlərinin kökü eramızdan əvvəl ikinci, 
üçüncü minilliklərə gedib çıxır. Yaxud Əbülhəsən Bəhmən- 
yann, Qətran Təbrizinin, Nizami Gəncəvinin, Səfıyyəddin 
Urməvinin, Nəsirəddin Tusinin əsərlərindəki zəngin tərbiyə 
komponentlərinin milli ənənəvi səciyyəsi deməyə əsas verir ki, 
prof. N.Kazımovun irəli sürdüyü fikirlərin hamısının elmi əsası 
vardır və onlar təqdirəlayiqdir. 

Dördüncü bölmədə müəllif tərbiyənin ayrı-ayn sahələrini, 
mən deyərdim ki, yenidən tədqiq edərək sistemə salmışdır. Bu 
bölmə də dünyagörüşünün formalaşması məsələlərindən 
başlayır. Digər müəlliflərdən fərqli olaraq N.Kazımov 
dünyagörüş anlayışını aydınlaşdırır, ona tərif verir, sonra onun 
formalan, yaranması və inkişafı barədə məlumat verir. Burada 
dialektik materialist dünyagörüşü, idealist dünyagörüşü, dini 
dünyagörüşü, hüquqşünas dünyagörüşü təhlil olunur, 
dünyagörüşün elmi tarixi inkişaf mərhələlərinin şərhi verilir və 
nəhayət dünyagörüşün formalaşmasında 
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pedaqoji prosesin apancı rolu aydmiaşdınlır və elmi dünyagörüşün 
mahiyyəti açılır. 

N.Kazımov pedaqogikamıza ilk dəfə olaraq «ağıl 
tərbiyəsi» ifadəsi gətirmişdir. Bu yenilik də milli mənəvi 
dəyərlərə və elmi faktlara söykənir. 

£1 arasında «ağlı başında olan adam», «ağlı başından 
çıxıb», «ağlını başına qoy», «onun başına ağıl qoyun» kimi 
ifadələr işlənir. Bu o deməkdir ki, insana hansı tərbiyəvi forma 
ilə təsir göstərirsənsə bu təsir onun ağlında öz əksiıii tapır. 
«Ağıllı otur», «ağıllı dur», «ağıllı ye», «ağıllı iç», «ağıllı işlə», 
«ağıllı hərəkət et», «ağıllı danış» ifadələrinə görə isə uşağın 
bütün hərəkətlərini düzgün tənzimləmək üçün onun ağlını 
tərbiyə etmək lazımdır. Ona görə də ağıl tərbiyəsinin 
pedaqogikaya gətirilməsi məqsədəmüvafiq sayılmalı, onun 
dövrün xüsusiyyətlərinin mövcud səbəbindən yaranmasım 
(müəllif məsələnin yaranma zərurətini iki səbəblə izah edir) 
təqdir edilməlidir. 

Müəllif ilk dəfə olaraq ağıl tərbiyəsinin mahiyyətini 
aydınlaşdırmış, ağıla tərif vermiş, ağıl tərbiyəsinin məzmununu, 
məqsədini, vəzifələrini şərh etmiş və tətbiqi yollannı 
göstərmişdir. Burada «Ağıllı hesab edilən şəxslərlə görüşlər», 
«İşə başlamazdan əvvəl nəticələrini görə bilmək haqqında» kimi 
tövsiyələr (ağıl tərbiyəsinin yollan) ağıl tərbiyəsinin 
formalaşdınlması üçün çox münasib yollardır. Məsələnin belə 
qoyuluşu güman ki, ağıl tərbiyəsi ilə məşğul olacaq gələcək 
mütəxəssislərə istiqamət vermək üçün çox faydalıdır. Bu 
bölmədə tərbiyənin başlıca sahələri hesab olunan ideya siyasi 
tərbiyə, əxlaq tərbiyəsi, əmək tərbiyəsi, fiziki tərbiyə, estetik 
tərbiyə, ekoloji tərbiyə, iqtisadi tərbiyə, hüquq tərbiyəsi öz elmi 
təhlil və pedaqoji təsnifatına görə diqqəti cəlb edir. Bunlann 
içərisində iqtisadi tərbiyə məsələləri daha mühüm aktuallıq kəsb 
edir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində yetişən nəslin 
nümayəndələrinə «iqtisadi münasibətlən>, «iqtisadi 
ünsiyyətlƏD), «iqtisadi davranışlar» barədə biliklərin verilməsi 
daha məqsədə müvafiqdir. Ona görə ki, bu münasibətlərdən 
daha əhəmiyyətli keyfiyyət üzə çıxacaq. İqtisadi ünsiyyət 
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nəticəsində «əliaçıqlıq», «qənaətçilib>, «antiisrafçılıq», «şü- 
kürlülük», «kərimlilib> (kəramət) və bu bmi keyfiyyətlərin üzə 
çıxmasına səbəb olacaqdır. 

Bu mənada N.M.Kazımovun iqtisadi tərbiyənin sistemə 
salması onun orta ümumtəhsil və ali məktəblərdəb təbliği yollan 
barədəki fikirləri mühim əhəmiyyət kəsb edir. 

Sonuncu, beşinci bölmədə pedaqoji xidmətin metodikası 
və dərsdənxaric və məktəbdənkənar işin spesifik xüsusiyyətləri 
sistemləşdirilmişdir. Burada həmçinin məktəbə rəhbərliyin 
məzmımu lakonik şəbidə ümumiləşdirilihişdir. 

Bəzi təkliflərimizi də bildirmək istərdib Arzu edərdik b, 
btabm sonrab nəşrlərində-pedaqoji elmin sahələri sırasına «Tibbi 
pedaqogika» da əlavə edilsin. Tərbiyənin başlıca sahələri 
sırasmda «işgüzarlıq tərbiyəsi» və «sahibkarlıq hissi tərbiyəsi» 
də öz əksini tapsın. 

Fikrimizi yekunlaşdıraraq belə qənaətə gəlmək olar b, 
«Məbəb pedaqogikası» dərsliyi həm monoqrafiya kimi bütün 
tələblərə cavab verir, həm də dərslik bmi elmi-nəzəri-prabik 
cəhətdən çox yararlıdır. 
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II FƏSİL. MƏKTƏBƏQƏDƏR PEDAQOGİKAYA BİR 
NƏZƏR 

2.1. Məktəbəqədər pedaqogikanın ümumi məsələləri 

Öncə «məktəbəqədər pedaqogika» ifadəsinə münasibət 
bildirməyə ehtiyac duyulur. Ona görə ki, mövcud elmi- pedaqoji 
ədəbiyyatda bu ifadəyə müxtəlif cür yanaşmışlar. Araşdırdığımız 
50-dən artıq «PedaqogUca» adlı dərslik və dərs vəsaitlərində 
məktəbəqədər pedaqogika ilə bağlı çoxsaylı fikir müxtəlifliyi 
mövcuddur. Müəlliflərin bir qismi məktəbəqədər pedaqogil^ 
deyəndə yalnız uşaq bağçalannda həyata keçirilən tərbiyə işlərini 
nəzərdə tutursa, bir qismi həmin müəssisədə həyata keçirilən həm 
tərbiyə, həm də təlim işlərini nəzərdə tuturlar. Müəlliflərin bir qismi 
isə məktəbəqədər pedaqogika deyəndə həm aüədə, həm də uşaq 
bağçalanndan həyata keçirilən pedaqoji işin məzmununu göz ö;nünə 
gətirirlər. Nəzərdən keçirdiyimiz «Məktəbəqədər pedaqogika» adlı 
dərs vəsaitlərində isə haqqında danışılan məsələyə yanaşmalarda da 
müxtəliflik vardır. Birincisi, ona görə ki, 90-cı illərin sonuna qədər 
respublikamızda «Məktəbəqədər pedaqogika» adı altında heç bir 
dərslik və dərs vəsaiti çap olunmadığı üçün bu ifadəyə mimasibət 
bildirən mütəxəssislərin demək olar ki, hamısı keçmiş SSRİ 
məkanında çap olunmuş ədəbiyyata istinad etmişlər. İkincisi, 
respublticamızda hazırlanan «Uşaq bağçasmda tərbiyə proqramı», 
«Uşaq bağçasmdan tərbiyə' və təlim proqramı» adı altında çap 
edilmiş ədəbiyyatlarm heç birində məktəbəqədər pedaqogika ifadəsi 
işlədilmir və məsələyə məktəbəqədər pedaqogika sferasından 
yanaşılmır. Üçüncüsü, keçmiş SSRİ məkanında «Məktəbəqədər 
pedaqogika» adı altında çap edilən dərs vəsaitlərinə qədər çap 
olunan ədəbiyyatlann demək olar ki, hamısı «Məktəbəqədər tərbiyə» 
(«Doşkolnpe vospitanie»), «Məktəbəqədər müəssisələrdə-^ tərbiyə» 
(«Vospitaniye v doşkolnıx uçrejdeniyax») adı altında hazırlanmış bu 
materiallann hamısında məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində 
həyata keçirilən tərbiyə işləri, qismən isə 
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təlim işləri işıqländınlır. Bu materiallarda uşaqlann yaş 
dövrlərinə də münasibət müxtəlifdir. Əksər ədəbiyyatlarda bağça 
yaşlı uşaqların yaş dövrləri qruplar üzrə apanlan bölgüyə əsasən 
müəyyənləşdirilərək «kiçik qrup», «orta qrup», «böyük qrup», 
«məktəbəhazırlıq qrupu» şəklində ifadə olunmuşdur. Maraqlı 
orasıdır ki, araşdırdığımız ədəbiyyatlarda qruplardakı yaş 
dövrləri də müxtəlif tərzdə ifadə olunur. Bütün bunlann isə bir 
sıra səbəbləri vardır ki, bu səbəbləri aşağıdakı şəkildə 
qruplaşdırmaq olar: 

1. Bir sıra ədəbiyyatda məktəbəqədər pedaqogikanın 
növlərə bölünərək «çağalıq pedaqogikası», «körpəlik 
pedaqogikası», «məktəbəqədər pedaqogika» kimi göstərilməsi. 

2. Bir qism mütəxəssislərin uşaqlann ailədə, körpələr 
evində və uşaq bağçalannda tərbiyəsinə aid olan işlərin 
məktəbəqədər tərbiyəyə şamil etməsi və bütün bunlan 
«məktəbəqədər pedaqogika» kimi nəzərdən keçirməsi. 

3. Bəzi mütəxəssislərin körpələr evində apanlan tərbiyə 
işlərinin uşaq bağçalannda apanlan tərbiyə işlərilə fərqli və ya 
vəhdətdə götürmələri. 

4. Ənənəvi pedaqogikalann pedaqoji elmlər sistemi 
adlanan bölmələrində məktəbəqədər pedaqogikaya yanaş- 
malann müxtəlif olması. 

Ənənəvi pedaqogikalardakı bu məsələyə dair bəzi 
yanaşmalan nəzərdən keçirsək fikrimizi daha ətraflı əsaslandıra 
bilərik. 

1958-ci ildə respublikamızda dərc olunmuş ilk 
«Pedaqogika» adlı dərs vəsaitində i(V.İ.Lenin adına APİ-nin 
nəşri, 1958, səh. 13) və 1964-cü ildə nəşr edilmiş eyni adlı 
vəsaitdə (Azərtədrisnəşr, 1964, səh. 22) göstərilir: «Körpəlik 
pedaqogikası - 3 yaşına qədər olan uşaqlann bəslənməsi və 
tərbiyəsindən bəhs edir. Məktəbəqədər pedaqogika - 3 yaşından 
7 yaşınadək olan uşaqlann təlim və tərbiyəsindən bəhs edin>. 
Göründüyü kimi ayn-ayn illərdə çap olunmuş iki dərslikdə bir 
fikir heç bir orfoqrafik və üslub fərqinə uğramadan ifadə edilir. 

Müəllifləri A.Abbasov, H.Əlizadə, N.Kazımov, Ə.Həşi- 
mov, Ə.Paşayev və F.Rüstəmov olan «Pedaqogika»lara diqqət 
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edək: «Körpəlik pedaqogikası. - Pedaqogikanın bu sahəsi üç 
yaşınadək olan uşaqlara göstərilən qayğı və diqqət məsələlərilə 
məşğuldur. Məktəbəqədər tərbiyə pedaqogikası. Bağça yeışlı 
uşaqlann tərbiyəsi, təlim məsələlərini tədqiq edir və 
əsaslandırılmış tövsiyələr hazırlayır (Bax: N.Kazımov, 
Ə.Həşimov. Pedaqogika. Maarif, 1996, səh. 16); Məktəbəqədər 
pedaqogika məktəbəqədər yaşlı uşaqlann ...təlim- tərbiyəsinin 
qanunauyğunluqlannı araşdınr, onlann təlim- tərbiyəsini təşkil 
etmək üçün proqram hazırlayır və həmin proqramın həyata 
keçirilməsi yollannı müəyyənləşdirir» (A.Abbasov, H.Əlizadə. 
Pedaqogika. Renessans, 2000, səh. 9- 10); Məktəbəqədər 
pedaqogika məktəb yaşma çatmamış uşaqlann tərbiyə və təlim 
məsələlərini öyrənir (Ə.Paşayev, F.Rüstəmov. Pedaqogika, 
Çaşıoğlu, 2002, səh. 21). İndii isə Rusiya məkanında 
hazırlanmış iki dərslikdəki məsələnin qoyuluşunu nəzərdən 
keçirək: «Məktəbəqədər pedaqogika çağalıq (2,5 aylığa qədər), 
bir illik (2,5-3 aylıq; 2-3 aylıqdan 5- 6 aya qədər; 5-6 aydan 9-10 
aya qədər; 9-10 aydan 1 ilə qədər); ikiillik (1 yaşdan 2 yaşa 
qədər); üçillik (2 yaşdan 3 yaşa dək); 3 yaşdan yuxan olan yaş 
dövrlərini əhatə edin> (V.Yadeşko, Soxin, T.İlina. 
Məktəbəqədər pedaqogika, M.: Prosveşenie, 1986, s. 120-128); 
Məktəbəqədər pedaqogika bir elm olaraq şəxsiyyətin 
məktəbəqədər yaş dövrünün qanunauyğunluqlannı, inkişafını və 
formalaşmasını təqdim edir. Hal-hazırda mövcud olan bu elm 
sahəsi məktəbəqədər didaktika, məktəbəqədər təhsil, 
məktəbəqədər tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası, 
məktəbəhazırlığm beynəlxalq standartlan və bu sahədə 
mütəxəssislərin hazırlanmasını əhatə edir (P.Pidkasistiy, 
V.Krayevskiy, A.Minyayev və b. Pedaqogika, M.: POR,.2003, 
s, 25). 

Buradan belə qənaət hasil olur ki, müəlliflərin bir qismi 
çağalıq pedaqogikasını, körpəlik pedaqogikası-məktəbəqədər 
pedaqogikadan ayn təsəvvür edir, bir qismi onlan məktəbəqədər 
pedaqogikanın tərkibində nəzərdən keçirməyə üstünlük verir, 
bir qismi məktəbəqədər pedaqogika deyəndə uşaqlann 
məktəbəqədər yaş dövründəki tərbiyəsilə məşğul olmağı gö.‘ 
tnrsələr də bu işi konkret harada (ailədə və ya bağçada - 
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F.S.) həyata keçirilməsini nəzərdən qaçmr, bir qismi isə 
məktəbəqədər pedaqogika deyəndə konkret olaraq məktəbəqədər 
yaşlı uşaqların bağçada tərbiyəsi və təliminin pedaqoji, psixoloji, 
fizioloji və metodik imkanlanndan istifadə edərək bir şəxsiyyət 
kimi formalaşmasına xidmət edən elm sahəsini nəzərdə tuturlar. 
Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, bu günə qədər hələ də 
məktəbəqədər pedaqogikanın sərhədləri düzgün 
müəyyənləşdirilməmişdir. 

Ona görə də təklif edərdik ki, ölkəmizdə yaranmaqda olan 
Milli pedaqogikanın struktur bölmələri yenidən nəzərdən 
keçirilsin. Milli pedaqogikanın müvafiq bölmələri, o cümlədən 
pedaqoji elmlər sistemi bölməsi daha aydın, daha geniş, daha 
əhatəli şəkildə yenidən öyrənilib ümumiləşdirilsin. 

Pedaqoji elmlər sisteminin aşağıdakı şəkildə nəzərdən 
keçirilməsini daha məqsədəuyğun hesab edirik: 

l.Çağalıq və körpəlik pedaqogikası 2.Məktəbəqədər 
pedaqogika. 3.Məktəb pedaqogikası. 3.Texniki peşə məktəbi 
pedaqogikası. 4.0rta ixtisas məktəbi pedaqogikası. 5.Aİİ məktəb 
pedaqogikası. ö.Milli pedaqogika. T.Əlahiddə pedaqogika. 
S.Əmək-islah pedaqogikası. 9.1stehsalat pedaqogikası. 
lO.Mədəni-maarif işi pedaqogikası. 11.Fənlərin tədrisi 
metodikası. 12.Pedaqogika tarixi. 13.Müqayisəli pedaqogika. 
14.Ailə tərbiyəsi pedaqogikası. 15.Azərbaycan xalq 
pedaqogikası. lö.Pedaqoji psixologiya. 17.Tibbi pedaqogika. 
18.Sosial pedaqogika. 19.İdman pedaqogikası. 20.Musiqi 
pedaqogikası və s. 

Məktəbəqədər pedaqogikanın ilkin sahəsi olan çağalıq və 
körpəlik pedaqogikasının aşağıdakı şəkildə nəzərdən 
keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik: 

- Çağalıq və körpəlik pedaqogikası ailədə, körpələr evi- 
uşaq bağçalannda uşaqlann fizioloji, psixoloji inkişafını, 
pedaqoji baxımdan formalaşdınimasını öyrənir və 
ümumiləşdirir. 

- Məktəbəqədər pedaqogika ailədə və uşaq bağçasında 
uşaqlann fizioloji, psixoloji inkişafı, habelə onlann pedaqoji 
baxımdan hərtərəfli formalaşdınimasını öyrənir və 
ümumiləşdirir. 
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Məktəbəqədər yaşh uşaqların milli tərbiyəsinin bəzi 
məsələləri 

Müstəqillik qazandığımız indiki şəraitdə yetişən nəslin 
milli ruhda tərbiyə olunması mühüm məsələlərdəndir. Əsrlər 
boyu tariximiz, mədəniyyətimiz, ədəbiyyatımız saxtalaş- 
dınimış, müxtəlif təzyiqlərə məruz qalmışdır. Bu isə istər- 
istəməz uşaqlann öz milli psixologiyası, soykökü haqqmda 
qaynaqlanmıza bələdlik yolunda əngələ çevrihnişdir. Odur ki, 
məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda milli-mənəvi, etik-estetik 
keyfiyyətləri dirçəltməyə, təlim-tərbiyə sahəsində milliliyə, 
özünütəsdiqə xüsusi fildr vermək zərurəti meydana çıxır. Bu 
günün uşağı elə tərbiyə olunmalıdır ki, o, əxlaq, mədəni rəftar 
normalanmıza ürəkdən bağlansın. Çünki son vaxtlar sərxoşlu- ğa, 
narkomanlığa qurşanan, pozğun həyat tərzi keçirən oğlan və 
qızlann, özündən yaşlı adamların yanında saymazyanalıqla 
papiros çəkənlərin, metroda, avtobusda böyüklərə hörmətsizlik 
edənlərin, bir sözlə, milli mentalitetimizə məhəl qoyma- yanlann 
sayı artmışdır. Bütün bunlar isə məktəbəqədər yaşlı uşağın gözü 
qarşısmda baş verir. Ona görə də lap kiçik yaşdan başlayaraq 
uşaqlan milli ruhda tərbiyə etmək üçün insan ləyaqətini alçaldan, 
azərbaycançılığa yaraşmayan mənfi xüsusiyyətlərin qarşısına 
keçilməz sədd çəkmək üçün tərbiyə sistemini büsbütün 
yeniləşdirməliyik. 

Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, müstəqillik əldə 
edilənədək yetişən nəslin şüurunda kök salmış kommunist 
tərbiyəsinin bütün tərkib hissələri Sov. İKP Proqrammm 
sxolastik-ideoloji xəttinə xidmət etdiyinə görə milli tərbiyə amili 
tamamilə unudulmuşdu. Zərərli ateist təbliğatı, habelə 
mənəviyyatımızla daban-dabana zidd olan, bizi özümüzdən 
qoparıb ayırmağa xidmət edən neçə-neçə mənasız direktivlər 
gözəl adət-ənənələrimizi, milli qəhrəmanlanmızı, bayramlan- 
mızı, görkəmli sərkərdələrimizi, mədəniyyətimizin böyük 
simalarını unutdurmuşdu. Uşaq bağçasında öyrədiləli mövzuların 
əksəriyyəti partiyanın əsas ideya istiqamətinə, sosializm 
quruculuğunun <<möhtəşəm» planlanna tabe etdirilmiş, yetişən 
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nəslin beyninə, şüuruna saxta beynəlmiləlçilik toxumu 
səpilmişdi. Nə gizlədək, elə bu gün də, nəinki uşaqlar, şagirdlər, 
tələbələr, hətta bəzi müəllimlər belə «Milli tərbiyənin mahiyyəti 
nədir?» sualına cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. İndi tələbat 
bambaşqadır. Hər sahədə islahatlar apanlır, yeniləşmə küləyi 
əsir. Ona görə də keçmiş stereotiplərdən yaxa qurtarmalı, milli 
mədəniyyətimizi dərindən dərk etməli, soyumuza, kökümüzə 
qayıtmalı, zəngin qəhrəmanlıq tariximizi, mədəniyyətimizi, 
ədəbiyyatımızı, sağlam adət-ənənələrimizi öyrənməli və 
öyrətməliyik. Bu məsələlərin həyata keçirilməsində, şübhəsiz, 
maarifçilər, təhsil işçiləri, xüsusilə məktəbəqədər tərbiyə 
müəssisələrində çalışanlar öndə getməlidirlər. 

Milli-mənəvi tərbiyənin bünövrəsi ibtidai məktəblərdən 
əvvəl məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində qoyulur. Professor 
Y.Kərimovun 1-ci siniflər üçün tərtib etdiyi «Əlifba» dərsliyi 
(Bakı, Maarif, 1998) dövlətçiliyini, suverenliyini təsdiq etmiş 
respublikamızın tarixində milli zəmində yazılmış və latın 
qrafikası ilə çap olunmuş ilk faydalı dərslikdir. Müəllif kiçikyaşlı 
məktəblidə öz vətəni haqqında ilkin təsəvvür yaratmağı, 
vətəninə, torpağına, elinə, ulusuna məhəbbət hissi aşılamağı 
diqqət mərkəzində saxlamışdır. 89-cu səhifədə verilmiş «Vətəni 
sevməyən insan olmaz, olsa da, ol şəxsdə vicdan olmaz» məşhur 
misralan balacalann qəlbində vətən sevgisini alovlandırır. 92-ci 
səhifədəki Şəhidlər xiyabanına həsr edilmiş «Bakıda» adlı 
mətndə azyaşlı Larisa və İlqann qəddar rus ordusu tərəfindən 
qətlə yetirilməsi ilə tanış olarkən məktəblilər düşmənə sonsuz 
nifrət, vətənin azadlığı və səadəti uğrunda canından keçənlərə isə 
rəğbət bəsləyirlər. 

Yetişən nəsli böyüklərə hörmət ruhunda tərbiyələndirmək 
baxımından 110-cu səhifədəki «Ana» mətni səciyyəvidir. Burada 
Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin kəİamlanndan istifadə 
olunmuşdur. Həmin mətn şagirdləri ata-analannm zəhmətlərini 
qymətləndirməyə, böyülərə hörinət etməyə, yaxşı əməllər 
dalınca getməyə çağınr. Bu hisslər onlarda 119- cu səhifədə 
M.Dilbazinin «Böyüklərə hörmət et» şerində daha 
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da möhkəmləndirilir. «Vətən» başlığı altında verilmiş (səh. 136) 
«Ana yurdumuz» mətnində şagirdlər Azərbaycanı ikiyə bölmüş 
çar Rusiyasının ədalətsizliyi haqqında müfəssəl məlumata 
yiyələnirlər. «Respublika günü» mətnində isə (səh. 140) 
şagirdlərə ilk demokratik cümhuriyyətimiz barəsində bilgilər 
verilir. Mətn balacalann milli mənlik şüurunun formalaşmasına 
müsbət təsir göstərir. 

Dərslikdəki şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri şagirdlərin 
öyrəndikləri materiallann məzmununu tamamlamaq, onlan milli 
ruhda tərbiyə etmək məqsədi daşıyır. 

Kiçikyaşlı məktəblilərin milli-mənəvi tərbiyəsində öz 
tarixinin, mədəniyyətinin, dilinin, dininin, əxlaqi 
keyfiyyətlərinin öyrənilməsində, onlan əsl vətənpərvər kimi 
yetişdirməkdə «Əlifba» ilə yanaşı, «Oxu» dərsləri də mühüm 
yer tutur. Buradakı ədəbi-bədii mətnlər, atalar sözləri, bayatılar, 
zərb-məsəllər, nəsihətlərlə tanışlıq doğma vətənə, ata-anaya, 
ağsaqqala, ağbirçəyə hörmət, uşaqlara qayğı və diqqət kifhi 
əxlaqi keyfiyyətlər aşılayır. Əgər istəyiriksə uşaqlanmız belə 
milli hissləri yaxşı mənimsəsin, gərək onda hələ məktəbəqədər 
yaş dövründən başlayaraq həm ailədə, həm də bağçada 
mütəmadi olaraq milli-mənəvi dəyərlərdən bəhs edən 
söhbətlərlə uşaqlanmızın idrakını zənginləşdirək. 

2.2. Ətraf mühitin qorunması uşağa məktəbəqədər 

dövrdən aşılanmalıdır 

Təbiətin mühafizəsi qlobal, ümumbəşəri problemdir. 
Həmin problemin həll edilməsi cəmiyyətin, insanın və ətraf 
mühitin qarşılıqlı fəaliyyətinin xarakteri ilə əlaqədardır. 

Ölkəmizdə sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafı ilə 
əlaqədar lazımi ekoloji qaydalara əməl edilmədiyindən sənaye 
tullantılan havam, torpağı, bağlan, çəmənlikləri, çiçəkləri, 
çaylan, vadiləri, su hövzələrini, gölləri, hətta dənizləri 
çirkləndirir, müxtəlif fəsilədən olan canlı aləmə ciddi ziyan 
vurur, insanlann həyat şəraitini pisləşdirir, xüsusilə onların 
səhhətinə ləkə vurur, sağlamlığını pozur. Bu məsələ ilə 
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əlaqədar olaraq ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı mübarizə 
tədbirləri genişləndirilir. 

Mütəxəssislərin fikrincə, dünyada iki on böyük ekoloji 
bəla mövcuddur. Biri təbiətdə anlarm azalması, ikincisi isə 
meşələrin qınimasıdır. Statistik məlumata görə anlann azalması 
nəticəsində yüzdən artıq çiçəklər fasiləsi məhv olmuş, Böyük 
Britaniyanın ərazisi qədər qınimış meşə şahəsində isə minlərlə 
biosfer komponentləri təbiətdən silinmişdir. 

Təəssüflə qeyd etmək lazımdn ki, ölkəmizdəki ekoloji 
bəlalann sayı o qədər artmışdır ki,, onlann sayı ağlagəlməz 
sensasiyaya səbəb olmuşdur. Akademik Həsən Əliyev «Həya- 
can təbili» kitabında göstərir ki, nadir ağadan, çiçəkləri, quşlan, 
heyvanlan qıranlar ölkəmizi ekoloji bəlaya düçar edirlər. 

Bu gün şəhər və kəndlərimizdə ağaclanınızı kəsərək 
gerində firmalar, şirkətlər, özəl struktur yaradan işbazlar, kapital 
toplamaq məqsədilə nadir quşlanmızı, balıqlanmızı ovlayan 
brokonyerlər, gülzara bənzəyən çəmənzanımzı, bağlanmızı 
məhv edərək yerində marketlər,, barlar, restoranlar, şadlıq evləri, 
sexlər yaradan kommersantlar bu bəlalan gözümüzün qabağmda 
bizə «bəxş» edirlər. 

Elmi termin kimi ilk dəfə alman bioloqu Emest Hekkel 
tərəfindən işlədilən, elmi əsası ingilis alimi Ç.Darvin tərəfindən 
qoyulan ekologiya yunan sözü olub mənası eko (olikos)-ev, 
yurd, məskən, loqos-təlim, elm (məskən haqqında təlim) 
deməkdir. 

Ç.Darvinə görə təbiətdə bütün canlılann yaşayış uğrundakı 
mübarizəsi ekoloji təlimin əsasım təşkil edir. Hazırda isə ekoloji 
mühit anlayışına həm təbii mühit, həm də sosial mühit, 
iqtisadiyyat, texnika, texnologiya daxildir. Bildiyimiz kimi,. 
insanın həyat və fəaliyyətini ətraf mühit- təbiət-cəmiyyət 
sistemindən kənarda təsəvvür etmək olmaz. Bu vəhdət 
pozulduqda isə ekoloji böhran baş verir. Buna görə uşaqların 
ekoloji tərbiyəsini günün tələbləri səviyyəsinə qaldıniması 
xüsusi aktuallıq kəsb edir. 
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Həqiqətən insanlann hərtərəfli düşünülməmiş tədbirləri 
nəticəsində təbiətə çox zərərlər vurulmuş, müəyyən ərazilərdə 
onun gözəlliyi, zənginliyi itirilmiş, bir çox sahələr səhralara 
çevrilmişdir. &san təbiət qanımlarmı öyrənərək ona şüurlu təsir 
göstərdikdə isə təbiəti daha da gözəlləşdirir, onun nemətlərini 
artuir, təbii sərvətlərindən səmərəli istifadə edir. 

Ətraf mühiti dərindən dərk etmək üçün onun haqqında 
insanda elmi təsəvvürlə yanaşı, elmi bilik də olmalıdır. Belə 
olmadıqda təbiətin qorunmasmda insanın düzgün mövqeyini, 
rolunu'müəyyən etmək mümkün deyil. Çünki bir çox təbii 
proseslərin mərkəzində bilavasitə insan durur. İnsan təbiətə əl 
gəzdirdikdən sonra təbiət özü mürəkkəb prosesləri qanşdınr, 
birləşdirir. Meydana çıxmış yeni prosesi insan yenidən dərk edir 
və sonra onun mənbəyini axtarmağa başlayır. 

Elm və texnikanın inkişaü insanlann biosferə mənfi təsirini 
artırmışdır. Təbii ehtiyatlarm tükənıhesi, erroziya, havanm, 
suyun, torpağın çirklənməsi, bəzi bitki və heyvan növlərinin insan 
fəaliyyəti nəticəsində yoxa çıxması, bilavasitə məhv edilməsi 
insanın təbiətə qeyri-münasib, mənfi təsirinin nəticəsidir. Artıq bu 
gün bir sıra sahələrdə insanın təbiətə qayğısız münasibəti böhranlı 
vəziyyətə çatmışdır. Ətraf mühitə fasiləsiz olaraq müxtəlif 
tullantılar daxil olur, sənaye tullantılan atmosferi, suyu, torpağı 
çirkləndirir, tullantı qazlar isə havanı zəhərləyir, saysız-hesabsız 
maşın və mexanizmlər səs-küyü çoxaldır, müxtəlif yanacaqlardan 
intensiv surətdə istifadə nəticəsində suyun, havanm temperaturu 
yüksəlir. Bu faktlar onu göstərir ki, cəmiyyətin ətraf mühitə 
laqeyd münasibəti müasir dövrün ən zəruri probleminə 
çevrilmişdir. 

Ona görə də biz ümumtəhsil məktəblərimizdə ekoloji 
bəlalar haqqmda ş^agirdlərə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil 
surətdə məlumatlar verməliyik. Əgər gənc nəsil Sumqayıtdakı 
zavodlann kimyəvi tullantılanmn törətdiyi ekoloji bəlalann 
faciələrindən xəbərdar olsalar, onda gələcəkdə bu bəlalann 
yaranmasına imkan verməzlər. 

Təbiət indiyə qədər mövcud olanlarm, indi yaşayanlann. 

45 



gələcəkdə yaşayacaq insanlann mülkiyyətidir. Təbiətin 
mühafizəsi sahəsində şagirdlərin mənəvi məsuliyyəti bütövlükdə 
həyatın qorunmasına aid olan mənəvi məsuliyyətdir. Ona görə 
gənc nəslin, xüsusilə məktəbəqədər yaşlı uşaqlann təbiətə 
məhəbbət ruhunda tərbiyə etmək məktəblərimiz qarşısında duran 
ən mühüm vəzifələrdən biridir. 

Təbiətə insani münasibətləri, əxlaqi cəhətləri uşaqlarda 
fonnalaşdırmaq üçün bu müsbət əxlaqi bilikləri vərdiş halına 
keçirmək, qayğılı münasibət hissi tərbiyə etmək vacibdir. 

Bu günümüzdə yaşayan və işləyən hər bir adama təbiətin 
qorunması, onun sərvətlərindən qənaətçiliklə istifadə və sair 
anlayışların verilməsinə elə kiçik yaşlardan başlanılmalıdır. 
Çünki orta məktəbi bitirmiş şagirdin təbiəti sevən, onun 
sərvətlərindən qənaətlə istifadə edən mütəxəssis olması üçün 
ekoloji biliklərin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Buna görə də hər bir müəllim-tərbiyəçi uşağa ancaq qanun 
və anlayışlan öyrətməklə kifayətlənməməli, onlann diqqətini 
ekoloji məsələlərə də cəlb etməlidirlər. İşin bu cür aparılması 
təbiətlə tərbiyənin üzvü surətdə əlaqələndirilməsi üçün geniş 
zəmin hazırlayır. 

Müasir dövrümüzdə torpaqlanmızm düşmən işğalı altında 
olması, özəlləşdirilmiş torpaqlardan düzgün istifadə edilməməsi, 
ictimai-iqtisadi işlərin miqyasının genişlənməsi şəraitində təbii 
sərvətlərin qorunması və onlardan düzgün istifadə edilməməsi 
ölkəmizdə ciddi ekoloji təhlükə törətməkdədir. 

Respublikamızda son illər torpağın, sulann, meşələrin 
mühafizəsinə, habelə digər sərvətlərin qorunmasma və onlardan 
səmərəli istifadə edilməsinə diqqət xeyli azalmışdır. 

Hər bir insan dövlət qanunlanna əməl etməklə yanaşı, 
təbiət qanunlanna da düzgün riayət etməyə məcburdur. Çünki 
təbiəti sevmək, onu qorumaq - Vətəni sevmək, onu müdafiə 
etmək deməkdir. 

Təbiətin respublikamıza bəxş etdiyi zəngin faydalı 
qazıntılar, yerüstü və yeraltı ehtiyatlar, su, torpaq, bioloji və meşə 
sərvətləri, zəngin bitki örtüyü xalqımızın milli 
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sərvətləridir. 
Bu təbii sərvətlərdən düzgün istifadə edilməsi ekoloji 

mühitə ziyan verən tullantıların miqdannı azaldır. |Məktəblidə 
təbiətə və onun sərvətlərinə məhəbbət, qayğı bilavasitə kiçik 
yaşlanndan təşəkkül tapmağa başlayır. Buna görə də məktəblərdə 
ətraf mühitə, təbii sərvətlərə, təbiətin gözəlliyinə məhəbbət 
ruhunda tərbiyə işi aparmaq, bitki və heyvanat aləminin 
əhəmiyyətini şagirdlərə izah etmək, təbiətə qayğı hissini bacanqla 
aşılamaq diqqət mərkəzində olmalıdır. | 

İnsan-təbiət probleminin vahid yolu haçalanmış, vəzifə 
ikiləşmişdir. İki əsas fəaliyyət xətti meydana çıxmışdır. Əgər 
əvvəllər təbiəti daha yaxşı öyrənmək, onun sirləri aləminə 
dərindən nüfuz etmək yeganə bəşəri məqsəd idisə, indi bununla 
yanaşı təiətin qorunması, onun «hüquqlarının» müdafiə edilməsi 
zamanın ən aktual məsələlərindən birinə çevrilmişdir. 

Təbiətə və onun sərvətlərinə insanın təsirinin xarakteri 
onun hazırlığından, tərbiyəsindən, əqidəsindən, inamından, bir 
sözlə əsil vətəndaş olmasından asılıdır. Elə bu səbəbdən də 
məktəblərimizin təlim-tərbiyə vəzifələri sırasında təbiəti 
mühafizə tərbiyə.si özünəməxsus yerlərdən birini tutmalı, 
şagirdlərə ekoloji məzmunlu biliklər verilməli, onlara ekoloji 
tərbiyənin aşılanmasına diqqət artınlmalıdır. 

Tərbiyəçi əgər ekoloji tərbiyə işini müasir tələblər əsasında 
qurarsa, onda uşaqlar ekologiya və təbiətin mühafizəsi kimi 
mühüm vəzifələrin həyata keçirilməsində fəal iştirak edərlər. 

Ekoloji tərbiyə hər şeydən əvvəl elmlərin əsaslan 
öyrədilərkən aşılanır. Tərbiyə prosesində şagirdlərdə Vətənin 
təbiətinə sonsuz məhəbbət hissi tərbiyələndirmək üçün böyük 
imkanlar vardır. 

Təbiətlə rəftann əsasını xeyirxahlıq, qayğıkeşlik, həssaslıq, 
ədalətlilik kimi yüksək əxlaqi keyfiyyətlər təşkil edir. Ona görə 
də bu keyfiyyətlərin tərbiyəsinə mühüm diqqət yetirilməlidir. 

r Bağçada tərbiyəçi yeri düşdükcə məşğələdə təbiətin insana 
göstərdiyi mənəvi-estetik təsiri də izah etməlidir. 
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Meşələrin, yaşıllıqlann, çaylann, dağlann və sairin gözəlliyi, 
rəngarəngliyi uşaqlarda təbiətə qarşı qayğı hissi yaradır, j I 
Təbiətə təşkil olunmuş ekskursiyalar zamanı uşaqıann topladığı 
bitki toxumlanndan kolleksiya düzəldir və onlardan məşğələ 
prosesində əyani vasitə kimi istifadə edilir. Toplanmış toxumlann 
müəyyən hissəsi bağçayam sahədə əkilərək həmin yerdə 
müşahidə təşkil edilir və s. | 

1 Kütləvi tədbirlər zamanı ekoloji tərbiyənin vəzifəsi 
şagirdlərdə təbiəti daha dərindən öyrənmək, sevmək, qorumaq, 
omm təbii sərvətlərindən daha qənaətçiliklə, daha səmərəli 
istifadə etmək təbiətin korlanmasına qarşı dözül- məzlik kimi 
keyfiyyətlər yaratmaqdadır. [ 

Uşaqlann ekoloji tərbiyəsində bağçanın ailə ilə birgə işi 
təşkil olunmalıdır. Ekoloji tərbiyə çox mühüm əxlaqi-mənəvi 
keyfiyyət olmaq etibarilə məktəbdə, ailədə, bağçada tərbiyə işinin 
özəyini təşkil edir. 

f Bağçanın, ailənin qarşılıqlı fəaliyyətində, yekdillik olmasa, 
uşaqlann nəinki elmi dünyagörüşündə, hətta əxlaq, ideya-siyasi, 
əmək tərbiyəsi və peşəyönümü, estetik, fiziki, ekoloji və sair 
tərbiyəsində heç bir nailiyyət əldə etmək olmaz, j 

Uşağm bir şəxsiyyət kimi formalaşması, əməyə 
hazırlanması, zehni, əqli, fizi^, estetik, ekoloji, hüquqi və iqtisadi 
tərbiyəsi məktəblə yanaşı ailələrin də diqqət mərkəzində durarsa, 
bu yolda xeyli nailiyyət qazanmaq olar. Belə ki, ailə uşaqlann 
tərbiyəsini düzgün təşkil etmək üçün məktəblə, bağça ilə sıx əlaqə 
saxlamalı, ondan vaxtında lazımi məsləhətlər almalıdır. 
Məktəbdə və bağçada uşağm təlim- tərbiyəsi mütəxəssislər 
tərəfindən apanlır. Həm də ailələrdə olduğundan çox, daha planh 
şəkildə apanlır. Uşaq ağlınm və xarakterinin formalaşdığı bir 
dövrdə məktəb ona günümüzün tələblərinə uyğun şəkildə təhsil 
verir, uşağın dünyagörüşünü formalaşdınr. 

Qarşısma qoyulmuş vəzifələri lazımi səviyyədə yerinə 

yetirməkdən ötrü məktəb və bağçanın bütün tərbiyə işini 

günümüzün problemlərini, inkişaf qanunlanm şagirdlərə. 
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uşaqlara başa salmağa, onlan xalqımızın adət və ənənələri 

mhunda formalaşdırmağa, uşaqlarda vətənpərvərlik hissini 

inkişaf etdirməyə xüsusi fikir verir. Qlobal problem olan ekoloji 

problem isə uşaqların ən kiçik yaşlannda öyrənməli olduğu 

problemlərdən biridir. Uşaqlann ekologiya ilə tanışlığını təşkil 

etmək və onları ekologiyaya zidd normalara qarşı qətiyyətlə 

mübarizə apannağı öyrətmək də yenə məktəb, bağça və ailənin 

üzərinə düşür. Bu məqsədlə məktəb həm tədris fənnlərinin 

imkanlarından, həm də dərsdənkənar tədbirlər sistemindən 

bol-bol istifadə edir. 

j Yuxanda deyilənlərdən aydın olur ki, gənc nəslin ekoloji 

tərbiyəsində səmərəli nəticələr əldə etməkdən ötrü bağça, məktəb, 

ailə birgə işləməlidir. Belə əlaqə həm fərdi, həm də kollektiv 

formada ola bilər, s 

1 Məsələn: evdə, bağçada, məktəbdə otaq bitkiləri olarsa və 

onların əhəmiyyəti haqqında müəllimlər, tərbiyəçilər və ya 

valideynlər tərəfindən uşaqlara izah edilərsə, onlara birlikdə 

qulluq olunarsa, bu uşaqlara təbiəti sevməkdə və qorumaqda çox 

kömək edəcəkdir. | 

I Otaqlann həftədə bir və ya iki dəfə uşaqlar tərəfindən 

təmizlənməsi və zibillərin ancaq zibil qutulanna atılmasının 

onlara ekoloji baxımdan daha düzgün olduğunu başa salmaq çox 

faydalıdır. | 

I Evlərdə heyvan bəsləməyə (əgər şərait varsa) icazə vermək 

və çox kiçik yaşlarda heyvan sevgisini uşaqlara aşılamaq, onların 

da bizimlə bərabər dünyada yaşamaq haqlan olduğunu öyrətmək 

lazımdır. | 

[Təbiətin gözəl guşələrinə birgə səyahət etmək, uşaqlan 

maraqlandıran suallara düzgün cavab vermək və erroziyaya 

uğramış torpaqlar, qurumuş çaylar, çirklənmiş sular, natəmiz 

küçələr və sair barədə onlara məlumat vermək, gözəl təbiətin 

hansı yollarla bu hala düşdüyünü onlara ətraflı şəkildə izah etmək 

vacibdir, f 

/ Yalnız bu yolla ətraf mühitin saflaşdırılması uğınnda əsil 
vətəndaş tərbiyə etmək mümkündür. ^ 
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2.3. Uşaq bağçalannda musiqili-didaktik oyunların təşkili 
formaları 

Azad, müstəqil, suveren və demokratik respublikamızda 
yetişən nəslin sınanmış nümunələr əsasında milli 
vətənpərvərlik, bədii-estetik tərbiyəsTməşələsı^təhsil sahəsində 
islahat proqramının, təlimin yeniləşdirilməsinin tələblərindən 
biridir. 
I Yuks^ bədii zövqə, mədəni vərdişlərə yiyələnmədən şəxsiy- 
‘'yətin hərtərəfli inkişafından danışmaq qeyri-mümkündür.^ 
Bunun isə özülü, bünövrəsi uşaq bağçalannda qoyulmalıdır. 

I Uşaq bağçalannda apanlan təlim-tərbiyə işlərinin səmərəsinin 
yüksəldilməsindən, xüssən musiqi məşğələlərinin keyfiyyətinin 
maksimum yaxşılaşdınimasından çox şey asılıdır. Çünki 
məşğələlər zamanı balacalar sadəcə olaraq əylənmir, vaxt 
öldürmür, əqli-estetik cəhətdən saflaşır, fiziki cəhətdən 
möhkəmlənir, söz ehtiyatlannı artınrlar.jOna görə də belə 
oyunlann elmi-pedaqoji və metodik cəhətdən düzgün təşkili 
diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır, pidaktikanm (təlimetmə- 
nin) ilk elmi mahiyyət və məzmununu açıqlayan məşhur çex 
pedaqoqu Y.A.Komenski «Böyük didaktika» əsərində 
böyüməkdə olan nəslə müəyyən müddət ərzində əla 
təlimetmənin əsaslanm ilk dəfə işləməklə yanaşı, həm də 
məktəbəqədər yaş dövründə didaktik materiallardan 
bəhrələnməklə onlann frontal bilik, bacanq və vərdişlər 
sistemini vermişdir.^ Alim belə qənaətə gəlmişdir ki, ən zəruri 
didaktik vərdişləri hökmen məktəbəqədər yaş dövründən 
başlamaq zəruridir.{ Qüvvədə olan «Uşaq bağçasında tərbiyə 
proqramı»nda göstərildiyi kimi, oyun uşağın gücü çatan əmək, 
müxtəlif məşğələlər zamanı ölkənin ictimai həyatında, doğma 
və zəngin təbiətindən götürülmüş və onlann yaşına uyğun gələn 
hadisələrlə tanışlıq prosesində həyata keçirilir. Həmin oyunlar 
onlann bir-birilə ünsiyyətdə olmasına, dostlaşmasına, mehri- 
banlaşmasına imkan verir. Bununla da uşaqlarda ictimai hisslər 
baş qaldınr, kollektiv şəkildə qarşılıqlı əlaqələr formalaşır və 
fərdi qabiliyyətlərinin inkişafı üçün münbit şərait yaranır, 

fUşaq tərbiyə müəssisələrindəki oyunlardan söhbət 
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açarkən musiqili oyunlann əhəmiwətini xüsusilə dəyərləndirmək 
lazımdır/Ona görə ki,/musiqili-hərəkətli oyunlar uşağın hisslərinə 
qüvvətli təsir göstərir, bədii emosional duyğulannı formalaşdınr, 
psixi vərdişlərini cilalayır, təfəkkürlərini genişləndirir/Oyun 
uşaqlar üçün hər şeydir-təlimdir, əməkdir, tərbiyənin ən təsirli 
vasitəsidir. Oyun böyüməkdə olan orqanizmin əsas tələbidir/ Elə 
uşaq bağçalannda musiqili- didaktik oyunlar hazırlayıb keçirmək 
də bu vacib tələblərdən irəli gəlir. 

Təəssüf hissilə qeyd edək ki, respublikamızda indiyə qədər 
demək olar, bu barədə sanballı elmi-pedaqoji, metodik vəsaitlərə 
rast gəlinmir. 

/Doğrudur, müxtəlif illərdə pedaqojiÄmlər namizədi Hənifə 
Cəfərli «Didaktik oyunlar» (Bakı, Mäarif, 1982, 104 səh.), 
pedaqoji elmlər namizədi Miləl Məmmədova musiqili diddik 
oyunlann bağçayaşlı uşaqlann tərbiyəsindəki roluna dair bir neçə 
məqalə çap etdirmiş, bu mövzuda hətta namizədlik dissertasiyası 
yazmışlar. Sonralar professor F.Sadıqov «Musiqili didaktik 
oyunlar uşaqlan bədii yaradıcılığa sövq edən vasitədİD) 
problematikası ilə yazdığı məqalə, kitabça və kitablarla bu 
boşluğu qismən doldurmuşdur Lakin fikrimizcə, əlimizdəki 
mövcud ədəbiyyatlarla bu günün yüksək tələbləri baxımından 
kifayətlənmək olmaz. Üstəlik, mövcud proqı;am materiallannda 
sözügedən məsələyə verilən istiqamətlərdə də ciddi 
çatışmazlıqlar vardır. Qəribədir ki, bağçalarda musiqili didaktik 
oyunlar nədənsə yalnız birinci kiçik qrupa aid edilmişdir./Odur ki, 
biz uşaq bağçalannda musiqili didaktik oyunlardan daha ətraflı 
söhbət açmağa çalışacağıq. 

j Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində musiqili didaktik 
oyunlan aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: 

1. Kiçik süjetli musiqili didaktik oyunlar 
2. Musiqili-hərəkətli oyunlar 
3. Musiqili didaktik oyunlar 
4. Musiqili-əyləncəli oyunlar 
5. Müxtəlif kütləvi musiqili oyunlar. 
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Kiçik süjetli musiqili didaktik oyunlar 

Bu oyunlar körpəlik dövrünün birinci qrupuna daxil olan 
uşaqlarla təşkil olunur. Vəzifə uşaqlan hərəkətli oyunlara 
həvəsləndirməkdən ibarətdir. Bu yaşdakı uşaqlarla topla və kukla 
vasitəsilə, habelə nağıllardakı obrazlan, personajlan təqlid 
etməklə müxtəlif süjetli oyunlar keçirmək olar. 

Uşaqlar «Kukla» mahnısından istifadə etməklə kuklanı 
«yedizdirmək», «yaüzdırmaq», «yeritməb> kimi hərəkətləri 
musiqinin müşayiətilə həvəslə həyata keçirirlər. 

İkinci kiçik qrupda musiqili-süjetli-rollu oyunlan, da bu 
qayda ilə apacaq olar. Lakin oyun musiqi nömrəsilə vəhdətdə 
götüffflərkən rolların bölüşdürülməsinə diqqət yetirmək 
lazımdu:. Normal keçirilən bu oyunlar uşaqlann bədii yaradıcılıq 
qabiliyyətlərinin inkişafına, estetik zövqlərinin, hiss və 
duyğularının formalaşmasına müsbət təsir göstərir. Orta qrupda 
isə belə oyunlan təşkil etməkdə əsas vəzifə kiçik qrupda toplanan 
təcrübəni, uşaqlann meyl-marağını nəzərə alaraq hər bir uşaqda 
onun yalnız tək 05mamaq deyil, yaşıdlan ilə oynamaq, şənlənmək 
bacanğım da tərbiyə etməkdir. Məsələn, «Qırmızı və yaşıl 
işıqlan> musiqili-süjetli oyununda iştirak edən uşaq həm musiqi 
eşidir, həm düşünür, həm də əylənir. Azərbaycan bəstəkarlanmn 
həmin mövzuda yazdıqlan mahnı və rəqslərdən istifadə 
edilməlidir. Tutalım, bu tədbirdə 
O.Zülfüqarovun «Balaca sürücü» mahnısı səsləndirilir. Mahnının 
melodiyası altında balacalar müxtəlif markalı avtoma- şmlan 
yada salan formada ritmik hərəkətlər edirlər. 

«Qırmızı işıq yanır, 
Maşınım da dayanır», 

- deyə oxuyan uşaq birdən dayanır, ikinci uşaq (sürücü) isə 
maşina əyləşir. «DYP» maşını saxladır. Musiqi yenidən səslənir, 
uşaqlar gülərək əl çalırlar. 

Böyük qrupda belə oyunlar daha böyük maraq doğurur. 
Məs: «Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm» məşhur alleqorik 
nağılının səhnələşdirilməsi, rollann bacanqlı uşaqlara tapşırılması 
balacalann ürəyindən xəbər verir. Ancaq çalışmaq 
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lazımdır ki, qurd, keçi, Şəngülüm, Şüngülüm və Məngülüm 
rolunun ifaçıları həm oxuyanda, həm də ritmik hərəkətlərində 
müsbət və mənfi tipləri bir-birindən fərqləndirə bilsinlər. Bu, 
ciddi məsələdir və tərbiyəçinin əsərin məzmununu dərindən 
bilməsindən (ideyanı dəqiq çatdırmasmdan, dilimizin imk2in- 
lanna bələdliyindən), həmçinin «aktyorlan» düzgün seçməsindən 
asılıdır. Odur ki, bu musiqili-süjetli oyun zamanı tərbiyəçi 
uşaqlara yüksək bədii zövq aşılamaqla yanaşı, həm də xeyirin şər 
qüvvələr üzərində qələbəsini qabarıq tərzdə nəzərə çatdırmalıdır. 
Balacalarda belə bir fikir təlqin olunmalıdır ki, pis iş görənlər 
uzağa gedə bilməzlər, yan yolda qalarlar, çirkin məqsədlərinə 
çatmazlar. Zəiflərin, kasıblann, yoxsullann ah- naləsi heç vaxt 
yerdə qalmaz. ' 

Musiqili-hərəkətli oyunlar 

Mövcud proqramda hərəkətli oyunlar birinci, ikinci kiçik 
qrupdan başlayaraq, böyük və məktəbəqədər qrupu əhatə edir. Bu 
oyunlan musiqili-hərəkətli oyunlar kimi icra etmək uşaql^n 
məlumatmı xeyli artınr, onlann daxili dünyasım hərəkətə gətirir, 
hiss və duyğulannı, fikir və düşüncələrini «kökləyir». Proqram 
materialına salınmış «Qatan>, «Ad günü», «Biz şən uşaqlanq», 
«Sərçələr və pişik», «Qurd və çoban» və s. hərəkətli oyunlarına 
müvafiq musiqi parçaan və mahpılar seçməklə maraqlı, 
düşündürücü oyunlar keçcək mümkündür. 

Musiqili didaktik oyunlar 

Bu oyunlar da o biriləri kimi uşaqlann mənəviyyatına 
güclü təsir göstərir. Fərq ondadu* ki, burada, əsasən, didaktik 
vəzifə ön plana çəkilir. Odur ki, belə oyunlar zamanı uşaqlan 
qismən geniş bilgilərlə silahlandırmaq məsləhətdir. Müxtəlif 
anlayış və məlumatlann musiqi vasitəsilə çatdıniması o qədər də 
asan deyil. Bu prosesin əsası birinci kiçik qrupdan qoyulmalıdır. 
Əsas cəhət oyunun dəqiq, nə məqsədlə aparılmasına, hansı 
bacanq və vərdişlərin aşılanmasına 
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yönəldilməlidir. Aydınlıq üçün deyək ki, «Bayraqlarla musiqi 
oyunu»nda üçrəngli bayrağımızın müstəqillik qazanmış 
respublikamızın azadlıq və səadət simvolu olduğunu onlara 
şüurlu surətdə başa salmaq məsləhətdir. Həmin oyunun 
məzmununu bir qədər ətraflı şərh edək. 

«Bayraqlarla musiqi oyunu» zamanı uyğun musiqinin 
müşayiəti altında əvvəlcə uşaqlann rənglər haqqında 
təsəvvürlərini dəqiqləşdirməklə onlara vətənə məhəbbət, 
xalqımızı, millətimizi sevmək, yaxşı əməllər dalınca getmək kimi 
müsbət hisslər aşılanmalıdır. 

S.Rüstəmovun «Bayrağımız» mahnısı (sözləri M.Seyid- 
zadənindir) səsləndirilir. Tərbiyəçi ifadəli şəkildə oxuyur: Şəfəq 
rəngli bayrağımız. 

Səndən gəldi növrağımız... 
Tərbiyəçi-müəllim mahnını çalıb-oxuyur. Uşaqlar isə 

mahnının Htminə uyğun əl çalırlar. Sonra müəllim uşaqlara üz 
tutub deyir: 

- Uşaqlar, gördüyünüz kimi, mənim arxamda iki bayraq 
var. Biri qırmızı, biri göy. Qırmızı bayraqcığı qaldıran zaman 
«Ura» deyə qışqmn. Göy bayraqcığı qaldırdıqda isə əl çalın. 

Beləliklə, o, növbə ilə bayraqcıqlan qaldınr. Uşaqlar 
müəllimin tapşınğını həvəslə yerinə yetirirlər. Bımdan sonra 
tərbiyəçi bayraqcıqlan uşaqlardan ^ oirinə verib, növbə ilə 
qaldırmağı tapşınr. Özü isə royalm arxasına keçib, həmin 
mahnım təkrarən çalıb-oxuyur. Uşaqlar melodiyaya uyğun əl 
çalırlar. Mahnının şərikli ifasının gedişində bayraqcıqlar yuxan 
qaldınlır. 

Bu qrupda başqa bir didaktik musiqili oyun da nümayiş 
etdirmək olar: «Mənim kuklam». Uşaqlar stolun ətrafinda 
otururlar. Tərbiyəçi onlara kartondan düzəldilmiş və köynək 
geyindirilmiş kukla paylayır. Stolun üstündə kağızdan kəsilmiş 
kukla geyimi, don, palto, papaq, bant və kukla yatacağı vardır. 
Tərbiyəçi kuklanı çimizdirmək və onu əzizləmək kimi hərəkətlər 
edir. Uşaqlara da həmin hərəkətləri təkrar etdirir. Sonra 
F.Əmirovun «Kuklam xəstədin> mahnısı ifa olunur. Həkim 
forması geyinmiş uşaq mahnının melodiyası 
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altında rəqs edə-edə gəlir, kuklanı əzizləyir. Kuklanı qaldınb, 
onunla birlikdə oynayır. Başqa uşaqlarsa qızğın əl çalırlar. Axırda 
uşaqlar maqnitafonda səsləndirilən «Mirzəyi» xalq rəqsinin 
ahənginə qoşulub oynayırlar. 

Balacaların ən çox sevdiyi musiqili oyunlardan biri də 
«Sərçələr» oyunudur. Burada əsas məqsəd və məram uşaqları ilin 
müxtəlif fəsilləri ilə tanış etmək, quşlar, onlann təbiətdə rolu 
haqqında məlumatlanm genişləndirməkdir. Beləliklə, əvvəlcə 
F.Əmirovun «Sevil» operasından populyar olan mahnı 
səsləndirilir: 

Ay sənə qurban inəklər. 
Bu balam nə vaxt iməklər. 
Sənə qurban sərçələr. 
Balam nə vaxt əl çalar, heeey... 

Bu oynaq, ritmik melodiyadan xoşhal olan uşaqlar 
mahnının axınına qoşulub sözlərini təkrarlayırlar. Tərbiyəçi 
uşaqlan sərçələri təqlid edən bir formada stullarda (guya 
yuvalannda) oturdur. Əvvəlcə özü bu şeri oxuyur: 

Kiçik-kiçik sərçələr. 
Yuvasında dirçələr. 
Cik-cik edib qaçırlar. 
Qanadlanıb uçurlar. 

«Qanadlanıb uçurlan> sözündən sonra musiqi səslənir. Bir 
neçə «sərçə» yerindən qalxıb «uça-uça» ortalıqda oturur, ora-bura 
səkir. Mahnını oxuyan uşaqlardan biri əl-qol ata-ata bu bəndi 
deyir: 

Səhər-səhər bağçada Bir sərçə 
dən yeyirdi. 
Hərdən baxıb üzümə Cik-cik, 
cik-cik edirdi. 

Sonra «sərçəlƏD>dən biri dəstədən aynlıb Şer-mahnı 

ifaçılannın qabağında dayanıb «dən yeməyə» başlayır. «Cik- cik» 

sözlərinin təkrarı zamanı ağızlannı «dəndən» çəkib başlarını yuxan 

qaldırırlar. 

İfaçılardan birinin: 
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Birdən itdi gözümdən... 
Bəs o balaca sərçə Hara 
getdi gözümdən? 
Çox çağırdım gəlmədi, 
Tutdu ağlamaq məni- 

deməsilə «sərçəlƏD> büzüşüb daha da balacalaşırlar, bikefləşir- 

lər, susurlar. Uşaqlann qəmginliyini görən həmin «sərçə» sevinclə 

oxuyur: «Birdən Kolum dibindən uçan gördüm sərçəni!». 

Bu vaxt «sərçə» həqiqətən Kolum dibində görünür. 
Uşaqlar gülə-gülə, bir-birinə sığma-sığma əl çalıb rəqs edirlər. 

Uşaqlar «Dovşanım» musiqili-didaktik oyunünü da çox 
sevirlər. Bu süjetli oyunun başlıca didaktik məqsədi onları 
heyvanların dəcəli, gözəli, lakin hürkəyi və qorxağı dovşanla 
tanış etmək, onun dostluğa möhkəmliyini, sədaqət və etibarını, 
əməksevərlik və hünərvərliyini göstərməkdən ibarətdir. 

Tərbiyəçi-müəllim uşaqlarla birlikdə dövrə vurur. 
Onlardan biri dovşan formasında dairənin mərkəzində durur. 
Yanında isə başqa bir nəfər O.Rəcəbovun «Dovşanım» mahnısını 
oxuyur: 

Dovşanım səhər durar. 
Balaca dovşan səhər durar. 
Dovşanım əlini yuyar. 
Balaca dovşan əlini yuyar. 
Dovşanım üzünü yuyar. 
Balaca dovşan üzünü yayır. 
Dovşanım paltarın geyər. 
Balaca dovşan paltarın geyər. 
Dovşanım corabın geyər, 
Balaca dovşan corabın geyər. 
Dovşanım başını yuyar, 
Balaca dovşan başını yuyar. 
Dovşanım tək oynayar, 
Balaca dovşan tək oynayar. 
Dovşanım qurddan qorxar. 
Hoppanaraq birdən qaçar. 
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Oxuyanın «əlini yuyan>, «üzünü yuyar», «corabın geyər», 
«başını yuyar» sözlərinə qüvvət verən başqa «dovşanlar» həmin 
sözləri xorla təkrarlayırlar. «Qurddan qorxar», «birdən qaçar» 
sözləri oxuyan zaman bir nəfər uşaq qurd kimi onun üstünə 
cumur, «dovşan» qaçır, hamı gülüşür, əl çalır. Oynaq bir rəqs 
çalınır («Qazağı»). «Qaçağan dovşan» geri qayıdıb uşaqları rəqsə 
dəvət edir.Belə oyunlar kiçik məktəbəqədər uşaqlarda təmizlik, 
səliqəlilik, bir-birinə qarşı diqqətli, nəzakətli olmaq, mədəni 
davranmaq kimi müsbət keyfiyyətlərin yaranmasına kömək edir. 
Bu vərdişlər sonrakı yaş dövrlərində, həmçinin ailələrdə və 
məktəblərdə getdikcə möhkəmlənərək daha mürəkkəb adətlərə 
çevrilir. 

Bayramlar və müxtəlif kütləvi-musiqili oyunlar 

■ Belə tədbirlərin əhəmİ3^əti çox böyükdür. Bunlarsız 
gələcəyin qurucuları olan balalanmızın hərtərəfli bÖ5dxməsinə, 
tərbiyələnməsinə, dünyagörüşünün, ümumi inkişaf səviyyəsinin 
yüksəldilməsinə, onlarda etik-estetik normalann formalaşmasına, 
bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafına, mənəvi aləminin 
zənginləşdirilməsinə nail olmaq qeyri- mümkündür. j 

I Musiqili-kütləvi tədbirlər sırasında özünü sınamış 
səhnəciklər, kupletləşmələr, bədii özfəaliyyət kollektivlərinin 
müxtəlif səpkili çıxışlan, eləcə də tarixi hadisələrin, bayramlann 
təntənəli surətdə keçirilməsi artıq ənənənəyə çevrilmişdir. ( 

l Təcrübə göstərir ki, musiqi tərbiyəçiləri belə tədbirlərin 
keçirilməsində adətən, çətinlik çəkir, primitiv ssenari tərtib edir, 
zalın tərtibini yaxşı təşkil etmir. Şer, mahnı, rəqsəlrin seçilməsinə 
bir o qədər əhəmiyyət vermir, nəticədə isə çox sönük, maraqsız 
tədbirlər almır. ( 

Çox vacib məsələyə bu cür laqeyd münasibət xeyirdən çox 
zərər gətirir, uşaqların potensial imkanlannm tam üzə çıxaniması 
prosesini ləngidir. Hələ bu azmış kimi, bədii- estetik zövqlərini, 
musiqinin nəyə qadir olması barəsindəki 
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təsəvvürlərini korlayır, onların ahəngdar inkişafına mənfi təsir 
göstərir. 

«Uşaq incəsənəti ideya-tərbiyə cəhətdən yüksək, bədii və 
qiymətli olmalıdır. Uşaq incəsənəti əsərlərinin məzmunu 
uşaqlarda xeyirxah hisslər, əməllər, yoldaşa kömək etməyə can 
atmaq, qeydinə qalmaq, anaya kömək etmək kimi hissləri 
oyatmalıdır. İncəsənət əsəri eləcə də haqlı qəzəb, həyəcan və s. 
oyada bilər». Fikrimizi məktəbəqədər pedaqogikadan 
götürdüyümüz bu cümlə də təsdiqləyir. Çətinlik bir də orasındadır 
ki, sözügedən məsələ ilə bağlı metodik-pedaqoji, elmi-kütləvi 
ədəbiyyatlar bizdə çox azdır. Odur ki, qabaqcıl tərbiyə 
müəssisələrinin təcrübəsinə əsaslanaraq nümunə üçün Təzə il 
bayramının ssenarisindən söhbət açınq. 

«Xoş golmison, təzo il!» 

Bu bayram münasibətilə ssenari yazılır. Əvvəlcədən yeni 
ilin qeyd olunmasına geniş hazırlıq işləri görülür. Şənliyə 
həmçinin bütün valideynlər, əmək və müharibə veteranlan, digər 
qonaqlar dəvət edilir. 

Zal bayramsayağı bəzədilmişdir. Ortada qoyulmuş bəzəkli 
yolka ağacı hamının diqqətini özünə cəlb edir. Yolka çilçırağa 
qərq olmuşdur. Rəngbərəng işaqılar göydəki ulduzlar kimi 
bəxtəvər-bəxtəvər saynşır, gülümsəyir, göz qamaşdınr. 

Artıq hamı yerindədir. Şənliyi başlamaq olar. 
«Bayram gəlib elimə» mahnısının xoş, ürəkləri ehtizaza 

gətirən melodiyası ətrafa yayılır. Uşaqlar əl çalırlar. Musiqi 
kəsilir və qəşəng geyinmiş uşaqlar zalda görünürlər. Onlar 
yolkanın ətrafında iki dövrə təşkil edirlər. Şənliyi açıq elan edən 
bağça müdiri bura toplaşanların bayramını təbrik edir. Müəssisə 
rəhbərinin qısa çıxışından sonra apancı yolkaya yaxınlaşır. 
İştirakçılara yüngülcə baş əyir və yolkaya müraciətlə ucadan şer 
söyləyir: 

Geyinibsən al-əlvan. 
Budaqların çıraqban. 
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Nəğmə deyir, şən yolka! 
Sən nə gözəlsən, yolka! 

Bəstəkar A.Rzayevanın «Şən yolka» mahnısı səsləndirilir. 
Uşaqlar əl-ələ tutaraq melodiyanın ahənginə uyğun olaraq 
yolkanın ətrafında dövrə vururlar. Daha bir neçə uşaq yolkaya 
yaxınlaşır. 

I uşaq: 
Salam sənə, yaşıl yolka, 
Bayramlann bəzəyisən! 
II uşaq: 
Sevir səni hamı, yolka, 
Bayramlann çiçəyisən! 
III uşaq: 
Budur, təzə il gəlir. 
Yenə şənlik düzəlir! 
Hamı: 
Vermişik biz əl-ələ. 
Oynayırıq bax, belə! 

(beyt iki dəfə təkrar olunur). 
Sonra onlar H.Nəcəfovanm «Təzə il» mahnısını birlikdə 

oxuyurlar. Bir qrup uşaq isə rəqs edir. 
Bəs həmin rəqsin hərəkətləri necə olmalıdır? 
Nəğmənin birinci bəndi: Dairələrdən biri sağa, biri sola 

doğru hərəkət edir. Hərəkətlər rəqs addımlan ilə icra edilir. 
Nəğmənin nəqarətində dörd çırtma vurulur. 

Nəğmənin ikinci bəndi: Mahnının sözlərinin birinci və 
ikinci sətri 2 dəfə təkrarlanır. Bu zaman balaca rəqqaslar yolkaya 
tərəf gəlirlər. Sözlərin təkrarı zamanı isə öz yerlərinə qayıdırlar. 
Nəğmənin nəqarətində isə fırlanırlar. 

Nəğmənin üçüncü bəndi: Eyni hərəkətlər yenə təkrar 
olunur. 

Rəqs sona yetərək «Şənlik rəqsi»nin həzin melodiyası 
eşidilir. Hamı qol götürüb oynayır. Onun ardınca uşaqlar 
səhnələşdirdikləri A.Şaiqin «Tıq-tıq xanım» nağılını nümayiş 
etdirirlər. 

Apancı: Gəlin sözü yenə şerə verək. 
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Uşaqlar onun təklifini alqışlayırlar və şerləşməyə 
başlayırlar... 

- Hə, uşaqlar, az qala yadımızdan çıxmışdı, Şaxta babanın 
gəlməsinə lap az qalıb! - deyən apancınm gur səsi eşidilir: - Gəlin, 
biz Şaxta babanı musiqiylə, nəğməylə qarşılayaq! 

Uşaqlar birlikdə S.Rüstəmovun «Şaxta baba» mahnısını 
oxuyurlar. Axır ki, Şaxta baba ağır addımlarla içəri daxil olur. 
Toxtayıb çəliyini yerə vurur və mülayimcəsinə deyir: - Ay 
qəşəng, şəkər, noğul balalar, mən sizin Yeni ilinizi tədrik edirəm! 
Sizə möhkəm sağlamlıq və gümrahlıq arzulayıram! Atalı-analı 
böyüyəsiniz: Bütün qəminiz-kədəriniz, azar- bezannız köhnə ildə 
qalsın, mənim əzizlərim. Ürəyinizdəki bütün ar2mlar yerinə 
yetsin. Üzünüz äğ, canınız sağ, sözünüz dağ olsun! 

Uşaqlar onu qızğın alqışlayırlar. 
Şaxta baba ani fasilədən sonra yenidən sözünə davam 

edir: 
- Bilirsiniz, əziz balalar, mən haralardan gəlirəm? Çox 

uzaq-uzaq yerlərdən. Uca, qarlı dağlara dırmaşmışam, təpələri 
aşmışam, düzləri dolaşmışam, ayılarla, qabanlarla qurşaq 
tutmuşam. Gəlmişəm ki, sizlərlə görüşüm. Hal-əhval tutum. Gül 
balalann Yeni il bayrammda iştirak edim, onlann sevincinə 
qoşulum. Mən, ay uşaqlar, yaman yorulmuşam. Qoyun bir az 
dincəlim, siz də babamza öyrəndiyiniz şerlərdən oxuyun, 
yorğunluğum çıxsın, yaxşı? 

Uşaqlar bir ağızdan deyirlər: «Baş üstə. Şaxta baba!» 
Şaxta baba yolkanın yanında onun üçün qoyulmuş stulda 

əyləşir. Sonra 5-6 nəfər növbə ilə hərəyə bir bənd şer söyləyir. 
İştirakçılar əl çalırlar. 

Birdən bir uşaq üzünü mürgüləməkdə olan Şaxta babaya 
tutub deyir: «Ay Şaxta baba, bu əlcək sizin deyil ki?» 

- Hə, oğlum mənimdir,-deyə «qonaq» dillənir. 
- Elə isə sən onu möhkəm saxla, odur ey, gedir. 
Əlcək əldən-ələ keçir. Şaxta baba cəld hərəkətlə əlcəyinin 

dalınca qaçır, axır ki, onu tutur. Uşaqlar əl çalırlar. 
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gülüşürlər. 
Aparıcı: - İndii biz Şaxta babadan xahiş eləyək, bizim üçün 

rəqs etsin. Tay dincəldiyi bəsdir! 
Uşaqlar əl çalırlar. Şaxta baba meydana girir və məzəli 

hərəkətlərlə rəqs edir. Bir azdan nə düşünürsə, dovşanları çağınr 
yanma. Onların qulaqlanna nə isə pıçıldayır. Dovşanlar dairələnib 
«Dovşanım» (mus. Q.Hüseynlinindir) mahnısının melodiyası 
altında rəqs edirlər. 

Bu rəqsin hərəkətləri haqqında: 
1- ci fiqur: 
1- ci hissə- Uşaqlar bir-birinin ardınca ayaqlan üstə 

hoppanaraq qaçırlır (Qollanm dirsəkdən bükülmüş vəziyyətdə 
sinələrinin qarşısında saxlamaqla). 

2- ci hissə - 4 dəfə əl çalırlar, fırlanırlar. Musiqinin 
təkrannda hərəkətlərini tamamlayırlar. 

2-ci fiqur: 
1- ci hissə - Uşaqlar zalın ortasına gedərək dairəni 

daraldırlar, musiqi təkrarlandıqda öz yerlərinə qayıdırlar. 
2- ci hissə - Həmin hərəkəti təlorar edirlər. 
3- cü fiqur: 
1-ci hissə - Dairədə dayanmış uşaqlar üzlərini bir-birinə 

çevirir, biri digərini sığallayır. Sonra hoppanırlar. Bu hərəkətlər 
iki dəfə təkrarlanmalıdır. 

Şaxta baba üzünü uşaqlara tutub təntənə ilə bildirir: 
«Dostlar, yaxşı rəqs etdiyiniz üçün babanız sizi 
mükafatlandıracaq. Mən sizə çoxlu kök gətirmişəm. Yeyin, ləzzət 
alın (kökü göstərir). Ancaq tələsməyin. Bir şərtim var: kökü 
almaq üçün gərək hündürə tullanasınız. Hələ görüm hoppana 
bilirsizmi? Düzülün sıraya». 

Uşaqlar: 
- Niyə bilmirik. Şaxta baba! - deyə hoppanırlar. Şaxta baba 

kökləri torbasından çıxanb yuxan qaldınr ki, dovşanlar tullanaraq 
onu tutsunlar. Oyun qurtarandan sonra Şaxta baba deyir: 

Ay balaca təlxəklər. 
Sizsiniz şən uşaqlar. 
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Götürün şaxşaxlan 
Şənləndirin 
qonaqları. 

Təlxək rolunu oynayan uşaqlar yolkanın ətrafında 
«şaxşaxları» ağacın altından götürərək Q.Qarayevin «Şən 
hadisə» melodiyasının müşayiətilə rəqs edirlər (musiqinin yalnız 
iki hissəsi götürülür). 

1-ci fiqur: 
1-ci hissə-Uşaqlar pəncələri üstə yolkanın ətrafında 

qaçışırlar. 
Melodiyanın ikinci hissəsi isə səkkiz takta bölünür. 
1- 4-cü taktda uşaqlar iki ayağı üstə hoppanırlar. 5-8-ci 

taktlarda isə fırlanırlar. Musiqinin təkrarı ilə hərəkətlər də 
təkrarlanır. 

2- ci fiqur: 
1-ci hissə-1-4-cü taktlarda əllərində «şax-şax» dairədə 

dayanmış təlxəklər müxtəlif gülünc, yəni gülməli, məzəli 
hərəkətlər edirlər. 

II hissənin 1-8-ci taktlannda isə uşaqlar iki ayağı üstündə 
hoppanırlar. 

Uşaqlar onlann bu hərəkətlərini alqışlayırlar. 
Hamı qaçıb öz əvvəlki yerini tutur. 
Şaxta baba: - Bəs mənim Qar qızım hanı? Mənim göyçək 

nəvəm? 
Yolkanın arxasından çıxan Qar qız dərhal cavab verir: 

Babacan, mən buradayam, əmrini gözləyirəm. 
O, Şaxta babanın yanına qaçıb əvvəl qoltuğuna girir, sonra 

qabağında şux dayanıb deyir: 
-Babacan, mən bayaq rəfiqələrimi axtarırdım. Hələ tapa 

bilməmişəm... 
-Mənim şıltaq nəvəciyim, noğulum, şəkərim, sən onlan 

uşaqların içində axtar, kənarda niyə axtarırsan? 
Qar qız onlan yenidən axtarmağa başlayır, axır ki, tapır. 

Çox sevinir. Onları yanına çağınr. 
F.Əmirovun «Vals»ı səslənir. Hamı rəqs edir. 
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2.4. Didaktik oyunların təşkili zamanı etnopedaqoji 

nümunələrdən istifadə imkanları 

Məktəbəqədər pedaqogikanın ən vacib problemlərindən 
biri də oyundur. İstər planlı və mütəşəkkil şəkildə, istərsə asudə 
vaxtda təşkil olunan oyun uşaqlann ən səmərəli məşğuliyyət 
vasitəsidir. Oyunun düzgün təşkili məktəbəqədər yaşlı uşaqlann 
dünyagörüşlərini formalaşdırmaqla yanaşı, onları ətraf mühitin 
dərk olunmasına hazırlayır. 

Oyunlardan bir tərbiyə vasitəsi kimi geniş surətdə istifadə 
etməyin zəruriliyini xüsusi vurğulayan rus pedaqoqu 
A.S.Makarenko valideynlərə bu barədə zəruri tövsiyələr 
vermişdir. O, göstərmişdir ki, gələcəyin adamının tərbiyəsi 
oyunlann düzgün təşkilindən çox asılıdır, onu elə formada təşkil 
etmək lazımdır ki, oyun kimi qalmaqla yanaşı, gələcək işçinin və 
vətəndaşın keyfiyyətləri tərbiyə oluna bilsin. 

Oyım o zaman düzgün tərbiyə vasitəsi olur ki, o, bütöv 
şəkildə pedaqoji formada tətbiq edilir. Oyun prosesinə rəhbərlik 
edən tərbiyəçi oyunu elə qurmalıdır ki. uşaqların yaradıcı fəallığı 
təmin olunsun və onlann qarşılıqlı münasibətləri normallaşsın. 
Tərbiyəçi uşaq şəxsiyyətinin bütün tərəflərinə, düşüncəsinə, 
hisslərinə, iradəsinə, münasibətlərinə, hərəkətlərinə və 
bütövlükdə özünü aparmasına təsir göstərməyi bacarmalıdır. 
Oyunun əsas qiymətini pedaqoq verir. O, çalışmalıdır ki, oyunda 
iştirak edən bütün uşaqlar ədalətlə qiymətləndirilsin. Əgər belə 
olarsa, tərbiyəçi uşaqlarda çox münasib adətlər formalaşdınr. 
Bütün bunlar isə uşaqlara həm də düzgün, məqsədyönlü rəhbərlik 
etmək deməkdir. Deməli, düzgün təşkil olunmuş oyun özlüyündə 
potensial tərbiyə məktəbidir. 

Oyun eyni zamanda ibtidai təhsil vasitəsi olmaqla qalmır, o 
həm də uşaqlar tərəfindən «elmdən-elmədək» prinsipinin 
mənimsənilməsinə aparan etibarlı yoldur. Uşaqlar oyun 
prosesində ətraf aləmi, həyatı dərk etməyə başlayırlar. Lakin 
məktəbəqədər yaşdan yuxan olanlar belə oyımda baş verənlərin 
yalnız kənar tərəflərini dərk edir. Səbəbləri və 
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əlaqələri daha az dərəcədə başa düşürlər. Odur ki, oyundan ətraf 
mühitlə tanış olmaq vasitəsi kimi istifadə olunduqda tərbiyəçi 
balacaların diqqətini onların təsəvvürlərinin genişləndirilməsinə 
əhəmİ3^ətli dərəcədə təsir göstərən hallara yönəltməlidir. 
Bununla yanaşı, tərbiyəçi uşaqlarda hər şeyə maraq göstərmək 
oyunun məzmununu zənginləşdirməklə müxtəlif şəraitlərdə 
biliklərə səylə yiyələnmək vərdişləri aşılamağa borcludur. 
Pedaqoq oyuna mütəmadi rəhbərlik etdikdə nə isə axtarmaq, 
öyrətmək, uşaqlann mənəvi dünyasını zənginləşdirmək sahəsində 
fəal cəhdlər tərbiyə edir. Unutmaq olmaz ki, balacalan müvafiq 
bilik və bacanqlarla silahlandırmaq imkanlan didaktik oyunlarda 
daha genişdir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlann əqli tərbiyəsində didaktik 
oyunlann rolu böyükdür. Hər bir didaktik oyun, bir tərəfdən 
uşaqlara yeni təsəvvür, yeni bilik və vərdişlər aşılayır, digər 
tərəfdən, onlann məşğələlərdə qazandıqlan bilik, bacanq və şəxsi 
təcrübələrinin möhkəmləndirilməsinə, anlayışlannm daha da 
genişlənməsinə kömək edir. Didaktik oyunlar uşağın hiss 
üzvlərini inkişaf etdirməklə əşyalann ayn-ayn xassələrini dərk 
etıriəkdə yardımçı olur, başlıcası isə əqli fəaliyyətin daha 
mürəkkəb proseslərinin (iradi diqqətin, məntiqi təfəkkürün) 
inkişafına və xarakter tərbiyəsinə müsbət təsir göstərir. Oyunda 
qarşıya qoyulmuş bu və ya digər təlim-tərbiyə vəzifələri müvafiq 
və mütəmadi fəaliyyət formasında yerinə yetirilir. Hər bir 
didaktik oyun müəyyən qaydaya tabe olmaqla oyunun məzmunu, 
əyləndirici xüsusiyyətləriylə əlaqədardır. Eyni zamanda oyunun 
qaydaları uşaqlann bu prosesdəki davranışım tənzimləyir, 
normallaşdınr. Mövcud qaydalann uşaqlar tərəfindən 
mənimsənilməsi və onlann düzgün tətbiqi özünə- nəzarət və 
qarşılıqlı nəzarət vərdişlərinin tərbiyə olunmasına da təsir 
göstərir. Uşaqların oyundakı fəallığı iştirakçılann sayından da 
asılıdır. İştirakçılar çox olarsa, şübhəsiz, oyun daha maraqlı və 
şən keçər. Yaşdan asılı olaraq ojomun gedişi və xarakteri də 
müxtəlif olur. Belə ki, kiçik yaşlı uşaqlann oyunlannda əməliyyat 
əsas etibarilə əşyalann yerinin dəyişdirilməsi, müqayisəsi, 
rənginə və ölçüsünə görə seçilib 
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ayniması, şəkillərin düzülməsi və iştirakçılann həmin hərəkətləri 
təqlid etmələrindən ibarətdir. Böyük qrupun əməliyyatı isə 
onların fəaliyyətinin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsinə və 
ardıcıllığına əsaslanır. 

Didaktik oyunun müəyyən nəticəsi olur ki, buna da oyunun 
finalı (sonu) deyilir. Qoyulmuş vəzifənin icrası, tapşınğın yerinə 
yetirilməsi, tapmacanın düzgün cavabı əyləncənin məntiqi 
nəticəsidir. Uşaqlar bu nəticəni öz parlaq uğurlan kimi 
dəyərləndirir və hədsiz qürur hissi keçirirlər. 

Deməli, oyunun finalı uşaqlann müxtəlif biliklərə səylə 
yiyələnməsi və əqli fəaliyyətlərinin real göstəricisi kimi meydana 
çıxır. Uşaqlar oyunun müsbət sonluğundan, tapşınqlann düzgün 
yerinə yetirilməsindən sonsuz həzz alırlar. 

Oyunun məzmunu, mahiyyəti, məramı, oyun əməliyyatı və 
mövcud qaydası bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Bunlardan birinə 
əməl olunmaması istənilən nəticəni verməz. Oyun prosesində 
həm də uşaq şəxsiyyətinin bir çox ümdə cəhətləri formalaşır. Bu 
zaman qarşıya qoyulan müəyyən vəzifə yerinə yetiririr. Mövcud 
qaydanı gözləməklə, mütəşəl^llik, yekdillik, təmkinlilik, 
əzmkarlıq, kollektivçilik, doğruçuluq, düzgünlük kimi müsbət 
əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlər tərbiyə olunur. 

Didaktik oyunlarda uşaq hər hansı əşyanı bu və ya digər 
əlamətlərinə görə fərqləndirir, müqayisə edir, növlərə ayınr, 
qruplaşdmr, təhlil və ümumiləşdirmələr apanr. 

Tərbiyəçi oyun - məşğələlərdə uşağa oyunun məzmununu 
fikirləşməyə imkan yaradır, oyunun keçirilməsi üçün müvafiq 
üsulların seçilməsində ona kömək edir. Çalışır ki, didaktik 
tapşınq bütün uşaqlar tərəfindən qəbul edilsin və şüurlu surətdə 
yerinə yetirilsin. 

Bunlann içərisində uşaqlan ən zəruri əşyalarla tanış etməyə 
xidmət göstərən oyunlar xüsuşi qeyd olunmalıdır. Onlardan biri 
«əşyaların əlifbası» didaktik oyundui’. 

«Əşyaların əlifbası» didaktik oyununun məqsədi əlifl^aya 
dair «Bu nədir?» sualına cavab verməkdən ibai’ətdir. C>yun 
zamanı əşyaların xarici xüsusiyyətləri haqda uşaqlann wəlki 
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illərdə mənimsədikləri bilikləri təzələnir, və onlar eyni zamanda 
yeni həyati əlaqələr haqda biliklər də əldə edirlər. Bununla da 
təsəvvürlərin, lüğətin, əlaqəli-izahedici nitqin dairəsi xeyli 
genişlənir. Göstərmək lazımdır ki, dərketmə prosesinin 
romantikasına görə bilik hazır şəkildə verilmir, uşaqlann özləri 
tərəfindən qazanılır. Əşyalar haqqında, özlərinin «köməkçiləri» 
barəsində biliklərin fəal axtanş xarakteri uşaqların həyatını daha 
maraqlı edir və onlann düşüncə tərzinin inkişafına təkan verir. 6 
yaşlı uşaqlann əşyalarla tanışlığının başlanğıc nöqtəsi 
yaxınlıqdakı əşyalar (ev, uşaq bağçası, bütövlükdə küçə, şəhər, 
bəzən də ölkə) hesab olunur. 

Böyük uşaqlan əhatə edən əşyalar təkcə fərdi və kollektiv 
qaydada kəşf olunan sadə və daha mürəkkəb «ağıllı» əşyalar 
sayılır. Uşaqların yararlandıqlan əşyalann özlərinin təşəkkül 
tapması tarixi vardır. Belə ki, onlar xarici fərqləndirici əlamətlərə 
malikdirlər: rəngi, forması, kəmiyyəti, bəzən səsi, iyi və s. ilə 
seçilirlər. 

Bizi əhatə edən bir sıra əşyalann dərk olunması 
təhlilçilərin fəaliyyəti ilə şərtlənir. Uşaqlar yaşlılar kimi 
köməkçilərdən (təhlilçilərdən) istifadə edirlər, lakin onlan hələ 
başa düşmürlər. Odur ki, oyun zamanı onlarla tanışlıq (kəşf) 
hesab edilir və müəyyən maraq doğurur. 

Hələ uşaq yaşlarından əşyaları təkcə təyinatına və 
əlamətlərinə görə fərqləndirməyi və qruplaşdırmağı öyrənməklə 
yanaşı, həm də onlara çəkilən əməyə düzgün qiymət verməyi 
bacarmaq lazımdır. Unutmaq olmaz ki, hər bir xalq müxtəlif 
əşyalan yaradan zaman təkcə onlardan hansı məqsədlər üçün 
istifadə edilməsi haqqında fikirləşmir, həm də bunlan sözün əsl 
mənasında incəsənət əsəri kimi qiymətləndirirlər. Ona görə də 
fıkrimizcə, uşaqlara kiçik yaşlanndan hər bir əşyanı gözəl rəngdə, 
formada və onlann bütövlüyü, əlaqəliliyi şəklində görməyi 
qavramağı öyrətmək vacibdir. Əşyalann estetik cəhətdən dərk 
olunması mühüm şərtlərdən biridir. Uşaqlarda hələ lap kiçik 
yaşlanndan dadı, eləcə də ətrafdakı əşyaların xassəsini, estetik 
zövqləri, səliqə- 
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liliyi, rahatlığı və gözəlliyi tərbiyə etmək zəruridir. Yalnız belə 
olduqda əşyalar insanlann dostuna çevrilər və qorunar. Əks 
təqdirdə uşaqlarda əşyalara qarşı biganəlik və istehlakçı hissələri 
yaranar. Məlumdur ki, bir çox hallarda uşaqlar eybəcərliyi, 
qabalığı, zövqsüzlüyü görə bilmirlər. Odur ki, onlarda ətraf 
mühitə qarşı fəal münasibəti tədricən formalaşdırmaq gərəkdir. 

Bilik və bacanqların mənimsənilməsinin təcrübi 
fəaliyyətində, qeyri-ixtiyari diqqət və yaddaş prosesində baş 
verməsi, materialın daha yaxşı mənimsənilməsinin təmin 
edilməsi didatkik oyun-məşğələnin əsas xüsusiyyətlərindən- dir. 

Əşyalar və oyuncaqlarla didaktik oyun~məşğələlər 

Oyunun bu növü erkən yaşdan uşaqlann əşyalarla oyun 
fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi vəzifələrinə daha çox uyğundur. 

Balacalar əşyalarla hərəkəti mənimsəyir və bununla da 
onun müxtəlif xüsusiyyətlərini dərk etməyə alışırlar. Onlar artıq 
təcrübi olaraq qabanq və yastı əşyalar arasında fərqi başa düşürlər 
(məsələn, kub ilə şarı). 

Didaktik oyuncaqlarla oyun-məşğələlər sakitlik, 
diqqətlilik, birgəlik, müəyyən müddət ərzində hər hansı eyni işlə 
məşğul olmağı tərbiyə edir, yaşlılan təqlid etməyə alışdırır. Oxşar 
əşyalarla hərəkət adətən uşağın qarşısında əqli- iradi vəzifə 
qoyur. O, nəticə əldə etməyə çalışır. Buna görə də bu prosesin 
icrasına qabaqcadan müəyyən zəruri şərtlər qoyulur, zəmin 
yaradılır. 

Böyüklərin rəhbərliyi altında uşaqlann didaktik 
oyuncaqlarla oyunun da əldə etdikləri vərdiş və bacarıqlann 
müstəqil oyunlann inkişafında böyük əhəmiyyəti var. Tədricən 
oyun-məşğələlərə sensor xarakterli vəzifələr daxil edilir. 
Obyektin rəngini, forma və ölçüsünü fərqləndirmək öyrədilir. 
Onlar 6 aydan 1 yaşa qədər bir əlaməti öyrənirlərsə (məsələn, 
böyük və kiçik top), yaşyarımdan sonra eyni vaxtda iki əlamətə 
bələdləşə bilirlər. Məsələn, ölçü və rəngi (toplar 
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böyük və kiçikdir, rəngi san və qırmızıdır), forma və ölçünü 
(böyük və kiçik toplar, şarlar) fərqləndirməyi bacanrlar. 

Stolüstü didaktik oyunlar 

Stolüstü didaktik oyunlar erkən yaşlardan nümayiş- 
etdirici təfəkkürə əsaslanır. Bu oyun prosesində uşaqlar praktik 
fəaliyyətdə əşyalarla deyil, onların şəkildəki əkslərini 
mənimsəməklə biliklərini möhkəmləndirirlər. Kiçik uşaqlar cüt 
şəkillər, loto, domino, kubiklər və s. kimi müxtəlif maraqlı 
stolüstü oyunlar təşkil etməyi bacanrlar. 

Məşğələlərdə həll olunan əqli vəzifələr müxtəlifdir: 
əşyalar haqqında məlumatlan möhkəmləndirmək, onlann 
təyinatım müəyyənləşdirmək, əlamətinə görə tanımaq, əşyalar 
arasında qarşılıqlı əlaqəni yaratmaq, hissələrdən tam düzəltmək 
və s. 

Bu oyunlar prosesində uşaqlar şəkillərə «müştəri» gözü ilə 
baxmağı öyrənirlər, tanış əşyalan, onlann yastı əkslərini tapırlar. 
Uşaq 1 yaşdan 1,8 yaşadək tərbiyəçi ilə birlikdə ona yaxşı tanış 
olan oyımcağa (kukla, ayı, it) baxır və onu adlandırmağı öyrənir. 
Sonra tərbiyəçi oyuncağı gizlədir və onun şəkildəki əksini 
göstərir. Şəkildəki oyuncağın adını deyir, əksi aşağı çevirib, 
uşaqdan ayını, iti açıb göstərməyi tələb edir. Şəkillərdəki 
udmanın müxtəlif üsullan (oyuncaqlarla udmanın analoci 
üsullan) oyun-məşğələnin məşğulluğunu təmin edir. Uşaqlar 
artıq hər hansı bir təsviri tanımağa başlayanda tərbiyəçi yeni şəkil 
qoyur. 

Məşğələnin bu növünü daha maraqlı keçirmək üçün 
balacalara şəkilli kubiklər təklif etmək olar. Tərbiyəçi uşağa 
kubikin müxtəlif tərəflərində əks olunmuş iti, pişiyi, ördəyi tapıb 
barmağı ilə göstərməyi tapşınr. Uşaq kubiİd çevirir, baxır, ona 
lazım olam tapır, tanıyanda, adlandıranda sevinir. 

Kublarla məşğələ barmaq hərəkətlərinin məşqi üçün çox 
faydalı olmaqla yanaşı, öz növbəsində həm də nitqin inkişafına 
müsbət təsir göstərir. 

Uşaqlarda oyun-məşğələyə maraq oyatmaq, eləcə də 



əşyalann əlamətləri haqqında dolğun təsəvvür formalaşdırmaq 
məqsədilə onlara müxtəlif didaktik materiallar vasitəsilə eyni 
tapşırığı həll etməyi təklif etmək lazımdır (şan, kubiki, çubuqlan 
rənginə görə yığmaq, müxtəlif sökülən oyuncaqlardan istifadə 
etmək). Bütün bu oyuncaqlar avtodidaktizm (oyuncağın 
xüsusiyyəti onunla fəaliyyət üsulunu öyrədir) prinsipləri əsasında 
qruplaşdınlır. 

Metodik vəsaitlərə uşaqlann erkən yaşlardan təlim və 
tərbiyəsi üzrə müxtəlif növ oyım-məşğələlərin məzmunu salınır. 
Tapşırıqlann tədriclə mürəkkəbləşməsi ardıcıllığı göstərilir. 
Oyuncaqlarla oyun-məşğələlər uşaqlann ətraf aləmlə bələdliyini 
genişləndirir, onlann lüğət ehtiyatını zənginləşdirir, müstəqil 
fəaliyyətinin düzgün istiqamətləndiril- məsinə kömək edir. 

Şifahi didaktik oyunlar 

Uşaqlann nitqinin inkişafında şifahi didaktik oyunlann 
böyük əhəmiyyəti var. Bunlar, adətən, eşitmə diqqətini, nitqin 
səslərini dinləmək bacanğını formalaşdınr, səs birləşmələrini və 
sözləri təkrar etməyi öyrədir. Uşaqlar zəngin xalq yaradıcılığına 
həvəs göstərməyə başlayırlar. Belə oyunlar prosesində qazanılmış 
ifadəli nitq vərdişləri sonralar müstəqil kupletli oyunlarla 
əvəzlənir. 

Səsli didaktik oyunların icrası bu və ya digər səs 
birləşməsinin dəfələrlə təkrarına əsaslanır ki, bu da səs və sözlərin 
düzgün tələffüzü vərdişlərini tədricən cilalayır. 

Nitq tərbiyəsində laylalar, bayatılar, nəğmələr böyük rol 
oynayır. Bunlann yaratdığı rəngarəng nitq mühiti balacalann ana 
dilini daha yaxşı mənimsəməsi prosesini asanlaşdınr. Onlar 
qafiyə və ahəngi hiss edirlər, layla və nəğmələrin, lətifə və 
nağıllann sistematik oxunması ilə onlarda bədii sözə sonsuz 
məhəbbət hissləri aşılanır. 

Tərbiyəçi çalışır ki, uşaqlar diqqətlə dinləsinlər, əşyanı 
dəqiq və düzgün adlandırsınlar, onu səsin gücünə görə təyin edə 
bilsinlər. Məsələn, səs nəyə məxsusdur? Böyük heyvana, 
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yoxsa onun balasına? 
Didaktik oyun prosesində erkən yaşlı uşaqlann qazanmış 

olduqlan dərketmə təcrübəsi əşyaların təyin edilməsi və 
xüsusiyyətləri haqqında biliklərin zənginləşməsinə, ətraf aləm 
haqqında təsəvvürlərin genişlənməsinə müsbət təsir göstərir. 

Şifahi didaktik oyunlarda uşaqlar pedaqoji münasibətdə 
çox qiymətli olan hiss, duyğu və həyəcana, başqasının dərdinə 
şərik olmaq vərdişlərinə yiyələnirlər. 

Əgər təlim prosesində mütəmadi olaraq müxtəlif didaktik 
oyunlardan istifadə edilərsə, uşaqlar, xüsusilə məktəbəqədər 
yaşlılar özləri də belə oyun növləri təşkil etməyə həvəslənirlər. 
Onlar özləri oyunu seçər, oyunun qaydasına və icrasının düzgün 
yerinə yetirilməsinə riayət etməklə oynayan- lann fəaliyyətini 
obyektiv qiymətləndirməyə cəhd göstərərlər. 

2.5. Didaktik oyunların ssenariləşdirilməsi 

Uşaqlar üçün yaxşı oyunlar var Bunlan arayıb-axtanb 
tapmaq, şəkil və surətə salmaq, milli ruh və mədəniyyətlə əlaqələndirib 
tətbiqinə nail olmaq gərəkdir. 

M,Rasulzadə 

Balalarımızın təlim-tərbiyəsi, ahəngdar və hərtərəfli 
inkişafı, yüksək bədii-estetik zövq, mədəni vərdişlərə, fiziki 
kamilliyə yiyələnməsi günün vacib problemlərindəndir. Bunlar 
vasitəsilə onların bədii yaradıcılığı formalaşmağa başlayır. Hiss, 
duyğu və düşüncələri, qavrayışlan, nitqi cilalanır. Uşaqlann bədii 
yaradıcılığa cəlb olunması onlarda şer söyləmək, mahnı oxumaq, 
rəqs etmək, kimisə təqlid etmək, ədəbi personajlara münasibət 
bildirmək, təsviri sənət əsərini duyub qiymətləndirmək və s. 
bacanğmı inkişaf etdirir. Bu işlərin təməli, bünövrəsi planlı 
şəkildə məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində, uşaq evlərində 
qoyulur. 

Məlumdur ki, yaradıcılıq prosesinə meyl, maraq və 
qabiliyyətlər kimi digər fərdi psixoloji keyfiyyətlərdə də 
müxtəliflik özünü göstərir. Lakin bütün mədəni-kütləvi 
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tədbirlərin, bayramlann hazırlanıb keçirilməsində uşaqlann 
psixikası, xaralrter tərbiyəsi ön plana çəkilməlidir. Təəssüflər 
olsun ki, bəzən tərbiyəçi-müəllimlər təlim prosesində bu vacib 
amili unudurlar. Şəxsiyyətin formalaşmasında xarakter tərbiyəsi 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir və uşağın, yeniyetmənin gələcəkdə 
öz vətəninə, xalqına layiq savadlı, mədəni, sağlam və işgüzar 
vətəndaş, mütəxəssis kimi yetişdirilməsinə təminat verir. Bu 
baxımdan uşaq tərbiyə müəssisələrində vaxtaşın keçirilən 
didaktik oyunlann rolu və əhəmiyyəti danılmazdır. Belə tədbirlər 
bir qayda olaraq estetik, etik və əxlaq tərbiyəsinin vasitələrindən 
olan bayramlann bəzəyinə çevrilir. Bayramlar, əlamətdar tarixi 
hadisələr, yubiley şənlikləri uşaqlann yaddaşında dərin iz buraxır, 
onlara sevincli anlar, çeşidli həyəcanlar bəxş edir. Bu həm də eyni 
vaxt ərzində incəsənətin müxtəlif növlərinin (musiqi, ədəbi, 
təsviri) təsirilə həzm olimur. Bayram marşlannm qanı cuşa 
gətirən melodiyası, şən, oynaq mahnılar, incə zərif rəqslər, vətənə 
məhəbbət hissləri doğuran şerlər, ecazkar xalq musiqisi, 
mütərəqqi adət-ənənələrimiz - bunlar hamısı uşaqlann yaddaşında 
dərin izlər buraxır, onlarda nəcib insani keyfiyyətlər tərbiyə edir, 
dünyagörüşlərini zənginləşdirir, təəssüratlanm təzələyir, estetik 
zövqlərini ovxarlayır. Uşaq bağçası bayram günlərində xüsusi 
zövqlə bəzədilir, gözəl görünüşü ilə könülləri oxşayır. Binanın 
girişi, zalı, dəhlizi, qrup otaqlan daha cazibədar görünür. 

İncəsənətin müxtəlif növlərinin harmoniyası, növbələş- 
məsilə araya-ərsəyə gətirilən tədbir oyun-əyləncə, xatirə gecəsi 
uşaqların asudə vaxtının bəzəyinə çevrilir. Oyun- məşğələ 
başlanarkən qəhrəmanlığa, comərdliyə səsləyən musiqi sədaları 
uşaqlann nizami ordunun əsgərləri kimi bir- birinin ardınca 
düzülməsi, bədii-emosional cəhətdən rəngarəng, pafoslu çıxışlan, 
bunlara cavab kimi səslənən alqışlan, «ura» səsləri xüsusi məna 
kəsb edir. . 

Uşaq bağçalannm praktikasında şənliklərin keçirilməsinin 
müəyyən ənənələri yaranmışdır. Bunlar uşaq dünyasının paiinc 
işıqlı, şəffaf səhifələridir. Odur ki, pedaqoqlar mövcud 
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ənənələrin inkişaf etdlirilməsinin davamı kimi kütləvi tədbirlərin, 
oyun-məşğələlərin tərtibatı, məzmunu və keçirilməsinə diqqəti 
artırmalıdırlar. Hazırlıq prosesində ilk baxışda kiçik, 
əhəmiyyətsiz görünən detallar belə, nəzərdən qaçınl- mamalıdır. 

Tərbiyəçi oyun-tədbirin nümayişində iki vacib şərti mütləq 
nəzərə almalıdır: tədbir maraqlı və məzmunlu keçirilməsi ilə 
yadda qalmalıdır. Həm də çox gedişli və mürəkkəb olmamalıdır. 
Çünki o, ilin əvvəlində uşaqlann hələ lazımi qədər hazırlığı 
olmadığı vaxtda keçirilir. 

Bu vəzifə müxtəlif yollarla həll olunur. Hər şeydən əvvəl, 
uşaqlara tanış olan, yaxşı mənimsənilən və qavranılan 
materiallara müraciət edilməlidir. Konkret desək, proqram 
materialından götüriilmüş elementlərdən istifadə olunması 
balacalarda marağı artınr, onlann yaddaşında uzun müddət qalır. 
Yaxşı olar ki, müxtəlif tədbirlər, o cümlədən oyunlar bir mövzu 
ətrafında keçirilsin. Bunlar, adətən balacalar tərəfindən yenilik 
kimi qarşılanır. Tədbirlərin proqramına sürpriz məqamlanm da 
daxil etmək uşaqlar üçün çox maraqlı və gözlənilməz olar. 
Əvvəlcədən hazırlaşmadan tərbiyəçinin 5-20 dəqiqəlik izahından 
sonra keçirilən çevik oyunlarda uşaqlar sonsuz maraqla iştirak 
edirlər. 

Əgər tədbir-oyunlarda əlavə materiallardan bəhrələnmək 
zərurəti yaranarsa, bu mütləq həmin yaş qrupunun proqram 
çərçivəsində müvafiq vərdişlərə uyğun olmalıdır. Məsələn, 
E.Tiliçiyevanın «Ev tikirik» oyununda orta qrupun uşaqlan bir 
musiqili cümləyə görə bir dəfə dövr edirlər, o biri dəfə dayanırlar 
və mətnin məzmununa müvafiq imitativ (oxşar) hərəkətlər edirlər 
(çəkiclə vurur, mişarlayır). Təbiidir ki, belə səhnələr həmin yaşda 
uşaqlara tanış olduğundan xüsusi hazırlıq işləri tələb etmir. 

Uşaqlar həm də əyləncələrdən hədsiz həzz alırlar. 
Nümayiş etdirilən oyun-attraksionlara əvvəlcədən hazırlaşmaq 
lazım deyil, bunlar uşaqlarda böyük maraq doğurur. «Əşyanın 
yerini dəyiş», «Futbol», «Kim daha çox tərəvəz yığan> və s. belə 
təsirli oyunlardandır. Oyun-attraksionlarda uşaqlar öz 
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çevikliyini, diribaşlığını, təşəbbüskarlığını, sevinc hissini 
nümayiş etdirməklə yüksək fəallıq göstərirlər. 

Belə şənliklərdə tamaşalar və eləcə də sürpriz anlan xüsusi 
maraq doğurur. Onlar böyüklər, yaxud bir qrup uşaqlar tərəfindən 
gizli hazırlandığı üçün gözlənilməz olur. Orta və böyük qruplar 
üçün hazırlanan «Qarpız» epizodunu xatırlayın. 

Qarpıza qulluq etmək üçün uşaqlar gah külək, gah yağış, 
gah günəş olur. Qarpız hamının gözü qarşısında qısa vaxtda 
böyüyür, yetişir. Poetik mətn və musiqinin müşayiəti ilə keçirilən 
bu oyun emosional təsir bağışlayır. 

Hədİ5^ələrin verilməsi anlannı da yaddaqalan tərzdə, 
maraqlı formada təşkil etmək zəruridir. Təcrübə göstərir ki, 
böyüklərinin əhatəsində olarkən uşaqlann əhval-ruhiyyəsi daha 
yüksək olur. Əgər uşaqlann bayram keçirməsi və sonra zaldan 
çıxması böyüklərin oxuduqlan mahnılarla müşayiət olunursa, 
yaxud onlar rəqs edirlərsə bu, balacalarda şən reaksiya yaradır. 
Uşaqlar müxtəlif personajlann görünməsini də beləcə həvəslə 
müşahidə edir, məktəblilərin çıxışlannı diqqətlə izləyirlər. 

Göründüyü kimi, bayramın şən, maraqlı və məzmunlu 
keçirilməsi və yaddaşlara hopması üçün imkanlar az deyil. 

Sizin mühakimənizə verdiyimiz bu yanmfəsildə məqsəd 
müxtəlif tədbirlərdən, həmçinin tədbirlərin ən çevik və maraqlı 
forması olan didaktik oyunlann təşkili və keçirilməsi üçün uşaq 
bağçalanmn tərbiyəçilərini praktiki tövsiyələrlə 
silahlandırmaqdır. 

Binada bağça uşaqlannm əxlaqi, mənəvi, bədii tərbiyəsinin 
formalaşmasında əvəzsiz rol oynayan kütləvi tədbirlərin, 
şənliklərin, didaktik oyunlann hazırlanması və keçirilməsi 
təcrübəsindən bəhs edilir. Rəqslərin ifası prosesində müxtəlif 
biçimli hərəki taktlan əks etdirən şərti işarələr (sxemlər), 
həmçinin təqdim olunan havalann («Dağlarda çiçəb>, «Qalada 
yatmış idim») mətnləri verilmişdir. 

Birinci fəsildə (oyun-ssenarilər) tərbiyəçilərə məsləhət 
görülən didaktik oyunlann təxmini mətn - ssenariləri öz əksini 
tapmışdır. 
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Sxemlər 

- ümumi bədəni göstərən işarə 

- ümumi bədəni, qollan və qıçlan göstərən işarə 

- oğlanların başım göstərən işarə 

- qızların başını göstərən işarə 

- oğlanlar sağa baxarkən 

- qızlar sağa baxarkən 

- oğlanlar sola baxarkən 

- qızlar sola baxarkən 

- oğlanlan təsvir edən işarə 

- qızlan təsvir edən işarə 

- oğlanlann qol hərəkəti 

- qızlann qol hərəkəti 

Dağlarda çiçək 

Dağlarda çiçək, dərrəm, sataram. 
Bir üzügöyçək hardan taparam. 
Haray dillərindən, 
O qara tellərindən. 
Hərgah izin versən, balam. 
Öpərəm ləblərindən. 

Bağlarda alma, dərrəm, sataram. 
Uzaqda durma, gəlləm, taparam. 
Haray dillərindən, 
O qara tellərindən. 
Hərgah izin versən, balam, 
Öpərəm ləblərindən. 
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Qalada yatmış ydim 

Qalada yatmış idim, 
Top atdılar, oyanmadım. 
Sazilən, söhbətdən oyatdılar,.. 
Çaldılar, oxudular, 
Oynadılar, şad oldular. 
Danışıb söhbəti də uzatdılar... 

Oyun-ssenarilər 

Müstəqillik hüququ və dövlət quruculuğu yolunda uğurla 
irəliləyən respublikamızda təhsil islahatının reallaşmasına etibarlı 
zəmin yaranmışdır. Mövcud durumda və şəraitdə soy- kökümüzə, 
milli mentalitetimizə, xalqımızın əxlaqına, milli- mənəvi 
normalarına, qəhrəmanlıq yolu tarixinə, parlaq şəxsiyyətlərinə 
hörmət, vətənə bağlılıq, düşmənə nifrət oyadılma- sında, eləcə də 
anaya, ataya, dosta, yoldaşa, qohum-əqrabaya sağlam münasibət 
formalaşdırmaqda, ətraf aləmdəki intəhasız gözəlliklərə 
sevgi-məhəbbət hisslərini aşılamaqda kütləvi tədbirlərin rolu 
böyükdür. Bunun üçün əvvəlcədən məktəbəqədər tərbiyə 
müəssisələrinin imkanlarını, şəraitini, qüvvəsini, eləcə də 
uşaqların meyl-marağını nəzərdə tutan yığcam ssenarilər 
hazırlanmalıdır. 

Burada verdiyimiz didaktik oyunların mətni təxmini 
olmaqla əməli metodik xarakter daşıyır. Bunlardan bəhrələnən 
tərbiyəçi-müəllim həmin mətnlərə balacalann məlumatlılıq 
dərəcəsinə, yaşına, söz ehtiyatma, tələffüz vərdişlərinə, 
anlama-qavrayış səviyyəsinə, psixikasına uyğun olaraq istədiyi 
formada müdaxilə etməkdə ixtiyarlıdır. Lakin oyun-ssenarilər 
yığcam, lakonik, ifadəli və anlaşıqlı olmalı, balacaların qəlbində 
dərin iz buraxmalıdır. Qarşıya qoyulmuş metodoloji- didaktik 
məqsədə nail olmaq üçün ciddi hazırlıq işləri görülməli, səmərəli 
məşqlər apanimalı, rollar düzgün bölünməli, dekorasiyalardan, 
qrim materiallarından, geyimdən dəqiqlik və səriştəliliklə istifadə 
edilməlidir. 
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Bütün hallarda müəssisənin real imkanı nəzərə alınmalı, 
tədbirin tərbiyəedici, təsiredici, öyrədici və təlqinedici motivləri 
ön plana çəkilməlidir. 

Təqdim etdiyimiz ssenarilərdə ümumən oyunlann didaktik 
məqsəd, məram və məzmunu uşaqlan ölkəmizin ayn- ayn 
regionlan, şəhər və qəsəbələri, keşməkeşli tarixi, ölməz 
qəhrəmanlan, xalqımızın zəngin mədəniyyəti, mənəvi dəyərlərilə 
tanış etmək, balacaların milli zəmində bö)diyüb tərbiyə almasını, 
məktəb təliminə hazırlanmasını təmin etməkdir. 

Oyunun təşkilində aşağıdakı qaydalar gözlənilməlidir. 
1. Uşaqların seçilməsi. 
2. Hazırlanmış materiallann paylanması və öyrədilməsi 
3. Əyani vəsaitlərdən istifadə olunması 
4. Texniki təlim vasitələrindən istifadə edilməsi 
5. Oyuncaqlarla davranış qaydalannm öyrədilməsi. 
Oyunun gedişi prosesində tərbiyəçi uşaqlan hazır 

materiallarla tanış edir. Tərbiyəçi musiqi alətlərindən istifadə 
etməklə yanaşı, maqnitafon lentindən və uşaq musiqi alətlərindən 
də bəhrələnə bilər. Belə oyunlan müxtəlif növlər üzrə sistemə 
salmaq lazımdır. 

Hər bir didaktik oyunun sonunda fəallıq göstərən, verilmiş 
suallara daha düzgün cavab verən, təmrinləri tez və qüsursuz 
yerinə yetirən uşaqlara və bütövlükdə fərqlənən komandaya 
təntənəli şəraitdə hədiyyələr təqdim olunmalıdır. 

Mühakimənizə verdiyimiz oyun-ssenariləri şərti olaraq üç 
ümumi başlıq altında birləşdirmişik: «Yaddan çıxmaz Qarabağ». 
«Biz sizdən öyrəndik qəhrəmanlığı», «Bir kərə yüksələn bayraq 
bir daha enməz». 

Yaddan çıxmaz Qarabağ 

Zal səliqə-sahmana salınıb. Səhnə qaranlığa qərq olub. 
Top-tüfəngin insanı vahiməyə salan səsi eşidilir (maqnitofon 
lentindən). 

Bir azdan zal işıqlandınlır. Səssizlikdir. Əminə Yusif- 
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qızının yanıqlı ifasında səsləndirilən şer parçalan divarlan titrədir: 
Biz yatdıqca, yağı düşmən oyandı, 
Ağlımızdan Göyçə qana boyandı. 
Məhşər qopdu, zülm ərşə dayandı. 
Qədim Göyçə bir gecədə yad oldu. 
Dünya bizə başdan-başa od odlu. 
Dərəçiçək, Vedibasar bo)mnca. 
Susamış div qanım içdi doyunca. 
Zəngəzurda alov ərşə dəyincə, 
Ərş üzündən bəla endi Gümrüyə. 
Ərşə qalxdı od kükrəyə-kükrəyə. 
Əzablıdı bu taleyi düşünmək. 
Bizə qənim yeri, göyü düşünmək, 
Bir doğmanı, bir ögeyi düşünmək. 
Yurd itirmək dünya qeybi deməkdi. 
Yurd itirmək xalqın eyni deməkdi. 
İndi kimsə doğma olub, biz ögey. 
Yağı çıxdı bizə torpaq, bizə göy. 
Yer üzünün eşrəfiydik bir zaman, 
Bizə həsəd apanrdı bu cahan. 
Əmr edərdik fələklərlə canhacan. 
Sonra bizi yaman ucuz tutdular, 
Hər yönünə biz uduzduq, uddular. 

Apancılar görünürlər. Onlar çox həyəcanlıdırlar. 
1- ci apancı. Əziz uşaqlar, hörmətli valideynlər, bu günkü 

tədbir-oyımumuz qəribə səslənsə də maraqlı, düşündürücü, həm 
də qəmlidir. 

2- ci apancı. Bu dərd bizim hamımızın dərdi, bəlası və 
ələmidir. 

1- ci apancı. Erməni faşistlərinin azərbaycanlılan öz ata- 
baba yurdundan qovması, onlan öldürməsi nə dünənin, nə də bu 
günün söhbətidi. Yüz ildən çoxdu ki, bizim qızıl qanımızı içir 
namərd qonşulanmız. 

2- ci apancı. Qədim zamanlardan onlar dədə-babalanmızı 
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torpaqlarından, doğma yurdlarından vəhşicəsinə didərgin salırlar. 
1- ci aparıcı. Bu dərd-bəla bədənimizdə sağalmaz yaraya 

çevrilib, göy-nərtisi kəsilmir ki, kəsilmir. Bu rəqəmi yadınızda 
yaxşı saxlayın. Rusiyaya birləşdirilən zaman İrəvan xanlığının 
əhalisinin 73,8 faizi azərbaycanlı idi! 

2- ci aparıcı. Sonralar erməni vilayəti adlandınlan bu 
ərazidə azərbaycanlıların sayı qəsdən xeyli azaldıldı. Ötən əsrin 
axınnda isə 50 faizə endirildi. 

1- ci aparıcı. Hələ də çoxlarına bir sirr olaraq qalır, necə 
olub ki. Zəngəzur qəzası Ermənistana daxil edilib? 

2- ci aparıcı. Axı Zəngəzur ərazisində o dövrdə yaradılmış 
3 rayondan ikisinin - Qafan və Sisyan rayonunun əhalisinin çoxu 
azərbaycanlı idi. 

1- ci aparıcı. Dəhşətli hal budur ki, ötən əsrdə əhalisinin 
çoxu azərbaycanlı olan bu muxtar respublikada indi bir nəfər də 
azərbaycanlı qalmayıb. 

2- ci aparıcı. Halbuki, ermənilərin əsl vətəni kiçik 
Asiyada, Rusiyanın sərhədlərindən kənarda yerləşir. 

1- ci aparıcı. Bəli, böyüklərimizin maymaqlığı ucbatından 
ermənilər ata-babalanmıza, qadınlanmıza, qızlarımıza, hətta 
körpələrimizə amansız divan tutmuş, torpaqlarımıza 
yiyələnmişlər. 

2- ci aparıcı. XX əsrin əvvəlindən bəri 4 dəfə iyrənc 
Qarabağ savaşının qurbanı olmuş başıbəlalı Azərbaycan xalqı 
düşmənə Dərələyəzi, Göyçəni, Vedibasan, Dilican dərəsini 
hədiyyə verdiyi kimi, qədim və gözəl Zəngəzur torpaqlanm da 
pay vermişdir. 

1- ci aparıcı. O dövrdə heç kəs fikirləşməyib ki, bu dəhşətli 
səhvlər sonralar başımıza olmazın müsibətlər açacaq. 

2- ci aparıcı. Elə açdı da! Hazırda torpaqlanmızm 20 faizi 
düşmən tapdağı altındadır. Bir milyondan çox əhalimiz qaçqın, 
köçkün həyatı keçirir. Çadırlarda, zirzəmilərdə, vaqonlarda 
əzab-əziyyət çəkir. 
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üç nəfər səhnəyə daxil olur. 
1- ci uşaq; 
Əzizim yolu qarlı, 
Zəngəzur qolu bağlı. 
Gözüm Göyçə gölündə 
Onun da gözü bağlı. 

2- ci uşaq: 
Əzizim ala dağa, 
Gün düşər ala dağa. 
Mən qara dağ əhliyəm. 
Yaz məni qara dağa. 

3- cü uşaq; 
Əzizinəm dilən, gəz. 
Dara zülfün, dilən gəz. 
Qürbətdə xan olunca, 
Vətənində dilən gəz. 

Oyun sona yetir. 

«Gözəl Gəncəm» oyunu 

Zalda bayram əhval-ruhiyyəsi duyulur. 
Stolun üstünü tər güllərdən dəstələr bəzəyir. Uşaqlann 

əllərindəki rəngbərəng güllər ulduzlar kimi saynşır. Hər kəs öz 
yerini tutub. Tədbirə valideynlər də dəvət olunub. 

Uşaqlar iki dəstəyə bölünüblər. 
«Şahin» komandasının rəhbəri Asimlə, «Qartal» 

komandasının rəhbəri Mehmanın əllərində üçrəngli bayraqcıqlar 
dalğalanır. Hər iki dəstə qabaq-qarşı əyləşir. Apancı (tərbiyəçi) 
irəli çıxır. 

Apancı: Salam, əziz balalar, mehriban nənələr, babalar. Bu 
günkü oyunumuza xoş gəlmisiniz! İcazə verin Azərbaycanın 
qədim və gözəl şəhərlərindən biri olan Gəncəyə həsr etdiyimiz 
oyunun şərtlərini hər iki komandanın nəzərinə çatdırım. 
Qarşınızda asılan lövhənin nömrələnmiş yuvacığmm 
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hər birində Gəncəyə aid maraqlı sual var. 
Komanda üzvlərindən kim hansı nömrədəki suala cavab 

vermək istəyirsə, deyir. Həmin sualı hamınızın qarşısında 
oxuyuram. Əvvəl «Şahin», sonra isə «Qartal» oyuna qoşulacaq. 
Sonra ən yaxşı cavablar mükafatlandırılacaq. Beləliklə. «Şahin» 
komandasının üzvləri (beş nəfərdir) 5, addım irəli çıxsın. 

E.Rəhimovanm ifasında (lent yazısında) «Gəncəm» 
mahnısı səsləndirilir. Mahnının melodiyası altında zala dahi 
Nizaminin portreti gətirilir. 

Apancı: Beləliklə, ilk söz «Şahin» komandasındadır. 
Buyurun. 
Tünzalə: Mən istəyirəm «5» rəqəminin içindəki suala 

cavab verəm. 
Apancı (sualı çıxanb oxuyur); «Gəncə keçmişdə hansı 

ölkənin mərkəzi şəhəri olub? Xatırladım ki, fikirləşmək üçün 
otuz saniyə vaxt verilir» 

Tünzalə: Gəncə Aran ölkəsinin mərkəzi şəhəri olub. 
Apancı: Doğrudur. Uşaqlar, gəlin «Şahin» komandasının 

cavabını alqışlayaq. 
Hamı əl çalır. 
Apancı: Daha kim yaddaşım sınamaq istəyir? 
Fuad: Müəllimə, mən 8-ci xanadakı suala cavab vermək 

istəyirəm. 
Apancı (oxuyur): Gəncə hansı dövlətlərlə ticarət əlaqələri 

saxlayırdı? 
Fuad təyin olunmuş vaxtda cavab verə bilmir. 
Toğrul əlini qaldınr və cavab verir: Bağdadla, 

Dərbəndlə, Rusiya ilə, Çinlə və İranla. 
Apancı: Cavab doğrudur (Hamı alqışlayır). Daha kim 

cavab verəcək? 
Səkinə: Mən 1-ci xanam çevirməyinizi xahiş edirəm. 
Apancı (oxuyur): Gəncə şəhərinin əziz-xələf oğlu dahi şair 

Nizami Gəncəvinin adı nədir? 
Səkinə (^kirləşmədən): İlyas! 
Apancı: Düz dedin, qızım, əhsən. 
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Hamı Səkinəni alqışlayır. 
Mehriban: Müəllimə, mənsə 7-ci xanadakı suala cavab 

verəcəm. 
Apancı: Çox gözəl (sualı açıb oxuyur) «Sovet hökuməti 

dövründə Gəncənin adı necə idi?» 
Mehriban: Kirovabad. 
Bu qayda ilə «Qartal» da suallara cavab verir. 
Axırda fərqlənənlərə hədiyyələr təqdim edilir. 
Zal bəzədilib. Divarlardan «Dünya cənnətə dönsə, yaddan 

çıxmaz Qarabağ», «Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir», 
«Vətənin hər qanş torpağı əziz və müqəddəsdin), «Qarabağ 
şəhidləri heç vaxt unudulmuD) şüarlan asılıb. Zalda 
Azərbaycanın dövlət bayrağı dalğalanır. Müxtəlif şəkillər, 
stendlər, xəritələr diqqəti cəlb edir. 

Maqnitafonla U. Hacıbəyovun «Koroğlu» operasından 
məşhur üvertura səsləndirilir. 

Apancılar (tərbiyəçi və bir qız uşağı) qabağa çıxırlar. 
Tərbiyəçi: Xoş gördük, əziz və mehriban balalar, hörmətli 

valideynlər, bizim tədbirimizə xoş gəlmisiniz! 
Qız: Hamınızı salamlayınq. 
Tərbiyəçi: Uşaqlar, bilin ki, Azərbaycan əvvəllər indiki 

kimi müstəqil olmayıb, parçalamb. Hələ 200 il bundan qabaq 
Azərbaycanın cənubunda xanlıqlar yaranmışdı. Bunlardan biri də 
Qarabağ xanlığı idi. 

Qız: Qarabağ xanlığı yaranandan sonra əsas diqqət onun 
möhkəmləndirilməsinə yönəldildi. Bu işdə Pənah xanın 
xidmətləri daha çox olub. O, ilk növbədə basqınlar nəticəsində öz 
)nırdundan qovulmuş Qarabağ əhalisini geriyə qaytarmağa 
başladı. 

Tərbiyəçi: Gülər çox düz deyir, uşaqlar. Qarabağa, öz 
doğma vətəninə qaytanlanlardan biri də gələcək xan İbrahim Xəlil 
idi. Pənah xan müstəqil xanlığın başçısı kimi tezliklə başqa 
ölkələr tərəfindən tanındı. 

Dörd nəfər oğlan uşağı əllərində taxtadan qılınc səhnəyə 
daxil olub vuruşurlar. 

Qız: Qarabağa tez-tez hücum edib onu devirməyə 
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çalışırdılar. Buna baxmayaraq Qarabağ xanlığının sərhədləri 
getdikcə genişlənirdi. 

Tərbiyəçi: İbrahim xanın dövründə Qarabağ daha da 
möhkəmləndi. Sonralar xanlıqlar dağıldı. Müstəqil Azərbaycan 
dövləti yarandı. 

Səhnəyə daxil olan 2 nəfər uşaq əllərində tutduğu üçrəngli 
bayrağı dalğalandınr. 

Qız: Sovet qoşunlan müstəqillik qazanan Azərbaycanı 
işğal edəndən sonra Qarabağı da «dağlıq» və «aran» adlanmaqla 
iki yerə böldülər. 

Tərbiyəçi: Bizim tarixi düşmənlərimiz olan ermənilərin 
tələbilə yuxan hissədə Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti yaradıldı. 
Elə əsl faciəmiz də bundan sonra başlandı. 

Qız: Sonralar SSRİ-nin zəifləməsindən istifadə edən 
namərd ermənilər azərbaycanlılan sıxışdınb öz doğma od- 
ocaqlanndan qovdular. Qarabağı işğal edib, Ermənistana 
birləşdirməyə çalışdılar. 

Tərbiyəçi: Uşaqlar, yadda saxlayın ki, indi Qarabağın 
Dağlıq hissəsində bir nəfər də olsun azərbaycanlı yaşamır. 

Qız: Cənnət Qarabağımızın azadlığı yolunda çoxlu igid 
oğlan və qızlanmız şəhid olub. Biz onlan heç vaxt 
unutmamalıyıq. Gərək biz böyüyəndə onlann qanmı yerdə 
qoymayaq. Qisas qiyamətə qalmaz. Bunu babalanmız da deyib. 

Maqnitafonda «Qarabağ şikəstəsi» səsləndirilir. Muğam 
qurtarar-qurtarmaz daha iki nəfər səhnəyə çıxır. 

1- ci uşaq: 
Mən aşiqəm Qarabağ, 
Şəki, Şirvan, Qarabağ. 
Aləm cənnətə dönsə, 
Yaddan çıxmaz Qarabağ. 

2- ci uşaq: 
Könlüm keçir Qarabağdan, 
Gah bu dağdan, gah o dağdan. 
Axşamüstü qoy uzaqdan 
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Havalansın Xanın səsi, 
Qarabağın şikəstəsi. 

Tərbiyəçi: Biz inanınq ki, Qarabağ torpağı quduz erməni 
işğalçılarından azad olunacaq. Azərbaycanlılar öz doğma yurd- 
yuvalanna qayıdacaqlar. Haqq, ədalət zəfər çalacaq. 

Oyun sona yetir. 

Biz sizdən öyrəndik qəhrəmanlığı 
«Qanlı Yanvar» mərasimi 

Zalda qaranlıq hökm sürür. Pəncərələrin pərdələri 
çəkilmişdir. Qara örtüklü stolun üstünə matəm əlaməti olaraq qara 
bayraqcıqlar yerləşdirilib. Oyun-matəm gecəsinə şəhid ailələri, 
müharibə və əmək veteranlan, qəhrəman analar, Qarabağ, 20 
yanvar, Çemobil əlilləri də dəvət olunublar. 

Maqnitafonda «Şəhidlən> mahnısının kədərli melodiyası 
səsləndirilir. Hamının çöhrəsinə qəm-qüssə çökür. 

Qara kostyum geymiş apancılar görünürlər. 
1- ci apancı: Salam, xoş gəlmisiniz! 
2-  ci apancı: Əziz veteranlanmızla, şəhid ailələrilə, 

əlillərlə görüşməyimizə çox şadıq. 
1- ci apancı: 1990-cı il yanvar ayının 19-dan 20-nə keçən 

gecə, saat 12-də müasir silahlarla silahlanmış Sovet Ordusu 
Bakıya daxil olaraq günahsız, əliyalm əhalinin qanmı tökdü. 

2- ci apancı: İki yüz ilə yaxın bir müddət ərzində 
torpağımızdan sorub apardıqlan qızıl neftimizlə bərabər qızıl 
qanımızı da axıtdılar allahsızlar. 

1-  ci apancı: Axı nə idi onlann günahı? Vətəni 
sevməkmi, müstəqilliyə, azadlığa can atmaqmı? 

2- ci apancı: Elə rəhmsizcəsinə öldürülən bu cavanlann 
ata-babalan məgər 40-50 il bundan qabaq rus torpağı uğrunda öz 
canlanndan keçməmişlərmi? 

1-ci apancı: Ən böyük qırğın Bakmm girəcəyində, 
«xilaskan> XI Qızıl Orduya ucaldılmış abidənin ətrafında 
törədildi. İşə baxın. İndi günahsız xalq abidənin başına qara 
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bayraq sancaraq, ətrafına hər gün tər qərənfillər düzürlər. 
2-ci apancı: O qanlı Şənbə gecəsində qəlbimizə elə bir dağ 

çəkildi ki, bu dağ hələ də sızıldayır. Təqvimlərimizdə əbədiləşən 
«20 yanvar» sözü daim qara hərflərlə yazılacaq, nəsillər bu 
rəqəmi ürəyinə, yaddaşına həkk edəcək, qatillərimizə 
zaman-zaman lənətlər oxuyacaq. 

Yerdən səslər ucalır: 
1- ci səs: 
Tunc zirehli ilanlar. 
Tökdü qırmızı qanlar. 
Həqiqəti yalanlar 
Küncə sıxdı o gecə. 

2- ci səs: 
Kimə deyim dərdimi? 
Qəsbkar namərdəmi? 
Yetmiş ilin dərd-qəmi. 
Gözdən axdı o gecə. 

3- cü səs: 
Nə deyək bu dəhşətə. 
Bu zülmə, bu dəhşətə? 
Allah bu müsibətə 
Necə baxdı o gecə? 

Bir nəfər qara çarşablı qız uşağı asta addımlarla apancılara 
yaxınlaşır. Qəlb çəkən, ürək sızıldadan bir nida ilə pıçıldayır: 

- Fevralın 1-də matəm alayı başda Şeyxülislam 
Allahşükür Paşazadə olmaqla Dağüstü parka tərəf addımladı. 
Hüzünlü dəfn mərasimi keçirildi. Bu qırğında 131 nəfər qətlə 
yetirilmiş, 607 nəfər yaralanmış, 4-ü itldn düşmüşdü. 

(Səsini ucaldır, yumruqlarım düyünləyir) 
- Belə vəhşilik, qudurğanlıq harda görünüb? 
1-ci apancı: Deyilənlərə görə qanlı-xatalı şənbə gecəsində 

respublikamn doğum evlərində dünyaya göz açan hər on uşaqdan 
səkkizi oğlan olmuşdur. 

8 4  



2-ci apancı: Bilmirəm, bu möcüzədi, yoxsa həqiqət? 
1- Gİ apancı: Çünki haqq-ədalət bizim tərəfdədi. Allah 

qatillərin cəzasım verəcək, qanımız yerdə qalmayacaq! 
2- ci apancı: Bu xalqı qırmaq olar, əzmək olar, ancaq heç 

vaxt sındırmaq, diz çökdürmək olmaz! Axı biz Babəkin, Şah 
İsmayılın nəvələriyik! 

Uşaqlar (iştirakçılar) xorla oxuyurlar: 
Şəhid susdurulan qanı dindirər, 
Qaraca torpağı qiymətləndirər. 
Donan vicdanlan qe50'ətləndirər, 
Axı el qeyrəti çəkib şəhidlər. 

«İgid ölətf adı qalar» oyunu 

Zal səliqə ilə bəzənib. Divarda «İgid ölər, adı qalan> 
sözləri yazılmış iri şüar, həmçinin Babəkin, Cavanşirin, 
Koroğlunun, Səttar xanın, Ş.İ.Xətainin, M.Ə.Rəsulzadənin, İsrafil 
Məmmədovun, Çingiz Mustafayevin, İsmət Qayıbovun, 
Məmməd Əsədovun, Tofiq İsmayılovun, Salatın Əsgərovanm 
şəkilləri asılıb. 

Uşaqlar «Azərbaycanın Dövlət Hinmi»ni xorla oxuyurlar. 
Apancılar irəli çıxırlar. 

1- ci apancı: Salam, əziz uşaqlar, istəkli qonaqlar, hörmətli 
valideynlər! 

2- ci apancı: Sizi bu oyunumuzda görmək bizim üçün 
xoşdur! 

1- ci apancı: Uşaqlar, gəlin hamımız birlikdə ömrünü 
doğma vətəninin, xalqımn yolunda şam kimi əridən, 
torpaqlanmızın bütövlüyü uğrunda şəhid olan igidlərimizi 
xatırlayaq. Onlann parlaq, mənalı həyat yolundan nümunə 
götürək. 

2- ci apancı: Axı onlar bizim xoşbəxt gələcəyimiz uğrunda 
canlanm qurban veriblər.* 

1- ci apancı: Babək də. Cavanşir də. 
2- ci apancı: Koroğlu da, Nəbi də. Həcər də. 
1-ci apancı: Pənah xan da. Cavad xan da. 
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2-ci apancı: Səttar xan da, M.Ə.Resulzade də. 
1-ci apancı: Onlan bu müqəddəs işə vətən sevgisi, el şərəfi, 

ləyaqəti səsləyib. 
Bir uşaq irəli çıxıb şer oxuyur: 
Könlümün sevgili məhbubu mənim. 
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. 
Vətənim verdi mənə nanü-nəmək. 
Vətəni məncə unutmaq nə demək? 
Südüdür kim dolanıb qanım olub, 
O, mənim sevgili cananım olub. 

1-ci apancı: Lakin həyatda hamı eyni cür olmur. Eləsi var 
ki, təkcə özünü, öz uşaqlannı düşünür, yaxşı əməllər dalınca 
getmir. 

2-ci apancı: Görün şair nə deyib: 
Hamı bir cür olmur axı. 
Quyu çöldən dolmur axı. 
Yaddaşlarda qalmır axı. 
Hər kimin ki, izi yoxdur. 

1- ci apancı: 
Bütün pislikləri, xəbislikləri. 
Kaş doldura biləm bir qatara mən. 
Sonra 0 qatar keçən körpüdə 
Quram nifrətimi dinamit kimi. 

2- ci apancı: 
Məqamı yetişib, vaxtı çatanda. 
Partlaya, dağıla, uça, tökülə. 
Ordan sağ çıxmaya bir pislik belə. 

1- ci apancı: O kəs xoşbəxtdir ki, özündən sonra xoş bir iz 
qoyub gedir, ölsə de xatirələrdə yaşayır, heç vaxt unudulmur, 
yaddan çıxmır. 

2- ci apancı: Milli qəhrəmanlanmız kimi. 
1-ci apancı: Bunlar beş deyil, on deyil, hansını sayaq? 

8 6  



2-ci aparıcı: Çingiz Mustafayevi kim tanımır? O, Qarabağ 
müharibəsinin ən qaynar nöqtələrində olurdu, ölümü ağlına belə 
gətirmirdi. Bir gün qəhrəmanlıqla həlak oldu. 

1- ci aparıcı: Salatın Əsgərova kimi qeyrətli qadmlanmız 
düz düşmənin üstünə yeriyirdi, qorxmadan, çəkinmədən. 

2- ci aparıcı: Onların adı dünya durduqca yaşayacaq. 
1-ci aparıcı: Bəli, atalar deyib: İgid ölər, adı qalar, 

müxənnətin nəyi qalar? 
Beləliklə, oyun sona yetir. 

«ŞahXətaif şair Xətai» oyunu 

Zal bayramsayağı bəzədilib. Divarda böyük şair, sərkərdə 
və dövlət xadimi Ş.İ.Xətainin portreti asılıb. Azərbaycanın Dövlət 
Himnini xor ifa edir. Onlan alqışlayırlar. 

Sonra aparıcılar səhnəyə çıxırlar. 
1- ci aparıcı: Salam, hörmətli valideynlər, əziz uşaqlar! 
2- ci aparıcı: Bizim bu günkü tədbirimizə xoş gəlib, səfa 

gətirmisiniz! 
1- ci apancı: Azərbaycanın qədim və zəngin tarixi var. 

Burada böy^ oğullar yetişib. Xalqımızın başını uca edib. 
2- ci apancı: Əziz həmyaşıdlar, siz yəqin ki, Babəkin, 

Cavanşirin, Koroğlunun, Nəbinin adını eşitmisiniz. 
Hamı: Bəli, eşitmişik, biz onlarla fəxr edirik! 
(Alqış sədaları ətrafı bürüyür) 
1-ci aparıcı: Belə qəhrəman, igid vətən oğullanndan biri də 

şah babamız, şair babamız Xətai olub. Şah İsmayıl Xətai! 
Azər qabağa çıxıb şer oxuyur: 

Torpağa qovuşdu torpaq övladı. 
Yazıldı tarixə müqəddəs adı. 
Titrədir qəlbləri körpə fəryadı, 

- Hanı, bəs hardadı şah Xətaimiz?! 
Sevinir yadelli öz uğurundan. 
Qurtula bilmirik iblis torundan. 
Bir yandan səs gəlir şəhid ruhundan, 

- Hanı, bəs hardadır şah Xətaimiz?! 
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1- ci apancı: Hə, uşaqlar, Xətai xalqımız, vətənimiz, 
istiqlalımız üçün çox böyük işlər görüb. Onun adı haqlı olaraq 
tariximizə qızıl hərflərlə həkk olunub. XVI əsrdə yaşayıb- 
yaradıb. Sefəvilər dövlətinin başçısı olub. Həm sərkərdə, həm də 
şair kimi şöhrətlənib şah babamız. 

2- ci apancı: O, 13 yaşında şahlığa başlayıb. Qısa vaxt 
ərzində Azərbaycan əyalətlərini, Qarabağı, Gəncəni, Cənubi 
Azerbaycanı, Dərbəndi birləşdirib vahid bir dövlət yarada bilib. 

1- ci aparıcı: Şah İsmayılın yaratdığı dövlətin ərazisi 2 
milyon 800 min kv. kilometrə çatıb. Hazırda isə bu böyük ərazi 
çox kiçilib. Hətta cənnət Qarabağımızı saxlaya bilməmişik. Bu 
saat gözəl Qarabağ qaniçən ermənilərin işğalı altındadır. 

2- ci apancı: Vaxt gələcək, biz təkcə gözəl Qarabağı deyil, 
Göyçəni də, Zəngezum da yağı düşməndən azad edəcəyik! 

Mustafa irəli çıxıb şer söyləyir: 
Neyləyim, neyləyim yar yad olubdu. 
Ahımdan, zanmdan fəryad olubdu. 
Yann məhəbbəti könlüm evində. 
Uca dağlar kimi bünyad olubdu. 

1-ci aparıcı: Ş.İ.Xətai Azərbaycan dövlətini yaratmaqla 
kifayətlənməyərək ilk dəfə Azərbaycan dilini dövlət dili elan 
edib. Öz əsərlərinin çoxunu da doğma, şirin ana dilində yazmışdı. 

2-ci aparıcı: 
Xətai, işin düşər. 
Gedib-gəlişin düşər. 
Dişləmə çiy loxmanı. 
Yerinə dişin düşər. 

1- ci apancı: Görün nə gözəl şerdi. Elə bil bu gün yazılıb. 
Sadə, aydın, təbii! 

2- ci apancı: Uşaqlar, böyük söz ustasının və ölməz 
sərkərdənin fəaliyyəti bununla bitmir. O, çox xeyirxah. 
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rəhmdil və xalqına yaxın olub, çoxlu abadlıq işləri görüb. Öz 
ölkəsini qabaqcıllar sırasına çıxanb, məktəblər, xəstəxanalar 
tikdirib. Şairləri, sənətkarlan ətrafına toplayıb, onlann qayğısını 
çəkib. Böyük el sənətkan Aşıq Qurbani də onun sarayında 
yaşayıb-yaradıb. 

1-ci apancı: Unudulmaz babamız haqqında çoxlu əsərlər 
yazılıb. 

Beş nəfər qabağa çıxıb xorla oxuyur: 
Qaibdən dəlil göründün. 
Dədəm, xoş gəldin, xoş gəldin. 
Bizi sevib-sevindirdin, 
Dədəm, xoş gəldin, xoş gəldin. 

İki can idik, birləşdik. 
Məhəbbət qapısın açdıq. 
Şükür, didara irişdik^ 
Dədəm, xoş gəldin, xoş gəldin... 
Oyun sona yetir. 

«Ş^x Xiyabani» oyunu 

Zalda Xiyabaninin iri portreti asılıb. Şəklin hər iki 
tərəfində üçrəngli bayrağımız diqqəti cəlb edir. Azərbaycanın 
himni səsləndirilir. 

Apancılar zalda görünürlər. 
1- ci apancı: Xoş gördük, əziz uşaqlar, tərbiyəçilər, istəkli 

valideynlər! 
2- ci apancı: Biz sizinlə yenidən görüşməyimizə şadıq! 
1- ci apancı: Şeyx Xiyabani öz vətəninin və xalqımn 

azadlığı yolunda can qoyan yüzlərlə qəhrəmanlardan biridir. 
2- ci apancı: Biz belələrini tammalı və tanıtmalıyıq. 
1-ci apancı: Uzun müddət çoxlan kimi onun adını çəkmək 

belə bizə qadağan olunmuşdu. Yaxşı ki, müstəqilliyimiz 
qəhrəman oğullanmızı tanımağa imkan yaratdı. 

İki uşaq irəli çıxıb apancılann yanında dayanırlar. 
1-ci uşaq: Şeyx Məhəmməd Xiyabani təkcə igidliyilə ad 
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çıxarmamışdı. O, həm də şair, tərcüməçi idi. 
2-ci uşaq: Xiyabani 1880-ci ildə Təbriz şəhərinin Xamnə 

qəsəbəsində anadan olub. 
1- ci uşaq: İlk təhsilini Xamnədə alıb, sonra təhsilini 

Təbrizdə və Mahaçqalada davam etdirib. 
2- ci uşaq: Çox bilikli, dərrakəli insan imiş Xiyabani. 

Türk, fars, ərəb, ingilis və fransız dillərində gözəl danışırmış. 
1- ci aparıcı: Düz deyirsən. O, çox gənc olanda 

Səttarxanın təsiri altında milli azadlıq hərəkatına qoşulub. 
2- ci aparıcı: 1918-20-ci illərdə Xiyabani getdikcə 

genişlənən inqilabi hərəkata başçılıq edərək Azərbaycanda 
müstəqil demokratik partiya yaradıb. 

1- ci aparıcı: Lakin çox keçmir ki, vətənin igid oğlu 
xaincəsinə öldürülür. Xiyabani hərəkatı ’xalqımızın azadlıq 
hərəkatı tarixində qızıl hərflərlə yazılıb. 

2- ci aparıcı: Xiyabani deyərmiş ki, azadlıq şəhidlərin 
canı-qanı bahasına qazanılır. 

1- ci apancı: Xalqımızın ölməz övladının əziz xatirəsi biz 
uşaqların da qəlbində daim yaşayır. 

2- ci apancı: Yaşayacaq! Əbədi yaşayacaq! 
Hamı xorla həmin sözləri təkrarlayır. 
Yaşayacaq! Əbədi yaşayacaq! 
Oyun sona yetir. 

«Səttarxan * milli» oyunu 

Zal bayramsayağı görkəmdədir. Yuxanda Səttarxanın 
əzəmətli portreti diqqəti cəlb edir. 

«Azadlıq» marşının təntənəli sədalan qanı coşdurur. 
Marşın melodiiyasının son akkordlan səngiməmiş, səhnəyə 2 
nəfər uşaq çıxır. 

Bunlar apancılardır: Fatimə və Mehriban. 
Fatimə: Əziz uşaqlar, istəkli qonaqlar, salam və ehtiram. 

Oyunumuza xoş gəlmisiniz! 
Mehriban: Bu günkü oyunumuz ömrünü-gününü öz 

xalqının azadlığına həsr etmiş Səttarxana ünvanlanıb. 
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Fatimə: Əzizlərimiz, yadda saxlayın ki, Səttarxan babamız 
1905-1911-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Hərəkatının başçısı 
olub. O, 1857-ci ildə Qarabağ vilayətinin (Cənubi Azərbaycan) 
Məmmədxanlı kəndində dünyaya gəlib. Gənc yaşlannda 
haqsızlıqlarla mübarizə apanb. 

Mehriban: 1908-ci ildə İran şahının 40 minlik qoşunu 
Təbrizə hücum edəndə Səttarxan və onun tərəfdarları şah 
qoşununu məğlub edib. Düşmənləri qovub. Bu böyük qələbə 
Səttarxanı camaatın gözündə daha da ucaldıb. Sonralar ona qəsd 
hazırlayıblar. 

Fatimə: Uşaqlar, oyunumuzun şərtinə görə, qəhrəman- 
lanmıza, igidlərimizə aid kim yaxşı şer desə, ona qalib kimi şəkilli 
jurnallar bağışlanacaq. Kim şer söyləmək istəyirsə əlini qaldırsın. 
Anar, səndən başlayaq. Gəl qabağa, göstər hünərini. 

Anar: 
Əzizim dara düşdüm. 
Hiyləyə, tora düşdüm. 
Mən solmaq istəmirdim. 
Nahaqdan xara düşdüm. 
Başına dönüm, 5nırdum, 
Alışım, sönüm, yurdum. 
Sənin gözəl qoynunda, 
Mən boynubükük durdum. 

Hamı onu alqışlayır. 
Xanım: 

Bu gün qana-qan günüdü, 
Xalqımm yaman günüdü. 
Susmayın, aman günüdü. 
Çəkin Koroğlu nərəsi, 
Hoydu, dəlilərim, hoydu! 
Çoxdu düşmən tankı, topu. 
Tükənməyir hapı-gopu, 
Allah özü açsın qapı, 
Hoydu, dəlilərim, hoydu! 

Alqışlar. 
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Aynur: Mən də istəyirəm birini deyim. 
Mehriban: Bu30ir, A)mur, gəl qabağa, şerini söylə. 

Nizamilər övladı, Səttarxanlar nəsliyəm. 
Yurdum Odlar yurdudur, atəş, od həvəsliyəm. 
Təbiətim belədir, toy-bayram həvəsliyəm^ 
Azərbaycan oğluyam! 

Söhbətə Azad da qoşulur: 
Səttarxan - o böyük sərdari-milli, 
Etdi azadlığı ellərə bəlli... 
Çoxdu dillər pəhləvanı. 
Sözdə aşıb-daşınq. 
Bu günahsız Araza Neçə günah qoşuruq. 
Vətənin ortasında Məftilə dolaşınq. 
Bir də bax dünəninə. 
Özgəyə bel bağlama. 
Dur ayağa, vətən de. 
Ağlama, Təbrizim, ağlama! < 

Sərdari-milli (millətin sərkərdəsi) Səttarxan haqda 
keçirilən oyun-tədbirin sonunda on yaxşı şer deyənlər və 
qəhrəmanın fəalİ5^etinə dair suallan düzgün cavablandıranlar 
hədiyyələrlə mükafatlandmlır. 

«İgid Dirsə Xan» oyunu 

Zalda xüsusi canlanma var. Zalın diqqəti çəkən yerində 
Azərbaycanın milli bayrağı sancılıb. Divarlardan «Dədə Qorqud» 
dastanından müxtəlif illüstrasiyalar asılıb. 

«Dədə Qorqud» bədii filmindən musiqi səslənir. 
Musiqinin döyüşkənlik ruhu aşılayan melodiyası altında 6 

nəfər uşaq milli paltarda, əllərində qılınc vuruşa-vuruşa səhnəyə 
daxil olur. Dirsə xanm adamlan düşməni qovub 
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uzaqlaşdırandan sonra apancılar əllərində mikrafon irəli çıxırlar. 
Tehran (apancı): Salam, əziz uşaqlar və valideynlər. Sizi 

görməyimizə çox şadıq. Xoş gəlmisiniz! 
Məmməd: Mənsə Ulu Dədə Qorqudun dili ilə 

salamlayıram sizləri. Gün aydın, dostlar! 
Tehran: Haqq sizə yamanlıq göstərməsin. 
Tünzalə: Var olsun mərdlik, vüqar. Var ümidiniz 

üzülməsin. 
Tehran: Siz bu gün Dədə Qorqud övladlanndan birinin 

başına gələn əhvalatla tanış olacaqsınız. 
Tünzalə: İcazənizlə Dirsə xandan və onun qəhrəman oğlu 

Buğacdan söhbət açaq. «Xanlar xanı Bayandur xan ildə bir dəfə 
şənlik keçirər, bəylərə qonaqlıq verərdi. Bir yerdə ağ otaq, bir 
yerdə qızıl otaq, bir yerdə isə qara otaq qurmuşdu». 

Bu vaxt bir-birindən bir qədər aralı olan üç çadır görünür. 
Bir nəfər uşaq Bayandur xan qiyafəsində ağır addımlarla irəli 
çıxır və əmr edir: 

- Oğlu olanı ağ çadıra, qızı olanı qızıl çadıra aparm! Kimin 
övladı yoxdursa, qara çadıra buyursun! 

- Elə də edirlər. Bayandur xamn adamlan Dirsə xanı qara 
çadıra apanrlar. Bu Dirsə xana çox pis təsir edir... 

Bir qız, bir oğlan səhnədə görünürlər. Onlar Tünzalənin 
söhbətini davam etdirirlər. 

Oğlan: Dirsə xan evə gəldi, çox dilxor idi. Əhvalatı 
arvadına danışdı. 

Qız: Xatunu ona məsləhət gördü ki, bizim övladımız 
yoxdur. Allah bizə qarğıyıb. Çoxlu nəzir-niyaz ver, yetimlərin 
qarnını doydur, bəlkə Allah Taala bizə də bir övlad verə. 

Oğlan: Dirsə xan arvadının dediyi kimi etdi. Allah ona bir 
oğlan bəxş elədi. Oğlan 15 yaşa çatdı. Ağıllı və güclü bir cavan 
oldu. 

Qız: Bir gün oğlan başqa uşaqlarla aşıq-aşıq oynayırdı. 
Birdən bir buğa meydana girib onlara hücum etdi. Hamı qaçdı. 
Dirsənin oğlu qaçmadı. Oğlan buğanı yerə yıxdı. Boynunu burdu. 
Başını kəsdi. Bu dəm ağ paltarlı, əlində əsa, başında ağ 
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çalma olan nurani dədə Qorqud (uşaq) meydana daxil olur. Deyir: 
- Övladlanm, men sizin söhbətinizi eşitdim. Gəldim ki, 

həmin oğlana ad qoyum. 
Hey, Dirsə xan, oğlana bəylik vergil. 
Qəm vergil, ərdəmlidir. 
Boyu uzun bədoy at vergil. 
Minər olsun, hünərlidir! 

Məmməd: Uşaqlar, deyin görək Dədə Qorqud həmin 
oğlanın adını nə qoydu? 

Bir nəfər tez cavab verir: Buğac. 
Tehran: Düzdür, bos sonra Qorqud baba onun atasına nə 

dedi? 
Uşaq: Dedi ki, adını mən verdim, yaşını tann versin. 
Axırda oyunda fəallıq göstərənlərə hədiyyələr təqdim 

olunur. 

Bir karə yüksələn bayraq bir daha enməz 
«Müstəqil Azsrbaycamm -yurdum mənim» oyunu 

Zal bayramsayağı bəzədilib. M.Ə.Rəsulzadənin iri portreti 
vurulub. Portretin dörd tərəfindən «Bir kərə yüksələn bayraq bir 
daha enməz», «Müstəqil Azerbaycanım-yurdum mənim», 
«Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi və sarsılmazdır!» şüarlan 
diqqəti cəlb edir. 

Əvvəlcə uşaq xoru «Azərbaycan himni»ni oxuyur. 
Aparıcılar sağ əllərində bayraqcıqlar irəli çıxırlar. 
1- ci apancı: Xoş gördük hamınızı! 
2- ci aparıcı: Müstəqil Azərbaycanımızın xoşbəxt balala- 

nnı salamlayınq! 
1- ci apancı: Dostlar, xalqımız öz müstəqilliyini çox 

çətinliklə əldə edib. Babək babamız bunun uğrunda canından 
keçib. Cavanşir, Şah İsmayıl Xətai şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. 

2- ci apancı: Fuad, Xətai dedin, onım qızıldan qiymətli 
sözləri düşdü yadıma: 
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Qırxlar meydanı vardım, 
Gəl bəri, ey can, dedilər. 

İzzət ilə salam verdim. 
Gəl, işdə meydan dedilər. 

1-ci aparıcı: Ardını da mən deyimmi? 
- De, Samir. 

1-ci apancı: 
Qırxlar bir yerdə durdular. 

Otur deyə yer verdilər. 
Önümə surba sərdilər. 

Əl loğmaya sun dedilər. 
1- ci apancı: Çox heyf ki. Xətainin yaratdığı müstəqil 

dövlətin ömrü uzun olmadı. 
2- ci apancı: Böyük sərkərdə və dövlət xadimi Şah 

babamızdan sonra gələnlər acizlik göstərdilər, dövlət 
müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilmədilər. 

1- ci apancı: Axır ki. Şimali Azərbaycanda M.Ə.Rəsul- 
zadə ilk Demokratik Respublikanın bünövrəsini qoydu. Lakin 
bunun da ömrü az oldu. 

2- ci apancı: Respublika süqut etsə də, tarixə çox qeyrətli 
oğullar bəxş etdi. 

Qabaq cərgədə düzülmüş uşaqlar bir-bir qabağa çıxıb 
onlann adlannı çəkirlər. 

1- ci Məmməd Əmin Rəsulzadə 
2- ci Fətəli Xan Xoyski 
3- cü Nəsibbəy Yusifbəyli 
4- cü Əlağa Şıxlinski 
5- ci Əlimərdan Topçubaşov 
6- cı Cəmo bəy 
7- ci Xudadad bəy 
8- ci Əhməd bəy 
1- ci aparıcı: Düz 71 il sonra, yəni 1991-ci il oktyabr 

ayının 18-də 2-ci dəfə müstəqillik qazandıq. 
2- ci apancı: Bəli, bu gün Azərbaycanda üçrəngli, 

səkkizguşəli bayraq əzəmətlə dalğalanır. 
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1- ci apancı: İnanınq ki, islamı, türkçülüyü və istiqlalı əks 
etdirən bu yaraşıqlı bayrağımız bir daha enməyəcək! 

Hamı bir ağızdan: Enməsin, enməsin! 
2- ci apancı: Dostlar, indi meydanı rəqqaslanmıza veririk. 

Onlar sizlərə «Dağlarda çiçəb> rəqsini təqdim edəcəklər. 
«Dağlarda çiçək» maqnitafon lentində səsləndirilir. 
Qızlardan ibarət rəqs qrupu ortaya çıxır. 
1- ci taktda 4 qız l-ci cərgəni təşkil edir. 
2- ci taktda 4 qız 2-ci cərgəni təşkil edir. 
3- cü taktda üzbəüz dayanaraq əl çalırlar. 
4- cü taktda dairə təşkil edirlər. 
5- ci taktda 2 qız solo rəqs edir, qalanlan isə əl çalır. 
6- cı və 7-ci taktda həmin hərəkətlər təkrar olunur. Solo 

oynayan qızlar yerlərini dəyişirlər. 
8- ci taktda dairədəki qızlar otururlar. 1 solist onlann 

dövrəsində rəqs edir. 
9- cu taktda həmin hərəkətlər təkrar olunur. 
10- cu taktda qızlar qarşı-qarşıya gəlir, əllərini bir-birinə 

vururlar. 
11- ci taktda isə geri çəkirirlər. 
Oyun - şənliyin sommda adəti üzrə fərqlənən uşaqlara 

hədiyyələr təqdim olunur. 

«El gücü, sel gücü» oyunu 

Müəssisənin zalı bayramsayağı bəzədilib. Zalın görkəmli 
yerlərində «El gücü, sel gücü», «El bir olsa dağ oynadan>, «El 
ağzı faldiD), «Ellər köçər, dağlar qalan>, «Güc birlikdədin> 
trafaretləri vurulub. Yuxan başda 4 nəfərdən ibarət münsiflər 
heyəti əyləşib. 

Şagirdlərin stollan zalın kvadratı boyu 2 cərgəyə düzülüb. 
Maqnitofonda M.Maqomayevin «Azərbaycan» (özünün ifasında) 
mahnısı səsləndirilir. Mahm sona çatır, apancılar (2 nəfər) qabağa 
çıxır. 

1- ci apancı: Xoş gəlmisiniz, əziz dostlar! 
2- ci apancı: Mən sizi bu günkü oyunumuzun şərti ilə 
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tanış edirəm. Bizim verdiyimiz suallar «A» ve «B» komandasının 
hər ikisinə aiddir. 

1- ci apancı: Kim suala cavab vermək istəyirsə, 
komandanın rəhbərinin göstərişi ilə əlini qaldınr və cavabını 
söyləyir. 

2- ci apancı: Sonda fərqlənən komandalara hediyyelot’ 
təqdim olunacaq. Beləliklə mövzu ilə əlaqədar suallanmızı 
diqqətinizə yetiririk. 

1- ci sual: Azərbaycan xalqının birliyi uğrunda 
çalışanlardan kimlərin adlannı çəkə bilərsiniz? 

«A» komandası: Cavanşir, Babək, Koroğlu, Ş.İ.Xətai, 
H.Əliyev 

- Doğrudur. 
2- ci sual: Şah İsmayıl Xətai hakimiyyətinə qədər 

Azərbaycan nə vəziyyətdə idi? 
«B» komandasının uşaqlanndan biri fikirləşir, vaxtın 

tamamında komandanın rəhbəri deyir ki, sualı bilmirik. 
2-ci apancı: Onda «A» cavab versin. 
Anar: O vaxtadək Azərbaycan ayn-ayn xanlıqlardan ibarət 

olub. 
- Düzdür. 
3 sual: Bu dövlət, yəni Şah İsmayıl Xətainin yaratdığı 

qüdrətli Səfəvilər dövləti nə üçün dağıldı? 
Sualımız «B» komandasına aiddir. 
«B» komandasından Afiyət: Şah babamız öləndən sonra 

hakimiyyət üstündə dava düşüb, narazılıq yaranıb. Ona görə də 
birlik pozulub. 

- Elədir. 
1-ci apancı: Gördüyünüz trafaretlərdə yazılanlar («El gücü, 

sel gücü», «Ellər köçər, dağlar qalan>) kimin sözləridir? 
«A» komandasından Zahid: Bu sözləri xalq yaradıb. 

Bunlara «atalar sözü» deyirlər. 
- Əhsən, Zahid. Xalqımız həm də ölməz mahnı ve rəqslər 

yaradıb. Onlann yaranma tarixi çox qədimdir. 
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2-ci apancı: 
Zalım mənlə bir amansız şərt bağladı, 
Cəllad oldu, bağlaşmanı sərt bağladı. 
Qollanmı qəm sandı, dərd bağladı. 
Sinəm üstdən keçən xışla banşmaram. 

Bu şeri kim yazıb? 
«A» komandasından Möhlət əlini birinci qaldınr və cavab 

verir: Zəlimxan Yaqub. 
- Doğrudur. 
1- ci apancı: Diqqət. Bir şerdən söylədiyim misralann 

müəllifinin adını deməlisiniz. 
Çəkməliyik, bizə dərdi zaman verib. 
Alan deyil, verdiyini zaman verib. 
Sənə güllə atanlara aman verib. 
Qan yaradan sızılanda səbr eləmə! 

«A» komandasından sualı Tərlan cavablandınr: Musa 
Yaqubun sözləridir. 

- Doğrudur. 
«A» komandası qalib hesab olunur. 
2- ci aparıcı: Uşaqlar, axırda bayaq xatırladığınız gözəl 

mahnı-rəqslərimizdən birini bağçamızın rəqs kollektivi ifa 
edəcək. 

8 oğlan görünür. 
«Qalada yatmış idim» havasının xoş melodiyasının 

sədalan altında 8 nəfər oğlan irəli çıxır. 
Əvvəlcə 1-ci və 4-cü taktlarda oğlanlar rəqs etməyə 

başlayırlar. Əl-ələ tutmuş həmin oğlanlar məzəli hərəkətlərlə 
dövrə vururlar. 

5-6-cı taktlarda üz-üzə dayanırlar. 
7- 8-ci taktlarda üz-üzə gəlirlər. «Top atdılar 

oyanmadım» sözündən sonra əllərini bir-birinə vurmaqla həm də 
ayaqlannı bərkdən yerə vurmaqla hey qışqınrlar. 

9- 10-cu taktlarda geri çəkilir, mahnıdakı «Saz ilə, 
söhbət ilə» sözləri səslənəndə saz çalırlarmış kimi hərəkət edirlər. 

11-12-ci taktlarda mahnının «çaldılar, oxudular» sözləri 
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səslənəndən sonra rəqqaslar 1 dəfə əl çalıb, sağ əlini 
müğənnisayağı qulağının dibinə qoyur. 1 dəfə isə əl çalıb sol əlini 
qulağının dibinə apanr. 

13- cü taktda dövrə vurub qol-boyun süzürlər. 
14- 15-ci taktlarda rəqqaslar ortanı tərk edirlər. 
Oyun sona çatır. 

«Anam mənİMf vətənim mənim» oyunu 

Əyləncə zalı səliqə-sahmana salınıb. Stolun üstünə tər 
çiçəklər düzülüb. Divara «Anam mənim - vətənim mənim», «Ana 
qəlbi möcüzələr xəzinəsidir», «Ana ailənin başıdm> şüarlan 
vurulub. Hamı oyunun başlanmasım səbrsizliklə gözləyir. 
Balacalar tədbirə dəvət olunan analara gül-çiçək təqdim edirlər. 

Apancılar irəli çıxırlar. 
1- ci apancı: Salam, əziz tərbiyəçilərimiz, mehriban 

analanmız, nənələrimiz, həmyaşıdlannuz! 
2- ci apancı: Xoş gördük hamınızı! 
1- ci apancı: Ana dünyanın tacıdır, ən incə, zərif varlıqdır. 
2- ci apancı: 
Qəhrəmanlar anası. 
Sevimli əziz qadın. 
Bizim azad vətənlə. 
Qoşa çəkilir adın. 

1-ci apancı: 
Könlümün sevgili məhbubu mənim. 
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. 
Vətənim verdi mənə nanu nəmək. 
Vətəni, məncə; unutmaq nə demək. 
Anadır hər kişiyə öz vətəni. 
Bəsləyir sinəsi üstündə onu. 
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2-ciapancı: 
Südüdür kim, dolanıb qanım olub, 
O, menim sevgili canamm olııb. 
Vətəni sevməyən insan olmaz. 
Olsa da ol şəxsdə vicdan olmaz. 

1-ci apancı: Böyük şairimiz Abbas Səhhət bu sözləri nahaq 
deməyib. Hər insanm vətəni həm də onun anasıdır. Ana ilə vətən 
sanki əkiz yaramb. Bunlar bir-birindən aynimazdır. 

«Anacan» xalq mahmsmın sədalan ətrafa yayılır. Mahnı 
qurtarandan sonra 4 nəfər uşaq qabağa gəlib apancılann 
qarşısında bir xətt boyunca dayanırlar. 

1- ci uşaq: Xalqımızın analar haqda çox gözəl kəlamlan 
var. Şairlərimiz, yazıçılanmız, bəstəkarlanmız ən . böyük 
əsərlərini dağ vüqarlı, saf əxlaqlı analara həsr ediblər. 

2- ci uşaq: «Qadın bəşəriyyətin anası və ilk 
tərbiyəçisidir», «İnsanlıq süd əmmiş ana döşündən». 

3- cü uşaq: «Müharibədə atılan hər güllə bir^a ürəyinə 
dəyir», «Ana nəfəsi vətəni cənnətə döndərən>. «Ana kimi yar 
olmaz, ölkəm kimi diyar». 

4- cü uşaq: 
Heç kəs göz dikməsin vətən mülkünə. 
Bu dərə, bu təpə, bu çöl mənimdir. 
Bu dağlar gözəli, bu nazlı mələk. 
Zülfləri pərişan vətən mənimdir. 
1- ci apancı: Əziz vətən, sən bizim üçün çox 

müqəddəssən. Həmişə canlıdan canlısan. Bizim and yerimizsən, 
qibləgahımızsan. «Vətən haqqı, günəş haqqı, ana haqqı» deyiblər. 

2- ci apancı: Əziz uşaqlar, gəlin analanmızı ürəkdən 
sevək, onlan oxşayaq, əzizləyək, zəhmətini yerə vurmayaq. 
Onlara qayğı göstərək. Onlar bizə daim diqqət və qayğı 
göstərirlər. 

Oyunun keçirilməsi üçün əvvəlcədən hazırlıq görülüb. 
Qarabağ savaşında şəhid olmuş milli qəhrəmanlanmızm 
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şəkillərindən ibarət düzəldilmiş stend görkəmli yerdən asılıb. 
«Qəhrəmanlar ölmür», «Torpaq uğrunda ölən varsa, 

vətəndİD), «İgid ölür, adı qalır», «Vətən mənə oğul desə, nə 
dərdim», «Azadlıq toxumu səpib şəhidlər», «Qeyrətli insanlar 
cərgəmizdədir» və s xatırlatma-çağınş xarakterli aforizmlər 
oyun-tədbirin maraqlı keçəcəyindən xəbər verir. 

Maqnitafonda Z.Xanlarovanm ifasında məşhur «Şəhidlər» 
mahnısı səsləndirilir. Ekranda isə qanlı-qadalı Qarabağ 
müharibəsindən dəhşətli döyüş səhnələri göstərilir. Sonra əsgər 
paltannda iki dəstəyə bölünmüş dö)dişçülər (uşaqlar) 
«döyüşə-döyüşə» səhnəyə daxil olurlär. Ağu* itki verən 
«düşmən» tərəf qaçır. Xalq (iştirakçı uşaqlar) qalibləri gül- 
çiçəklə alqışlayır. 

Apancılar görünürlər. 
İlahə: Xoş gəlmisiniz, əziz dostlar, hörmətli qonaqlar, 

şəhid analan, Qarabağ əlilləri! 
Elnur: Biz sizi burda görməyimizə çox şadıq. 
İlahə: Erməni faşistlərinin torpaq davası neçə-neçə 

qəhrəman oğullanmızın qanını axıtdı. İgid, qeyrətli qardaşla- 
nmız, atalanmız, əmilərimiz, dayılanmız doğma vətənin 
müdafiəsinə qalxdılar, ölümün gözünün içinə kişi kimi baxdılar, 
sındılar, lakin əyilmədilər. 

Z nəfər uşaq əl-ələ tutub səhnəyə daxil olur. 
1-ciuşaq: 
Əzizim qanlı dağlar, 
Göy geyib qanlı dağlar. 
El ağlar, aləm ağlar. 
Görsə iqanlı da ağlar. 

2-ci uşaq: 
Eləmi aya bənzər. 
Göz-qaşın yaya bənzər. 
Sazını qəmə köklə, 
Mərağım vaya bənzər. 

Onlan bir qrup qara paltarlı uşaq əvəz edir. 
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ilahə; Uşaqlar, sizin də sözünüz var? 
Onlar xorla «bəli» deyə həyəcanla cavab verirlər. 
Zaur, İlahə, Elnur: Biz istəyirik azadlığımız və 

xoşbəxtliyimiz naminə canlarmdan keçən oğul, qızlanmızm adını 
bu gün də xatırlayaq. 

Apancılar: Buyurun, lap yerinə düşər. 
Aytən: Vüqar Hüseynov Gülçöhrə: 
Tahir Həsənov Səkinə: Alı Mustafayev 
Nübar: Salatın Əsgərova Lamiyə: 
Gültəkin Əsgərova Habil: Ülvi 
Bünyadzadə Nicat: Şikar Aslanov 
Turan: Təbriz Xəliloğlu Arzu: Ramiz 
Qənbərov 

1-  ci apancı (İlahə): Bu gün iftixar hissi ilə yada 
saldığımız, ruhlan qarşısında baş əydiyimiz igidlərimiz Şəhidlər 
Xiyabanlannda uyuyurlar. 

2-  ci apancı (Elnur): Mən istəyirəm ki, vətən dara 
düşəndə oğul və qızlanmız Şəhidlər Xiyabanına gəlib, torpağın 
bağnna azadlıq toxumu kimi sancılan igid oğullanmızm 
məzarlanna and içsinlər! 

1-ci apancı (İlahə): Gəlin onlarm ruhu qarşısında bir daha 
baş əyək. Çünki 

Namərd gülləsinə qurban gedərkən. 
Gözünü sabaha dikdi şəhidlər. 
Üçrəngli bayrağı öz qanlanyla 
Vətən göylərinə çəkdi şəhidlər. 

2-ci apancı (Elnur): 
İnsan insan olur öz hünəriylə. 
Millət millət olur xeyri-şəriylə. 
Torpağın bağnna cəsədləriylə 
Azadlıq toxumu əkdi şəhidlər. 

Oyun sona yetir. 
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III FƏSİL. DİDAKTİKANIN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ 

Təqdim edilən «Didaktika» adlı fəsil hazırlanarkən 
müxtəlif dövrlərdə dünya və Azərbaycan pedaqoji fikir 
nümayəndələrinin didaktik fikirlərinə istinad edilmiş dəyərli 
cəhətlər nəzərə alınmışdır. Xüsusilə respublikamızda müx- tələif 
vaxtlarda görkəmli alim - pedaqoqlar tərəfindən nəşr olunan 
pedaqogika dərsliklərindəki «Didaktika» bölməsi geniş təhlil 
süzgəcindən keçirilmiş, orada didaktik problemlərin qoyuluşu 
ətraflı öyrənilmişdir. 

Məlumdur ki, Azərbaycanın müstəqil inkişaf yolu ilə 
irəliləməsi təhsil və elm sahəsində müstəqil dövlət siyasətinin 
həyata keçirilməsini tələb edir. Təhsil Qanunu milli zəminə, 
ümümbəşəri dəyərlərlə əsaslanmaqla fasiləsiz təhsil sistemi 
yaratmağı irəli sürür. Bütün bunlar təhsilin bütün pillələrində 
təlimin qanun və qanunauyğunluqlanna, prinsiplərinə, metod- 
lanna, təşkili formalarına, bütövlükdə didaktika problemlərinin 
qoyuluşuna yeni mövqedən yanaşmağı tələb edir. 

Məlumdur ki, müasir məktəb didaktikası ənənəvi yolla 
inkişaf edə bilməz. Ümumtəhsil məktəbinin hər bir mərhələsi, 
orada təlim prosesinin quruluşu özünün spesifikliyi ilə xarakterizə 
olunur. Ona görə də burada tədris prosesinin çoxsahəli inkişafını, 
məqsəd və vəzifələrini həyata keçirmək üçün orta məktəbin 
spesifik təlim nəzəriyyəsi olmalıdır. Bu nəzərİ30^ənin də əsasını 
orta məktəb didaktikası təşkil edir. 

Orta məktəbdə elmlərin əsaslan öyrədilir, gənclərə orta 
təhsil verilir və bu on bir illik təhsil müddətini əhatə edir. Orta 
məktəbdə tədris prosessinin təşkili, təhsilin məzmunu, forma və 
üsullannm qoyuluşunda da əsaslı fərq olduğundan orta məktəb 
didaktikasının yaranması zərurəti meydana çıxır. 

Digər tərəfdən indiyə qədər nəşr olunan «Pedaqogika» 
dərsliklərində verilən «Didaktika» bölməsi çox da böyük olmayan 
həcmdə verilmişdir. Təlimin əsas məsələlərinin şərhi qısa şəkildə 
təqdim edilir, təlimin üsul və prinsiplərinin tətbiqində orta 
məktəbin spesifikası nəzərə alınmır, məktəb təcrübəsindən 
nümunələrə, müəllimlərin iş təcrübəsinə çox az 
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hallarda müraciət olunur. 
Fəsildə təlimin mahiyyəti, məzmunu, metodlan, prinsipləri 

və təşkili formalan haqqında məsələlərin ətraflı, sistemli şəkildə 
işıqlandırılmasına imkan verən materiallar toplanmışdır. 

Qabaqcıl təcrübədən istifadə edərək biz şagirdlərin təhsil 
almaq üçün zəruri olan biliklərin, bacanq və vərdişlərin 
mənimsənilməsində uğurlu nəticələrə gətirib çıxara bilən didaktik 
işin sistemini müəyyənləşdirməyə çalışmışıq. Bunun üçün uzun 
illər ərzinqdə apanlan elmi axtanşlar və tədqiqatlar, mühazirə və 
seminar, konfrans və elmi seminarlar- dakı çıxışlar, ümumtəhsil 
məktəblərində şəxsi müşahidələr nəticəsində toplanılan 
məlumatlardan bir mənbə kimi istifadə olunmuşdur. 

Bu günə qədər respublikamızda görkəmli alimlərimiz: 
M.Mehdizadə, (M.Muradxanov, T.Əfəndiyev, İ.Vəlixanlı ilə 
birgə), M.Muradxanov (Ə.Həşimov, İ.Vəlixanlı, E.Əfəndiyev, 
A.Kərimov, B.Axundov və M.Məmmədovla birgə), Y.Talı- bov, 
Ə. Ağayev (1. İsayev və A. Eminovlə birgə), N. Kazımov (bir 
dərsliyi Ə. Həşimovla, ikisini müstəqil müəllif kimi), Ə. Həşimov 
(F.Sadıqovla birgə), A.Abbasov, H.Əlizadə, Ə.Paşa- yev, F. 
Rüstəmov kimi müəlliflər tərəfindən hazırlanan «Pedaqogika», 
«Məktəb pedaqogikası», «Ali məktəb pedaqogikası» adlı dərslik 
və dərs vəsaitilərinində verilmiş didaktika bölmələrinin həm 
oxşar, həm də fərqli cəhətləri vardır. SSRİ məkanmda hazırlanmış 
didaktikalan nəzərə almasaq, qalanla- nmn hamısı müstəqillik 
qazandığımız dövrlərdə hazırlandığı üçün onlann hamısı 
metodologiyasına, milli koloritinə, milli və bəşəri dəyərləri 
özündə əks etdirməsinə, Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil 
sisteminə inteqrasiya tələblərinə cavab verməsinə və 
respublikamızın reallığına əsaslanması baxımından tərtib 
edilməsi yaxşı təsir bağışlayır. Bu müəlliflərin içərisində 
professor Nurəddin Kazımovun didaktikası həm həcminə, həm də 
məzmununa görə diqqəti daha çox cəlb edir. Müəllifin 
didaktikanın üsullan, prinsipləri, qanunauyğunluqlan barədə irəli 
sürdüyü yeni konsepsiyalar Azərbaycan didakti 
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kası ilə yanaşı beynəlxalq mühitdə mövcud olan elmi 
didaktikalann zənginləşməsinə öz müsbət təsirini göstərmək 
baxımınmdan tədqirəlayiqdir. 

Biz didaktika bölməsini hazırlayarkən yuxanda adlan 
çəkilən görkəmli pedaqoqlanmızın ən faydalı didaktik 
ənənələrinə kölgə salmadan problemin ümumi məsələləri barədə 
söhbət açmağı məqsədəuyğun hesab etmişik. Didaktika 
bölməsinin hazırlanmasında mənimlə birlikdə pedaqoji elmlər 
namizədi Şikar Hüseynov da yaxından iştirak etmişdir. 

3.1. Didaktikanın ümumi məsələləri 

«Didaktika» termini pedaqoji ədəbiyyatda ilk dəfə XYII 
əsrdə V.Ratke (Ratxiya) və Y.A. Komenski (1592-1670) 
tərəfindən işlənmişdir. Onlar bu termin adı altında «öyrənmək 
məharəti»ni «didaktika» (yunan sözü olub «öyrədirəm» 
deməkdir) kimi başa düşürdülər. Müxtəlif müəlliflər didaktikanın 
məzmununu müxtəlif cür izah etmişlər. Əgər Ratke özünün 
didaktik fikirlərində yalnız elmlərin, dillərin və incəsənətin təlim 
olunması məharəti barədə damşırsa. Yan Amons Komenski 
özünün məşhur «Böyük didaktika» kitabında hamıya hər şeyi 
öyrətməyin «ümumi mədəniyyəti» barədə fikir irəli sürmüşdür. 
Məhz pedaqoji fikir tarixində Komenski bir alim kimi 
didaktikanın əsasını qoymuşdur. Komenskinin «Böyük 
didaktika»sı pedaqogika kursunun məzmununu təşkil edən 
təlimin prinsipləri və qaydalannı müəyyənləşdirmiş, sistemə 
salmış, bütün bunlan özünün təbiətəmüvafiqlik və pansofiya 
ideyasına uyğun şəkildə əsaslandırmışdır. Təlimi obyektiv 
qanunauyğunluqlar əsasında qurmağa çalışan Komenski ideyaları 
didaktikanın sonrakı inkişafına da öz güclü təsiriini göstermişdir. 

Tərbiyə, təhsil, təlim məsələləriini sistemli şəkildə əks 
etdirən pedaqogika üzrə xüsusi əsərlər Avropada XIX əsrin 
birinci yansında (Nimeyer, Şleyermaxer, Herbart və başqalan) 
meydana çıxmışdır. Bu əsərlərdə təlim nəzəriyyəsi bölməsi ən 
mühüm bölmələrdən biri kimi verilmişdir. Bu bölmə didaktika 
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adlandırılmışdır. Didaktikanın tərifində fərq ondan ibarət 
olmuşdur ki, bəzi müəlliflər didaktikanı təhsil nəzəriyyəsi, 
bəziləri isə təlim nəzəriyyəsi adlandırmışlar. Əgər XIX əsrin 
axırları XX əsrin əvvəllərində peadaqogika kurslanna və 
didaktika üzrə əsərlərə müraciət etsək, onda görərik ki, bir çox 
müəlliflər öz əsərlərini məhz didaktika məsələlərinə həsr etmişdir. 
Almaniyada O. Vilman (1839-1920) didaktika üzrə öz əsərini « 
Didaktika təhsil nəzəriyyəsi kimi» adlandırmış, rus pedaqoqu 
Kapterov (1849-1921) «Didaktika haqqında oçerk» əsərində 
«Təhsil nəzəriyyəsi» yanmbaşlığını vermişdir. Rusiyada M.İ. 
Demkov, Almaniyada F. Paulsen isə didaktika dedikdə təlim 
nəzəriyyəsini başa düşmüşlər. Lakin didaktik məsələlərin şərhi 
hələ qədim dövrlərə gedib çıxır. Didaktikanın nəyi, necə 
öyrətməli kimi başlıca suallanna ilk cavabı hələ folklor 
nümunələrində, atalar sözlərində, zərbü- məsəllərdə, nağıl və 
dastanlarda tapmaq mümkündür. 

Didaktik məsələlərə Platon, Aristotel, Seneka, Siseron, 
Nizami, Rable, Moiten, Əbülhəsən Bəhmənyar, Ə. Təbrizi, 
Ə.Mərağai, N.Tusi, İ.H.Pestalotsi, J.J.Russo, L.Tolstoy, 
K.D.Uşinski, M.F.Axundov, Zərdabi və bir çox başqalan diqqət 
yetirərək, faydalı fikir və mülahizələr söyləmişlər. 

Keçmiş Sovet müəllifləri tərəfindən pedaqogikaya aid 
yazılmış tədris vəsaitlərində də həmçinin didaktika müxtəlif cür 
şərh olunur. Bəziləri onu təlim nəzəriyyəsi kimi, bəziləri isə onu 
təhsil və təlim nəzəriyyəsi kimi müə30^ən etmişlər. Lakin bu 
təriflərdəki fərqlərə baxmayaraq, bütün müəlliflər didaktika 
bölməsində eyni məsələləri nəzərdən keçirirlər. 

Didaktika ayrıca, müstəqil elm deyildir. Didaktika 
pedaqogika haqqında elmin bir hissəsidir. Son dövrdə yazılan 
pedaqogika dərsliklərinin didaktika bölməsində adətən 
didaktikanın ümumi əsaslan verilir, onun mövzusu, məqsədi, 
mahiyyəti, metodoloji əsaslan və didaktik məqsədləri izah edilir. 
Lakin aynlıqda götürdükdə didaktika məsələləri mövcud 
dərsliklərin heç birində geniş və əhatəli tədqiq edilməmişdir. 

Didaktika təlim və təhsillə əlaqədar aşağıdakı məsələ 
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ləri öyrənir: ayn-ayn tədris müəssisələrində təhsilin məzmunu 
nədən ibarət olmalıdır, təhsil sistemi və onun prinsipləri, tədris 
müəssisələri arasında qarşılıqlı əlaqənin təmin olunması, təlimin 
mahiyyəti, mərhələləri, qanunauyğunluqlan, təlimin başlıca 
anlayışları, onun fiınksiyalan, təlimin təşkili formalan və üsullan, 
prinsipləri, təlim müvəffəqiyyətinə nəzarət, onun 
qiymətləndirilməsi, dərs cədvəli, onun tərtibi, didaktika ilə 
ayn-ayn fənlərin tədrisi metodikası arasında əlaqənin təmin 
olunması və s. 

Bütün bunlar göstərir ki, didaktikanın təhsil və təlim 
məsələləri dairəsi olduqca əhatəli və genişdir və o öz vəzifəsinin 
yerinə yetirilməsi gedişində şagirdlərdə bilik, bacanq və vərdişlər 
formalaşdınr. Buradan belə nəticə çıxır ki, elmi biliklərə müvafiq 
bacanq və vərdişlrə yiyələnmək, elmi dünyagörüşün formalaşması 
və idrakı qüvvələrin və qabiliyyətlərin inkişafı təhsil, onu almağm 
əsas yolu isə təlimdir. 

Təlim vəzifələri iki tərəfin - müəllim və şagiirdlərin birgə 
fəaliyyəti zamanı həyata keçirilir. Bu isə öyrətmə və Öyrənmə 
proseslərinin birliyi şəraitində mümkündür. Təlim prosesində 
fəaliyyətini əks etdirən cəhətlər bunlardır: şagirdin idrak 
fəaliyyətinin təşkili və ona rəhbərlik, şagirdin tərbiyəsinə və 
inkişafına yönələn fəaliyyət; şagirdlərdə fəallığa həvəs yaratmaq, 
onlann fəaliyyətinə nəzarət etmək və istiqamət vermək, 
fəaliyyətin nəticələrini təhlil etmək, nəticə çıxarmaq və 
yekunlaşdırmaq. Təlimdə şagirdin öyrənmə fəaliyyətini əks 
etdirən cəhətlərə gəlincə bunlara aşağıdakılan aid etmək olar: 
öyrənmədə idrak əməliyyatlarının formalan, öyrənmədə 
motivlərin, idrak maraqlannm, ünsij^ətin, şagirdlərin müstəqilliyi, 
fəallığı və s. 

Təhsil şəxsiyyətin xüsusiyyətlərini formalaşdırma prosesi 
kimi tərbiyədən heç vaxt təcrid olunmur. Təhsil almaq uşaqlann 
məktəb dövründə inkişaf fəaliyyətinin başlıca növüdür. Bu 
fəaliyyətin necə təşkil olunmasından, necə getməsimdən, hansı 
keyfiyyətə malik olmasından asılı olaraq uşaqlarda iradə və 
xarakterin bu və ya digər cəhətləri, bu və ya digər əxlaqi 
keyfiyyətləri formalaşır, əmək mədəniyyəti 
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inkişaf edir. Təlim prosesində təhsil alan şəxsiyyətin 
dünyagörüşünü təşkil edən baxışlar sistemini, ideyalar aləmini 
özündə birləşdirir. 

Təlimdən danışarkən bir məsələyə bir qədər ətraflı 
münasibət bildirmək lazım gəlir (Hərçənd bu məsələyə ötəri 
yanaşılmışdır). 

Pedaqogika dərsliklərində, dərs vəsaitlərində, kitablarda, 
kitabçalarda, dissertasiyalarda və digər tədqiqat materiallarında 
alimlərin əksəriyyəti təlimi sinif-dərs şəraitilə, tədris prosesilə 
məhdudlaşdınrlar. Həmin müəlliflər «təlim» deyəndə yalnız 
ümumtəhsil məktəblərindəki öyrətmə və öyrənmə prosesini 
nəzərdə tuturlar. Lakin unutmaq olmaz ki, təlim ümumtəhsil 
məktəblərindəki sinif, dərs şəraitindən kənarda da mövcuddur. 

Yəni bağçada, peşə məktəbində, orta ixtisas məktəbində, 
musiqi məktəbində, idman məktəbində, hərbi məktəblərdə, 
peşə-ixtisas kurslannda da, hətta sirkdə də təlumetmə mövcuddur. 
Bunlardan başqa, zavodlarda, fabriklərdə, meydançalarda, 
kortlarda, bərələrdə, radio-televiziyada, sexlərdə, hovuzlarda, 
müxtəlif tipli arenalarda, cıdırlarda, motodromlarda, 
velotreklordə və s.-də də təlim etmə vardır. Dərzilərin, 
dulusçulann, papaqçılann, əyiricilərin, gön-dəri məmulatlan, çini 
qablar, zərgərlik məmulatlan, suvenirlər və sair kimi sənət növləri 
ilə məşğul olan ustalann yamnda peşə və sənətlərə yiyələnmək 
üçün təhkim olunan şagirdlər de öz ustalanndan aldıqlan təlim 
əsasmda formalaşıb, püxtələşiblər. Hətta zooparklarda, sirklərde 
və bu tipli diger yerlərdə quşlara, sürünənlərə (xüsusilə ilanlara 
musiqilə rəqs etməyi öyrədirlər), itlərə, pişiklərə, atlara, hətta 
vəhşi heyvanlara (fillərə, şirlərə, pələnglərə, ayılara və s.) təlim 
verməklə bir sıra qeyri-adi vərdişlər aşılanır. 

Deməli telimin növlərə aynimasına və onlann hər birinin 
ayn-aynlıqda tədqiq olunmasına zəruri ehtiyac duyulur. Bunun 
üçün əlimizdə tutarlı arqument də vardır. Bu nədir? Bu, 
didaktikanın özünün xüsusi didaktika, ümumi didaktika, əlahiddə 
didaktika, peşə-ixtisas didaktikası və sair kimi növlərə aynlması 
ilə izah edilməlidir. Unutmaq olmaz ki, 
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pedaqogika sahələrinin, yəni pedaqoji elmlər sisteminə daxil olan 
sahələrinin demək olar ki, hamısının didaktikalan vardır. 
Məsələn, məktəbəqədər didaktika, məktəb didaktikası, otta ixtisas 
didaktikası, peşə təhsili didaktikası, ali məktəb didaktikası, 
musiqi dida^kası, idman didaktikası, müqayisəli didaktika, 
surdodidaktika, tiflodidaktika, oliqoferdidaktika, ^dradidaktika 
və s. Sadalanan didaktikalann təhsilləndirici, inkifetdirici və 
tərbiyələndirici tunksiyalan da spesifik xarakter daşıyır. ^ 

Ümumiyyətlə deməliyik ki, məktəb didaktikası tərbiyənin 
elə məsələlərini nəzərdən keçirməklə məhdudlaşır ki, bu da təbii 
olaraq, təhsil və təlim məsələləri dairəsində birləşir. Bu, 
didaktikanın əsas məqsədi təlim prosesinin qanunauyğun- 
uqlannın əsasında təhsilin məzmummun şagirdlər tərəfindən 
maksimum səmərəli mənimsənilməsini, onlann tərbiyə 
olunmasım və inkişafinı təmin edən yollann və şərtlərini 
müəyyənləşdirilməsidir*. Didaktikanın tədqiqat obyekti isə təhşil 
prosesidir, predmeti didaktik münasibətlərdən, bu münasibətlərin 
abstrakt səviyyədə modelləşdirilməsindən ibarətdir^. 

Məlumdur ki, uşaqlar məktəbəqədər yaşlarda, uşaq 
bağçalannda və ailədə bəzi biliklər və onunla bağlı olan bacanq və 
vərdişlər alırlar, onlarla idrakı qabiliyyətlərinin inkişafina kömək 
edən məqsədyönlü iş apanrlar. Əlbəttə bu məqsədlər üçün burada 
uşaqlarm yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmalla müvafiq formalarda 
təlim tətbiq edirlər. 

Ümumtəhsil. məktəblərində şagirdlərin elmin əsaslan üzrə 
biliklər sisteminə yiyələnməsi vəzifəsi uşaqlann və gənclərin 
tərbiyəsi sahəsində başlıca amil olaraq qdır. 

Təhsil və təlim həm ibtidai, həm də ali təhsil məktəblərinin 
işində başlıca yer tutur, burada təhsil və təlimin öz xüsusiyyətləri 
olduğuna görə didaktikamn işlənib hazırlanması və xalq təhsili 
sistemində bu bölmələrə tətbiq olunması 

1 Kazımov N., Həşimov Ə. Pedaqogika. B.,1996, səh.69. 

2 Əhmədov B., Rzayev A., Pedaqogikadan mühazirə konspektləri. B., 1983, səh. 
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zəruridir. 
Didaktika ümumtəhsil məktəblərində təhsil və təlim 

məsələlərinin işıqlandınimasmı nəzərdə tutur. Əlbəttə, hazırda 
ümumtəhsil məktəblərində didaktikanın bir çox müddəalan 
fənlərin tədrisində geniş tətbiq olunur. 

Beləliklə, didaktika pedaqogikanın bir hissəsi olub, təlim prosesinin 
mahiyyətini, məzmununu, prinsiplərini, metodlarını, imkanlannı, yollarını, 
vasitələrini və təşkilat formalarını öyrənən elmdir. Didaktikanın əhatə 
dairəsi bununla məhdudlaşmayıb, o, təlim prosesinin 
qanımauyğunluqlanna, yuxanda qeyd etdiyimiz müəllim və şagird 
fəaliyyətinə də müncər edilir. 

Məlumdur ki, şagirdlər təhsil almaq üçün müxtəlif fənləri 
öyrənirlər. Bu fənlərdə isə müvafiq elmlərin əsaslan əks olunur. 
Hər bir tədris fənni üzrə metodika mövcuddur. Hər fənnin tədrisi 
metodikasının müddəal^m həmin fənnə tətbiq etməyin yollanm 
araşdınr, digər tərəfdən isə aid olduğu fənnin tədrisindəki spesifik 
qanunlan, metodlan, vəzifələri öyrənir. Metodika ümumi 
məqsədə, təhsilin vəzifələrinə və şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə 
müvafiq olaraq mövcud tədris fənni üzrə təlimin vəzifələri, 
məzmunu,metodlan və təşkilati formalan haqqında elmdir. Hər bir 
tədris fənninin metodikası özünəmüvafiq elmin spesifikliyini, 
onun məzmununu və metodlannı əks etdirir. Bəzi ədəbiyyatlar da 
göstərir ki, metodika həm də pedaqoji elm deməkdir, - o, mövcud 
sahədə şagirdlərin uğurla təhsil alması qanunauyğunluqlannı 
öyrənir. Belə ki, məsələn, ədəbiyyatın tədrisi metodikasının 
məzmunu ədəbiyyat tarixinə aid materiallarla müəyyən olunur. 
Bu fənnin metodikasının başlıca vəzifəsi məktəb təhsilinin bütün 
mərhələlərində fənnin tədrisinin qarşısında duran məqsƏd və 
vəzifələrin müəyyənedilməsi, yaş xüsusiyyətlərinə müvafiq 
olaraq şagirdləri milli-mənəvi, ümumbəşəri dəyərlər ruhunda 
tərbiyə etmək, fənnin rolunun müəyyənləşdirilməsi və tədris 
prosesində istifadə olunan metodlann tətbiqinə nail olmaqdır. 

Bu məsələyə professor N.M. Kazımov daha müfəssəl 
şəkildə aydınlıq gətirmişdir. O, didaktikanın sahəlrinə müna 
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sibət bildirərkən onun sərhədlərini ümumi və xüsusi didaktikalar 
şəklində daha düzgün müəyənləşdirmişdir. O, göstərir ki, 
«ümumi» didaktika həyata keçirildiyi şəraitdən asil olaraq təlim 
prosesinin obyektiv qanunauyğunluqları, onları şərtləndirən 
amilləri üzə çıxarır:... xüsusi didaktika bir qrup qohum fənlərin 
(məsələn biologiya fənləri) tədris problemlərini ümumiləşdirilmiş 
şəkildə əhatə edir. Bu fikir fizikanın ayn - аза*! sahələrinin tədris 
metodikasını əhatə edən fizika üzrə xüsusi didaktikaya da aiddir. 
Ümumi didaktika bütün xüsusi didaktikaların ümumiləşdirmiş 
şəkildə özündə birləşdirir və onlann özəyinə çevirir, fənlərin 
tədrisinə vahid mövqedən yanaşılmasına imkan veriP. 

Müəllimin və məktəb rəhbərinin praktik fəaliyyətinə 
rəhbərlik kimi didaktika və ayn - ayn fənlər üzrə metodikalann 
bÖ3dik əhəmiyyəti vardır. Didaktika elmi cəhətdən müəyyən 
olunmuş nəzəri müddəalar əsasında təhsilin təkmilləşdirilməsinə, 
məktəbdə tədris işinin кеуАз^э- tinin yüksəldilməsi istiqamətində 
konkret göstərişlər, qaydalar, metodlar, üsullar, təşkilati formalar 
sistemini irəli sürür. 

Qədim dövrlərdən bu günə kimi təhsil və təlim məsələləri 
ayn - ayn pedaqogika və didaktika dərsliklərində işıqlandınimış, 
bu müddət ərzində müvafiq ədəbiyyatlar nəşr olunmuş və ona 
münasibət bildirilmişdir. 

Təqdim olunan bu bölmədə didaktikanın bütün tarixini şərh 
etmək vəzifəsini qarşımıza məqsəd qoymasaq da, biz onun 
inkişafında yalnız başlıca cəhətləri nəzərdən keçirəcəyik. Bu 
mənada didaktikanın işlənib hazırlanmasında daha qabağa 
getmək, onu yeni səviyyəyə qaldırmaq məqsədilə həm keçmiş 
irsi, həm də xüsusilə mütərəqqi əhəmi)^ət kəsb edən məsələləri 
nəzərə almaq olduqca vacibdir. Buna görə də başlıca olaraq 
qabaqcıl nəzəriyyələrin bəzilərinin işıqlandınl- ması üzərində 
dayanmağı zəruri hesab edirik. Qeyd etdiyimiz kimi didaktikanın 
banisi hesab olunan Yan Amos Kamenski «Böyük didaktika» 
əsərini yazmaqla didaktikanın möhtəşən 

3 N. Kazımov., Məktəb pedaqogikası, B., Casioğlı, 2002, səh.83 
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bir elmi - pedaqoji - metodik sistemini yaratmışdır. Çexiyadan 
qovulandan sonra 1632 ci ildə həmin əsəri çex dilində yazsa da 
onu Amsterdamda (Hollandiya) nəşr etdirmişdir. Əsərin 
yazılmasından təxminən 25 il sonra onun nəşrinə nail olan (1657) 
Komenskinin «Böyük didaktika» əsəri yalnız onun ölümündən 
sonra Avropa ölkələrində və Rusiyada nəşr olunmuşdur. 1957 - ci 
ildə həmin əsərin 300 illik yubileyini qeyd edən keçmiş 
Çexoslovakiya Xalq Respublikası Maarif və Mədəniyyət 
Nazirliyi və Elmlər Akademiyası Komenskinin pedaqoji 
külliyyatının nəşr olunması təklifilə çıxış etmiş və buna nail 
olmuşlar. Məhz bu illərdən sonra Rusiyada və Azərbaycanda 
onun əsərləri çap olunmağa başlanmışdır. 

1632 -ci ildə çex dilində yazılmış və ilk dəfə olaraq 
1657-ci ildə Amsterdamda latın dilində çap olunmuş «Böyük 
didaktika» elə bir tarixi şəraitdə yazılmışdır ki^ bu zaman 
feodalizm cəmiyyətində məktəblərin böyük əksəriyyəti monastır 
və kilsələrə məxsus idi. Bu məktəblərdə başlıca olaraq din 
öyrədilirdi, digər fənlərin (qramatika, ritorika, dialektika, hesab, 
coğrafiya, astronomiya, musiqi) materiallan isə dini aspektdə 
tədris olunurdu. Bütün elmlər ilahiyyatçılar tərəfindən öyrədilirdi. 
Feodallann hökmranlığına tabe olan təlim metodları ehkam 
xarakteri daşıyırdı. O yalnız yaddaşın köməyi ilə biliklərin 
mənimsənilməsinə və onlann şagirdlər tərəfindən müstəqil, 
mühakiməlersiz qəbul edilməsinə əsaslamrdı. Biliklərin belə 
mənimsənilməsi əzbərçilik adlanırdı. Öyrənənlər kilsə 
kitablannın mətnlərini başa düşmədən, onları dəfələrlə 
təkrarlamaq yolu ilə mexaniki qaydada öyrənməyə çalışırdılar. 
Bu zaman şagirdlər heç nə başa düşmürdülər, çünki bütün təhsil 
ana dilində apanlırdı. Öyrənənin cavabı kitabın mətni və 
müəllimin izahı ilə tam üst - üstə düşmürdü. 

Şagirdlərin müstəqil fikrinin təzahüri nəinki 
qiymətləndirilmirdi, həm də küfr kimi qəddarcasına 
cəzalandınlırdı. Şagirdlərdə təlimə maraq oyadılmasında başlıca 
vasitə məcburilik idi. Təhsilin, təlimin belə sxolastik forması 
hakim dairələrin ideologiyasına xidmət edirdi. Ona görə də 
kütləvi 
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təhsil forması heç cürə təşəkkül tapa bilmirdi. Çünki təhsil bir 
qrup varlılann mənafeyinə xidmət edirdi. Feodalizmdə belə 
ziddiyyətlərin artması yeni burjuaziyanın yaranmasına təkan 
verdi. Belə bir keçid dövrü üçün isə yeni təhsil forması, yəni 
dünyəvi təhsilin yaranmasını zərurətə çevirdi. 

Böyük çex pedaqoqu Yan Amos Komenskinin «Böyük 
didaktikası» məhz bu mövqedən çıxış etdi. Komenskinin ideyalan 
orta əsrlərə məxsus məktəbdə sxolastikanı inkar edərək, yeni tipli 
məktəbin yaranma zərurətini irəli atdı. Bu ideyalar irqindən, 
cinsindən asılı olmayaraq bütün uşaqların geniş ümumi təhsil 
alması haqqında məsələni özündə əks etdirirdi. Komenskiyə görə 
təhsil universal olmalı, öyrənənlər isə bütün elmlərin 
ensiklopediyasını bilməlidir, gələcəkdə hər hansı bir sahədə kamil 
mütəxəssis olmaq üçün möhkəm elmi əsaslara yiyələnməlidir. 

Y.A.Komenski mövcud olan bütün sənət qaydalan ilə tanış 
olmağı da təhsilin məzmununa daxil edirdi. Böyük pedaqoq 
şagirdlərin ümumi təhsilində onlann maraq və meyllərinə müvafiq 
olaraq istəklərinin təmin olunmasmda bu məşğələlərin 
əhəmiyyətini xüsusi qeyd edirdi. Komenski şagirdlərdə 
qabiliyyətlərin inkişafinı təmin edən bütün elmlərin və sənətlərin 
tədris olunmasını zəruri sayırdı. «Hisslərimizdə heç nə olmadığı 
kimi, intellektdə də heç nə yoxdur» deyən Komenski göstərirdi ki, 
əgər biliklər insanın hissləri vasitəsi ilə qavramlırsa, onda uşaqlan 
da elə öyrətmək lazımdır ki, onlar imkan daxilində bilikləri 
ətraflanndakı əşyalan müşahidə etməklə mənimsəsinlər. 

Komenski hər hansı anlayışı, predmeti öyrətməkdən ötrü 
öncə əyaniliyə üstünlük verdi və «Böyük dikdaktika»da bunu 
əyanilik prinsipi adlandırdı. Təhsilin əyani qaydada apaniması 
prinsipi başlıca amillərdən biri kimi irəli sürüldü. Komenskinin bu 
prinsipinə görə əyani qaydada qavrayan şagird yaxşı yadda 
saxlamağı, ən başlıcası isə sözləri dərk etməyi və ifadə etməyi 
bacarmalıdır. Ümumini başa düşmək vahidi ümumiləşdinnək 
vasitəsilə əmələ gəlir. 

Komenski «Böyük didaktika»nın 30 fəslində təlimin 
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məzmununa daxil olan əsas istiqamətlərini, digər fəsillərində isə 
onun ümumi məsələlərini şərh etmişdir. Komenski sinif şəraitində 
dərs prosesində biliklərin mənimsənilməsi əməliyyətlan zamanı 
hansı fənlərin necə və hansı zaman daxilində kim tərəfindən 
öyrədilməsinin elmi pedaqoji əsaslarını sistemə salmışdır. Bu 
sistem isə bütün Avropa ölkələrində tətbiq olunmağa başlamışdır. 
«Böyük didaktika» Hollandiyada latın dilində çap edildiyi üçün 
latın qrafikalı bütün Avropa ölkələri Komenskinin didaktika 
sistemindən asanlıqla istifadə etmişlər. Almaniya, Balkan ölkələri, 
Hollandiya, İspaniya (Əndəlüs), Fransa, İtaliya, İngiltərə 
marifçiləri bu sistemə üstünlük vermiş, onun öz ölkələri üçün 
tətbiqi imkanlannı müəyyənləşdirmişlər. Fransız maarifçisi 
J.J.Russo (1712 - 1778) Komenski sisteminə üstünlük verən 
demokrat pedaqoq kimi dünya pedaqoji fikir tarixində özünə 
xüsusi yer tutmuşdur. Russonun altmış altı illik ömrünün şanlı 
səhifələri maarifçiliklə bağlıdır. XVIII əsrdə bütün Avropada 
olduğu kimi Fransada da bir birinnə bənzəyən müharibələrlə 
yanaşı dövlət və bələdiyyə məktəbləri də var idi. Həmin 
məktəblərin əksəriyyətində fərdi təhsilə üstünlük verildiyi üçün 
təhsilin kütləviləşdirilməsi işinə böyük əngəl yaranırdı. 

Russonun təlim nəzəriyyəsi də bu əngəllərin aradan 
qaldırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Russonun təlim 
nəzəriyyəsi barədə pedaqoji fikir tarixində kifayət qədər 
məlumatlann olduğunu nəzərə alaraq biz Azərbaycan 
pedaqogikasında bu güno qədər adı çəkilməyən digər fransız 
maarifçilərinin bu sahədəki xidmətləri haqqında söhbət açmağı 
məqsədəuyğun hesab edirik. Onlardan biri Fransada 
J.J.Russonun davamçılarından olan, Fransa pedaqoji fikir 
tarixində özünə məxsus yeri olan, lakin beynəlxalq miqyasda bir o 
qədər də tanınmayan Julien Parijskidir. Markt Antuan Julien 
Parijski (1775-1848) təkcə Fransada deyil Avropa və dünya 
miqyasında mövcud olan didaktik sistemlərin müqayisəli şərhini 
verməyə müəssər olmuşdur. O, 1817 - ci ildə Parisdə dərc 
etdirdiyi «Müqayisəli pedaqogikaya dair araşdırma haqqında 
oçerk və ilkin qeydlər» adlı elmi əsərində 
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ilk dəfə olaraq müqayisə priyomu haqqında məlumat verir. Yeri 
gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, müqayisə priyomımu 
(müqayisə üsulunu - F.S.) elmi - didaktikaya Juliyen Parijski 
gətirmişsə, böyük rus pedaqoqu Uşinski və rusiya maarifçiliyi 
tarixində xüsusi xidmətləri olan görkəmli yazıçı L.N.Tolstoy 
tərəfindən həmin üsulun tətbiqi imkanlan barədə müəyyən fikirlər 
söylənilsə də, həmin üsul Azərbaycan pedaqoqu Nürəddin 
Kazımov tərəfindən fundamental şəkildə tədqiq olunmuşdur. 

J.Parijskinin müqayisəli didaktika sahəsində apardığı 
tədqiqatlarda on önəmli yer tutan məsələlərdən biri də fransız 
uşaqlannın hansı yaş dövrlərindən təhsilə başlamasım düzgün 
müəyyənləşdirilməsilə bagiı irəli sürdügü pedaqoji ideyalardır. O, 
ilk dəfə olaraq Fransada «ibtidai icbari təhsil hüququ» 
konsepsiyasını irəli sürənlərdən hesab olunur. Bunun üçün 
J.Parijski bir sıra qabaqcıl ölkələrin ibtidai - icbari təhsilində 
mövcud olan yaş dövrlərini müqayisə etdikdən sonra fransızlann 
təhsili üçün səciyyəvi olan ibtidai - icbari təhsil hüququ 
konsepsiyasını irəli sürmüşdür. J.Parijski müəyyənləşdirmişdir İd 
uşaqlann ibtidai - icbari təhsil müddəti Prusiyada (Almaniyada) 7 
- 14; Avstraliyada 6 - 14; Çexiyada 6 - 12; İsveçdə 7 - 12; 
İngiltərədə 5-11; İtaliyada 6-10; Yaponiyada 6 - 14; İspaniyada 8 - 
14; Hollandiyada 8 - 12; Avstriyada 8 -14; yaş dövrlərini əhatə 
edir. Ona görə də J.Parijski Fransada uşaqlan ibtidai - icbari təhsil 
üçün 6 - 1 2  yaşlannı məğbul hesab etmişdir. Maraqlıdır ki, 
J.Parijskinin təklifi sonralar Fransada ibtidai - icbari təhsil hüququ 
haqqında qərar qəbul edilərkən nəzərə alınmışdır. Hətta 1882- ci 
ildə Fransada dövlət səviyyəsində ibtidai - icbari təhsil haqqında 
qərar qəbud ediləndə J.Parijskinin ideyasına üstünlük verilmişdir 
və ibtidai - icbari təhsil dövrü 6 - 1 2  yaş dövrləri kimi nəzərdə 
tutulmuşdur. 

Komenski ideyalanna sadiq qalaraq didaktika sahəsində 
çox dəyərli fikirlər söyləyən Pestalotsi, Herbart, Uşinski, 
Disterverq kimi pedaqoq-üidaktlan xüsusi qeyd etmək lazımdır. 
Ömrünün 50 ilini uşaqlann təlim-tərbiyəsinə sərf 
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edən, təlimi əməklə birləşdirməyə üstünlük verərək, xüsusi tipli 
orta ümumtəhsil məktəbi və institut yaradan İ. Pestalotsi (1746 - 
1827) ən nümunəvi ibtidai məktəblər üçün elementar təhsil 
nəzəriyyəsini işləyib hazırlamışdır. 

Pestalotsinin didaktkasındakı ən faydalı elmi-pedaqoji 
ideyalan belə səciyyələndirmək olar: 

- müəllimin ən başlıca vəzifəsi uşağın özünün nümunəvi 
fəaliyyətinin əsası kimi onun əqli fəaliyyətini inkişaf etdirib 
möhkəmləndirmək; 

- təlimin tərbiyəedici xarakterinə üstünlük vermək; 
- hər cür təhsil formalarını əbədi qanunlara (mütərəqqi 

qayda və qanunlara) tabe etmək; 
- ağlın köməyilə predmetin dərk edilməsinə nail olmaq; 
- öyrətmə prosesində müşahidəyə (adi müşahidə, ilkin 

müşahidə, mütəşəkkil müşahidə, sabit müşahidə) üstünlük 
verilməsi; 

- Bilik hərəkət etmək bacanğı ilə müşahidə olunmalı; 
- Təlimin sxolastik metodikalanndan vaz keçmək; 
- Təlim prosesində əyaniliyə üstünlük verilməsi. 
Həm filosof, həm psixoloq, həm də pedaqoq kimi tanınan, 

didaktika sahəsində böyük əmək sərf edən İ. Herbart (1776 - 
1841) «Pedaqogikadan birinci mühazirələn>, «Tərbiyənin 
məqsədindən doğan ümumi pedaqogika» adlı əsərlərində 
didaktikanın ümumi hissələrinə və təlimin tərbiyəedici 
xarakterinə dair çox dəyərli fikirlər söyləmişdir. 

Herbartın didaktikasının əsas müddəalanndan danışarkən 
aşağıdakılan xüsusi qeyd etmək lazımdır: 

- Təhsil sistemində qədim dillərə üstünlük verilməsi; 
- Biliklərin verilməsi, mənimsənilməsi və 

möhkəmləndirilməsində psixoloji yanaşmalara üstünlüyün 
verilməsi; 

- Biliklərin dərinləşdirilməsi üçün vahidlərin 
müəyyənləşdirilməsi; 

- Dərk etmənin müqayisə yolu ilə idrak vasitəsinə 
çevrilməsi; 

- Ardıcıllığın, sistemliliyin, aydınlığın, assosiasiyanın 
metod kimi qəbul edilməsi. 
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Herbart öyrətmənin pillələrində təhsilləndirici, tərbi- 
yələndirici və inkişafedici amillərə böyük üstünlük vermişdir. O, 
hər pillənin özünəməxsus dəyəri olduğunu da öz pedaqoji 
ideyalan ilə nəzərə çatdırmışdır. 

Herbart aydınlığı, assosiyasiyanı, sistem və metodu gah 
öyrətmənin pillələri, kah da öyrətmənin müxtəlif üsullan 
adlandırmışdır, lakin o son halda birindən digərinə ardıcıl keçidi 
nəzərdə tutmuşdur. 

Herbartm öyrətmə prosesi konsepsiyasmda anlayışlar 
barədə təsəvvürlərin yaradılmasında müqayisə etmədən 
istifadənin üstünlükləri barədə də dəyərli fikirləri vardır. 

Elmi didaktikanın inkişafında, formalaşmasında və 
zənginləşməsində mühüm rolu olan xüsusilə təhsil və təlimin 
tərbiyəedici xarakterilə bağlı dəyərli faktlar söyləyən.böyük rus 
pedaqoqu, müəllimi, ictimai xadimi K.D. Uşinski (1824 - 1871) 
pedaqogika elminə çox böyük tövsiyələr vermiş və dəyərli 
konsepsiyalar gətirmişdir. Uşinskinin 11 cildlik seçilmiş 
əsərlərini nəzərdən keçirərək orada elmi didaktikamn böyük bir 
sistemini görərik. 

Onun «Vətən dili», «Uşaq aləmi» dərslikləri ən dəyərli 
didaktika materiallan hesab olunur. Uşinskinin Sankt- Peterburq 
yaxınlığındakı Qotçina yetimlər institutunda, Smolni nəcib qızlar 
institutundakı pedaqoji fəaliyyəti dövründə elmi - didaktikanın 
nəzəriyyəsinə, praktik əsaslanna dair yazdığı əsərlər 
pedaqogikanın ən dəyərli əsərləri hesab olimur. - 

Uşinsldyə görə idrak prosesində faktiki materiallara 
yiyələnməyin əhəmi)^əti çox böyükdür. Uşinski Y.A.Komen- 
skinin əyanilik prinsipini müdafiə edərək təlim prosesində əyani 
müşahidənin təşkilinə böyük üstünlük vermişdir. Uşinski uşaqlara 
elmi-nəzəri məlumatlan canlı müşahidələr əsasında verməyin 
üstünlüklərindən daha çox bəhs etmişdir. Uşinskinin ən böyük 
pedaqoji konşepsiyalarmdan da biri məhz əyani müşahidənin 
müqayisəli şərhinə aiddir. Böyük pedaqoq iddia edirdi ki, hər 
hansı bir predmeti, materialı müşahidə ^ərək dərk etməjc üçün 
ona müqayisəli şəkildə yanaşılması vacibdir. Uşinskiyə görə əgər 
şagird hər hansı bir əşyanı, predmeti 
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müşahidə edərək onu başqa əşya və predmetlə tutuşdurmağı 
bacanrsa, onlann oxşar və fərqli cəhətlərini şərh etməyi bacanrsa, 
deməli, həmin şagird həmin əşya və predmet haqqında özünün 
sağlam mülahizəsini söyləyə biləcəkdir. Uşinski göstərirdi ki, 
müqayisə hər cür anlayışın və hər bür təfəkkürün əsasını təşkil 
edir. Təlimdə müqayisə üsulundan geniş istifadə olunmalıdır. 

N.M.Kazımov (Müqayisəli təlim, təhsil üsulu haqqında 
K.D.Uşinskinin fikirləri və məktəb təlimində bunun əhəmiyyəti 
B.,1957), K. Lordkipanidze (Uşinskinin pedaqoji sistemi. M. 
1974) kimi görkəmli pedaqoqlar Uşinskinin didaktika sahəsindəki 
irsinə müraciət edərək dəyərli əsərlər yaratmışlar. 

N.F.Binakovun, F.A.Disterverqin, A.Layinin, E.Frend- 
yakin, S.Duyinin və başqalanmh da didaktika sahəsində faydalı 
fikirləri olmuşdur. 

Azərbaycanda didaktikanm inkişafı, təşəkkülündə 
yuxanda adlan çəkilən pedaqoq alimlərin, mütəfəkkirlərin 
ideyalannm müddəalarının, tövsiyələrinin və konsepsiyala- nnın 
mühüm rolu olsa da onun bir müstəqil elm kimi formalaşması 
haqqında konkret bir fikir söyləmək olmaz. Çünki 
respublikamızda didaktika həmişə pedaqogikamn bir bölməsi 
kimi təqdim edilmişdir. Baxmayaraq ki, 70-90 cı illərdə yeni 
başlamış əsrimizin əvvəlində rus alimləri məktəb didaktikasını, 
ali məktəb didaktikasmı müstəqil elm sahəsi kimi 
formalaşdırmağa ciddi səy göstərmiş, hər iki sahəyə dair dərslik 
və dərs vəsaitləri hazırlamışlar. Maraqlısı odur ki, Moskvada 
didaktika sahəsində çap olunan əsərlər içərisində surdodidaktika, 
tiflodidaktika və oliqofren didaktikalanna da rast gəlmək olar. 

Azərbaycanda isə Bəşir Bəşirovun «Ali məktəb 
didaktikası» adlı dərs vəsaiti istisna olmaqla didaktika adı altmda 
heç bir dərslik hazırlanmamışdır. 

Göründüyü kimi keçmişin görkəmli pedaqoqlarmın 
axtanşlan təlimin əsaslı tərəflərinin açılmasına kömək etmişdir. 
Pedaqoji fikrin inkişaü göstərmişdir ki, təlim böyük nəslin kiçik 
nəslə sadəcə olaraq ötürdüyü biliklər aktından 
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ibarət deyildir. 
İstər ölkəmizdə, istər ölkəmizdən kənarda, həmişə 

mütərəqqi didaktik fikrin nümayəndələri təlimin təhlilinin 
mütəmadi olaraq davam etdirməsinin böyük əhəmiyyətə malik 
olduğu qəriaətinə gəlmişlər. 

Beləliklə, didaktika sahəsində keçmiş irs bizim didaktik 
biliklərimzin ən mühüm mənbələrinə xidmət edir və gənc nəslin 
təlimində bizə lazımı yollann və bir çox məsələlərin həllində 
kömək edir. 

Pedaqoji təcrübəyə müvafiq olaraq pedaqoji nəzəriyyənin 
əlaqəsinin olmaması didaktik fikrin gələcək inkişafına və 
məqsədyönlü konsepsiyalann işlənib hazırlanmasına kömək edə 
bilməzdi, çünki bu konsepsiyalann bütün hissələri elmi metodun 
vahidliyi ilə əlaqədar olmalı idi. 

Hər bir pedaqoq, istəyindən asılı olmayaraq, tərbiyə, təhsil, 
təlim məsələlərinin öyrənilməsində və həllində bu sahədə 
vəzifələrin praktik şəkildə həyata keçirilməsində dövlətin 
mənafeyini təmsil edir. 

Müxtəlif dövrlərdə nəşr olunmuş pedaqogika 
dərsliklərində didaktik problemlərin qoyuluşu Azərbaycan 
pedaqoji fikir tarixini tədqiq edən tədqiqatçılmn da diqqətini cəlb 
etmişdir. 

Təlim prosesinin mahiyyətini, məzmununu onun ayn - аул 
tərəflərini əks etdirən müxtəlif səpkili yazılar nəzərə alınmaqla 
didaktika aynca bir bölmə kimi indiyə qədər yalnız nəşr olunmuş 
pedaqogika dərsliklərində şərh edilmişdir. Respublikamızda ilk 
dəfə «Pedaqogika» adlı dərsliklərdə, o cümlədən, 1964-cü ildə 
prof M. Muradxanovun rəhbərliyi altında nəşr edilmiş dərslikdə 
didaktika bir bölmə kimi verilmişdir. Və bu gün də bu dərslikdə 
öz əhəmiyyətiini saxlayan didaktik müddəalardan istifadə edilir. 
Lakin bütövlükdə kitabın yazılış dövrünü xarakterizə etsək, 
görərik ki, əlbəttə bu dövrdə təhsilin vəzifələri, məzmunu, keçmiş 
sovet təhsil sisteminin məqsədinə və siyasi tələblərinə uyğun 
şəkildə qurulmuşdur. Sovet pedaqogikasının təhsil nəzəriyyəsi 
marksizm, leninizm klassiklərinin kommunist ideologiyası 
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haqqındakı fikirlərinə və kommunizm quruculuğu dövründə 
məktəbin qarşısında qo5oılan vəzifələrə əsaslanmış, kommunizm 
cəmiyyətinin hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətini hazırlamaq 
məqsədinə xidmət etmişdir. 

Təhsilin məzmununa, o cümlədən tədris planının 
proqramlanna, dərsliklərə verilən tələblər, onlann tədris - tərbiyə 
vəzifəsi sovet cəmiyyətinin həyatında fəal iştirak edən 
vətəndaşlar yetişdirməyi qarşısına məqsəd qoyurdu. 

Dərslikdə tədris fənlərinin təhsil və tərbiyəvi əhəmiyyəti 
də məhz bu istqamətə yönəldilmişdi. 

Bir müddət sonra 1983 - cü ildə prof. B.Əhmədov və A. 
Rzayev tərəfindən tərtib edilmiş «Pedaqogikadan mühazirə 
konspektləri» adlı dərs vəsaiti nəşr olunur. Müəlliflər dərs 
vəsaitində «Didaktika» bölməsinə aynca yer ayırmışdır. Kitabda 
didaktikanın obyekti və predmeti, didaktikanın anlayışlar sistemi, 
qollan, didaktika və idr^ nəzəriyyəsi, burjua didaktik 
nəzəriyyələrinin mahiyyəti, sovet məktəbində təhsilin məzmunu, 
təlim prosesinin mahiyyəti, təlim prinsiplərinin sistemi, təlimin 
metodlan, təşkili formaları və üsullan barədə şərhlər verilmişdir. 
Əlbəttə, kitabda orijinallıq daha çox diqqəti cəlb edir. Kitabda 
müəlliflər didalrtikanın məzmununu yeni fikir və ideyalarla 
zənginləşdirmiş və onu əsaslandırmışlar. Bu kitabda da didaktik 
məzmun, məsələlərin qoyuluşu çox da əhatə olunmamış, qısa, 
konkret şəkildə şərh edilmişdir. Təlimin prinsipi anlayışma 
alimlərin müxtəlif tərəfdən yanaşmasını da nəzərdən keçirək. 
V.İ.Zaqvyazinski, M.Ə.Muradxanov prinsipi rəhbər çıxış 
müddəalar, tövsiyə, rəhbər pedaqoji fəaliyyət adlandırmışlar. 
İ.İ.Voblyatski prinsipi didaktikanın ümumi məsələlərini həll 
etmək üçün ümumi tələblər, M.A.Danilov təlimi normativ 
əsaslan, M.T.Qarunov isə ümumi istiqamətverici orientasiyası 
kimi vermişlər. 

Y.A.Komenski prinsipləri təbiət - varlıq ideyası əsasında 
müəyyənləşdirməyə səy göstərmişdir. 

Keçmiş ittifaq məkanında hazırlanmış pedaqogikalarda 
(Simbiriyov, Yesipov, İlina, Qonçarov və b.), belə bir yekdil 
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fikir var ki, insanda beş duyğu üzvü var, onlann beşi də idrak 
prosesinə xidmət edir. Ona görə də şagirdlərdə idrak prosesinin 
düzgün tənzimlənməsi onlann təlimə olan maraqlanm artırır. 
Onlar təlim prosesində aldıqlan bilikləri təfəkkür süzgəcindən 
keçirərək nitq vasitəsilə aydın şərh edə bilirlər. Bu zaman 
şagirdlərdə mühakimə yürütmək qabiliyyəti formalaşmağa 
başlayır. 

Göstərilən dövrdə çap olunan pedaqogikalarda müəlliflər 
bu məsələnin şərhində Uşinskinin fikirlərinə də istinad edirlər. 
Çünki bu məsələ ilə bağlı Uşinski bir çox əsərlərində müxtəlif 
ideyalar irəli sürmüşdür. 

K.D.Uşinski təfəkkürün və nitqin müşahidəçiliyi vəhdəti 
prinsipindən çıxış edərək göstərirdi Id, şagirddə dil qabiliyyəti və 
təfəkkür qabiliyyəti birgə inkişaf etməlidir. 

K.D.Uşinski idrak prosesinə həm də qnesioloji sferadan 
yanaşırdı. O göstərirdi ki, elmi-tarixi faktlan uşaqlara öyrətmək 
üçün hər şeydən əvvəl qarşıya konkret məqsəd qoymaq lazımdır. 
Buna təlim məqsədi deyilir. Bu məqsəd olmasa şagirdlər 
bəşəriyyətin tarixi təcrübəsində toplanmış bilikləri mənimsəyə 
bilməz. Ona görə də belə faktlan təlimin konkret məqsədlərilə 
uyğunlaşdırdıqdan sonra şagirdlərə öyrətmək olar. Bunun üçün 
həmin fa^lan pedaqoji prosesin məqsədlərinə uyğun olaraq 
işləmək, pedaqoji cəhətdən əsaslandırmaq və sonra şagirdlərə 
vermək lazımdır. Uşinski iddia edirdi ki, müəllim qnesioloji 
məzmun kəsb edən faktlann və biliklərin zirvəsində dayanırsa, 
şagird onun bünövrəsində, təməlində dayanu:. Ona görə də 
bünövrə elə qoyulmalıdır ki, şagirdlər həmin bünövrə, təməl 
üzərində möhkəm dayanaraq zirvəyə gedən yolu asanlıqla fəth 
edə bilsinlər. 

K. D. Uşinski ibtidai təlimin məzmunu və metodikası 
məsələlərini işləyib hazırlamışdır. O, təlimin bu pilləsinə xüsusilə 
böyük əhəmiyyət verirdi, belə hesab edirdi ki,bilik və ideyalann 
təməli nə qədər möhkəm olarsa, sonra onun üzərində bir o qədər 
möUcəm bina ucaltmaq mümkündür. 

Ana dili və doğma təbiətin, tarixin öyrənilməsi ibtidai 
məktəbdə həyata keçirilən təlim işinin əsasını təşkil edir. 
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K.D. Uşinski təhsil sistemində ana dilini öyrənməyin 
əhəmiyyətini yüksəklərə qaldıraraq, eyni zamanda qeyd etmişdir 
ki, dil birbaşa müşahidə və təcrübələrdən irəli gələn bilikləri 
özlüyündə əvəz edə bilməz. Dil bu cür biliklərin qazanılmasını 
sürətləndirir və asanlaşdınr, lakin əgər uşağın diqqətini görülən 
işin məzmununa yönəltsək, bu zaman biz onun hərtərəfli 
inkişafını təmin etmiş olanq. 

Təlim materialının normal mənimsənilməsində təlim 
prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsinin və ona istinad edilməsinin 
çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Təlim prosesi üçün stimul rolunu 
oynayan bu obyektiv həqiqət haqqında da pedaqoqlann, xüsusilə 
dərslik müəlliflərinin fikirlərində də müəyyən ziddiyyətlər vardır. 
Araşdırdığımız yüzlərlə dərslik və dərs vəsaitlərinin bir qismində 
didaktik prinsiplərin müəyyənləşdirilməsi haqqmda heç bir söz 
deyilmədiyi halda, bir qismində bu prinsiplərin əsasında 
K.D.Uşinskinin idrak prosesilə bağlı öz baxışlan vardır. O, 
uşaqlarda müşahidəçilik bacanğının formalaşdınimasını bu 
prosesin ən başlıca amili hesab edirdi. Uşinskiyə görə uşaqlarda 
müşahidəçiliyin inkişaf etdirilməsi onlann təfəkkürünü və nitqini 
inkişaf etdirir. Qanunlann və qanunauyğunluqlann dayandığı 
iddia edilir. Prof. N.M.Kazımov isə didaktik prinsiplərin əsasında 
müvafiq qanunauyğunluqlann dayandığını iddia edir. 

İ. F. Xarlamov da əsaslandırmağa çalışır ki, didaktik 
prinsiplər təlimin qanunauyğunluqlan əsasında işlənməlidir. T. A. 
İlyina 1984-cü ildə çap etdirdiyi «Pedaqogika» kitabında isə qeyd 
edir ki, didaktik prinsiplər təlimin məqsədi və şagirdlərin 
dərketmə fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. Y.K. Babanski « Pedaqogika» 
kitabında yazır ki, «didaktika», tədris prosesinin əsas 
komponentlərini müəyyənləşdirmək əsas səbəbdirsə, vəzifə, 
məzmun, məqsəd təlim fəaliyyətinin təşkili, nəzarət, vasitə, forma 
isə təlimin nəticəsidir. 

Təlimin prinsiplərini onun qanunları əsasında müəyən- 
ləşdirmək fikrini irəli sürən M. Danilov isə bu prinsiplərin 
sistemini yaratmağa cəhd köstərmişdir. O, təlimin 7 prinsipini 
qeyd edir. 
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Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, təlimin 
prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsində və təsnif edilməsində də 
alimlərin fikirlərində müxtəliflik vardır. Məsələn, B. Bəşirov «Ali 
məktəb didaktikası»nda təlim prinsiplərini aşağıdakı sistem üzrə 
təqdim edir: 

1. Elmilik prinsipi. 
2. Varislik prinsipi. 
3. Sistemlilik Prinsipi. 
4. Nəzəriyyənin praktikası və əlaqəsi prinsipi. 
5. Şüurluluq prinsipi. 
6. Nümayiş prinsipi (əyanilik). 
7. Təlimlə möhkəmlətmə prinspi. 
K. A. Biktogirov, S. İ. Arxangelski, V.İ. Zaqvyazinski ali 

məktəbdə təlim prinsiplərinin 8 adda adlandınimasını irəli sürür. 
Təlimin prinsiplərindən danışarkən M. Mehdizadə, N. 

Kazımov, Ə.Ağayev, B. Əhmədov, Z. Qaralov və başqalannm 
xidmətlərini də qeyd etmək lazımdır. 

Prof. N.Kazımov təlimin 13 prinsipini müəyyənləşdirir. 
1. Təlimin həyatla əlaqələndirilməsi prinsipi. 
2. Təlim üçün münasib şəraitin yaradılması prinsipi. 
3. Təlimdə fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması və 

müvafiqlik prinsipi. 
4. Təlimdə əməkdaşlıq prinsipi. 
5. Təlimdə düzünə və əksinə əlaqənin birliyi prinsipi. 
6. Təlimdə şüurluluq və fəallıq prinsipi. 
7. Təlimdə elmilik prinsipi. 
8. Təlimin təhsilverici prinsipi. 
9. Təlimin tərbiyələndiricİ prinsipi. 
10. Təlimin inkişafetdirici prinsipi. 
11. Təlimin anlayışa xidmət etməsi prinsipi. 
12. Müxtəlif üsullardan istifadə prinsipi. 
13. Təlimdə bilik və bacanqlann möhkəmləndirilməsi 

prinsipi. 
Professor B.A. Əhmədov təlimin prinsiplərinə aşağıdakı- 

lan daxil edir: 
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sı; 

1. Təlimin cəmiyyət quruculuğu işlərinə xidmət etmə- 
2. Təlim materialının onun məqsəd zəminində seçil- 

məsı; 
3. Təlim vasitələrinin onun məzmunu zəminində seçil- 

məsi; 
4. Təlimdə şagirdin imkanının nəzərə alınması; 
5. Təlim metodlannm onun vasitələri zəminində 

seçilməsi; 
6. Elmlik; 
7. Şüurluq, fəallıq və müstəqillik; 
8. Sistemlilik; 
9. Fənnin daxili məntiqinin gözlənilməsi; 
10. Biliklərin möhkəm mənimsənilməsi; 
11. Əyaniliklə ümumiləşdirmənin vəhdəti; 
12. Reproduktiv və produktiv təfəkıcürün vəhdəti; 
13. Biliklə fəaliyyətin birliyi və s. 
Ali pedaqoji məlrtəblər üçün 1993 -cü ildə nəşr olıman 

«Pedaqogika» dərsliyində isə (müəlliflər Y. TalıboVj Ə. Ağayev, 
t.İsayev, A.Eminov) bütün təsnifat variantlanm ümumiləşdirərək 
aşağıdakı prinsiplər müəyyənləşdirilir. 

1. Təlimin tərbiyəedici və inkişafetdirici prinsipi. 
2. Təlimin həyatla, inkişafla əlaqələndirilməsi prinsipi; 
3. Təlimin elmiliyi prinsipi; 
4. Təlimdə sistemlilik və ardıcıllıq prinsipi; 
5. Təlimdə şüurluluq və fəallıq prinsipi; 
6. Təlimin əyanilik prinsipi. 
Göründüyü kimi təlim prinsiplərinin bölgüsündə oxşarlıq 

daha çox nəzərə çarpır. Orta məktəbdə istifadə olunan təlimin 
prinsipləri olduğu kimi ali məktəbə köçürülür və yaxud əksinə. 
Ayn aynlıqda istər orta,istərsə də ali məktəbin spesifikliyi nəzərə 
alınır. Düzdür ola bilər ki, hər ikisi üçün didaktik prinsiplər eyni 
olsun, amma məzmun etiban ilə, həyata keçirilməsi baxımından 
bunlar eyni deyildir. Əlbəttə, orta məktəb didaktikasında təlimin 
prinsiplərini müəyyənləşdirərkən bu spesifiklik nəzərə 
alınmalıdır. 
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3.2. Didaktikanın tədqiqat üsullan 

Pedaqogika dərsliklərində öz əksini tapan didaktika 
bölmələrinin böyük əksəriyyətində didaktikamn tədqiqat üsullan 
barədə melumat verilmir. Bu ommia izah edilməlidir ki, 
pedaqogika dərsliklərində, dərs vəsaitlərində müəlliflər 
pedaqogikamn tədqiqat metodlan adı altında verilən fəsillərdə, 
yanmfəsillərde həmin tədqiqat metodlannı həm təlimə, həm 
tərbiyəyə aid edirlər. Hətta müəlliflərin bəziləri həmin üsullan 
pedaqogikanın elmi - tədqiqat metodlan (A.Abbasov, F.Rüstə- 
mov), pedaqoji tədqiqat üsullan (N.Kazımov) adlandınrlar. 
Fikrimizcə didaktikanın tədqiqat üsullannm pedaqogikanın 
tədqiqat üsullanndan təcrid edərək müstəqil şəkildə şərh olunması 
daha meqsədəuyğımdur. Bir halda ki, bir sıra Avropa ölkələrində, 
hətta Rusiyada didaktika müstəqil elm sahəsi kimi təqdim edilir, 
həmin müstəqil elm sahəsinin tədqiqat üsullan ilə bağlı fikir 
yürütmək şübhəsiz kitləvi hall kimi qiymətləndirilmişdir. Bütün 
bunlan nəzərə alıb bu yanmfəsildə didaktikanın tədqiqat üsullan 
barədə yığcam şəkildə məlumat verəcəyik. 

Nəzərdən keçirdiyimz didaktika adı altında nəşr olunan 
materiallarda ümumi didaktikanm tədqiqat üsullan deyəndə 
əsasən müşahidə, müsahibə, anketləşdirmə, məktəb sənədlərinin 
və şagirdlərin yaradıcı məhsullannm örənilməsi, pedaqoji 
eksperiment və s. belə üsullardan hesab olunur. 

Bir sıra müəlliflər (A.Abbasov, H.Əlizadə) nəzəri tədqiqat 
üsullan deyəndə təhlil, tərkib, induksiya, deduksiyanı, praktik 
tədqiqat üsullan deyəndə isə müşaiıidə, müsahibə, anketləşdirmə, 
fəaliyyət məhsullannm və məktəb sənədlərinin öyrənilməsini 
sosial tədqiqat metodlannı, modelləşdirməni, testləşdirməni, 
induktivliyi və deduktivliyi nəzərdə tutur (Ə.Paşayev, 
F.Rüstəmov), bəziləri isə (N.Kazımov) riyazi üsullan, yəni 
qeydəalmanı, nizamlama və qiymətləndirməni də pedaqogikanın 
tədqiqat üsullan hesab edirlər. Biz də adı çəkilən üsullann 
hamısını mütərəqqi üsullar kimi həm də ^daktikanm tədqiqat 
üsullan kimi qiymətləndiririk. 
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Bütün bunlanla yanaşı didaktikanın tədqiqat üsullanndan 
olan müşahidə, müsahibə, anketləşdirmə, məktəb sənədlərinin 
öyrədilməsi, təlim monitorinqinin modelləşdirilməsi və 
eksperiment haqqında qısa məlumat verməyi lazım bilirik. 

Müşahidə. Didaktikada müşahidə üsulu planlı, mütəşəkkil 
və məqsədyönlü apanlan üsuldur. Bütün fənlərin tədrisi 
prosesində müxtəlif xarakterli müşahidələr apanla bilər. 
Müşahidə zamanı tədqiqatçı qarşıya qoyduğu məqsədlə əlaqədar 
faktlar toplayır, onlan təhlil edir, tutuşdurur, qarşılaşdırır, 
müqayisə edərək müvafiq nəticə çıxanr. Müşahidə qısa və uzun 
müddətdə aparıla bilər. Məsələn, dərslərdə şagirdlərin müstəqil 
işlərinin təşkilinin öyrənilməsi ilə əlaqədar tədris ili müddətində 
müşahidə aparılır. Bu vaxt müşahidə zamanı əldə edilmiş 
məlumatlar aşağıdakı əsas məsələləri özündə əks etdirməlidir: 
dərsdə şagirdlərin müstəqil işləri hansı məqsədlərə görə qurulur, 
işə başlamazdan əvvəl və onun yerinə yetirilməsi gedişində 
müəllim uşaqlan necə təlimatlandırır, onlar hansı çətinliklərlə 
qarşılaşırlar, bu işlər necə yoxlanır və qiymətləndirilir, uşaqlann 
bilikləri, qabiliyyətləri və vərdişləri mənimsəməsində və onlann 
idrakı qüvvələrinin inkişafında hansı nəticələr əldə edilir. 

Konkret materialın təhlili əsasında nəticələr əldə edilmək 
və öyrənilən didaktik mövzu üzrə qoyulmuş məqsədlərə cavab 
vermək məqsədilə müşahidənin məlumatlan qeyd olunur və sonra 
ümumiləşdirilir. Bu növ tədqiqatlar praktikada özünü doğruldan 
qiymətli metodların və iş üsullannm yaradılmasına da imkan 
verir. Sistemli müşahidəçilik yolu ilə həm elmi işçilər, 
tədqiqatçılar, həm də məktəbin rəhbər işçiləri, habelə pedaqoji 
kollektivin üzvləri, müəllimlər müsbət təcrübəni öyrənə bilərlər. 
Müyyən uğurlar əldə edən müəllim müntəzəm olaraq öz 
təcrübəsini bu üsulla təkmilləşdirə bilər. 

Müsahibə. Didaktikada tətbiq olunan tədqiqat üsullan 
içərisində bu üsul mühüm yer tutur və bu üsuldan tez-tez istifadə 
edirlər. Müsahibə üsulunun əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu üsul 
vasitəsi ilə araşdıniması nəzərdə tutulan faktlar, hadisələr 
haqqında daha məzmunlu, əhatəli məlumat 
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toplamaq mümkündür. Bu zaman tədqiqatçı müsahibi ilə sıx 
ünsiyyətdə olur, birbaşa məlumat əldə edir. Proses canlı və təbii 
xarakter daşıyır. 

Müsahibə prosesinin özü də planlaşdırma tələb edir. Belə 
ki müsahibənin harada, kiminlə, hansı məqsədlə apaniması, hətta 
sualların xarakteri qabaqcadan müəyyənləşdirilir. Müsahibə 
metodundan istifadə tədqiqatm araşdırmaq istədiyi problem 
haqqındakı məlumatı genişləndirir və bu sahədə səmərəli 
fəaliyyət göstərməsinə imkan verir. 

Anketiəşdirınə. Bu metodun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 
tərtib olunmuş anketə xüsusi suallar yazılır və cavablar alınır. 
Anketləşdirmə kütləvi xarakter daşıyr. Bu metoda o zaman 
müraciət olunur ki, öyrənilən obyekt üzrə daha çox müəllimin, 
şagirdin və s. fikrini öyrənmək lazım gəlir. Anketin tərtibindən 
çox şey asılıdır. Verilən suallar bir-birini tamamlamalı və 
ardıcıllıqla sistem şəklində tərtib edilməlidir. 

Eksperiment. Didaktikanın bu üsulu pedaqoji ideyanın, 
hipotezin təşkil edilmiş xüsusi şəraitdə öyrənilməsi və 
yoxlanılmasına xidmət edir. Eksperiment təlim prosesinə yeni 
məzmunun, metodlann və metodik üsullann, tədris işinin təşkili 
formalannın və s. düşünülmüş şəkildə təcrübəyə daxil edilməsini 
nəzərdə tutur. Eksperiment qoyulmuş məsələnin həllini, sonra isə 
bu hipotezin yoxlanılmasını nəzərdə tutan əsaslandınimış 
fərziyyənin tətbiqidir. Əsas məqsəd didaktik ideyalann, hipotezin 
faydalılığını öyrənib aşkara çıxarmaqdır. 

Müşahidədən, müsahibədən və digər tədqiqat üsullann- 
dan çıxanlan nəticələrin doğru olduğunu yoxlamaq məqsədilə 
eksperiment təşkil edilir. 

Didaktik tədqiqatlarda tətbiq olunan eksperimentlərin 
məzmunu əsasən aşaqıdakı kimi olur: 

- müəllimin, məktəbin iş plamna tətdiqatçılan 
maraqlandıran yeni üsulların, materiallann daxil edilməsi və 
onların tətbiqi, səmərəliliyinin yoxlamiması; 

- eyni şəraitdə tətbiq olunan müxtəlif metodların, üsullann 
və materiallann müqayisəsi; 

- müxtəlif şəraitdən asılı olaraq, işdə hansı variantlann 
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tətbiq olunmasının aydınlaşdıniması; 
- uzun dövr müddətində işin yeni qaydada (məsələn, yeni 

proqramın, yeni dərsliyin, tədris işini təşkilin yeni formasımn 
yoxlanılması) qoyuluşu; 

Eksperiment üç mərhələ üzrə həyata keçirilir: müəyyən- 
edici, öyrədici, yoxlayıcı. 

1. Müəyyonedici eksperiment mərhələsində tədris 
prosesində müəyyən məqsədlə müəyyənləşdirilməsi nəzərdə 
tutulan problemlə bağlı əsasən qüsurlar, çatışmazlıqlar üzə 
çıxanlır və onlann aradan qaldıniması üçün müvafiq töv- siyyələr 
hazurlanır. Həmin tövsiyyələrə uyğun olaraq öyrədici materiallar 
hazırlanır. 

2. Öyrədici mərhələdə həmin öyrədici materiallar tətbiq 
olunur. 

3. Nəticəsi isə yoxlayıcı mərhələdə yoxlanaraq, sınaqdan 
keçirilir. Bəzi ədəbiyyatda eksperimentin yuxanda sadaladığımız 
mərhələləri onun növləri kimi də təqdim edilir. Fikrimizcə 
eksperimentin mərhələlər üzrə apaniması elə onun özlüyündə 
növlərini də müəyyənləşdirir. 

Eksperiment bir qrup şagirdi, sinfi, bütöv bir tədris 
müəssisəsini əhatə etməsi, esperiment aparmaq üçün 
planlaşdırma apaniması, eksperimentin yekunlaşdınimasında 
onun mərhələlərindən hesab edilir. 

Eksperiment həmişə yeni elmi ideyalann meydana 
çıxanimasına. xidmət edir. Eksperiment nəticəsihdə əldə edilən 
yeni ideya, təcrübədə, təlim prosesində müəyyən dəyişikliklər 
həyata keçirməyə gətirib çıxanr. 

Öz-özlüyündə məlumdur ki, eksperimentin tətbiqi ilə hər 
bir tədqiqat işi alınmış bütün materialın özünəməxsus tərzdə 
işlənilməsi, tədqiqat mövzusu üzrə obyektiv nəticələri almaq 
üçün təcrübəni dərindən və hərtərəfli təhlil etməyi tələb edir. 

Eksperiment yeniliyin adı ile, yaxud yeniliyin müxtəlif 
variantlan arasında müqayisəni nəzərdə tutur. 

Sinifdə apanlan eksperiment ayn-ayn şagirdlərin 
eksperimentə qədər dərslərinin laboratoriya qaydasında 
öyrənilməsi və bundan sonra yoxlanılan materiallann şagirdlər 
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tərəfindən biliklərin, qabiliyyətlərin və vərdişlərin 
mənimsənilməsinə təsirini dərindən aydınlaşdırmaq, çətinlikləri 
və nöqsanları tapmaq, uşaqlara fərdi yanaşma yollan axtarmaq 
üçün əlaqələndirilə bilər. 

Bəzən tədqiqatçı 
üçün şagirdlərin yazı işlərinin, onlann kalliqrafiya qaydalanna 
necə əməl etməsini öyrənmək, hansı səhvlərə yol verdiyini, hansı 
sahələrdə çətinlik çəkdiyini, biliyindəki çatışmazlıqları aşkara 
çıxarmaq zərurəti yaranır. Bu zaman məlrtəb sənədlərinin və 
şagirdlərin yaradıcılıq məhsullannın öyrənilməsi bu sahədəki 
vəziyyəti aşkara çıxarmağa imkan verir. 

Şagird işlərinin öyrənilməsi həm şagirdlərlə apanlan 
müstəqil işlərin sisteminin öyrənilməsi üçün, bu və ya digər tədris 
vəsaitlərinin tətbiq olunmasına aid nəticələrin yoxlanılması üçün 
zəruridir. 

Didaktik tədqiqatlarda köməkçi üsullar kimi pedaqoqlar, 
valideynlər yaxud şagirdlərlə məqsədli söhbətlər təşkil olunur, bu 
söhbətlərin məzmunu vəzifələrdən asılı olaraq müəyyən edilir. 
Bəzi hallarda yazılı sorğu da (anket) təbiq olunur. Bu zaman 
zəruri sayılır ki, kütləvi material toplanmış olsun. Belə sorğu 
yalnız elmi-tədqiqat müəssisələrinin rəhbərliyi altında tətbiq 
edilir. Həm şifahi söhbətlər, həm də yazılı sorğu çətin, mürəkkəb 
və qəliz olmamalıdır. Bunlar aydın, sadə, müəyyən məzmuna 
cavab verməlidir. 

Mövzu üzrə tədqiqat işlərinin planlaşdıniması zamanı 
müxtəlif metodlar daha məqsədyönlü qaydada seçilir. 

Bir çox müəllimlərdə və məktəblərdə müsbət təcrübənin 
düşünülmüş şəkildə və diqqətlə öyrənilməsi onlann işində elə 
xüsusiyyətləri aşkara çıxanr ki, bu xüsusiyyətlər onlar üçün 
ümumi mahiyyət kəsb edir, bu əlaqələr təlimin metodlarının 
vasitələrinin vəzifələri və nəticələri arasında təkrarlanan 
əlaqələrdir. Bu, uğurlu təlimin qanunauyğunluqlannı 
müə>7ənləşdirməyə imkan verir. Deməli qabaqçıl pedaqoji 
təcrübənin öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi sahəsində düzgün 
qurulmuş iş pedaqoji nəzəriyyəni zənginləşdirir. Digər tərəfdən, 
pedaqoji nəzəriyyə praktik sahədə işləyənləri iş 
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prinsipləri və qanunauyğunluqlan ilə silahlandınr, ölkədə gənc 
nəslin qarşısında təhsil və təlimin inkişaf perspektivlərini açır, bu 
işi irəli aparmağa, onun səviyəsini yüksəltməyə kömək edir. 

Elmi təhlil və ümumiləşdirmələr məqsədilə məktəblərin və 
müəllimlərin təcrübəsinin öyrənilməsi iki istiqamətdə apanla 
bilər. 

Təcrübənin öyrənilməsi müxtəlif cür həyata keçirilir: 
müəyyən plan üzrə tədqiqatçının şəxsi müşahidələr aparması yolu 
ilə; məktəblərdə, müəllimlərdə, pedaqoji və metodik kabinetlərdə 
olan materiallarla tanış olmaq yolu ilə və xüsusi tapşınqlar üzrə 
(xüsusi işlər, dərslərin məqsədli yazılışı, şagirdlərin inşası, 
məktəb işçiləri, şagirdlər və valideynlərlə söhbətlər və s.) 
materiallann toplanması yolu ilə. Bütün bu vasitələr bir 
tədqiqatda birləşə bilər. Toplanılan bu materiallar içərisində 
bilavasitə şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətini özündə əks etdirir. 
Deməli, şagirdlərin fəaliyyət məhsullannm öyrənilməsi üsulu ilə 
şagirdlərin təlimə münasibətinin məzmunu ilə tanış olmaq 
mümkündür. Prof N.M. Kazımovun təbirincə desək, şakirdlərin 
müxtəlif formalı işlərinin nəticəsini nəzərdən keçirən tədqiqatçı 
nəinki şagirdlərin qabiliyyəti barədə bu və ya digər fənn üzrə 
proqram materialının nə dərəcədə mənimsədikləri barədə, habelə 
onlara pedaqoji rəhbərliyin vəziyyəti barədə müəyyən məlumat 
əldə edir. 

IəUm_ monitorinqinin modelləşdirilməsi üsulu üç mərhələ 
üzrə həyata keçirilir. Əslində bu üsulla həyata keçirilən 
monitorinqin modelini birinci diaqnostika mərhələsi, ikinci 
proqnozlaşdırma mərhələsi, üçüncüsü isə korreksiya mərhələsi 
təşkil edir. Yəni diaqnostika mərhələsində mövcud qüsurlar üzə 
çıxanlır. İkinci mərhələdə qüsurlann aradan qaldırmasının yollan 
və yeni novator təcrübənin modelinin proqnozu verilir, sonuncu 
mərhələdə alınan müsbət nəticə korrektə olunur, saflaşdırılır, 
durulur. 
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3.3. Təhsilin məzmunu - fasiləsiz təhsil sistemi 

Əvvəlki yanmfəsillərin birində təhsilin mahiyyəti, tərifilə 
bağlı bir sıra mülahizələr söylədiyimizi nəzərə alaraq biz burada 
təhsilin məzunu barədə məlumat verməyi daha məqsədəuyğun 
hesab edirik. Əvvəlcə təhsil sistemi anlayışı haqqında bir neçə söz 
demək lazım gəlir. Ona görə ki, mövcud pedaqoji ədəbiyyatında, 
hətta dövlət direktivlərində «təhsil sistemi» anlayışı «Maarif 
sistemi», «Xalq maarif sistemi», «Xalq maarifi sistemi», «Xalq 
təhsili sistemi», «Dövlət təhsil sistemi» şəklində işlənilmişdir. Bu 
məsələyə müxtəlif əsərlərində xüsusilə son 10 illərdə çap etdirdiyi 
məqalə, kitab, dərslik və dərs vəsaitlərində aydınlıq gətirmiş 
N.Kazımov «Təhsil sistemi» anlayışını həm respublikamız, həm 
də digər ölkələr üçün də məqbul sayaraq, ona belə bir tərif 
verlmişdir; «bu və ya digər ölkədə qarşılıqlı əlaqə şəraitində 
fəaliyyət göstərən tədris müəssisələr şəbəkəsi təhsil sistemidin>'*. 

Ölkəmizdə və ölkəmizdən kanarda çap olunmuş 
pedaqogikalarda təhsilin fasiləsiz həyata keçirilməsi tövsiyə 
olunur. Yəni bu gün bütün ölkələrin fasiləsiz təhsil sistemi 
mövcuddur. Hansıki, belə bir təhsil sistemi adamlann bütün ömrü 
boyu müvafiq tədris müəssisəsində təhsil almasmı, özünütəhsilə 
cəhd göstərməsini və təkmilləşdirməsini zəruri hesab edir. 

Müsəqillik qazandğımız ilk illərdən başlayaraq dövlət 
direktivlərində fasiləsiz təhsil sisteminin yaradılması, inkişaf 
etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Həmin 
direktivlərin tələbinə müvafiq olaraq fasiləsiz təhsil sisteminin 
şəbəkəsində tərbiyə müəssisələri də daxildir. N. Kazımova görə 
hətta ailə Azərbaycanda fasiləsiz təhsil sisteminin özülü hesab 
edilir. 

Fasiləsiz təhsil sistemi aşağıdakılan özündə ehtiva edir: 

^ N. Kazımov Məktəb pedaqogikası, Bakı, Caşıoğlu, 2002, səh. 114 
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1. Məktəbəqədər təhsil Buraya ailədə, körpələr evi, uşaq 
bağçalannda həyata keçirilən təlim, tərbiyə və təhsil işləri 
daxildir. Uşaq bağçalarının hazırlıq qruplarında həyata keçirilən 
ilkin təhsil işi fasiləsiz təhsil sisteminin başlanğıcı hesab olunur. 
Fərəhli hal kimi qeyd olunmalıdır ki, son onillikdə müxtəlif 
nazirliklərin idarə və təşkilatlann tabeliyində fəaliyyət göstərən 
uşaq bağçalan ilə yanaşı, qeyri - dövlət sektorunun, yəni özəl 
müəssisələrin nəzdində də təşkil olunan məktəbəqədər tərbiyə 
müəssisələrində hazırlıq qruplannda uşaqlann fasiləsiz təhsilə 
başlaması sahəsində faydalı işlər görülür. ' 

2. İbtidai təhsil və natamam orta təhsil Bir sıra ölkələrdə 
ibtidai təhsil I - III; I - IV; I - V; hətta I - VI sinifləri, natamam orta 
təhsil isə I - VII; I - VIII və I - IX sinifləri əhatə etsə də ölkəmizdə 
ibtidai təhsil I - IV sinifləri; natamam orta təhsil isə I - IX sinifləri 
əhatə edir. 

3. Ümumi orta təhsil I - XI sinifləri əhatə edən ümumi orta 
təhsil fasiləsiz təhsil sisteminin baza mərhələsini təşkil edir. 

4. Texniki peşə təhsili. Ümumi orta təhsil bazası əsasında 
fəaliyyət göstərən texniki peşə təhsili müəssisələri (peşə məktəbi, 
peşə litseyi və s.) xalq təsərrüfatmm müxtəlif sahələri üçün 
ixtisaslı fəhlələr və ustalar hazırlayır. 

5. Orta ixtisas təhsili Fasiləsiz təhsil sisteminin apancı tərkib 
hissələrindən biri olan orta ixtisas təhsili ali təhsilin əsas bazası 
hesab olunur. Amerikada və Avropanın bir sıra ölkəsində buna 
assosiasiya təhsili də deyilir. Məsələn ABŞ- m bir neçə ştat 
universitetlərində bağça, məktəb, orta ixtisas və ali təhsil sistemi 
mövcuddur. Həmin universitetlərin orta ixtisas məktəblərini 
bitirənlərə assosiasiya diplomu verilir. 

Ölkəmizdə isə orta ixtisas təhsili sistemi, texniki, iqtisadi 
və sosial sahələri üzrə kiçik mütəxəssis hazırlığını əhatə edir. 
Texnikumlar, kolleclər, seminariyalar, gimnaziyalar və sair bu 
sistemə daxildir. 

6. Ali təhsil Fasiləsiz təhsil sistemində mühüm yer tutan ali 
bilik çoxpilləli təhsil şəbəkələrini özündə əks etdirir. 
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ölkəmizdə ali tibb təhsili istisna olmaqla ımiversitetlərdə, 
institutlarda, akademiyalarda, elm və təhsil mərkəzlərində ali 
təhsil bakalavr və magistr (tibb təhsili verən ali təhsil 
müəssisələrində magistr pillələrini ordinatura əvəz edir ) 
pillələrində həyata keçirilir. 

7. İxtisasartırma təhsili Fasiləsiz təhsil sisteminə daxil olan 
ixtisasartırma təhsili xalq təsərrüfatmm müxtəlif sahələrində 
çalışan mütəxəssislərin (müəllim, həkim, mühəndis, texnoloq, 
kənd təsərrüfatı mütəxəssisi və s.) ixtisaslannın artırılması və 
yenidən hazırlanması ilə məşğul olur. 

8. Aspirantura təhsili. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 
universitetlərdə, akdemiyalarda, elmi-tədqiqat institutlannda, 
habelə özəl universitetlərdə aspirantura təhsili (həm də 
dissertantura yolu ilə, tam ali təhsilli mütəxəssisləri elmi dərəcələr 
almağa istiqamətləndirilir, həyata keçirilir. Aspirantura təhsilinin 
əyani formasmda təhsil müddəti 3, qiyabi təhsil formasında isə 4 
ildir. Dissertantura təhsili 5 illikdir. 

9. Doktorantura təhsili Fasiləsiz təhsil sisteminin zirvəsi 
hesab olunan doktorantura təhsili universitetlərdə, 
akademiyalarda, sahə elmi-tədqiqat institutlannda mütəxəssislərin 
ən ali elmi dərəcə almalanna istiqamət verir. 

10. ÖzünütəhsiL Özünütəhsil hər bir adamın öz arzusu, 
marağı, meyli və şəxsi təşəbbüsü ilə mütaliə və kütləvi 
informasiya (radio, televiziya, qəzet, jurnal və s.) vasitələri əldə 
etdiyi təhsildir. Elmi-texniki tərəqqi dövrünün son nailiyyətləri 
hesab olunan kompüter texnologiyalan, internet şəbəkələri və sair 
vasitəsilə qazanılan təhsil özünütəhsilin ən populyar növü hesab 
olunur. 

11. Məktəbdənkənar tərbiyə və təhsil müəssisələrində, 0 
cümlədən birlik, stansiya, mərkəz, klub, lektoriya, park, saray, 
dəmək, cəmiyyət, büro və sair bu kimi adlar altında fəaliyyət 
göstərən müəssisələr də fasiləsiz təhsil şəbəkələrinə daxildirlər. 

12. Distant təhsil, məsafədən təhsil Hazırda bir sıra ölkələrdə, 
0 cümlədən ABŞ-da, Avropanm bir sıra ölkələrində, Rusiyada 
tətbiq olunan distant təhsil təhsil alman təhsil 
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müəssisəsinə gəlmədən poçt rabitəsi, internet şəbəkəsi yolu ilə 
aldığı təhsil formasıdır - Qərb ölkələrində həm orta, həm də ali 
təhsil müəssisələrində distant təhsil forması fəaliyyət göstərir. 

Fasiləsiz təhsil sisteminin şəbəkəsinə daxil olan əksər 
formalar əsasında həyata keçirilən işlər barədə kifayət qədər 
ədəbiyyatın olmasını nəzərə alaraq, biz yalnız magistratura və 
distant təhsilinin təşkili ilə bağlı bəzi tövsiyələrimizi və təhsilin 
baklavr və magistr pillələrində təcrübələrin təşkili və 
keçirilməsilə bağlı bəzi metodik göstərişlərin verilməsini daha 
məqsədəuyğun hesab etdik. Fikrimizcə, bu gün ali təhsil 
müəssisələrində təhsilin magistratura pilləsində həm müəllimlərə, 
həm də magistrantlara magistr proqramlanna qoyulan tələblər, 
magistr dissertasiyalarmın hazırlanması, təhsilin həm bakalavr, 
həm də magistr pillələrində təcrübələrin təşkili və keçirilməsilə 
bağlı bir sıra tövsiyələrin və metodik göstərişlərin verilməsinə 
daha çox ehtiyac vardır. 

Həmçinin ölkəmizin vətəndaşlanna distant təhsil haqqında 
da məlumat verilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. 
Respublikamızda təhsilin bu forması hələ ki, tətbiq edilməsə də, 
Azərbaycan təhsilinin dünya təhsilinə inteqrasiya olunduğu 
hazırki şəraitdə distant təhsil barədə pedaqoji ədəbiyyatda 
məlumat verilməsinə ehtiyac duyulur. Bu ehtiyacı yaradan zəruri 
cəhətlər çoxdur. Onlardan biri əgər ölkəmizin vətəndaş- lannın 
artıq Rusiyada, Avropada mövcud olan açıq universitetlərdə 
distant yolla təhsil almağa maraq göstərmələridirsə, digəri isə 
gələcəkdə respublikamızda da distant təhsil formasının 
yaradılmasma göstərilən təşəbbüslərin reallaşması ilə bağlı 
proqnozlann özünü bariz şəkildə göstərməsidir. 

3.4. Fasiləsiz təhsil sisteminin əsasmda duran prinsiplər 

Məlum olduğu kimi, hər bir ölkənin fasiləsiz təhsil 
sisteminin əsasında müəyyən prinsiplər durur. Yəni hər bir ölkə 
öz ictimai-siyasi quruluşuna və sosial-iqtisadi mövqeyinə uyğun 
olan təhsil sistemini yaradarkən konkret prinsiplərə 
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istinad edir. Bu prinsiplər isə həmin ölkədə dövlət tərəfindən 
təsdiq edilən təhsil qanımunda təsbit olunan müvafiq 
müddəalarda ifadə olumu-. Nəzərdən keçirdiyimiz dünyanın 
inkişaf etmiş ölkələrinin təhsil qanunlannda müəyyən oxşarlıqlar 
olsa da ciddi fərqlər də vardır. ABŞ-ın, Avropanın və Asiya 
ölkələrinin əlimizdə olan təhsil qanunlanndakı ümumi oxşarlıq bu 
qanunlann hamısında təhsilin müvafiq prinsiplərə istinad 
olunaraq qurulması öz əksini tapmasıdır. Fərqli cəhət isə bu 
qanunlardakı təhsil quruculuğu prinsipləri arasında ciddi fərqlərin 
olmasıdır. 

Hətta elə ölkələr var ki, onlann iki təhsil qanunu vardır. 
Məsələn, ABŞ dövlətində hökumət tərəfindən iki təhsil qanunu 
qəbul edilmişdir. Onlardan birində yalnız dövlətə məxsus olan 
təlim-tərbiyə,' tədris müəssisələrinin təşkili, fəaliyyəti və idarə 
olunmasını ifadə edən prinsiplər mövcuddur, ikincisində isə özəl 
təhsil müəssisələrinin yaradılması və fəaliyyətini özündə əks 
etdirən təhsil prinsipləri öz təcəssümünü tapır. Birinci təhsil 
qanununda təhsil müəssisələrinin yalnız dövlət büdcəsindən 
maliyyələşdirilməsi konkret prinsip kimi göstərilirsə, ikincisində 
isə fiziki şəxslər tərəfindən yaradılan təhsil müəssisələrinin 
maliyyələşdirilməsinin 45-50 faizini dövlət öz üzərinə götürür. 
Başqa bir prinsipə görə özəl təhsil müəssisələrində təhsilin dövlət 
standartlanna uyğun qurulması tövsiyə olunur. Yaxud 
Almaniyanın təhsil qanununda təsbit olunan prinsiplərə görə 
ölkədə müəllim, həkim və hüquqşünas hazırlığı yalnız dövlət 
inhisanna məxsusdtu: və bu kach-lann hazırlanmasına digər 
sahələrdən fərqli olaraq dövlət büdcəsindən daha çox vəsait 
aynlır. 

Yuxanda adlan çəkilən ölkələrin təhsil qammlanm 
araşdırdıqdan sonra belə qənaətə gəlmək olar ki, dünya 
təcrübəsində təhsilin dövlət və ictimai səciyyəli olması konkret 
prinsip kimi bir mənalı şəkildə qəbul olunur. 

Bizim ölkəmizdə vahid təhsil qanunu əsasında həyata 
keçirilən təhsil quruculuğu fasiləsiz təhsil sisteminin əsasında 
duran konkret prinsiplərə istinad olunur. Təsadüfi deyil ki, 
respublikamızda həyata keçirilən təhsil islahatma dair direktiv 

135 



VG proqram sənədlərdə də təhsil quruculuğu həmin prinsiplərə 
istinad olunaraq müəyyənləşdirilir. Son illərdə hazırlanan 
pedaqogika dərsliklərində haqlı olaraq müəlliflər (N.Kazımov, 
Ə.Paşayev, F.Rüstəmov ve b.) fasiləsiz təhsil sisteminin 
prinsiplərini şərh edirlər. Biz də həmin tendensiyanı saxlamaq 
şərtilə Fasiləsiz təhsil sisteminin əsasında dayanan prinsipləri 
aşağıdakı ardıcıllıqla izah edəcəyik: 

1. Təhsilin dövlət himayəsində olması və ictimai xarakter 
daşıması» Ölkəmizdə təhsil bütövlükdə dövlət himayəsin- dədir. 
Təhsil quruculuğuna dövlət öz büdcəsindən müəyyən pay ayınr. 
Ölkəmizdə təsis olunan bütün təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə 
dövlət icazə (lisenziya) verir. Respublikada fəaliyyət göstərən 
bütün tədris ocaqlannda təhsil dövlətin təsdiq etdiyi dövlət 
standartlan əsasında qurulur, istifadə olunan bütün tədris planları, 
proqramlar, dərsliklər müvafiq dövlət orqanları tərəfindən təsdiq 
edilir. 

Təhsilin idarə olunmasında ictimai təşkilatlar da yaxından 
iştirak edir. 

2. Təhsilin milli və ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanması» 
Azərbaycan dövlətinin atributlannda - onun Konstitusiyasında, 
himnində, bayrağında və gerbində millilik və bəşərilik ideyalan 
öz əksini tapır. Əsas Qanunumuzda hər bir vətəndaşın təhsil 
hüququna maik olması, bayrağımızda türkçülüyün, islamçılığın, 
müasirliyin ifadə edilməsi, gerbimizdəki qalxan- variliyin odlar 
yurdunun müdafiəsinin bir mənalı qəbul olunmasını, bolluq 
yaradılmasının, uzunömürlülüyün təmin olunmasının simvolik, 
rəmzi işarələri və bütün bunlann himnimizin söz və 
melodiyasında öz əksini tapması hər bir vətən övladının, xüsusilə 
yetişən nəslin milli və ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan bilik, 
bacanq və vərdişlərə yiyələndiril- məsini tələb edir. Bütün bunlan 
yetişən nəslə təhsil quruculuğu prosesində aşılamaq mümkündür. 
Ona görə də Azərbaycan təhsil sisteminin əsasında dayanan əsas 
prinsiplərdən biri məhz onun milli və ümumbəşəri dəyərlərə 
əsaslanmasını konkret bir prinsip kimi götürmək zərurətini 
yaradır. Təhsildə milli dilin, musiqinin, incəsənətin, tarixin, 
coğrafiyanın 
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öyrədilməsilə yanaşı, dünyəvi (bəşəri) dillərin, incəsənət 
nümunələrinin, ictimai, siyasi, iqtisadi biliklər verən elmlərin 
öyrədilməsi bu prinsipin əsas qayəsini təşkil edir. 

i. Tahsilin humanitarlaşdmlmasu Təhsilin humanitar- 
laşdırılması tədris planlannda humanitar fənlərə üstünlük 
verilməsi kimi də izah edilə bilər. Təsadüfi deyil ki, 1988-ci ilə 
qədər Azərbaycan məktəblərində tədris olunan fənlərin yalnız 40 
faizi humanitar fənlər hesab olunurdusa, həmin ildən sonra və 
hal-hazırda ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatlarının 
tələblərinə müvafiq olaraq həmin fənlərin sayı artın İmişdir. 
Hazırda tədris planlannda humanitar fənlərinin həcmi digər 
fənlərə nisbətən üstünlük təşkil edərək 50 faizdən də bir qədər 
artıqdır. Təhsilin humanitarlaşdıniması pedaqoji kadr hazırlığı 
işində də konkret prinsip kimi qəbul edilmişdir. Məhz ona görə də 
humanitarlaşdırma həm də humanistləş- dirmə prinsipi əsasında 
fəaliyyət göstərməyə xüsusi şərait yaradır. 

4, Təhsilin humanistləşdirilməsL Bu prinsip təkcə humanitar 
fənlərin tədrisində yox, digər fənlərin tədrisində, hətta dərsdən və 
tədrisdənkenar tədbirlərdə də yetişən nəslin nümayəndələrinə 
humanist əxlaqın aşılanmasını zəruri hesab edir. Bu gün 
müəllimin də, həkimin də, mühəndisin də, hüquqşünasın da, 
biznesmenin də, şirkət sahibinin də, sahibkarın da, fermerin də, 
məmurun da cəmiyyət üzvlərinə humanist mövqedən yanaşması, 
qaçqına, köçl^ə, xəstəyə, əlsiz-ayaqsıza, şikəstə, imkansıza pay 
verməsi, əl tutması, köməklik göstərməsi, maddi və mənəvi 
cəhətdən onlara dayaq durması daha çox vacib sayılır. Bütün bu 
humanist keyfiyyətlərin aşılanması prosesi isə təhsildən keçir. 
Başqa sözlə desək, sadaladığımız bütün peşə sahiblərinin həyat 
meydanına, əmək fəaliyyətinə gedən yollan məktəbdən, təhsil 
müəssisələrindən başladığı üçün təhsil müəssisələrindəki işin 
humanistləşdirmə prinsipinə uyğun qurulması çox vacibdir. 

5. Təhsilin demokratikləşdirilməsi Təhsili idarəedən- lərlə 
onlann tabeçiliyində olanlann; təlim-tərbiyə prosesində 
öyrədənlərlə öyrənənlərin, tərbiyə edənlərlə tərbiyə olunan- 
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larin davranışında, ünsiyyətində, münasibətində aydın, saf, 
sağlam demokratik mühitin yaradılması bu prinsipin əsasını təşkil 
edir. Hər hansı bir təhsil müəssisəsində uşaqlann, şagirdlərin, 
tələbələrin, müəllimlərin, tərbiyəçilərin müstəqil yaradıcı 
fəaliyyəti naminə birliklər, cəmiyyətlər, təşkilatlar, dərnəklər, 
klublar, lektoriyalar yaradılması ideyasının dəstəklənməsi, xüsusi 
şəraitin yaradılması, müstəqil söz demək, sərbəst toplanmaq, 
sərbəst düşüncə tərzilə çıxış etmək, azad davranış və fəaliyyət 
üçün (siyasi fəaliyyət istisna olmaqla) rəvac vermək demokratik 
mühitin, abı-havanın bərqərar olması üçün başlıca şərtlər hesab 
olunur. 

Təhsildə demokratiyanın təmin edilməsi həm də təhsldə 
xalqlann hüquq bərabərliyinin qorunmasına zəmin yaradır. 

6, Təhsildə xalqlann hüquq bərabərliyi Əsas Qanunumuzda 
təsbit olunan xalqlann hüquq bərabərliyi məsələsi Təhsil 
Qanununda özünü konkret prinsip kimi binizə verir. 
Azərbaycanda 4 min yanmdan çox ümumtəhsil, orta ixtisas 
məktəblərində, 5O-yə yaxın ali təhsil müəssisələrində yetərincə 
qeyri-azərbaycanlılar təhsil alır. Son iki onilliyin statistikasına 
əsaslansaq, deməliyik ki, Azərbaycanın 4 mindən artıq orta 
ümumtəhsil məktəblərində hər il təqribən 1 milyon yanma qədər 
şagird təhsil almışdır ki, onlann da təqribən yüz mindən çoxu 
qeyri-azərbaycanlı olmuşdur. Bu rəqəmləri yuvarlaşdırsaq 
deməyə əsasımız var ki, son 20 ildə Azərbaycan məktəblərində 
milyondan artıq qeyri-azərbaycanlı təhsil almışdır ki, bunlann 
içərisində rus, xoxol, belarus, yəhudi, latış, eston, ləzgi, tatar, 
kürd, gürcü, engiloy, türk (mesxet türkləri nəzərdə tutulur), avar, 
çeçen və sair bu kimi millətlərin və azsaylı xalqlann 
nümayəndələri vardır. Azərbaycanda digər millətlərin və 
xalqlann dilində məktəblərin açılması, onlar üçün öz dillərində 
(xüsusilə rus dilində) tədris materiallannın nəşr olunması fasiləsiz 
təhsil sisteminin həm də xalqlann hüquq bərabərliyi prinsipi 
əsasında qurulmasına dəlalət edir. 

7. Təhsilin differensiallaşdmlmasi və inteqrasiyasa 
Differensiasiya sözü «differensial» sözündəndir. Dilimizə latın 
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dilindən gəlmiş «differentia» sözündən olub fərq, fərqlənmə 
mənasını verirsə, deməli, differensiallaşdırma isə fərqləri, fərqli 
cəhətləri müəyyənləşdirib komplektləşdirmə kimi yazılmalıdır. 
Azərbaycan təhsil sistemində differensiallaşdırma aparmadan onu 
dünya təhsil sisteminə də inteqrasiya edə bilmərik. Ölkəmizdə 
differensiallaşdırmaya kömək edən təma- 3mllü məktəblərin 
olması yaxşı hal olsa da, bu məktəblərdəki kontingentin əsasən 
valideynlərin arzu və istəyi əsasında kompleksləşdirilməsi bu işə 
bir növ mane olur. 

Burada bir məsələ üzərində ətraflı dayanmağa ehtiyac 
dujmIur. Bu nədir? 

Məlum olduğu kimi, ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil 
quruculuğu dövlətin həyata keçirdiyi təhsil siyasətinin əsas 
prinsiplərinə istinad edir. 

Lakin bu bir həqiqətdir ki, adamlann təhsilə cəlb edilməsi 
şəxsi maraqlara, meyllərə, valideynlərin arzu-istəklərinə əsasən 
həyata keçirilir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində isə belə 
ortodoksal meyllərə təsadüf etmək mümkün deyil. Məsələn, 
Yaponiyada təhsil quruculuğu ümumxalq maraqlarına, xalqın 
mənafeyi naminə həyata keçirilir. Burada ayn- ayrı fərdlərin 
arzulan yolverilməzdir. Bunun üçün Yaponiyada orta 
məktəblərdə təhsilin ayn-ayn pillələrində differensasiya- nın 
düzgün həyata keçirilməsi belə ortodoksal meyllərin yaranması 
ehtimallannı sıfra endirir, yəni dövlət, təhsilin ilkin pillələrindən 
başlayaraq təhsilin differensasiyasını ümumxalq mənafeyi 
üzərində qurur və sonuncu mərhələdə artıq şagirdlərin hansı 
ixtisaslar üçün yararlı olmasını müəyyənləşdirir. Şagirdlər orta 
təhsili başa vuranda artıq onlann hansı sahədə mütəxəssis olacağı 
müəyyənləşir və onlar topladıqlan kredit ballarına uyğun olaraq 
ali məktəblərin müvafiq fakültələrinə qəbul olunurlar. Nəticədə 
həm xalqa, həm də dövlətə lazım olan güclü kadr potensialı 
yaranır. Bizim ölkəmizdə əksinə olaraq kadr potensialı, yuxanda 
qeyd etdiyim kimi, valideynlərin istək və arzulan əsasında 
«müəyyənləşir». Bizim valideynlərin bir qismi övladlannın hüquq 
təhsili almasına ciddi cəhd göstərirlər. İstəyirlər ki, övladları 
hüquq mühafizə 
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orqanlannda, prokratura sistemində, ədliyyə sahəsində çalışsm və 
həmişə ino^anlı olsun. Bir qismi isə istəyirlər ki, övladlan həkim 
olsun ya cərrah, ya da ginekoloq kimi fəaliyyət göstərsin, əli 
həmişə pulla oynasın. Nəticədə ölkəmiz üçün layiqli kadr 
potensialı yetişməsi işində əngəllər yaranır və beləliklə şəxsi 
mənafe dövlət mənafeyinə uyğun gəlmir və stimul pozulur. Ona 
görə də biz təhsil işçiləri, xüsusilə elmi pedaqogika ilə məşğul 
olanlar orta təhsil pilləsində təhsilin differensasiyası ilə bağlı elmi 
sistemi hazırlamalı, onun dərsliklərə, dərs vəsaitlərinə 
gətirilməsinə nail olmalıyıq. 

Bu gün valideynlər övladlanna xarici dilin və kompüter 
texnologiyasının öyrədilməsinə ciddi cəhd göstərirlər. Bu yaxşı 
haldır. Lakin differensasiyamn tərkib hissəsi kimi bu məsələni 
orta təhsil pilləsində həyata keçirmək lazımdır. 

Təhsildə kişi və qadmlann hüquq bərabərliyinin, yaradıcı 
şəxsiyyətin formalaşdınimasının, yeni informasiya 
texnologiyalannm geniş tətbiq olunmasının, siyasi fəaliyyətinin 
yolverilməzliyinin təmin olunması prinsiplərinə istinad olunması 
fasiləsiz təhsil sisteminin məzmununun yaxşılaşmasına kömək 
edən amillərdəndir. 

Burada təhsilin məzmununun yaxşılaşdınimasına kömək 
edən digər amillərdən də söhbət açmaq yerinə düşərdi. 

Məktəbdə təlimin mərhələlər üzrə həyata keçirilməsində 
varisliyin gözlənilməsi, təhsilin məzmununun şəxsiyyətin 
hərtərəfli inkişafını təmin etməsi, təhsilin məzmununda milli 
ənənə və xüsusiyyətlərin, sistemliliyin, ardıcıllığın nəzərə 
alınması, fenlərarası əlaqənin yaradılması, nəzəriyyə və 
təcrübənin vəhdətdə götürülməsi, uşaqların hazırlıq və psixoloji 
inkişaf səviyyələrinin təhsilin məzmununa uyğun gəlməsi, tədris 
planları üçün tədris fənlərinin seçilməsi və sair həmin 
amillərdəndir. 

Mdktdh təliminin mərhələləri üzrə təhsilin məzmununun 
varisliyi. Təhsil sisteminin müxtəlif vasitələri arasında qarşılıqlı 
əlaqə mövcuddur. Bu zaman hər bir mərhələ öz işini əvvəlki 
mərhələ üzərində qurur. İbtidai məktəbdən əsas məktəbə, əsas 
məktəbdən orta məktəbə, ortadan aliyə maneə 
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siz keçmək, habelə ümumtəhsil məktəblərindən bütün peşə tədris 
müəssisələrinə azad və maneəsiz daxil olmaq imkanı təmin 
olunur. 

Təhsilin məzmununun şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafını təmin 
etməsL Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununda mütərəqqi 
dünyagörüşə malik olan və onu daim inkişaf etdirməyə çalışan 
şəxsiyyət formalaşdırmaq başlıca vəzifə kimi irəli sürülür. 
Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərə verilən təhsil milli-mənəvi, 
əxlaqi və ümumbəşəri dəyərləri özündə ehtiva edir. Bu cür 
normalar təhsilin məzmununda sistemə salınır, şəxsiyyətin 
hərtərəfli inkişafına şərait yaradılır. 

Təhsilin məzmummda varislik olduğundan orta təhsilin 
bütün pilələrində şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı diqqət mərkəzində 
olur. 

Təhsilin məzmununda milli ənənələrin nəzərə alınması. Təhsilin 
məzmunu tərtib edilərkən milli ənənələrin xüsusiyyətlərinin 
nəzərə alınması olduqca zəruridir. Bu zaman xalqımızın heyatı, 
onun tarixi, mədəniyyəti, milli adət və ənənələri ilə bağlı zəngin 
mənəvi irsi ön plana çəkilir. Ümumbəşəri dəyərlərə istinad edilir. 
Orta təhsil illərində tədris olunan Azərbaycan dilinə, 
ədəbiyyatına, musiqisinə və s. fənlərin imkanlanna diqqət artınlır. 

Təhsilin məzmununun sistemliliyi və ardıcıllığı. Tədris planı 
ayn-ayn tədris fənlərinin məcmusundan ibarətdir və onlann hər 
biri müvafiq elmlərin əsaslannı sistemli şəkildə izah edir. 

Təhsilin məzmunu hazırlanarkən şablonçuluğa, 
pərakəndəliyə yol verilməməlidir. Şagirdlərin təlim fəaliyyəti 
tədricən, ardıcıllıqla həyata keçirilir. 

Tədris materialının öyrənilməsinin sistemi və ardıcıllığı 
elmi, həm də ən mühüm didaktik qaydalarla, yəni məlumdan 
məchula, sadədən mürəkkəbə, yaxındanuzağa, asandan çətinə 
keçməyi öyrətməklə şərtlənir. 

Tarixi ardıcıllıqda vətən tarixi, ədəbiyyatı öyrənilir, orta 
məktəbin yuxan siniflərində tarixi anlayışlar və digər fənlər 
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tətbiq olunur; biologiya kursunda üzvi aləmin inkişafmm əsas 
mərhələləri işıqlandmlır və s. 

Tədris fənləri arasında qarşılıqlı əlaqə. Obyektiv aləmin 
vəhdəti, hadisələrin qarşılıqlı əlaqələri təhsilin məzmununun 
vəhdətini, tədris fənləri arasında qarşılıqlı əlaqəni müəyyən edir. 

Məktəbdə öyrənilən tədris fənni bu və ya digər elmin 
əsaslanm özündə birləşdirir. Məlum olduğu kimi, elmlərin hər 
biri obyektiv aləmin, təbiətin, cəmiyyətin, təfəkkürün müəyyən 
təzahüretmə sahələrinin qanunauyğunluqlanm öyrənir. Lakin bir 
halda ki, obyektiv aləmdə baş verən hadisələr təcrid olunmadan 
mövcuddur və bir-birindən asılı olmayaraq yaşayır, onlar vəhdət 
halında və qarşılıqlı əlaqə vəziyyətindədir, onda müvafiq 
elmlərin didaktik cəhətdən hazırlanmış əsaslan tədris fənlərinin 
məzmununda vahid və qarşılıqlı əlaqədə təmin olunmalıdır. 

Müxtəlif fənlər üzrə proqramlar arasındakı əlaqələr 
tərbiyənin vahid məqsəd və vəzifələrinin həyata keçirilməsində 
ifadə olunur. Ayn-ayn tədris fənləri tərəfindən hadisələrin 
müxtəlif tərəflərinin öyrənilərək şərh olunması ümumi prinsipial 
mövqedən verilir. Tədris fənlərinin məzmu- nundakı əlaqə ondan 
ibarətdir ki, qanşıq fənlərin proqramında tədris materialları 
razılaşdırılmış halda yerləşdirilir. 

Fənlər arasında əlaqə süni olmamalıdır, öyrənilən hadisələr 
arasında obyektiv əlaqəyə uyğun gəlməlidir, hər bir fənnin daxili 
məntiqini pozmamalıdır. 

Öyrənilən fənlər arasındakı əlaqənin pozulması şagirdlərin 
biliklərinin keyfiyyətinə ziyan vurur, təbiət hadisələrinin 
mahiyyətini və ictimai həyatı başa düşməyi, bütöv elmi 
dünyagörüşü işləyib hazırlamağı çətinləşdirir. 

Nəzəriyyə və praktikanın əlaqəsL Təhsilin məzmu- nundakı 
mövcud xüsusiyyət idrak prosesinin mahiyyətini başa düşməkdən 
irəli gəlir. Nəzəriyyə və praktikanın arasında əlaqə olmadan əsl 
elmi idrak, deməli uğurlu təlim mümkün deyil. 

Elm, nəzəriyyə - təbiət, cəmiyyət və təfəkkür, onlann 
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inkişafına dair qanunlar haqqında biliklər məcmusu deməkdir, 
ictimai həyat prosesində bəşər cəmiyyətinin minilliklər boyu 
topladığı zəngin təcrübənin dərk olunması və ümumiləşdirilməsi 
deməkdir. 

Təcrübə maddi və mənəvi nemətlərin yaradılmasına 
istehsal prosesində təbiətin və ictimai münasibətlərin dəyişməsinə 
yönəldilən insanların çoxtərəfli fəaliyyətini özündə təcəssüm 
etdirir. İnsan təcrübə prosesində getdikcə daha çox mövcud 
maddi aləmi obyektiv şəkildə dərk edir, onu dəyişdirir və yenidən 
qurur, bununla da öz şəxsi təbiətini dəyişdirir və yenidən qurur. 

Təcrübə biliklərimizin mənbəyidir, elmlərin əsasıdır. 
Təcrübə əsasında yaranan elm öz növbəsində təcrübəyə xidmət 
edir. 

Təcrübə nəzərİ5^ənin həqiqət meyan kimi çıxış edir. 
Təcrübədə nəzəri müddəalann uğurlu tətbiqi, elmi ümumi- 
ləşdirmələr və nəticələrin təcrübədə yoxlanılması onlann 
düzgünlüyünü, həyatiliyini, həqiqiliyini təsdiq edir. Düzgün o 
şeydir ki, o praktikadadır, təcrübə ilə təsdiq olunur. Nəzəriyyə və 
praktikanın vəhdəti idrak qanunudur. 

Təlimin məzmununda nəzəriyyə və praktikanın əlaqəsi 
təmin olunmalıdır. 

Şagirdlərin hazırlıq və inkişaf səviyyələrinin təhsilin məzmununa 
uyğun gəlməsL Təlimin mövcud pilləsində şagirdlərin hazırlığına 
və inkişafına təsir göstərən və uşaqlann yaş xüsusiyyətlərinə 
uyğun bilik, bacanq və vərdişlərə yiyələnmək təlimin obyektiv 
qanunlanndan biridir. Hər kəsə məlumdur ki, kiçik məktəb yaşlı 
uşaqlar riyaziyyat, fizika, kimya kimi sistemli kurslann 
məzmununu mənimsəməyə qadir deyildir. Məlumdur ki, əsas 
məktəbi qurtaran şagirdlərin, məsələn, «darvinizmin əsaslan» 
kimi ümumiləşdirici kurslann tədris materialını mənimsəməyə 
qüvvəsi çatmaz. Təlimin hər bir mərhələsində (I-IV, V-IX, X-XI) 
onun məzmunu, təlimin hər bir ilində və mövcud tədris ilində 
şagirdlərin əvvəllər topladığı biliklər, onlann əvvəlki təlim 
pilləsində qazandığı həyat təcrübəsi, ümumi inkişaf səviyyəsi 
(əqli və fiziki 
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inkişaÇ nəzərə alınmaqla qurulur. 
Öyrənilən tədris materialının məzmununun (xarakter, 

həcm, dərinlik) şagirdlərin hazırlıq və inkişaf səviyyələrinə uyğun 
olmaması mənfi nəticələrə gətirib çıxanr. Məktəb proqramlan və 
dərslikləri mövcud yaşda uşaqlar üçün nəzərdə tutulmayan 
materiallarla yükləndikdə tədris materialı şagirdlər tərəfindən 
mənimsənilmir, yaxud formal mənimsənilir. Bu və ya digər yaşda 
olan məktəblilərin idrak imkanlannın qiymət- ləndirilməməsi 
məktəb təhsilinə də ziyan vurur. Belə hallarda uşaqlann ümumi 
inkişafı süni şəkildə dayandırılır, onların öyrənmə marağı, iradi 
səy göstərmə qabiliyyətləri, çətinlikləri aradan qaldırmaları 
inkişaf etmir. 

Tədris və sinifdənxaric işlərin məzmununda əlaqə. İstər tədris 
prosesi, istərsə də sinifdənxaric işlər pedaqoji prosesin zəruri 
tərkib hissəsidir. Tədris prosesində öyrənilən materiallar təhsilin 
(proqramlar, dərsliklər) məzmununa daxil edilir və bunlar 
sinifdənxaric işlərlə tamamlanır. Sinifdənxaric işlər şagirdlərin 
tədris prosesində əldə etdikləri bilik, bacanq və vərdişləri 
dərinləşdirir və onun tətbiqinə imkan verir. Şagirdlərin (dərnəklər, 
sinifdənxaric oxular və s.) çoxcəhətli sinifdənxaric və 
məktəbdənkənar işləri də politexnik təhsilin məqsədlərinə xidmət 
edir. 

Hər bir məktəbdə sinifdənxaric işlərin konkret məzmunu 
şagirdlərin iş şəraiti, meyl və maraqlan nəzərə alınmaqla müəyyən 
edilir. 

Məktəbin tədris planı əsas sənəddir, bu sənəddə tədris 
fənlərinin adları, onlann siniflər üzrə tədrisolunma ardıcıllığı, hər 
sinifdə hər fənnə və bütün fənlərə aynlan saatlann miqdan, təhsilin 
müddəti, şagirdin fəaliyyət formalan və s. göstərilir. Tədris fənləri 
adı altında şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla və 
onlann tərbiyəsinin və təhsilinin məqsədlərinə müvafiq olaraq 
seçilmiş bu və ya digər elmin, yaxud incəsənətin əsaslannın 
öyrədilməsi nəzərdə tutulur. 

Ümumtəhsil məktəblərinin tədris planları üçün tədris fənlərinin 
seçilməsi Məktəb bəşəriyyətin topladığı çoxsaylı və müxtəlif 
elmlərin sistemləşdirdiyi heyat haqqında bütün 
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biliklər sistemindən öyrənmək üçün əsası seçir. Bunsuz 
peşəsindən asılı olmayaraq müasir, hərtərəfli təhsilli insanı 
təsəvvür etmək olmaz. 

Hərtərəfli təhsilin məzmununu nə təşkil etməlidir? 
Müəyyən olunmuşdur ki, elmlərin düzgün metodoloji cəhətdən 
əsaslandırılmış təsnifatının nəzərdən keçirilməsi belə bir 
məzmuna xidmət edə bilər. 

Məlumdur ki, elm sahələri üç şöbəyə aynlır. Cansız təbiəti 
öyrənən elmlərə riyaziyyat, astronomiya, mexanika, fizika, kimya 
və s. aiddir. Canlı orqanizmi öyrənən elmlər ikinciyə aiddir. 
Tarixi varisliyi, insanlann mövcudluq şərtlərini, ictimai 
münasibətlər, onların ideoloji üstqurumu ilə hüquqi vo dövlət 
formalarını öyrənən elmlər üçüncüyə aiddir. 

Bəşər cəmiyyətinin inkişafının müasir mərhələsində 
yuxarıda göstərilən hər bir elm qrupunda böyük differensasiya 
mövcuddur. Aydındır ki, ümumtəhsil məktəbləri üçün çoxlu 
elmlər arasından yalnız daha çox ümumi, cəmiyyətin bütün 
üzvləri üçün zəruri olan o elmlər seçilir ki, ümumi təhsili başa 
vurduqdan sonra onlar həmin elmlər üzrə ixtisaslaşsınlar. 
Bununla belə məktəbin tədris planında bütün adlan çəkilən 
qruplar təmsil olunmalıdır ki, şagirdlərin hərtərəfli inkişafını 
məktəb təmin etmiş olsun. 

Buna görə də məktəbin tədris planında tədris fənləri elə 
bölünməlidir ki, fizika, riyaziyyat, biologiya və humanitar 
təyinatlı digər fənlərə kifayət qədər vaxt aynisın. 

Bu elmlərin əsaslarının öyrənilməsi təhsili davam 
etdirmək, baş verən hadisələri dərk etmək və ölkənin ictimai 
həyatında şüurlu iştirak etmək üçün hər bir insana tamamilə 
zəruridir. Ümumtəhsil məktəbinin tədris planına icrimai 
elmlərdən etnoqrafiya, arxeologiya, etika, sənətşünaslıq, siyasi 
iqtisad və bir çox başqaları daxil edilmir. Onlann bir çoxu tədris 
planına ona görə daxil edilmir ki, həmin elmlər xüsusi xarakter 
daşıyır və yalnız mütəxəssis üçün zəruridir, digerləri isə 
ümumtəhsil məktəbində (məsələn, siyasi iqtisad, fəlsəfə) sistemli 
və dərindən öyrənmək üçün çətin və mürəkkəbdir. 

Ümumtəhsil məktəblərində tədris planında daha çox 
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saatlann miqdarı ana dilinə ayrılır. Ana dilinin yaxşı öyrənilməsi 
digər fənləri də mənimsəmək üçün zəruri şərtdir. 

Dil insanların bir-birilə ünsiyyət saxladığı vasitədir, 
silahdır. Onun köməyilə fikir mübadiləsi apanlır və qarşılıqlı 
etimada nail olunur. 

Fikir reallığı dildə də təzahür edir. Dilsiz cəmiyyətin 
mövcudluğu mümkün deyildi. Dil insanlann ünsiyyət vasitəsi 
olaraq cəmiyyətin mübarizə və inkişaf alətidir. 

Dil özlüyündə obyektiv aləmi dərk etməkdə mühüm 
vasitədir. 

Bütün bunlar dilin məktəbdə bir fənn kimi tədrisinin nə 
qədər əhəmiyyətli olduğunu sübut edir. 

Politexnik təhsilin məqsədləri üçün xüsusilə, fizika, 
kimya, biologiya, riyaziyyat və rəsmxətt kimi fənlərin böyük 
əhəmiyyəti vardır. Lakin onlar zəruri istehsal-texniki bilikləri 
verə bilməz. 

Estetik tərbiyə vəzifələrinin həyata keçirilməsi məqsədilə 
iki tədris fənni-təsviri incəsənət və musiqi tədris planına daxildir. 
Bundan əlavə, ədəbiyyatın və digər fənlərin tədrisi prosesində 
estetik tərbiyə vəzifələri də həyata keçirilir. 

Bədən tərbiyəsi fənni fiziki tərbiyə məqsədinə xidmət 
edir, 

Tədris planında fənlərin yerləşdirilməsi sistemu Məktəbdə 
şagirdlərin müvəffəqiyyətli təlimi üçün tədris fənlərinin siniflər 
üzrə düzgün bölünməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bütün fənlər 
eyni vaxtda öyrənilə bilməz, çünki onlann hər biri başqalanm 
öyrənmədən mənimsənilə bilməz. Lakin digər tərəfdən, hər hansı 
bir fənn tam mənim- sənilməyəno qədər bu və ya digər fənnin 
öyrənilməsini kənara qoymaq da düzgün deyildir. Araşdırdığımız 
pedaqogika dərsliklərində bu qəbildən olan təkliflərə rast gəlmək 
olur. Əvvəlcə riyaziyyat kursunu tam öyrənmək, sonra isə 
fizikaya keçmək təklif olunurdu. Fizikanı başa vurduqdan sonra, 
kimyaya başlamaq, kimyanı qurtardıqdan sonra isə coğrafiya və 
tarixi öyrənmək təklif olunurdu. 

İndiki tədris planlarında ümumi, politexnik və şagirdlərin 
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peşəyönümü arasındakı qarşılıqlı əlaqp öz əksini tapır. Təbiət- 
riyaziyyat silsiləli fənlər I sinifdən XI sinfə kimi humanitar 
fənlərlə paralel öyrənilir. Bu pedaqoji cəhətdən daha 
məqsədəuyğundur. 

Deməli, təlim illəri üzrə tədris bölgüsü törəmə və təsadüfi 
ola bilməz. O, müəyyən, pedaqoji tələbləri təmin etməlidir. 
Təlimin vəzifələri oıiun hər piləsinə uyğun gəlməlidir. 

Şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinin hesablanması, onların 
inkişaf səviyyəsi təlimin hər bir pilləsində nəzərə alınmalıdır. 

3.5. Tədris ilinin strukturu və şagirdlərin tədris yükü 

Dərs ilində rüblərin, dərs həftəsinin və dərs günlərinin 
düzgün müəyyənləşdirilməsi, təlim işlərinin müvəffəqiyyəti 
şagirdlərin ftziki inkişafı üçün əsas şərtlərdən biri olub, məktəbdə 
tədris məşğələlərinin uğurlu apanimasma əsaslı təsir göstərir. 

Tədris ilinin strukturu müəllimlərin, şagirdlərin fəaliyyət 
növləri tərdis rübləri və tətillərin müddəti ilə təmin olunur. 

Tədris ilinin təşkili tədris-tərbiyə prosesində yüksək 
nəticələrin qazanılması şagirdlərin fiziki və mənəvi qüvvələrinin 
normal inkişafının təmin edilməsi vəzifələrinə tabe edilir. 

Məktəbdə tədris ilinin müddəti 213 tədris günündən (aşağı 
siniflərdə) 230 günə qədərdir (yuxan siniflərdə). 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına 
əsasən 2004-cü ildən etibarən orta ümumtəhsil məktəblərində 
dərslərin 15 sentyabrdan başlanması tövsiyə olunmuşdur. 
Əvvəlki tədris ilindəki bölgülər belə idi: I rüb - 1 sentyabrdan 4 
noyabra, II rüb - 10 noyabrdan 29 dekabra, III rüb - 11 yanvardan 
23 marta, IV rüb 1 apreldən yay tətilinə kimidir. Dərs ili 
müddətində aşağıdakı tətillər keçirilir: payız tətili 5 gün (noyabnn 
5-dən 9-dək); qış tətili 12 gün (dekabrın 30-dan yanvann 1 
O-dək); yaz tətili 8 gün (martın 24-dən 31-dək). 

Hazırki tədris ilinin bölgüsü isə belədir: I yanm il 15 
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sentyabrdan 30 dekabra qedər (1-6 noyabr payız tətilidir). II 
yarım il 10 yanvardan 30 maya qədər (30 dekabrdan yanvann 
10- na qədər qış tətilidir). 

Tədris planında humanitar, təbiət, riyaziyyat, əmək təlimi, 
təsviri incəsənət, musiqi, bədən tərbiyəsi arasında dürüst əlaqə və 
nisbət yaradılmışdır. Belə id, humanitar fənlərə bütün dərs 
saatlarının təqribən 40%, təbiət-riyaziyyat fənlərinə 32%, əmək 
təliminə 15%, təsviri incəsənət, musiqi, bədən tərbiyəsinə isə 
13% aynlır. 

Tədris planı təhsilin məzmununu əks etdirən ən başlıca 
sənəddir. Tədris planında tədris müəssisənin tipindən asılı olaraq 
öyrədilən fənlər, onlann siniflər üzrə tədris ardıcıllığı, hər fənnə 
verilən saatların miqdan əks olunur. 

Hər bir tədris müəssisənin özünəməxsus tədris planı olur 
və bunlar arasında müxtəliflik var. Lakin ümumi cəhətləri də 
nəzərdən qaçırmaq olmaz (tədris planının əsas sənəd olması, 
fənlərin adı, tədrisi, ardıcıllığı, hər fənnə aynlan vaxt, təhsilin 
müddəti və s.). 

Tədris planı bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir: 
Birincisi, tədris planı şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafını təmin 

edir. Ona görə də həmin planlarda istər təbiət- riyaziyyat, istərsə 
də humanitar fənlərə eyni miqdarda saat yerilir. 
^ İkincisi, müxtəlif tipli məktəblər üçün tədris planının xüsusiyypti 
təhsilin məzmunca vahidliyi və varisliyidir. 

üçüncü xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, tədris planlannda 
ümumi, politexnik və peşə təhsili arasında qarşılıqlı əlaqə öz 
əksini tapır. İ sinifdən XI sinfə kimi bütün fənlər paralel öyrənilir. 
Tədris planına görə orta ümumtəhsil məktəbində təhsil müddəti 
11 ildir. 

Dördüncü xüsusiyyət, tədris planlannda hər bir tədris 
fənninin yeri, saatlann miqdan, ardıcıllığının müəyyən 
edilməsidir. 

Tədris planında fənlər özünün elmi, tərbiyəvi və praktiki 
əhəmiyyətinə görə müəyyən yer tutur. 

Tədris planında ana dili və riyaziyyat bütün fənlərin 
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tədrisinin əsasını təşkil edir və onlann təliminə ən çox yer verilir. 
Xüsusilə ibtidai siniflərdə dərs saatlannm əksəriyyəti ana dili və 
riyaziyyat fənlərinin öyrədilməsinə sərf edilir. 

Təhsil islahatı ilə bağlı tədris plamnda baş verən 
dəyişikliklər iş sisteminin yenidən qurulmasını tələb edir. Ana 
dilinə verilən saatlann artıniması əlifba təliminin bir ay tez başa 
çatdınimasma imkan verir. 

Rus dili və ətraf aləmlə tanışlıq fənlərinin tədris planından 
çıxaniması, ana dili tədrisinin 2 saat artıniması məqsədəuyğun 
sayılır. Riyaziyyat üzrə həftəlik saatlann miqdan 5 saatdan 4 saata 
endirilir. 

I siniflər aşağıdakı yeni tədris planı ilə fəaliyyət göstərir. 
I sinfin tədris plamnda fakültətiv, fərdi və qimp 

məşğələləri də nəzərdə tutulur və bunlara 2 saat vaxt aynhr. 
İbtidai siniflərdə ana dilinin, riyaziyyatın belə öyrənilməsi 

yuxan siniflərdə ana dilinin elmi əsaslannm sistematik 
keçilməsində, şagirdlərə coğrafiyadan, tarixdən, 
təbiətşünaslıqdan ibtidai məlumatlann verilməsi botanika, 
coğrafiya və tarix fənlərinin öyrənilməsinə şərait yaradır. 
Şagirdlərin riyaziyyatdan aldıqlan biliklər fizikanın tədrisini 
təmin edir və bu kursun müntəzəm keçilməsinə imkan verir. 

Əsas məktəbin V sinfindən başlayaraq müntəzəm tədris 
fənləri keçilir, biliklərin həcmi genişlənir, fənlərin sayı artır. Bir 
sıra fənlər düz xətt, bəziləri isə konsentr proqramlan ilə öyrədilir. 
Əgər fizika, kimya, biologiya konsentrlər üzrə keçirilərsə, 
riyaziyyat düz xətlə keçilih Bu isə elmin daha möhkəm və şüurlu 
mənimsənilməsinə zəmin yaradır. 

Əvvəlki illərdə rus dilinin tədris olunduğunu nəzərə alaraq 
həmin fənnin öyrənilməsi üçün saatlar, fakültətiv, fərdi və qrup 
məşğələləri hesabına aynhr. 

Seçmə fənlər üzrə saatlar şagirdlərin maraq, meyl və 
qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla müvafiq fənlərə verilir və bu, 
məktəbin səlahiyyətinə aid edilir. 
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3.6. Baza tədris planı 

Elmi biliklərin, informasiyalann, texniki tərəqqinin 
yüksəkdə dayandığı bir dövrdə tədris planlanna hər bir elm 
sahəsini daxil etmək imkan xaricindədir. Ona görə də təlimin 
differensiallaşdınlraası, təhsilin məzmununu inteqrativ qurmaq 
zərurəti meydana çıxır. 

Orta ümumtəhsil məktəbinin baza tədris plam cəmiyyətin 
inkişafının yeni siyasi konsepsiyasını nəzərə alır. Baza tədris 
planına dövlət və məktəb komponenti daxildir. Baza tədris 
planının dövlət komponenti Respublika Təhsili Nazirliyi və yerli 
idarəetmə orqanlan ilə birlikdə müəyyənləşdirilir. Təlim 
prosesinin müvəffəqiyyətli təşkili tədris planında hər iki 
komponentin üzvi surətdə bir-biri ilə əlaqələndirilməsindən çox 
asılıdır. 

Tədris planının fənn strukturu variantlarının təyini isə 
təhsili idarə edən respublika orqanlannm səlahiyyətinə daxildir. 

Məktəb komponentinin ayniması zamanı məktəbin 
konkret xüsusiyyətləri, kadr və maddi-texniki bazası, onun 
kollektivinin spesifik xüsuriyyətləri nəzərə alınır: 

Fakültativ, fərdi və qrup məşğələləri məktəbin 
komponentinin əsas hissəsindən biridir. Bu, məktəb şurasınm 
səlahiyyətində olan təlimin fərdiləşdirilməsi üçün aynlmışdır. Bu 
məşğələlərə aynimış tədris vaxtından sinif və ya qrup ilə, hətta bir 
şagirdlə də işləmək üçün istifadə edilə bilər. 

Baza tədris plamnda şagirdlərin meyli, marağı, qabiliyyəti 
nəzərə alınır. Tədris planı ümumi orta təhsilin əsasını təşkil edən 
məcburi fənlər, şagirdlərin özləri tərəfindən seçilən məcburi 
fənlər və marağa görə qurulan fakültətiv məşğələlər adı altında 3 
qrupa bölünür. 

İnteqrativ baza tədris planında fənlər daxil olduğiu blok 
üzrə verilir. Hər bir məktəb bu tədris planı əsasmda tədris planı 
hazırlayarkən regional şəraiti, məktəbin xüsusiyyətini nəzərə alır, 
şagirdlərin marağı və meyli əsas götürülür. 

Tədris planında hər bir bloka daxil olan fənlərin konkret 
adı göstərilir. Məs. dillər, ədəbiyyat, təbiət fənləri, ictimai fənlər 
bloku və s. 
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Bazis tədris planı 1999-2000-ci dərs ilindən etibarən 
ümumtəhsil məktəblər və internat məktəblərin, gimnaziyaların, 
məktəb-litsey, litsey və digər yeni tipli təhsil müəssisələrinin I-V, 
X siniflərindən başlayaraq tətbiq edilir. 

Ümumtəhsil məktəblərinin bazis tədris planına müvafiq 
olaraq X siniflərin nümunəvi tədris planı 

№ Təhsil sahələri (tədris fənləri) 
Həftəlik 
saatların 
miqdarı 

1 Dillər və ədəbiyyat 7 
 Azərbaycan dili 2 
 Ədəbiyyat 3 
 Xarici dil 2 

n Riyaziyyat və informatika 4 
 Riyaziyyat 2 
 İnformatika 2 

III İctimai fənlər 4 
 Tarix  

 Azərbaycan tarixi 2/1 
 İnsan və cəmiyyət 1 

IV Təbiət fənləri 5 
 Fizika 2 
 Kimva 1 
 Biologiya 1 
 Coğrafiya (versünaslıq) 1 

V Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışa qədər 
hazırhğı 

4 

 Fiziki tərbiyə 2 
 Gənclərin cağınşa qədər hazu-lığı 2 
 Cəmi: 24 
 Seçmə fənlər 8 
 Azərbaycan dili 3 
 Ədəbiyyat 2 
 Xarici dil 3 
 Şagirdlərin məcburi maksimum dərs yükü 32 
 Fakültətiv, fərdi məşğələləri 4 
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Tədris planının bu variantında «Dillər və ədəbiyyat» təhsil 
sahəsinə üstünlük verilir və bu bloka 15 saat vaxt ayrılır. 

Şagirdlərin indiyədək rus dilini öyrənmələri nəzərə 
alınaraq rus dili üçün saatlar fakültətiv, fərdi məşğələlərə aynlan 
saatlara verilir. 

Seçmə fənlərə ayrılmış saatların bölgüsü isə şərtidir və 
məktəb onu dəyişdirə bilər, bu şərtlə ki, dəyişiklik 8 saat 
çərçivəsində olsun. 

Fakültətiv, fərdi məşğələlərə ayrılmış saatlardan biri 
iqtisadiyyatın əsaslan üçün nəzərdə tutulur. 

X siniflər üçün nümunəvi 
baza tədris planının digər 

variantından «Təbiət 
fənləri» təhsil sahəsinə 

üstünlük verilir və bura 13 
saat ayrılır (seçmə fənlər də 

daxil olmaqla). 

Təhsil sahələri 
(tədris fənləri) 

Saatların 

miqdarı 

I 

Dillər və ədəbiyyat 7 
Azərbaycan dili 2 

Ədəbiyyat 3 
Xarici dil 2 

II 

Riyaziyyat və 
informatika 

4 

Riyaziyyat 3 
İnformatika 1 

III 

İctimai fənlər 4 
Tarix 1/2 

Azərbaycan tarixi 2/1 
İnsan və cəmiyyət 1 

IV 

Təbiət fənləri 5 
Fizika 1 
Kimya 1 

Biologiya 2 
Coğrafiya 

(yerşünaslıq) 
1 
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Fiziki tərbiyə və 

gənclərin çağınşa 

qədər hazırhğı 
4 

Fiziki tərbiyə 2 
Gənclərin çağınşa 

qədər hazırlığı 
2 

Cəmi: 24 

Seçmə fənlər 8 
Coğrafiya 1 

Fizika 3 
Kimya 2 

Biologiya . 2 
Şagirdlərin məcburi 

maksimum dərs yükü 
32 

Fakültətiv, fərdi 

məşğələləri 
4 

X siniflər üçün baza tədris planının digər iki variantında 
ictimai fənlər və «riyaziyyat və informatika» tədris sahələrinə 
üstünlük verilir. Hər iki təhsil sahəsinə 12 saat aynlır. X siniflər 
üçün hazırlanmış müxtəlif variantın tədris planlanmn hansından 
istifadə olunması məktəbin özünün səlahiyyətinə daxil edilir. 
Məktəblər şagirdlərin maraq, meyl və qabiliyyətlərini nəzərə 
alaraq müvafiq variant seçə bilər. Yeni tipli tədris 
müəssisələrindən tədris planlan fərdi qaydada hazırlana bilər. 

İndiyə qədər olan dəyişikliklər də nəzərə alınmaqla təlim 
Azərbaycan dilində olan ümumtəhsil məktəblərinin II- IV, VI-IX 
və XI sinifləri aşağıdakı tədris planı ilə fəaliyyət göstərir. Tədris 
planına 24 fənn daxil edilmişdir. Tədris planında hər sinif üzrə 
maraq kurslan da nəzərdə tutulmuşdur. Tarix və Azərbaycan 
tarixi saatlannda edilmiş dəyişikliklər yeni dərs ilində istifadəyə 
veriləcək təkmilləşdirilmiş proqramlarda öz istifadəsini tapır. 
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Təlimi Azərbaycan dilində olan orta ümumtəhsil 
məktəblərinin tədris planı 

№ Tədris 
fənləri 

Sini flər 
II III IV VI VII VIII IX X 

1. 
Azərbaycan 

dili 
10 10 10 4 4 3 2 

 

2. Ədəbiyyat   2 2 2 3 3 3 
3. Rus dili 3 3 3 3 3 2 2  

4. Riyaziyyat 5 5 5 5 5 5 5  

5. 
İnformatika və 

HM əsas- lan 

        

6. Tarix - - - 1/2 2/1 2/ 2/1  

7. 
Azərbaycan 

tarixi 
- - - 1 1 1/2 1/2 

 

8. 
İnsan və 

cəmiyyət 
- - - - - 2 1 

 

9. 
Təbiətşü 

naslıq 
- 1 1 - - - - 

 

10. Ətraf aləmlə 

tanışlıq 
1 - - - - - - 

 

11. Coğrafiya - - - 2 3 3 3  

12. Biologiya - - - 2 2 2 2  

13. Fizika - - - - 2 3/2 4  

14. Astronomiy
a 

- - - - - - -  

15. Kimya • - - - - - 3 3  

16. Rəsmxətt - - - - - - 1  

17. Xarici dil - - - 3 3 2 2  

18. 
Təsviri 

incəsənət 
1 1 1 1 l - - 

 

19. 
Musiqi və 

nəğmə 
1 1 1 1 1 1 - 

 

20. 
Bədən 

tərbiyəsi 
2 2 2 2 2 2 2 

 

21. 
İbtidai hərbi 

hazırlıq 
- - - - - - - 
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22. Əmək təlimi 2 2 2 2 2 2 2  

23. 
Azərbaycan 

Respublikasını

n 
Konstitusiya

sı 

- - - - - - 1 

 

24 
İqtisadiyyatı
n 

əsasları 

- - - - - 
 

1 
 

 Yekun: 25 25 25 29,5 32,5 34,5 37 6,5 
 Maraq üzrə 

kurslar 
1 1 1 3 4 4 2 

 

3.7. Tədris fənlərinin məzmunu 

Müstəqil dövlətimizin təhsil qanununa görə ümumtəhsil 

məktəblərində şagirdlərə yalnız elmin əsaslan, yəni müəyyən yaşa 

qədər dərk etməsinə imkan verən elmlərin başlıca müd- dəalan 

verilə bilər və hansı ki, bu, eyni zamanda təbiət və cəmiyyətin ən 

mühüm inkişaf qanunlannın düzgün mənimsənilməsini təmin edir. 

Təhsil direktivlərinin tələblərinə uyğun olaraq hər bir fənn 

üzrə proqram materiallannm seçilməsi zamanı ən əvvəl müvafiq 

elmlərin üzərində duran rəhbər ideyalar, anlayışlar, qanunlar, 

qanunauyğunluqlar və nəzəriyyələr çoxlu xüsusi faktlann və 

hadisələrin dərk olunmasında açar rolımu oynamalı və şagirdlərin 

elmi dünyagörüşünün təməlini qurmağı təmin etməlidir. 

Hər bir məktəbin tədris fənni üçün elmi materiallar 

seçilərkən bu və ya digər faktın, anlayışın yaxud elm sistemində 

qanunun xüsusi çəkisi və yeri, praktika üçün əhəmiyyəti, həyatda 

tətbiqi, tərbiyəvi əhəmiyyəti diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 

Hər bir tədris fənni qanşıq fənlərlə münasibətdə köməkçi 

fiınksiyalan da yerinə yetirir. Buna görə də proqram tərtib edərkən 

təkcə mövcud elmin tələbləri deyil, həm də qanşıq fənlərin 

ehtiyaclan da nəzərə alınır (məsələn, fizika öyrənilərkən riyazi 

biliklər nəzərdə tutulur). 

Müasir elmi nəzəriyyələri yaxşı dərk etmək üçün şagirdləri 

onlann meydana gəlməsi və inkişafı tarixilə tanış 
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etmək lazımdır. Buna görə də məktəb proqramlarma elmin, 
xüsusilə vətənin tarixinə aid dəyərli faktlar daxil edilir. Məktəb 
hər şeydən əwəl, vətənin tarixini, coğrafiyasını, iqtisadi)^atını, 
kənd təsərrüfatını, mədəniyyətini, incəsənətini və s. öyrətməyə 
borcludur. 

Elm, incəsənət korifeyləri və görkəmli dövlət xadimlərinin 
bioqrafiyaları ilə tanışlıq tərbiyə işində böyük əhəmiyyətə 
malikdir. Buna görə də elmin və incəsənətin əsaslan proqramlarda 
öz geniş həllini tapmalıdır. Proqram mate- riallannda bədii 
əsərlərin, axtanşlann və ixtiralann müəllifləri haqqında qısa 
bioqrafik məlumatlara müəyyən yer aynlma- lıdır. 

Azərbaycan respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra 
öz Ali Qanununa uyğun olaraq öz Təhsil Qanununu qəbul etdi. 
Təhsil Qanununa və sonrakı illərdə ölkə prezidentinin 
sərəncamına əsasən həyata keçirilməsi zəruri sayılan təhsil 
islahatlannm direktiv və proqram sənədlərin tələblərinə uyğun 
olaraq Azərbaycan respublikası öz təhsil sistemini yaratdı. Təhsil 
islahatının sənədlərinə görə respublikanın ümumtəhsil məktədləri 
üçün yeni tədris proqlamlannm və dərsliklərin yeniləşməsi 
qarşıya konkret vəzifə kimi qoyuldu. 

90-ci illərə qədər proqram və dərslikdəki marksizm, 
leninizm ideyalan, kommunist ideologiyasımn məfkurə 
məsələlərindən imtina edildi. Tədris fənlərinin məzmunu 
yeniləşdi. Həmin məzmuna ölkəmizin tarixini, coğrafiyasım, 
iqtisadiyyatım, kənd təsərrüfatmı, sənayesini, mədəniyyətim; 
milli əxlaqını əks etdirən mövzularla yanaşı ümumbəşəri dəyərlər 
də daxil edildi. Tədris fənlərinin kəmiyyət və keyfiyyətində 
yeniliklər öz əksini tapdı. 

Təlim fənlərinin ən başlıca funksiyası şagirdləri gələcək 
həyata hazırlamaqdır. Bu fənlərdən bəhrələnən şagirdlərin bir 
qismi istehsalatda çalışmağa, bir qismi orta ixtisas məktəblərində 
peşələrə yiyələnməyə, bir qismi isə ali təhsil almağa üstünlük 
verirlər. 1992-ci ildən şagirdlərin ali məktəbə hazırlanması 
funksiyasım Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq 
fərmanı və Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabi 
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netinin müvafiq qəranna uyğun olaraq Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət 
Komissiyası həyata keçirir. TQDK tədris fənlərini qruplar üzrə (5 
qrup üzrə) sistemləşdirilmiş və yuxan sinif şagirdlərini, məzunlan 
(abituriyentləri) həmin qruplar üzrə ali məktəbə hazırlayır və 
onlann ali məktəbə qəbulu üçün imtahanlar təşkil edir. TQDK-nın 
bölgüsünə əsasən Azənbaycan dili və xarici dillərdən hər hansı 
biri daxil olmaqla şagirdlər və məzunlar (abituriyentlər) I qrupda 
texniki fənlər üzrə, II qrupda iqtisadiyyat fənləri üzrə, III qrupda 
humanitar fənlər üzrə, IV qrupda biologiya fənləri üzrə, V qrupda 
ibtidai sinif müəllimi, məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyəçi 
peşələrinə, habelə xüsusi istedad və qabiliyyət tələb edən peşələrə 
hazırlayan fənlər üzrə qəbul imtahanlanna hazırlaşmalı və qəbul 
imtahanlan verməlidirlər. Bunun üçün TQDK müvafiq testlər 
hazırlayır, nəşr etdirdiyi «Abituriyent» jurnalında yuxan sinif 
şagirdlərinin ali məktəblərə hazırlaşması üçün materiallar çap 
edir, məşğələ saatlan təşkil edir, sınaq imtahanlan keçirir və bu 
tipli digər işləri gördükdən sonra qəbul imtahanlannı (test 
imtahanlannı) həyata keçirir. İmtahanlara hazırlıq müddətində 
yuxan sinif şagirdləri, məzunlar (abuturiyentlər) ixtisas fənlərilə 
yanaşı ümumi fənn blokuna daxil olan digər tədris fənlərinə də 
hazırlaşır və imtahan verirlər. 

3.8. Fənn proqramları və dərsliklər 

Qeyd etdiyimiz kimi, tədris materiallan təhsilə dair dövlət 
direktivlərinin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanır. Yəni öncə 
təhsilin dövlət standartlan hazırlanır. Dövlət standart- lanna uyğun 
baza planlan, baza planlanna uyğun tədris planları hazırlanır, 
tədris planlanna uyğun tədris proqramlan və nəhayət tədris 
proqramlan (fənn proqramlan) əsasında dərsliklər hazırlanır. 

Proqramlar həm Təhsil Nazirliyinin sifarişilə, həm də 
müstəqil müəlliflər tərəfindən hazırlanır, müxtəlif mərhələlərdə 
müzakirə edilib bəyənildikdən, nazirliyin kollegiyası tərəfindən 
təsdiq olunduqdan sonra tətbiq olunması tövsiyə 
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edilir. Bir sıra xarici ölkələrdə ,isə, proqram və dərsliklərin 
hazırlanmasında rəngarpnglik; yardır. ı Bir sıra Avropa ölkələrində 
hər bir təlim-tərbiyə müəsissələrinin kurrikulumu (təhsil proqramı) 
i olur. Həmin kurrikulumda təlim-tərbiyə , müəsissələrinin idarp 
olunmasının bütün prinsipləri, tələbləri,, istiqamətləri, iş formaları, 
üşuUan və s. öz lƏksinj tapır. , Proqram, dərsliklər də həmin 
kurrikulumun tələblərinə müvafiq olaraq müstəqil müəlliflər 
tərəfindən hazırlanır. 

Azərbaycanda da müstəqil dövlət quruculuğu dövründə 
həm fənn proqramları, həm də dərsliklərin müstəqil müəlliflər 
tərəfindən hazırlanijnası. hall^ .artıq müşahidə olunmağa 
başlanmışdır. Azərbaycan Respublikasında həyata , keçirilən , 
Təhsil islahatlarma dair direktiv sənədlərin tələblərinə müya-, fıq 
olaraq alternativ fənn proqramlan və həmin proqramlara uyğun 
dərsliklər hazırlanmışdır. Məsələn, son 10 illikdə «Əlifba» 
proqranıı .vq, dərsliyi alternativ olaraq, bir ,ıqeçə, , müəlliflər 
tərəfindən,, hazırlanaraq ., istifa^qye,, ı ,yerilmişdir,|. Professor 
Yəhya Kərimov (pedaqoji elmlər doktoru, TPİ-nin direktor 
müavini, prof Y.Kərimov respublikamızda, 30"jldən , artıq bir 
müddətdə bu sahənin ən görkəmli mütəxəssisi kimi tanınır), 
professor Rəfael Hüseynov (filologiya elmləri doktoru, prof 
R.Hüseynov həm alim, publisist, tənqidçi, həm də Millət Vəkili 
kimi respublikamızın ictimai siyasi həyatında faydalı işlər görür). 
Atəş Abdullayev (pedaqoji elmlər namizədi, dosent Atəş 
Abdullayev Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun prorektorudur) 
«Əlifba»nın alternativ proqramlanm və dərsliklərini hazırlamışlar. 
Həmin proqram və dərsliklər tələb olunan mərhələlərdə müzakirə 
edilib bəyənildikdən sonra. Təhsil Nazirliyinin kollegiyası 
tərəfindən alternativ proqram və dərslik kimi təsdiq edildikdən 
sonra istifadə olunması məsləhət bilinmişdir. Orta ümumtəhsil 
məktəblərində çalışan sinif müəllimləri isə hazırda müvafiq olaraq 
onların hər üçündən istifadə edirlər. 

Yeri gəlmişkən, proqram materiallarındakı mövzulann 
dərsliklərdə işlənməsi texnologiyasmın elmi-pedaqoji sistemi 
haqqında da bir neçə söz deməyə ehtiyac duyulur. 
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Keçmiş sovetlər məkanında fənn proqramlan SovİKP 
MK-nın müvafiq qərarlarına uyğun tərtib; olunur və bu zaman 
kommunist ideologiyasının məfkurə xətti əsas götürülürdü. 
Proqram materiallanndakı mövzulara uyğun mətnlər hazırlayan 
müəlliflər bu mətnləri hazırlayarkən marksizm-leninizm 
ideyalanm və Sov. İKP MK-nın müvafiq qərärlanmn tələbləri^ ni 
əsas götürürdülər. Nəticədə həmin mətnlərin məzmununda milli 
və bəşəri ideyalar, təhsilin beynəlxalq standartlan gözə dəymirdi. 
Ona görə də təhsil dünya sivilizasiyasının arenasına daxil ola 
bilmirdi. Unudulurdu ki, hər bir əsrin sivilizasiya prosesi və 
məqamı vardır. Sivilizasiyanın isə ən mühüm hərəkətverici 
qüvvəsi nümunəvi təhsil quruculuğudur. 

Təhsilin məzmununun yaxşılaşdıniması sivilizasiya 
prosesinin yaranmasına təkan verirsə, sivilizasiyanın inkişafı 
təhsilin dinamik sürətinə kömək edir. Prof. Aydın Şirinov 
«Azərbaycan məktəbi» jurnalında dərc etdirdiyi «Təhsilin 
mahiyyəti və başlıca istiqamətləri haqqında» adlı məqaləsində 
göstərir ki, «Sivilizasiyanın başlanğıcı,, onun məzmun və 
mahiyyətinin formalaşması, tarixən dəyişməsi və inkişaf etməsi, 
bu dəyişkənlik və inkişafın müxtəlif mərhələləri, bilavasitə 
təhsildə və elmdə baş verən yeniliklərlə bağlı olmuşdur. Bu 
baxımdan sivilizasiyanı təhsil və elmlə bağlı olan sosial hadisə 
adlandırmaq olar. Tarixi və fəlsəfi araşdırmalar göstərir ki, hər 
hansı bir dövrdə, hər hansı bir ölkədə və xalqda təhsil və elm nə 
səviyyədə olubsa, sivilizasiya da ona adekvat səviyyədə olub. 
Belə bir vəziyyət özlüyündə sivilizasiya ilə təhsil və elm 
arasındakı qarşılıqlı dialektik əlaqəni göstərir. Belə ki, təhsil və 
elm sivilizasiyanı inkişaf etdirir, inkişaf etməkdə, yeni məzmun 
və mahiyyət kəsb etməkdə olan sivilizasiya isə cəmiyyət vasitəsilə 
təhsilin vo elmin qarşısında yeni-yeni tələblər, sosial sifarişlər 
qoyur. 

İntellektual və ictimai-siyasi elita aydın surətdə dərk edir 
ki, təhsilin və elmin cəmiyyət həyatında oynadığı rolun və onun 
əhəmiyyətinin başa düşülməsi və ona göstərilən qayğının 
dərəcəsindən asılı olaraq cəmİ5^ətin müəyyən inkişaf səviyyəsinə 
nail olmaq olar. Göründüyü kimi, sosiallaşma 
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prosesi bilavasitə tarixin gedişi və bu gedişin 
qanunauyğunluqlarını açmaqla onu sürətləndirməyə səy göstərən 
insan şüurunun özünün sosiallaşması ilə bağlıdır. Elə vətəndaş 
cəmiyyətinin əsaslannın yaranması və formalaşması da ağlın, 
kamalın, mənəviyyatın, işgüzarlığın artması ilə, onlann bir vəhdət 
halında birləşməsi ilə bağlıdır və bunlar ilk növbədə təhsilin 
övladlandır. Təsadüfi deyildir ki, müxtəlif dövrlərdə istər ölkə, 
istərsə də dünya miqyaslı zəkaya malik adamlar təhsilə və elmə 
böyük əhəmiyyət vermiş, özlərinin bilavasitə məşğul olduqlan 
konkret peşə, ixtisas sahəsindən asılı olmayaraq təhsil almağı, 
elmi bilik, bacanqlan öyrənməyi insan və cəmiyyət həyatı üçün ən 
əhəmiyyətli iş hesab etmişlən> (Bax, «Azərbaycan məktəbi» 
jurnalı, 2005, №3, səh. 34). 

Deməli təhsilin inkişafım bir cəmiyyətin daxilindəki 
formal münasibətlər çərçivəsində saxlamaq olmaz. Bumm üçün 
təhsilin inkişafım özündə əks etdirən ən başlıca amillərini nəzərə 
almaq vacibdir. Təhsilin bünövrəsi ilkin olaraq proqram və 
dərsliklərin düzgün tərtibindən asılı olduğu üçün həmin tədris 
materiallannm hazırlanmasında milli, bəşəri ideyalarla yanaşı 
sivilizasiyamn da inkişafı ilə bağlı olan amilləri nəzərdən 
qaçmnaq olmaz. Ona görə də proqram ma- teriallanna daxil 
edilmiş mövzulann işlənməsi və dərsliklərə daxil edilməsi zamam 
bu amilləri diqqət mərkəzində saxlamaq lazım gəlir. 

Mövcud pedaqoji ədəbiyyatda ümumtəhsil məktəbləri 
üçün dərsliklərin hazırlanmasma verilən tələblərdən, bu 
dərsliklərin hazırlanması zamam istinad olıman prinsiplərdən çox 
yazılıb. Araşdırdığımız həmin ədəbiyyatlann bir qismində tələblər 
prinsip kimi, bəzilərində isə prinsiplər tələb kimi təqdim olunur. 
Unutmaq olmaz ki, dərsliklərin hazırlanmasına verilən tələblərin 
və dərsliklərin hazırlanması zamanı müvafiq prinsiplərə istinad 
olunması ayn-ayn məsələlərdir. Bu məsələlərin hər biri dərsliyin 
hazırlanması zamam nəzərə alınmalıdır. Müasir dünya 
təcrübəsinə, ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatına dair 
direktiv sənədlərə, habelə mövcud ümumpedaqoji tələb və 
prinsiplərə istinad edərək onlan 
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aşağıdakı şəkildə sistemləşdirə bilərik: 
1. Orta ümumtəhsil məktəbləri üçün dərsliklərin 

hazırlanmasına verilən tələblər: 
- dərslik proqram materiallan əsasmda hazırlanmalıdır; 
- dərsliklər sırf mütəxəssis və ya mütəxəssislər tərəfindən 

hazırlanmalıdır (dərsliyin bir və ya bir neçə müəllifi ola bilər); 
- dərsliyin hazırlanması üçün redaksiya heyəti 

müəyyənləşdirilməlidir. Heyətə müəlliflə (müəlliflərlə) yanaşı 
elmi redaktor, ümumi redaktor, texniki redaktor və rəssam daxil 
edilməlidir; 

- redaksiya heyəti bu sahədə səriştəsi olan 
mütəxəssislərdən seçilməli, onlar dərsliyin hazırlanması və çap 
olunması işində birgə işləməlidirlər; 

- dərsliyə daxil edilmiş hər hansı bir mövzunun həcmi, 
məzmunu və digər kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri şagirdlərin 
yaş səviyyəsinə və qavrama qabiliyyətlərinə uyğun olmalıdır; 

- dərsliyin dili sadə və anlaşıqlı olmalıdır; 
- ayn-ayrı mövzular üçün verilən sual və tapşınqlar, 

təriflərin, dioqramlann, sxemlərin, qanunlann, təsnifatlann, 
şəkillərin, illüstrasiyaların, təsviri sənət nümunələrinin, musiqi 
parçalanmn və s. şagirdlər tərəfindən dərindən dərk olunmasına 
və yadda saxlanılmasına xidmət etməlidir; 

- dərsliyin təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişaf- 
etdirici xarakterə malik olması zəruridir; 

- dərsliklərə sivilizasiyanın, qloballaşdırmanm mütərəqqi 
ideya və informasiyalann, habelə yeni kəşflərin daxil edilməsi 
üçün onlann mütəmadi olaraq təkmilləşdirilməsi zəruridir. 

Bu tələblərlə yanaşı, ümumtəhsil məktəbləri üçün nəzərdə 
tutulan dərsliklərə daxil edilən mövzulann işlənilməsi zamanı bir 
sıra pnnsiphrə də istinad olunması vacibdir. Həmin prinsipləri 
təxmini olaraq aşağıdakı şəkildə sistemləşdirmək olar: 

- dərsliyin dövlət siyasətinə uyğun tərtib olunması; 
- dərsliyə daxil edilmiş mövzulann milli və ümumbəşəri 
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dəyərlərə əsaslanması; 
- elmiliyin, ardıcıllığın, sistemliliyin və konkretliyin 

nəzərə alınması; 
- dərsliyin tərtibində varisliyin gözlənilməsi; 
-  müvafiq mövzulann şərhində humanitarlaşdırma, 

humanistləşdirmə və demokratikləşdirmə prinsiplərinin 
gözlənilməsi; 

- bir sıra mövzuların şərhində xalqların hüquq 
bərabərliyinin açıqlanması; 

- hər bir mövzunun şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafını təmin 
etməsi; 

- tələb olunan məqamda dərsliyə fənlərarası və fəndaxili 
inteqrasiya və differensasiya imkanlarına malik olan mövzulann 
daxil edilməsi; 

-  nəzəri materialların müasir həyat hadisələrilə 
əlaqələndirilməsi; 

- mövzuların şagirdlərin hazırlıq və inkişaf səviyyəsinə 
uyğunlaşdıniması; 

- ayn-ayrı mövzulann sinifdənxaric və məktəbdənkənar 
işlərin məzmunu ilə əlaqələndirilməsi. 

Dərsliklərin göstərilən tələb və prinsiplər əsasında 
hazırlanması müəllimlərin də işini asanlaşdırır və onlann 
fəaliyyət istiqamətlərinin düzgün müəyyənləşməsinə kömək edir. 

Müasir pedaqoji ədəbiyyatda «müəllimin fəaliyyət 
istiqamətlərinin əsaslan» deyəndə aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 

- müəllimin kommunikativ fəaliyyəti; 
- müəllimin konstruktiv fəaliyyəti; 
- müəllimin idraki (qnostik) fəaliyyəti; 
- müəllimin intellektual fəaliyyəti; 
- müəllimin fəaliyyətində ekskiyuzivlik; 
- müəllimin fəaliyyətində interaktivlik və s. 
Müəllim özünün hər bir fəaliyyət növünü tədbiq edən 

zaman onun modelini müəyyənləşdirir. Müasir beynəlxalq 
təcrübədə buna öyrənmə modeli deyilir. Nümunə təriqilə 
onlardan birinə müraciət edək. 
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Müəllimin konstruktiv öyrətmə modeli 

Bu model təlim prosesində müəllim üçün «öyrətmə 
modeli»dirsə, şagird üçün «öyrənmə modeli» hesab olunur. Hər 
iki halda bu öyrənmə fəal öyrənmə modeli sayılır. Bəzi alimlər 
«fəal öyrənmə»ni nəzəriyyə kimi də təqdim edirlər. 

Bu xüsusda professor Abdulla Mehrabov yazır: «Fəal 
öyrənmə nəzəriyyələrindən olan konstruktivlik, müasir dövrdə 
faydalı, böyük təcrübi və həyati əhəmiyyəti olan bir nəzəriyyə 
kimi qəbul olunmuşdur. Öz mahiyyətinə görə konstruktivlik 
öyrənmə, bilik əldə etmə haqqında elə nəzəriyyələr qrupuna 
aiddir ki, onun həlledici əsasını biliyin, yeni ideyalarm əvvəlki 
biliklərlə sintezinin əsasında yaradılması təşkil edilir, yəni biliklər 
sistemi passiv şəkildə deyil, insanın fəal həyat təcrübəsi əsasında 
yaranır. Hər bir insan biliyi başqalanndan almaqdan daha çox, onu 
özü əldə edir, qurur və inkişaf etdirir. Konstruktiv öyrənmədə 
mücərrəd anlayışlan araşdırmalar, mühakimələr və müzakirələr 
vasitəsilə dərk edir. Onlann beyni ağ lövhə olmadığından, hər bir 
öyrənən özünün dünyagörüşünə təsir göstərən müəyyən həyat 
təcrübəsi ilə təlimə başlayır. Bunlar öyrədən tərəfindən diqqətlə 
planlaşdırılmış, sistemli və müvafiq qaydada təşkil edilmiş təlim 
prosesində həyata keçinir, öyrənənə özünü dərketmənin mühüm 
amilmə çevrilməyə kömək edir. Bu proses ənənəvi təlim təcrübəsi 
ilə birləşdikdə, konstruktiv prinsiplər biliyin dərindən dərk 
edilməsinə və daha uzııh müddət yadda saxlanmasına, 
qabiliyyətlərə və vərdişə çevrilməsinə kömək göstərir. 

Bilik «qurulur, kəşf edilir, yaradılın) anlamı üzərində 
bərqərar olan, biliyin və öyrənmənin təbiəti, mahiyyəti haqqında 
fəlsəfi fikirlər sistemi - epistamologiyanı öz fəlsəfi əsası hesab 
edən konstruktivliyin əsas prinsipi ondan ibarətdir ki, bilik passiv 
şəkildə alına bilməz və şagirdlər öyrənmə prosesində fəal 
olmalıdırlar. Ona görə də azyaşlı uşaqlara müvafiq qaydada, yaşa 
uyğun sərbəstlik verilməli, onlar öyrənmə prosesində fəal iştirak 
etməlidirlər. Öyrənmə idrakı 
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akt kimi mənimsəmə (assimilyasiya), uyğunlaşdırma (ako- 
modasiya) və nizamlama (ekvilibrasiya) proseslərindən ibarət 
olub, aşağıdakı mərhələlərdən keçməlidir: 

- keçmiş biliklər əsasında yeni biliyin əldə edilməsi və 
mənimsənilməsi; 

- fərdi biliklər sisteminin, yeni və daha faydalı biliklərə 
uyğunlaşdınlmaqla dəyişdirilməsi; 

- biliklər sisteminin müxtəlifliyi və ziddiyyətindən əmələ 
gələn psixi gərginliyin nizamlanması nəticəsində, problemlə bağlı 
yeni, faydalı dərketmənin əmələ gəlməsi. 

Öyrənmənin hansı formasına (assimilyasiya,- akomo- 
dasiya, ekvilibrasiya) hazır olmaq uşağın idraki inldşaf 
mərhələsindən asılıdır» (Bax, «Azərbaycan məktəbi» jurnalı, 
2005, №3, səh. 26). Göründüyü kimi konstruktivlik fəal öyrənmə 
nəzəriyyəsi kimi müasir dünyamızın alimlərinin diqqət 
mərkəzindədir. 

Müəllimin kommunikativ, konstruktiv, qrostik (idraki) 
ekskiyuziv və s. yanaşmalannm hamısının bir ali məqsədi vardır 
ki, onlann da hamısı şagirdlərin sotı dərəcə fəallaşma- sına xidmət 
edir. Başqa sözlə ifadə etsək, deməliyik ki, müəllimin bütün 
fəaliyyət növlərinin son məqsədi interak- tivliyə xidmət edir. Bu 
mənada konstruktiv öyrənmə modeli də təlim prosesində 
şagirdlərin son dərəcə aktivləşdirilməsi üçün səciyyəvi sayılır. Bu 
modelin üstünlüklərindən və xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də 
şagirdlərin aktivliyinin dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsindən 
ötrü onlara «fəal fərd», «sosial fərd» və «yaradıcı fərd» kimi 
yanaşılmasından ibarətdir. Əgər müəllim şagirdə şəxsiyyət kimi 
baxırsa deməli 0, şagirdlərə həm «fəal fərd», həm «sosial fərd», 
həm də «yaradıcı fərd kimi» yanaşmağa borcludur. 

Professor Əbdül Əlizadəyə görə şəxsiyyət (hər bir uşaq) 
ictimai münasibətlərdə iştirak edən, ictimai inkişafın tacı olan 
sosial fərddir. Deməli, şəxsiyyət kimi qəbul etdiyimiz şagirdə 
«fəal fərd», həm «yaradıcı fərd» kimi yanaşmaqla bərabər ona 
həm də «sosial fərd» kimi yanaşmağımız da pedaqoji məntiqə tam 
uyğundur. 
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Uşağın (şagirdin) ictimai münasibətlərə daxil olması 
onlann ictimai inkişafını təmin edir. Məsələyə pedaqoji 
konteksdən yanaşsaq və bu fikri pedaqoji cəhətdən əsaslandırmaq 
istəsək, deməliyik ki, uşağın ictimai münasibətlərə daxil olması, 
onun pedaqoji prosesə daxil olması deməkdir. Pedaqoji prosesə 
daxil olan uşaq isə bü prosesdə bilik, bacanq və vərdişlər qazamr 
və yalnız bunlann sayəsində inkişaf edir. Bu inkişafin isə 
hərtərəfli təmin edilməsindqn. ötrü təlim prosesində konstruktiv 
öyrənmə modelinin düzgün tərtib olunması çox vacibdir. Özü də 
bu modeldə şagirdlərə fəal, sosial yə yaradıcı fərdlər kimi 
yanaşılması onlann bir şəxsiyyət kimi elmi dünyagörüşlərinin 
formalaşdıniması işində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Prof. 
Abdulla Mehrabov yazır ki, «Konstruktiv öyrənmə modeli 
əsasmda təlim prosesində fəal şagird, sosial şagird və yaradıcı 
şagird kimi üç fərqli rol müəyyənləşdirilmişdir: 

- fəal şagirdlərdə bilik fəal formada mənimsənilir və dərk 
edilir, şagird mexaniki dinləmək və öyrənmək, şablon xarakterli 
tapşınqlar üzərində işləmək əvəzinə, özü . üçün həyati əhəmiyyət 
kəsb edən problemləri fəal şəkildə müzakirə edir, fərziyyələr irəli 
sürür, diskussiyaya girir, onlan əsaslandırmağa səy göstərir və 
nəticədə problemi öz intellektual imkanma uyğun həll edir; 

- sosial şagirdlərdə bilik və dərketmə sosial cəhətdən 
şərtləndirilir, bilik və mənimsəmə yüksək səviyyəli sosial 
fəaliyyət kimi qiymətləndirilir və biliklər fərdi qaydada deyil, 
başqalan ilə qarşılıqlı münasibətlər əsasmda, obyektiv reallığı 
şərtləndirən ciddi sosial proseslər nəticəsində qazanılır; 

- yaradıcı şagirdlərdə bilik və dərketmə prosesi yaradıcı 
münasibət əsasında formalaşır və ya yenidən yaradılır. Təlim 
prosesində elə mühit formalaşdırılır ki, şagirdlər elmi 
nəzəriyyələrə, tarixi perspektivlərə, sosial və iqtisadi 
pafadiqmalara münasibətdə yaradıcı yanaşmalar əsasmda yeni 
qabiliyyətlər, bacanqlar və vərdişlər qazanırlan) (Bax, yenə orada, 
səh. 28). 

A.O.Mehrabov konstruktiv öyrənmə modeli əsasında təlim 
prosesində fəal şagird, sosial şagird və yaradıcı şagird 
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kimi fərqli qolların kimlərin tərəfindən müəyyənləşdirilməsini 
konkret fakt və dəlillərlə göstərmədiyi üçün biz də məsələnin belə 
bir tərzdə qoyuluşunun kimlərə məxsus olmasını iddia edə 
bilmərik. Lakin bu fikrə öz münasibətimizi bildirərkən deməliyik 
ki, biz «sosial şagird» ifadəsini qəbul edə bilmərik. Əvvəla ona 
görə ki, heç bir pedaqoji ədəbiyyatda, xüsusilə dərsliklərdə, dərs 
vəsaitlərində «sosial şagird» ifadəsi pedaqoji termin kimi öz 
əksini tapmamışdır. İkincisi, əgər bu ifadə pedaqoji 
ədəbiyyatlarda özünü təsdiq etməmişdirsə bu terminin pedaqoji 
termin kimi qəbul edilməsinə lüzum yoxdur. 

Bizim fikıimizcə «sosial şagird» ifadəsinin «sosial fərd» 
kimi işlədilməsi daha məqsədəuyğun olardı. A.O.Mehrabovun 
dediklərilə bağlı fikrimizi ümumiləşdirsək deməliyik ki, 
A.O.Mehrabovun konstruktiv öyrənmə modeli ilə bağlı dedikləri 
öyrənmə ilə bağlı müəllimlərə istiqamət vermək baxımından çox 
faydalıdırsa, dərslik müəlliflərinə didaktik yanaşmalarla bağlı 
metodik köməklik göstərmək, nəzəri istiqamətlər vermək 
baxımından daha faydalıdır. Çünki dərsliklərin tərtibi zamanı, 
mövzulann şərhində dərslik müəlliflərinin konstruktiv öyrənmə 
modelini bilmələri həmin mövzulann elmi-pedaqoji-metodik 
cəhətdən düzgün qurulmasına bir növ düzgün istiqamət vermiş 
olar. Əgər belə olarsa, ümumtəhsil məktəblərimiz üçün hazırlanan 
bütün fənn dərslikləri dünya standartlanna cavab vermiş olar. 

3.9. İbtidai təhsilin əhəmiyyəti (I-IV siniflər) 

İbtidai təlim ümumtəhsil məktəbinin çətin və məsul bir 
dövrüdür. Bu dövrdə şagirdlərə bir sıra sadələşdirilmiş biliklər, 
ümumpedaqoji bacanqlar aşılanır. Onlar təbiətdə, cəmiyyətdə baş 
verən hadisələrlə tanış olur, mənəvi-əxlaqi, əmək, fiziki, estetik, 
iqtisadi, ekoloji tərbiyə sahəsində ilkin vərdişlər qazanırlar. 

Uşaqlann əqli və fiziki qabiliyyətlərinin hərtərəfli inkişafı, 
onların dünyagörüşünün, habelə davranışla bağlı bütün mənəvi 
keyfiyyətlərinin formalaşdınimasının əsası məhz ibtidai siniflərdə 
qoyulur. 
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Ana dili ibtidai siniflərdə tədris fənlərinin əsası hesab 
edilir. Ana dili dərslərində şagirdlər oxu və yazı vərdişlərinə 
yiyələnirlər. Bu vərdişlər olmadan digər təlim fənlərini başa 
düşmək, dilimizin incəliklərinə bələd olmaq, müstəqil düşünmək 
mümkün deyil. 

İbtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi şagirdlərə kəmiyyət 
fərqlərini müəyyən etməyə imkan verir, onlar hesablama, ölçmə, 
biçmə vərdişlərinə yiyələnirlər. Bu siniflərdə şagirdlər ictimai 
mühit, həyat hadisələri, təbiət haqqında ilk təsəvvürlərə, 
anlayışlara yiyələnir. Vətənimiz, onun tarixi, adət- ənənələri 
haqqında sadə biliklər əldə edirlər. 

Təbiətşünaslıq dərslərində şagirdlər Vətənimiz, onun 
təbiəti, təbiətdə baş verən dəyişikliklərlə, ayn-ayn fəsillərin 
əlamətləri ilə tanış olurlar. Müşahidələr, ekskursiyalar, əşya 
dərsləri, tədris-təcrübə sahəsində praktik işlər, heyvanlar və 
bitkilərə qulluq edilməsi bu fənnin daha canlı, maraqlı tədrisinə 
səbəb olur. Bu isə uşaqlarda müşahidəçilik, tədqiqatçılıq 
bacarığını inkişaf etdirir. Şagirdlər təbiətin qorunması, ona qayğı 
ilə yanaşmaq barədə məlumata və məhz bu fənnin vasitəsi ilə nail 
olurlar. 

Əmək təlimi vasitəsilə şagirdlər özünəxidmət və məişət 
əməyi, kənd təsərrüfatı əməyi, kağız, karton və plastilin üzərində 
işləyir, əmək vərdişləri qazanırlar. Onlarda əməyə, xarüqələr 
yaradan əmək adamlanna hörmət, məhəbbət hissi formalaşır. 

Təlimin ibtidai pilləsində uşaqlann estetik tərbiyəsinə 
böyük diqqət yetirilir. İbtidai siniflərdə keçilən təsviri incəsənət, 
müsiqi və nəğmə dərslərində şagirdlərdə Vətən təbiətinin 
gözəlliyinə sevgi hissləri oyadılır, onlara musiqini dərk etmək, 
qiymətləndirmək üzrə bacanq və vərdişlər aşılanır. 

İbtidai təlim uşaqlarda biliklərə qarşı müntəzəm maraq və 
sevgi yaradır, onların əqli qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. Uşaqlar 
predmetləri və ətraf aləmdə baş verən hadisələri müşahidə etməyi, 
bu predmet və hadisələrdə oxşarlığı və fərqi tapmağı, predmetləri 
xarakterik əlamətlərinə görə 
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qruplaşdırmağı, hadisələr arasında adi əlaqələri 
müəyyənləşdirməyi, yaşlanna uyğun olaraq müşahidə elədiyi 
faktlardan nəticələr və ümumiləşdirmələr aparmağı öyrənir. 

İbtidai sinif şagirdləri ilə aparılan təlim işi onlann 
diqqətinin, təxəyyülünün, məntiqi təfəkkürünün, yaddaşının 
inkişafına kömək edir. 

I-IV sinif şagirdləri təlim prosesində əxlaqı və mədəni 
davranış vərdişləri sayəsində adi anlayışlan mənimsəyirlər, 
onlarda vətənə qarşı sevgi, onun düşmənlərinə qarşı nifrət hissi, 
dostluq və yoldaşlıq, kollektivçilik, vicdanlılıq və düzgünlük, 
intizam vərdişləri tərbiyə olunur. 

İbtidai siniflərdə şagirdlərin mənəvi tərbiyəsi diqqət 
mərkəzində olur. Onlar Azərbaycan xalqının döyüş və əmək 
ənənələri ilə tanış olur və bu ruhda tərbiyə alırlar. 

Şagirdlər dərsliklərdə çoxlu ədəbi-mətnlərlə tanış olurlar. 
Bu materiallarda Vətənimizin keçmişi, yadelli işğalçılara qarşı 
mübarizəsi. Vətən övladlannın öz azadlıq və müstəqilliyi uğrunda 
mübarizəsi əks olunur. Dərsliklərdə verilən belə mətnlər, 
ədəbi-bədii parçalar uşaqlan birliyə, kollektivçiliyə çağınr. 

İbtidai təlim uşaqlann fiziki qabiliyyətlərini inkişaf 
etdirərək, onların sağlamlığım möhkəmləndirir, kiçik yaşlı 
məktəblilərin gimnastika ilə müntəzəm möşğul olması, onlara 
düzgün oturmağı, gəzməyi, qaçmağı, tullanmağı, adi gimnastika 
məşğələlərini yerinə yetirməyi öyrədir, uşaqlan adi 
sanitariya-gigiyenik biliklər və vərdişlərlə silahlandırır. İbtidai 
təlimin qarşısında duran bu vəzifələr onlann bir vətəndaş- 
şəxsiyyət kimi yetişməsinə güclü təsir göstərir. 

Э.10. Əsas təhsilin tədris və tərbiyəvi əhəmiyyəti 

(V-IX siniflər) 

Əsas və orta məktəbin V-VII siniflərində şagirdlər 
ümumtəhsil fənlərinin sistemli kursunu öyrənirlər. Bu kurslarda 
şagirdlər təbiət və cəmiyyət haqqında məlumatlarla tanış olur, 
obyektiv aləmin mühüm hadisələrinin mahiyyətini 
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daha dərindən öyrənirlər. Bir sözlə, şagirdlər təlimin bu pilləsində 
artıq ümumtəhsil məktəbində, habelə orta peşə tədris 
müəssisələrinin yuxan siniflərində təhsili davam etdinnək üçün 
müəyyən biliklər, qabiliyyətlər və vərdişlər sisteminə yiyələnmək 
yolu ilə lazımi hazırlıq keçirlər. 

Təbiətin və ictimai həyat hadisələrinin sistemli və daha 
dərindən öyrənilməsi əsasında yeniyetmələrdə elmi-materialist 
dünyagörüşünün formalaşdınlması sahəsində bütün işlərin 
səviyyəsi y^əldilir. 

V-IX siniflərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının 
müntəzəm kursu öyrənilir. Şifahi və yazılı nitq saüıəsində 
möhkəm biliklər və vərdişlərlə silahlanmış tam savadlı insanların 
hazırlanması bu mərhələdə həyata keçirilir. Ədəbi qiraət kursu 
şagirdləri ədəbi əsərlərin əsas növləri və onlann başa düşdü5di 
klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri ilə tanış 
edir, şagirdlərdə şifahi və yazılı nitqin, şüurlu və ifadəli qiraət 
vərdişlərinin daha da inkişafını təmin edir. 

Elmi biliklərdə bir çox minilliklərdə bəşəriyyətin topladığı 
təcrübə əks olunmuşdur. Bu təcrübə dəfələrlə yoxlanmışdır və 
elmi anlayışlar, qanunlar sistemində ümumiləşdirilmişdir. 
Şagirdlər bilikləri mənimsəyərək nəinki müəyyən məlumat 
dairəsini əldə edirlər, həm de insanın təbiəti dərk etməsi metodlan, 
insanların ehtiyac və tələbatlanm təmin etmək məqsədilə təbiətə 
təsir göstərmək üsulu ilə tanış olurlar. Şagirdlərin qarşısında insan 
idrakının gücü və qüdrəti bütünlüklə nəzərə çarpır, bu idrak 
təbiətin yeni-yeni sirlərini tədricən açır. Tədris prosesində ətraf 
aləmin daha dərindən dərk olunması və öz praktik işində 
biliklərdən istifadə edilməsi istəyi baş qaldınr. Müəllimin vəzifəsi 
ictimai həyatda şagirdlərə elmi biliklərin rolunu başa düşməyi 
öyrətməkdən ibarətdir. Artıq ibtidai siniflərdə təbiətşünaslıq və 
oxu dərslərində şagirdlər belə bir sadə ideyanı mənimsəyirlər ki, 
insanlar ərzağa, mənzilə və paltara olan tələbatlann təsiri altında 
təbiəti öyrənirlər, onun qanun- lannı dərk edirlər və qazandıqlan 
bilikləri təbiətdən bütün 
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zəruri olanları almaq üçün istifadə edirlər. 
İbtidai siniflərdə ilk günlərdən başlayaraq şagirdlərdə 

əxlaqi keyfiyyətlər formalaşmağa başlayır. Onlarda dostluq, 
yoldaşlıq, düzlük, doğruçuluq, vətənpərvərlik, əməyə, əmək 
adamlarına hörmət hissi yaranır. Şagirdlər oxu, təbiətşünaslıq, 
musiqi və digər dərsliklərdə çoxlu ədəbi-bədii mətnlərlə tanış 
olurlar. Bu mətnlər, eləcə də dərsliklərdə verilən emopedaqoji 
nümunələr, atalar sözləri, tapmacalar, bayatılar, laylalar, mənəvi 
tərbiyə baxımından şagirdlərdə böyüyə hörmət, əməksevərlik, 
xeyirxahlıq, nəzakətlilik kimi keyfiyyətlər tərbiyə edir. Şagirdlər 
tanınmış şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyəti, Azərbaycan xalqının 
döyüş və əmək ənənələri ilə məhz fənlərin tədrisi prosesində tanış 
olurlar. 

Humanitar fənlərin tədrisi prosesində şagirdlər dövrün 
ictimai - siyasi hadisələri ilə tanış olurlar. Bu fənlər onlarda ən 
humanist ideallar tərbiyə edir, şagirdlər respublikada, dünyada 
baş verən ən mühüm prosesləri öyrənir, ona öz münasibətini 
bildirir. Nəticədə onlann dünyagörüşü formalaşır. Bu baxımdan 
tarix, coğrafiya, ədəbiyyat, rus dili, Azərbaycan dili, xarici 
dillərin imkanları daha genişdir. 

«Tarix», «Azərbaycan tarixi», «İnsan və cəmiyyət» 
fənlərinin tədrisi prosesində şagirdlərdə insan və cəmiyyət, ailə, 
kollektiv və şəxsiyyət, xalq kütləsi, maddi istehsal, əxlaqi 
kateqoriyalar kimi anlayışlar formalaşır. Şagirdlər xalqımızın 
qəhrəmanlıq tarixi, fədakarlığı, mərdliyi ruhunda tərbiyə 
olunurlar. Tarix dərslərində dinlərin yaranması, dünya 
mədəniyyətinin ən möhtəşəm abidələrindən biri kimi müqəddəs 
«Qurani-Kərim» kitabı haqqında məlumat əldə edirlər. Onlar 
həmin kitabdan əsil nəcibliyi, ədaləti, düzlüyü, hörmət və 
ehtiramı öyrənirlər. Məktəblilər eyni zamanda iqtisadiyyatın, 
sosial və mədəni həyatın inkişafında fəal iştirak etməyə can atır. 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı dərslərində şagirdlər 
Azərbaycan ədəbiyyatının, dünya xalqlan ədəbiyyatının inkişaf 
xüsusiyyətlərini dərk edirlər. Vətən, ayrı-ayrı xalqlar, əxlaqi, 
mənəvi, estetik keyfiyyətlər haqqında biliklərini 
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genişləndirirlər. Yazıçılann, şairlərin əsərləri ilə tanış olmaqla 
qəhrəmanların* yüksək mənəvi keyfiyyətlərindən nümunə 
götürürlər. 

Təbiət-riyaziyyat fənlərinin tədrisi prosesində şagirdlərin 
elmi dünyagörüşü, mənəvi əqidəsi formalaşır, onlar təbiətin 
ecazkar sirlərini öyrənirlər. 

Təlim prosesində müəllimin şəxsiyyətinin, onun ideya- 
lılığının, işgüzarlığının və əxlaqi keyfiyyətinin şagirdlərə böyük 
tərbiyəvi təsiri vardır. Şagirdlər arasında müəllimin pedaqoji 
nüfuzu nə qədər yüksək olarsa, müəllimin şagirdlərə təsiri daha 
güclü olar. Tərbiyəçinin nüfuzu tərbiyəçilər və tərbiyə edilənlər 
arasında normal münasibətlərin göstəricisidir. Müəllimin nüfuzu - 
tərbiyəçinin uğurlu və məhsuldar fəaliyyətinin tamamilə zəruri 
şərtidir. Uşaqlar üçün nüfuz sahibi olmaq adi arzu deyildir, 
müəllim üçün qanundur, çünki nüfuz yoxdursa, deməli müəllim 
və tərbiyəçi arasmda normal münasibət də yoxdur, məhsuldar 
tədris və tərbiyə fəaliyyəti üçün normal şərait yoxdur. 

Nüfuz - müəllim üçün zəruri sayılan tədris etdiyi fənni və 
ixtisasını gözəl bilmək, yüksək pedaqoji ustalığa malik olmaqla 
qazanılır. Nüfuz müəllim-şagird münasibətlərinin yüksək 
səviyyədə qurulması, məktəbdə səmimi və işgüzar mühitin olması 
ilə yaranır. Tərbiyəçinin nüfuzu bütün tərbiyə prosesinin 
mərkəzində durur. 

Tərbiyə işində müəllim şəxsİ5^ətinin böyüklüyü ondadır 
ki, 0, şagird şəxsiyyətinin də böyüklüyünü görə bilir. Məlumdur 
ki, uşaqlann, yeniyetmələrin, gənclərin onları daim ruhlandıran 
nümunələrə ehtiyacları olur. Onlar çox vaxt müəllimi təqlid 
edirlər, müəllim şagirdlərin ideya hamisidir. İdeya təsiri isə o vaxt 
güclü olur ki, şagirdlər öz müəllimlərində qabaqcıl ideyälann 
təcəssümünü görürlər. 

Deməli, müəllim daim öz üzərində işləməli, öz elmi- 
nəzəri, pedaqoji və metodiki ustalıq səviyyəsini yüksəltmək 
qayğısına qalmalıdır. 
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3.11. Təlim prosesinə müəllimin nəzarəti 

Məlumdur ki, təlim vəzifələrinin həyata keçirilməsi müəllim 

və şagirdin birgə fəaliyyəti prosesində baş verir. Bu vəzifələrin 

yerinə yetirilməsi səviyyəsi, tədrisin səmərəliliyi müəllimin tədris 

prosesinə necə nəzarət etməsindən çox asılıdır. 

Onu da qeyd edək ki, postsovet məkanındakı təhsil 

sistemində müəllim və şagird arasındakı münasibətlər formal, 

şagirdlərin kor-koranə müəllimlərin tabeliyinə əsaslanırdı. 

Onların böyük əksəriyyəti şagirdlərlə münasibətlərini tədrisin 

ehkam xarakterinə uyğun olaraq qururdular. Müəllim izah edirdi, 

şagird dinləyirdi, müəllim əmr edirdi, şagird onun sərəncamını 

yerinə yetirirdi, müəllim soruşurdu-şagird cavab verirdi. Təhsilin 

yeniləşdirilməsi artıq bu gün müəllim-şagird münasibətlərinə 

yeni məzmun gətirmişdir. Əsası budur ki, şagirdlərin hörmətini 

qazanan, onlara nəvaziş, qayğı göstərən, şəxsiyyətlərinə hörmət 

edən, şagirdlərlə münasibətləri humanist prinsiplər əsasında 

qurmağa çalışan müəllim şagirdlərin ən yaxın yoldaşına çevrilir. 

Bu cür müəllimləri isə şagirdlər daha çox sevir, onlarla 

əməkdaşlığa hazır olurlar. 

Təlim prosesində müəllimin rəhbərliyinin əsas 

cəhətlərindən birini şagirdlərin tərbiyəsinə və inkişafına yönələn 

fəaliyyət təşkil edir. Müəllim şagirdlər qarşısında səylə oxumaq 

vəzifəsini qoyur və eyni 2^manda onlann tədrisə marağını artınr, 

şagirdi fəallığa həvəsləndirir. Həvəsləndirmə isə şagirdlərin 

idredc marağını gücləndirməklə, valideyn, ailə, dost, yoldaş, xalq 

qarşısında borc, məsuliyyət hissi yaratmaqla, şagirdin öyrəndiyi 

biliyin gələcəkdə cəmiyyətdə fayda verəcəyini başa salmaqla və 

s. ilə yaradıla bilər. 

Müəllim təlim prosesində şagirdlərin fəaliyyəti ilə onların 

qazandığı müvəffəqiyyətlərə, çətinlik çəkdikləri məsələlərə də 

diqqət yetirir. Çünki təlim materialının mənimsənilməsinə 

nəzarət etmədən müəllim sonrakı proseslərdə 
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uğur qazana bilməz. Tapşınqlann yerinə yetirilməsi gedişini 

müntəzəm izləmək, müstəqil işləmək üçün treninqlər təşkil 

etmək, şagirdlərlə təlim xarakterli qısamüddətli söhbətlər 

keçirmək və s. tədbirlər tədris prosesində müəllimin əsas fəaliyyət 

sahələri hesab edilir. 

Müəllim fəaliyyətində, şagirdləri bir kollektiv kimi təşkil 

edir və bu kollektivin ictimai rəyini formalaşdınr. Kollektivin 

təşəkkül tapması, formalaşması və inkişaf etməsi, uşaqlarm maraq 

və meylləri, arzu və istəkləri məhz müəllimin fəaliyyəti 

prosesində müəyyən olunur. 

Təlim prosesinə müəllimin nəzarətindən danışarkən onu 

da qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Respublikasının ümum- təhsil 

məktəblərində müəllimin təlim prosesinə nəzarəti özündə əks 

etdirən yeni mütərəqqi qaydalann, üsul və priyomlann 

hazırlanmasına və tətbiqinə xüsusi ehtiyac vardır. Çünki müasir 

dünyada bu məsələ artıq öz təkmil həllini tapmaqdadır. 

Qərb ölkələrində müəllimin nəzarəti təlim prosesi ilə 

məhdudlaşmır. Müəllim təliməqədərki və təlimdənsonrakı 

vaxtlarda da şagirdə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil nəzarət 

etməyi özünün ən ümdə vəzifəsi hesab edir. Müşahidə 

apardığımız Qərb ölkələrində (Almaniyada, İtaliyada, Fransada, 

İspaniyada, İngiltərədə, Belçikada, Skandinaviya ölkələrində və 

s.) müəllimin təlim prosesinə nəzarətinin sivili qaydalara 

uyğunlaşdıniması yeni pedaqoji ənənələrin yaranmasına bir növ 

rəvac verir. Bir sıra ölkələrdə «müəllimin nəzarəti» ifadəsi şərti 

xarakter daşıyır. Çünki şagird özünənəzarəti yüksək inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Bu mərhələdə isə müəllimin 

nəzarəti qlobal bir məzmun kəsb edir. Yəni şagirdin özü-özünə 

olan faktik nəzarəti, müəllimin nəzarətini simvolik və rəmzi 

nəzarət xarakteri daşımağa yönəldir. 

Qərb ölkələrinin əksəriyyətində ibtidai siniflərdə 

müəllimin təlim prosesindəki nəzarəti bir neçə cəhətdən 
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diqqəti cəlb edir. Məsələn, I siniflərdə şagirdlər tam 

müstəqildirlər. Hər cür texnologiyalarla təchiz olunmuş belə 

siniflərdə müəllim də öyrətmə işində öz fərdi və müstəqil 

metodunu tətbiq edir, öyrənənlərə də məhz o, özü tam müstəqillik 

verir. Belə müstəqillik isə şagirdi danxmaqdan, psixoloji 

gərginlik keçirməkdən, yüklənməkdən, yorulmaqdan xilas edir. I 

sinif şagirdi ona verilən tapşınğa əməl edə-edə bütün maddi-mənə 

vi-psixoloj i ehtiyaclan hiss etdikdə müstəqil olaraq sinfin 

həndəvərində iaşə xidmətini xatırladan yerə gedir, özü üçün ya 

kofe süzür, ya sərin içkilər gətirir, ya şirniyyat məhsullarından 

bəhrələnir və s. Hətta birincilər üçün məxsusi hazırlanmış sinif 

otaqlanndakı əlüzyuyandan, ayaqyolundan sərbəst istifadə edir. 

Bu zaman müəllimin nəzarətinə yox, sinif xidmətçilərinin 

köməyinə ehtiyac duyulur. 

İnkişaf etmiş əksər ölkələrdə şagirdlərin, xüsusilə ibtidai 

sinif şagirdlərinin dərsə gəlməsinə və dərsdən getməsinə sinif 

müəllimi və məktəb rəhbərliyi özləri birbaşa nəzarət edirlər. Belə 

nəzarət isə nəzarətin sivili forması hesab olunur. Yəni hər gün 

xüsusi «okul nəqliyyat vasitələri» uşaqlan öz evlərindən götürüb 

dərsə gətirir, dərs qurtardıqdan sonra isə bir neçə saat müddətində 

repititorlann köməyilə dərslərini, tapşınqlanni hazırladıqdan 

sonra yenə öz evlərinə aparır. Ona görə valideyn üçün uşağın 

dərsə davami)^əti, dərsə hazırlaşması, boş vaxtından səmərəli 

istifadə etməsilə bağlı heç bir problemi olmur. Çünki bütün 

bunlan məktəb rəhbərliyi və sinif müəllimi öz öhdəsinə götürür. 

Aşağı siniflərdə müəllimin nəzarəti yaxşı qurulduğu üçün yuxan 

siniflərdə də təlim prosesində müəllimin nəzarəti simvolik və 

rəmzi xarakter daşıyır, çünki aşağı siniflərdə şagirdlərin özünənə- 

zarətinin bünövrəsi elə bir möhtəşəm şəkildə qoyulur ki, yuxarı 

siniflərdə bu müstəqillik öz mütərəqqi cəhətlərilə özünü daha 

nümunəvi şəkildə binizə verir. 
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3.12. Şagirdlərə biliklərin verilməsi, bacarıq və vərdişlərin 

aşılanması prosesi 

Bilik nədir? Bilik elmi ədəbiyyatda müxtəlif cür yozulur və 
müxtəlif növlər üzrə təsnif olunur. Məsələn, fəlsəfi bilik, riyazi 
bilik, bioloji bilik, fizioloji bilik, texniki bilik, bədii bilik və s. 
Bilik hər hansı bir nəzəriyyə və təcrübənin vəhdətindən yaranır. 
Qazanılan nəzəri biliklər əldə edilən praktik məlumatlar və 
vərdişlər əsasında zənginləşdirilir. Bir sıra atalar sözlərində, 
zərbül-məsəllərdə və digər bədii yaradıcılıq nümunələrində buna 
işarə edilir. «Çox oxuyan çox bilməz, çox gəzən çox bilər», «Ağıl 
yaşda deyil başdadiD>, «Bilik ağlın cövhəridir», «Alim öldü, 
aləm öldü», «Elm nurdur, bilik düır», «Biliksiz insan 
dənsiz-susuz dəyirmana bənzən>, «Bilikli adam ədəbli olar» və s. 

Göründüyü kimi xalq hikmətlərində bilik insan heyatının 
ən başlıca amili və meyarı hesab olunur. 

Pedaqoji elmin də ən ali məqsədi təhsilləndirmə, 
tərbiyələndirmə və inkişaf etdirməkdir. Təhsilləndimıənin isə ən 
ali məqsədi yaxşı təlim etmədir. Yaxşı təlim etmənin son nəticəsi 
isə uşaqları elmi dünyagörüşə yiyələndirməklə yanaşı onları 
tərbiyələndirib hərtərəfli inkişaf etdirməkdir. Bunun üçün hər 
şeydən əvvəl şagirdlərə müvafiq biliklər vermək və verilmiş 
biliklər əsasında onlara müəyyən bacanq və vərdişlər 
aşılanmalıdır. 

Bilik təbiətə, cəmiyyətə və idraka dair hadisələr, proseslər 
və informasiyalardan yaranır. Folklor materiallarında, Səmavi 
kitabələrdə (İncil, Tövrat, Zənbur, Quran), əski astroloji 
mənbələrdə, islam dəyərlərində insanın yaranmasında rol 
oynayan dörd ünsürün (od, torpaq, su, hava) istər müsbət, istərsə 
də mənfi təzahürlərinin yalnız Allahın insana bəxş etdiyi idrakın 
qüvfəsilə tənzimlənməsi öz əksini tapır. Yəni torpağı sevən, 
ondan bəhrələnən insanlar bir sıra hallarda torpaqda baş verən 
təbii hadisələrin (zəlzələnin, vulkanm, püskürmələrin və s.) 
fəlakətlərin təsirinə məruz qalır. Yaxud su insan həyatı üçün nə 
qədər faydalıdırsa ağır su kütləsindən 
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(seldən, leysandan, daşqından və s.) insan zərər çəkir. Hava insan 
həyatının ən başlıca amilidirsə qeyri-adi hava sıxlığından yaranan 
hava seli (tufan, qasırğa və s.) insanın həyatı üçün çox təhlükəli 
olur. Eləcə də od insanın sosial məişətində nə qədər dəyərlidirsə 
odun törətdiyi fəlakətlər (yanğınlar, partlayışlar və s.) insan 
məskənlərini xarabalığa döndərir. Bunların qarşısını almaq üçün 
insanın ağlı, dərrakəsi, zəkası, idrakı həmin amillərin qarşısını 
almaq üçün axtanşlar, kəşflər edir, yenilikləri üzə çıxanr, 
nəzəriyyələr, qanunlar yaradır. Deməli, insanlann ilk bilik 
mənbəyi təbiətdirsə, həmin biliyi onlar təbiət və cəmiyyət 
hadisələrinin tənzimlənməsinə yönəltmək üçün ilk növbədə 
idrakın qüvvəsinə istinad edirlər. 

Belə bir təqdirdə bilik anlayışına aşağıdakı tərifi vermək 
lazım gəlir: 

Bilik - təbiətin, cəmiyyətin, idrakın ümuminkişaf 
qanunauyğunluqları, qanunlanna dair faktlann, rəqəmlərin, 
məlumatların və informasiyalann məcmuudur. 

Bacanq - biliklərin tətbiq olunması, vərdiş isə bacanqlann 
avtomatlaşdıniması kimi başa düşülür. 

Hər bir tədris fənnində biliklər real predmetləri, prosesləri, 
maddi aləmin təzahürlərini özündə əks etdirən və müəyyən 
sistemdə verilən faktlarda, anlayışlarda, qanunlarda və elmi 
nəzəriyyələrdə ifadə olunur. 

Biliklər həm də praktikada tətbiqolunma prosesində 
bacanqla bağlıdır. Bacanq - bu mənimsənilmiş biliklər əsasında 
şüurlu surətdə yerinə yetirilən praktik fəaliyyətə insanın bir növ 
hazır olmasıdır. Bacanq biliklərin məzmunu ilə bir başa 
əlaqədardır. Bacanqlann hər biri müəyyən nəzəriyyəyə əsaslanır. 
Məsələn, riyazi qanunlann dərk olunmaq bacanğı, yaxud 
oxunmuş mətnin planını tutmaq bacanğı, məsələləri həll etmək 
bacanğı, müəyyən dərəcədə mürəkkəb inşalar yazmaq bacanğı, 
kimya üzrə müşahidə və ya təcrübə aparmağı, musiqi alətində 
çalmaq bacanğı, rəqs etmək bacanğı və s. bu cür bacanqlardır. 

Vərdiş bacanqlann dəfələrlə təkran nəticəsində 
avtomatlaşmış formasıdır. Vərdiş o qədər avtomatlaşmalıdır ki. 
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o, sürətli və nöqsansız fəaliyyətə çevrilməlidir. Məsələn, qiraət, 
məktub yazmaq, şifahi hesablama vərdişi, alətlərdə sərbəst 
çalmaq, rəsmi təxəy)mldən kağıza köçürmə, topu dəfələrlə 
çiləmə, tumikdə sərbəst yellənmə, aşma, fırlanma və s. 

Bütün fənlərin tədrisi prosesində şagirdlər qazandıqlan 
bilikləri mənimsəməyi bacarmaq üçün ciddi səy göstərməlidirlər. 
Yalnız bu ciddi səyin sayəsində şagirdlər öyrəndiklərini 
dönə-dönə təkrar etməyə alışırlar. Bu alışqanlıq bir növ vərdişə 
çevrilir. Başqa sözlə desək, şagirdləri öyrənməyə alışdıran bir 
sistem yaranır. Hansı ki, pedaqoji prosesdə buna bilik, bacarıq və 
vərdişlər sistemi deyilir. Bu sistemin yaradılması isə müəllimin 
səviyyəsindən və səriştəsindən çox asılıdır. 

Şagirdlərin bilikləri mənimsəməsi zamanı şüurlannda 
maddi aləmin düzgün, təhrif olunmamış şəkildə əksini necə təmin 
etmək qaydalarını da onlara necə dərk və tətbiq etməyi məhz 
müəllim öyrədir. 

Məlum olduğu kimi, insan özünün bütün həyatı və praktik 
fəaliyyəti prosesində obyektiv aləmi, yəni gerçəkliyi dərk edir. Bu 
zaman ona idrak prosesləri kömək edir. İnsanda 5 duyğu vardır ki, 
onlann da hamısı idrak prosesinə xidmət edir. Ona görə də telim 
prosesi biliksizlikdən biliyə doğru hərəkətidir, qeyri-dəqiq və 
natamam biliklərdən daha dəqiq və daha tam biliklərin 
hərəkətidir. 

Şagirdlərin idrak prosesinin fəaliyyət dinamikasını elə 
tənzimləmək lazımdır ki, onlar duyduqlan predmet ^ə hadisələri, 
yəni elmi-nəzəri faktları dərindən mənirrısəyib qavrasın, 
hafizəsində saxlasın, hifz etsin, sonra iəiəkkiir süzgəcindən 
keçirərək nitq vasitəsilə onu ifadə edə bilsin. 

Təfəkkür süzgəcindən keçirilməyən elmi dəlillər yalnız 
nitq vasitəsilə aşkarlanır. Çünki biz təfəkkür deyəndə hər hansı 
hadisənin, faktın, qanunauyğunluğun və s. kəşfinə yönəldilmiş, 
sosial cəhətdən şərtlənən və nitq vasitəsilə ifadəsini tapan psixi 
prosesi nəzərdə tuturuq. 

Unutmaq olmaz ki, təfəkkür dil ilə aynimaz şəkildə 
bağlıdır. Dil idrakda mühüm rol oynayır. İnsanlar dil vasitəsilə 

177 



öz aralannda ünsiyyət saxlayır, özlərinin dərketmə 
fəaliyyətlərinin nəticələrini ifadə edirlər. Yeni nəsil bunun 
sayəsində əvvəlki nəsillərin təcrübələrinə yiyələnirlər. 

Şagirdlər bilikləri mənimsədikləri, obyektiv aləmi dərk 
etdikləri halda onlann bilikləri mənimsəməsi idrak müxtəlifliyi 
ilə bağlıdır. Buna görə də idrakın ümumi qanunauyğun- luqlan bu 
prosesə aid edilir. 

Gənc nəsil tərəfindən biliklərin mənimsənilməsi 
cəmiyyətin inkişafında ən mühüm və ən zəruri şərtdir. Lakin 
tədrisin ictimai rolu heç də həmişə özünü binizə vermir. Çünki 
tədrisə stimul yalnız tədris prosesində yaranır. Müəllim uşaqlarda 
marağı artınr, onlarda məktəbdə tədris olunan biliklərə tələbat 
yaradır, tədris məşğələlərinə maraq tərbiyə edir, onlan tədrisə 
həvəsləndirir. Yalnız bu zaman uşaqlar bəşəriyyətin əldə etdiyi 
bilikləri mənimsəməyə başlayırlar. Bu şərtlə ki, təlim prosesində 
mexaniki əzbərləməyə bayağı, dayaz ümumiləşdirmələr 
aparılmasına yol verilməsin. Bəzən müəllim hər hansı bir 
qanunun, tərifin əzbərlənməsini tələb edir. Şagirdlər əzbər 
söylədikləri tərif üçün təşəkkür də alır. Beləliklə şagirdlər 
mexaniki əzbərləməyə meyl etməyə başlayırlar. Təcrübə və 
müşahidələr göstərir ki, mexaniki əzbərləmə vasitəsilə əldə edilən 
formal bilik tez do unudulur. Yəni qavranılmır, idrak vərdişinin 
məhsuluna çevrilmir. Başqa sözlə desək, şagird həmin biliyi 
mənimsəmir, öz malı etmir, çünki onu tezliklə unudur. Ona görə 
də təlim prosesində mexaniki əzbərləməyə yol vermək olmaz. 
Sual olunur, bəs şerlərin əzbərlənməsinə necə yanaşılmalıdır. 
Cavab birmə- nalıdu. Şerin də mexaniki əzbərlənməsi onun 
unudulması ilə nəticələnir. Ona görə də şerin mahiyyəti, 
məzmunu tərbiyəvi əhəmiyyəti ətraflı şərh edildikdən sonra onun 
ideyası dərindən mənimsədildikdən sonra onun əzbərlənməsi 
faydalı olur. 

Hər bir tədris predmeti üzrə şagirdlərin bilikləri 

mənimsəməsi bəzi xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur. Məsələn, 

ibtidai siniflərdə səs, söz, cümlə haqqında şagirdlərə verilən ilkin 

məlumatlar V-VIII siniflərdə fonetika, morfologiya və sintaksis 

bölmələrində verilən ətraflı məlumatlar vasitəsilə 
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daha da möhkəmləndirilir. Adətən mənimsəmə müəllimin 

öyrənmək üçün nəzərdə tutulan mövzunun elan olunmasından 

başlanır və şagirdlər yeni materialın fəal və şüurlu surətdə 

qavranılmasına hazırlanırlar. Eyni zamanda şagirdlərin şüurunda 

yeni materiallann tədrisi zamanı arxalandığı biliklər və təcrübələr 

bərpa olunur. Bəzən müəllim bu məqsədlə şagirdlərə bu və ya 

digər müşahidələrin apaniması üçün tapşırıq verir. Məsələn, 

ibtidai siniflərdə çaylar, göllər haqqında verilən sadə məlumatlar 

zamanı şagirdlərə suyun buxarlanması, yerlə atmosfer arasında 

dövr etməsi, buludun və yağışın yaranması kimi kimyəvi və 

bioloji proseslər öyrədilir. Yuxarı siniflərdə isə şagirdlərin 

oksigen və hidrogen mövzulannı dərindən öyrənməsinə məhz 

ibtidai siniflərdə öyrədilən həmin biliklər stimul rolunu oynayır. 

Sadədən mürəkkəbə, ibtidaidən aliyə doğru biliklərin öyrədilməsi 

sanki bütöv bir sistem halında, konkret bir zaman ərzində baş 

vermir, şagirdlərin təfəkküründə konkret təsəvvürlərdən 

anlayışlara keçid kimi sadə anlayışlardan daha mürəkkəb 

anlayışlara, anlayışlar sisteminə keçid kimi baş verir. Bu zaman 

hər addımda əvvəllər əldə edilmiş yeni biliklərin birləşdirilməsi, 

onlar arasmda daxili bir əlaqənin yaranması baş verir. Başqa sözlə 

desək, köhnənin yeni ilə əvəzlənməsi baş verir. Köhnənin yeni ilə 

belə daimi əlaqəsi bütün tədris prosesini əhatə edir. 

Biliklərin mənimsənilməsi prosesinin düzgün qoyuluşu 

onunla xarakterizə olunur ki, şagirdlər öyrənilən materialı 

dərindən dərk edir, bacanq və vərdişlərini təkmilləşdirirlər. 

Biliklərin verilməsinin, bacanq və vərdişlərin aşılanmasının 

sistem halında həyata keçirilməsi şagirdlərin elmi 

dünyagörüşlərini inkişaf etdirir, tərbiyəlilik səviyyəsini yüksəldir 

və onlann hərtərəfli inkişafım təmin edir. 
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3.13. Biliklərin möhkəmləndirilməsi 

Şagirdlərə biliklərin verilməsi ilkin didaktik şərtlərdən 
hesab olunursa onlann möhkəmləndirilməsi ən başlıca didaktik 
şərtlərdən sayılır. Məlum olduğu kimi biliklərin verilməsinin 
yollan, vasitələri, imkanlan, üsullan, formalan çoxdur. Bütün 
hallarda biliklərin verilməsinin nəzəri və praktik əsaslanm 
müəyyənləşdirdikdən sonra həmin biliklərin 
möhkəmləndirilməsilə bağlı bir sıra ideyalann və nəzəri 
muddəalann verilməsi praktik müəllimlər üçün çox faydalı hesab 
olunur. Dünyanın bir sıra klassik pedaqoqlan, Azərbaycanın 
görkəmli mütəfəkkirləri, alimləri, metodistləri bu barədə çox 
dəyərli fikirlər söyləmişlər. Yan Amos Komenski, Konstantin 
Uşinski, Bəhmənyar Əl Azərbaycani, Mehdi Mehdizadə, Mərdan 
Muradxanov, Əhməd Seyidov, Nurəddin Kazımov, Əliheydər 
Həşimov, Əjdər Ağayev, Yusif Talıbov, Rəfiqə Mustafayeva, 
Akif Abbasov, Hikmət Əlizadə, Əmrulla Paşayev, Fərrux 
Rüstəmov, Sərdar Quliyev və başqaİan müxtəlif tipli 
məşğələlərdə şagirdlərə verilən bilildərin möhkəmləndirilməsi ilə 
bağlı bu gün üçün, mən deyərdim ki, bütün dövrlər üçün həmişə 
aktual ola biləcək faydalı mülahizələr söyləmişlər. 

Biz onlann bu barədə dediklərini təkrar etməmək şərtilə 
biliklərin möhkəmləndirilməsilə bağlı müəyyən konseptual 
ideyalann irəli sürülməsini məqsədəuyğun hesab edirik. , 

Ümumiyyətlə desək, klassik dövrlərdən tutmuş bu günə 
qədər Azerbaycanın bir sıra mütəfəkkirlərini bu məsələ daim 
düşündürmüşdür. Hətta biliklərin verilməsi və 
möhkəmləndirilməsinin nəzəri əsaslanm işləyənlər də olmuşdur. 
Onlardan biri Azərbaycan filosofu, pedaqoqu, orta əsr müsəl- 
manlannın. Şərq peripatetizminin nümayəndəsi, görkəmli 
mütəfəkkir Əbu Əli İbni-Sinanın şagirdi Əbülhesən Bəhmənyar 
Əl-Azərbaycanidir (1065). O, «Ət-Təhşil» («Dərketmə») adlı 
əsərində biliklərin verilməsi, onlann dərk edilməsi, yadda 
saxlanılması, sonradan yada salınması (hafizədə) və 
möhkəmləndirilməsi ilə bağlı bir sıra dəyərli fikirlər söyləmişdir. 
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Müasir Azərbaycan pedaqogikasının korifeylərindən sayılan 
professor Əjdər Ağayev və Əliheydər Həşimov həmin əsərin 
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş variantının bir hissəsini 
Moskvada çap etdirdikləri «Azərbaycan SSR-nin pedaqoji fikir 
antologiyası» əsərinə daxil etmişlər. Həmin əsərdəki nümunələrə 
(Ət-Təhsilin fəsillərinə) istinad edərək biz Bəhmən- yann məsələ 
ilə bağlı fikirlərini təhlil edəcəyik. 

Əbülhəsən Bəhmənar «Ət-Təhsil» əsərində nəzəri 
biliklərin qazanılmasının fəlsəfi mahiyyətini aydınlaşdırarkən onu 
həm nəzəri cəhətdən, həm də praktik cəhətdən məntiqi şəkildə 
şərh edir. Onun şərhinə görə insanın qazandığı biliklər əvvəlcə 
onun xəyalında canlanır, təfəkkür süzgəcindən keçdikdən sonra 
nitq vasitəsilə şərh olxmur. Şərh olunanı Behmənyar şüur 
materialı hesab edir. Həmin şüur materialı o zaman yadda 
saxlanılır ki, o, yaxşı dərk olunur. Yaxşı dərk olunan, hafizədə də 
saxlanılan həmin şüur materialı həqiqi biliyə çevriləndən sonra 
yaddaşda möhkəmlənir. Bəhmənyarın fikrincə seyretmə materialı 
həqiqi bilik olmadığı üçün onun dərk olunaraq yaddaşda möhkəm 
saxlanılması mümkün deyildir. 

Bəhmənyar yazır: «Dərk edilən əşyalarm təsəvvürü 
cürbəcür həyata keçirilir; o həm mücərrəd üslla alına bilər, həm də 
bəlli üsulla, yəni ilkin məlumatlar əsasında. Hər iki halda dərk 
edilən əşyaların təsəvvürü öz növlərinə bölünün) 

Birinci, bu nüı bölünməni ^tual sürətdə həyata keçirib və 
qaydaya salanda almır. Bölünmələr də bəzən lüzumsuz olur və 
dəyişkənliyə məruz qala bilirlər. Məsələn, «hər bir insan canlı 
məxluqdun> ideyasını eyni təsəvvür etmək olar, istər bir cür 
səslənə, istərsə də başqa cür, məsələn, «canlı məxluq hər bir 
inşanda özünü binizə verin>. Axınncı halda dərk edilən hər iki 
halda eynidir. Çünkü, təyinetmə hissləri təyin edilənin aynimaz 
əlamətlərindən ibarətdir, bu isə eyni deməkdir. Göndərmələrin də 
halı təxminən belədir, hansı ki, aynimaz əlamətlərdən ibarətdir, 
özləri də sonluğa aiddir. 

İkinci, bu artıq təssəvür yarananda, lakin bizim ruhumuz 
ondan yaranır, çünkü o eyni vaxta bir neçə şey barədə fikirləşə 
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bilmir, necə ki, biz nə barədəsə fikirləşəndə xəyalımızı da burada 
iştirak etməyə vadar edirik, xəyal isə hər şeyi birdən canlandıra 
bilmir. Məlumdur ki, biz nə barədəsə fikirləşəndə hökmən 
xəyalımızı iştirak etməyə vadar edirik və xəyalımızda onu elə 
iəsəwür edirik ki, iki dərketmə bölünməz vahid bir dərketmə olur. 
Eyniliklə biz bir şeyi görəndə də ümumi hissiyatımızda yeni bir 
forma olur, lakin hər iki dərketmə birləşib vahid olur, belə ki, biz 
seçə bilmirik ki, görmə üzvümüzdə nə canlanıb, ümumi 
hissiyatımızda nə; belə seçməni biz vasitə ilə ifadə etmə yolu ilə 
apara bilərik və beləliklə bilərik ki, ümumi hisiyyat yolu ilə, 
dərketmə yolu ilə yanaşı görmə yolu da var. 

Mən heç də etiraf etmirəm ki, dərk edilən özü-özlüyündə 
təfəkkürün predmetidir. Lakin biz təsəvvür edirik ki, xəyalımızda 
nə isə imaqinativə bənzər bir şey var, məsələn, həndəsi bir fäqur. 
Biz xəyalımıza da gətiririk ki, heç onun imaqinativə bənzəri ola 
da bilməz, məsələn, lüzumlu hadisənin özlüyündə adı. Əgər şüur 
zəifləyib fəaliyyətdən düşürsə və biz arüq xəyalımızda nə isə bir 
əşya canlandıra bilmiriksə, biz dərketmə bacanğını itiririk. Laldn 
bu nə şüurun zəifləməsindən, nə də ki, hissiyatımızm öz 
fəaliyyətini itirməsindən irəli gəlmir. 

Bəzən elə adamlara rast gəlirik ki, onlar əşyalann adını 
xatırlaya bilmirlər, lakin həmin əşyalann surəti onlann 
yadlanndadır. Eləcə də qocalıqdan şüuru zəifləmiş adam əşyanın 
adını, yaxud onun imaqinativ surətini yaddan çıxara bilər, lakin 
onun nə isə dərk edilən bir şey olduğunu xatırlaya bilər. Belə ki, 
qocalıq, ağıl zəifliyi, şüurun və zehnin qüsurudur, ona görə belə 
adamlar əvvəlcə tanıdıqlanm indi tanıya bilmirlər, hər şey tez 
yadlanndan çıxır, onlar yalnız fikir mülahizəsi irəli sürürlər. 
Lakin bunlann hamısı ruhla yox, şüurla bağlıdır. Belə yabançı 
səbəblər sinə-mədə sətəlcəmi və qızdırmalı, titrəməli xəstələrdə 
olur, sonra isə yox olur; bunlann hamısı yalnız daxili hissiyyatın 
korlanmasmdan yarämn 

Üçüncü, məsələn, səndə belə bir sual yaranan zaman, sən 
tamdığma müraciət edərək təhlil edirsən və həmin an 
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sualın cavabı ağlına gəlir; sən əminsən, elə cavab verə bilərsən ki, 
həmin cavab hissələrə bölünməsin və bundan sonra əmələ gələn 
təəssüratı hadisələrə bölürsən. Sadə bilik, hansı ki, həm də şüurun 
həmişə aktivləşdirilməsi hesabına yaranan haldır və o, bizim 
şüurumuzu elə vəziyyətə gətirir ki, bu haldan sonra mütləq 
hissələrə bölünmüş təsəvvür yaranır. 

Şüur materiyasından ayn düşmüş substansiyalarla 
bilavasitə əlaqədə olan və dərk edilən təsəvvürlər kateqoriyasına 
aiddir. Lakin hansısa bir təcrid olunan kosmik ruha bağlıdır və 
ona görə də 0, özü dərk olunanla şərtlənən və hissələrə bölünmüş 
kateqoriyasına aiddir. Şüur materiyasından təcrid olunanlann 
bizim ruhumuza münasibəti olmasaydı, hissələrə bölünmüş bilik 
də olmazdı. 

Şüur ya maddi, ya da bacanğına görə şüur olur, yəni ilk 
dərk edilən əşyaları tapmış olur və özündə müəyyən şeyi saxlayır; 
hansı ki, iki hissəyə bölünür: birinci, ən sadə dərk edilənə malik 
olan şüur, ikinci, hissələrə bölünənləri dərk etməyə malik olan 
şüur, - hər ikisi əlbəttə müəyyən şeydən ibarətdir, ya da daxilində 
aktual dərk edilən əşyalan yaradan şüur və hansı ki, o qavradığını 
dərk edir - bu əldə olunmuş şüur adlanır. 

Şüurun bütün bu funksiyalannı nəzərə alaraq aşağıda- kılan 
demək olar: həqiqət ondan ibarətdir ki, bizim ruhumuz tam 
meylliyə çatana qədər təfəkkür və onda yaranan aktual şüurun 
hesabına istədiyi vaxt onu potensial vəziyyətdən aktual vəziyyətə 
çıxartmış olur. Bu zaman o, materiyadan təcrid olunmuş şüura 
yaxınlaşa bilir və onda cism və predmetlərin formalan ona ya 
təcrid edilən və ya dərk edilən şəkildə axır. Meyl təhsilə qədər tam 
olmur, təhsildən sonra isə tam olur. İlkin təhsil gözlərin 
sağalmasına bənzəyir: gözlər sağalanda istədikləri vaxt müəyyən 
forma aldıqlan əşyalan görürlər, əşyalardan aynlananda isə 
axınncı bilik əşyasma və yaxud aktuallığa yaxın ippotensiyada 
hissiyyat qəbul etməsinə çevrilir. 

O ki, qaldı dərk edilənin insanın zehnində qalmasına, bu 
belədii Tər hansı bir əşya barədə fikirləşəndə adamın yadına 
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əşya ilə yanaşı onun adı, ya da yaddaşda qalan imaginativ obrazı 
düşür. Sən də bilirsən ki, bu dərk edilən həmin əşya bir və ya 
digəri nəzərdə olan, dərk edilən əşyadır. Əgər sənin yadına onunla 
yanaşı digər dərk edilən əşya, ya da başqa dərk edilən əşyanın adı 
düşsəydi, onda sən bilərdin ki, o sənin fikirləşdiyin deyil. Eləcə də 
əgər sənin yadına müəyyən əşyanın adı (həm də onun başqa adı 
ola bilər) düşsə və əgər sən hər iki adı xatırlasan, onda sən 
bilərsən ki, bu həmin əşyadır, lakin yadına başqa ad düşsə, onda 
bilərsən ki, bu başqa əşyadır. 

Bu cür yadda saxlama xəyalın köməyi ilə və zehnin gücü 
ilə alınır: dərk edilən ideyalar yaddaşda ona görə qalır ki, onlar bu 
iki qüvvədə həkk olunurlar. 

Ruh bu qüvvələrə üz tutanda dərk olunanların formaları və 
məzmunu konkretləşir. Necə ki təhsil vaxtı dərketmənin hüdudlan 
genişlənir. İnsan oxuduqlanm əvvəl qavrayır, sonra dərk edir. 
Dərk etdiklərini uzun müddət hafizəsində saxlamağa müvəffəq 
olur. İnsan bilik təcrübəsini (və ya təcrübədə qazan- dıqlan 
bilikləri) tez-tez yada saldıqda, onu birdəfəlik yadda saxlaya bilir. 
Buna biliklərin möhkəmləndirilməsi də deyilir» (Bax. Ət-Təhsil, 
VHI, IX, XII fəsillər). 

Göründüyü kimi hələ XI əsrdə Əbülhəsən Bəhmenyar əldə 
edilmiş biliklərin qavranılması, dərk edilməsi, hafizədə 
saxlanılması, yada salınması, yadda saxlanılaraq 
möhkəmləndirilməsinin fəlsəfi mahiyyətini və məntiqi əsaslarını 
aydınlaşdırmışdır. Belə yanaşma pedaqoji cəhətdən də səciyyəvi 
sayıla bilər. 

Pedaqoji prosesdə biliklərin möhkəmləndirilməsi təliminin 
əsas ünsürlərindən biri hesab olunur. Möhkəmlətmənin əsas 
məqsədi qavrama və anlama prosesində əldə edilmiş biliklərin 
uzun müddət yadda saxlanmasını təmin etməkdir. Təcrübə və 
müşahidələr göstərir ki, şagirdlər hər hansı bir tədris materialım 
əvvəlcə asanlıqla anlayırlar. Lakin sonra həmin materialı tədricən 
unudurlar. Bu zaman həmin tədris materialına uyğun şagirdlərin 
əldə etdikləri biliklərin möhkəmləndirilməsi zərurətə çevrilir. 
Bəzi müəllimlər bunun 
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üçün sual-cavab aparmaqla möhkəmləndirməni temin etmək 
istəyirlər. Unutmaq olmaz ki, sual-cavab yalmz şagirdin 
qazandığı bilikləri bir növ yadda saxlamada daha çox kömək edir. 
Möhkəmləndirmənin ən əsas amilləri təkraretmə, yada salmadır. 

Biliyin möhkəmləndirilməsinin bir neçə forması dərk 
olunmuş biliklərin yaddan çıxanimasmın qarşısmın alınması 
məqsədilə qavranılan materialın şəgirdlər tərəfindən təkrar 
istehsalıdır. 

Biliklərin ilkin möhkəmlənməsi hələ son dərəcə qeyri- 
sabit olan və möhkəmlənməyə ehtiyacı olan yeni əlaqələrin 
yaranmasının ardınca baş verir. Bu o deməkdir ki, aşağı siniflərdə 
şagirdlərin biliklərinin ilkin olaraq möhkəmləndirilməsi xeyli 
miqdarda təkrarlamalar tələb edir. Yuxan siniflərə keçildikdə 
vəziyyət bir qədər başqa şəkil alır, çünki burada şagirdlərin əqli 
fəaliyyətinin xarakteri dəyişir. Bundan əlavə, yeni qəbul edilmiş 
biliyin tam təkrarlanması öyrənilən materialın həcminin kəskin 
şəkildə azalmasma gətirib çıxara bilər. Buna görə də şagirdlərin 
qavradıqlan yalnız başlıca biliklər möhkəmləndirilir. Təcrübələr, 
müşahidələr və xüsusi tədqiqatlar göstərmişdir ki, V-VII 
siniflərdə keçilən dərslərdə alınan biliklərin ilkin 
möhkəmləndirilməsi əsas ən yeni faktlann, təsəvvürlərin təkrar 
olunması ilə baş verir. Təkrarlar planlı, məqsədyönlü 
apanimalıdır. Tədqiqatlar göstərir ki, qısa müddətli, uzun 
müddətli və cari təkrarlardan istifadə edilməsi 
möhkəmləndirmənin səmərəsini artınr. 

Tədris materialının möhkəmləndirilməsi üzərində aparılan 
işin nəticəsi həmin materialın şagirdlər üçün hansı dərəcədə 
maraqlı olmasından çox asılıdır. Bu zaman müəllimin problem 
situasiya yaratması daha faydalıdır. Çünki məhz problem 
situasiya təkrar üçün zəmin yaratmış olur. 

Tədris materialının ilkin möhkəmləndirilməsi zamanı orta 
və yuxan siniflərdə şagirdlər müstəqil olmağa daha çox can 
atırlar. Onlar müəllimin verdiyi tapşmqlar üzrə qavranılmış 
mühüm materiallan təkrar etməyi sevirlər. Bu zaman həm fəal, 
həm də cari təkrarlardan istifadə olunması 
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yaxşı nəticə verir. 
Dediklərimizə yekun vurarkən onu da qeyd etməliyik ki, 

təkrarlama işi məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil surətdə 
aparıldıqda, əldə olunan biliklərin möhkəmləndirilməsi işi daha 
böyük səmərə verir. Biliklərin möhkəmləndirilməsi isə 
şagirdlərin gələcək həyata hazırlanmasında əvəzsiz rol oynayır. 

3.14. Müqayisə ağlın sönməz məşəlidir 

Hər bir fikri söyləməzdən qabaq müəyyən müqayisələr 
aparmaqla həmin fikri məntiqi cəhətdən müfəssəl söyləməyə 
imkan verir. 

Orta ümümtəhsil məktəblərində şagirdlərə müqayisəli fikir 
söyləməyin çox böyük üstünlükləri vardır. Belə ki, müqayisə 
şagirdin duyğulannı, qavrayışını, hafizəsini, təxəyyülünü və 
təfəkkür tərzini inkişaf etdirir. Respublikamızda ilk dəfə olaraq 
müqayisənin elmi, nəzəri və praktik əsaslannı fundamental 
şəkildə işləyən və müqayisəni ağlın sönməz məşəli adlandıran 
Azərbaycanın görkəmli alimi, professor Nurəddin Kazımov yazır 
ki, müqayisəyə gələn tərəflərdən birinə istinad edərək digərində 
müvafiq əlamətlərin olub olmamasının mütəxəssis tərəfindən 
müəyyən ardıcıllıqla üzə çıxaniması və bu əsasda 
ümumiləşdirilməsi müqayisədir. 

Müqayisəni anlayışlar haqqında təsəvvürün yaranmasına 
xidmət edən üsul kimi təqdim edənlər də səhv etmirlər. Çünki hər 
hansı bir şagirdə yeni anlayışı müqayisə aparmaqla daha tez 
öyrətmək olur. 

Məlum olan anlayış müəyyən bir təfəkkür formasıdır. 
Təfəkkür forması olan anlayış obyektiv gerçəklikdəki predmet və 
hadisələrin hər hansı bir fikir kimi sözlərlə ifadə olunur. 

İstər dilçilikdə, istər bədii ədəbiyyat materiallannda, istər 
psixologiyada, istərsə də pedaqogikada anlayışlar müəyyən 
təsəvvürlərin məhsulu hesab olunur. Şagirdə hər hansı bir anlayış 
haqqında məlumat verilir və həmin an o. 
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həmin anlayışı təsəvvür etməyə başlayır. Ona görə pedaqoji 
ədəbiyyatda iddia edilir ki, anlayışlar öz-özlüyündə 
təsəvvürlərdən yaranmırlar. Bu və ya digər predmetlər barədə bir 
çox təsəvvürlərin mövcudluğu hələ onun haqqında anlayışın 
olması demək deyildir. 

Anlayış çoxlu fərdi hadisələrin mühüm əlamətlərinin 
ümumiləşdirilməsi kimi meydana çıxır. 

Anlayışlann yaranması mücərrəd təfəkkür prosesidir, bu 
proses nitqlə sıx bağlıdır. Müəllim anlayışlan formalaşdıraraq 
şagirdlərin təfəkkür fəaliyyətini istiqamətləndirir. Burada ən 
əvvəl müqayisəni tətbiq etmək lazımdır. Müqayisəetmə və 
tutuşdurma prosesləri təlimin bütün mərhələlərində daim 
müşayiət olunan tədris prosesidir. Yalnız müqayisə etmə 
sayəsində şagirdlər ətraf aləmin predmetləri və hadisələrini, 
onlann əlamətlərini və xassələrini dərk edirlər. Sait səslər samit 
səslərlə müqayisədə mənimsənilir. Cümlənin növlərinin 
mənimsənilməsi yalnız onlann tutuşdurulması, müqayisə 
olunması nəticəsində mümkündür. Prof N.Kazımov haqlı olaraq 
göstərir ki, müqayisə ağlın sönməz məşəlidir. 

Şagirdləfdə öyrənilən predmetlər və hadisələr barədə 
düzgün təsəvvürlərin və anlayışların yaranması bir an içində baş 
vermir. Şagirdlərdə dəqiq təsəvvür yaranması və onlarda düzgün 
anlayışlann formalaşması üçün predmetə baxmaları, həmin 
predmeti diqqətlə müşahidə edə bilməsi kifayətdir. 

Şagirdlərdə anlayışlann formalaşması prosesi tədris 
fənlərinin məzmunundan asılıdır. Hər bir elm maddi aləmin 
hadisələrinin özünəməxsus əlaqələrini, münasibətlərini və 
asılılıqlannı ciddi şəkildə əks etdirir. Fizika üzrə faktlar sistemini 
və elmi anlayışlan mənimsəmək heç də Azərbaycan dilinin 
qrammatikası üzrə faktlan və anlayışlar sistemini mənimsəmək 
deyildir. Hər bir predmetdə faktlann, anlayış- lann, 
qanunauyğunluqlann xarakteri spesifikdir, çünki maddi aləmin 
hərəkətinin müxtəlif formalan burada keyfiyyətcə əks etdirilir. 

Cari təkrarlamalar həm də əvvəllər öyrənilmiş və 
yaddançıxma ərəfəsində olan materiallann təkrarlamalanndan 
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ibarətdir. Belə təkrarlamalar ya müəllimin suallan, ya da 
tapşınqlanm yerinə yetirilməsi əsasında baş verir. 

Düzgün qurulmuş təkrarlama bilikdə müxtəlif əlaqələrin 
möhkəmlənməsi, şagirdlərin mənimsədiyi biliklər sisteminin 
yaranması və ümumiləşdirmələrin izahı ilə xarakterizə olunur. 

Materialın fəal və sistemli möhkəmlənməsi, öyrənilməsi 
və təkrarlanması prosesi məktəblilərin əqli işinin fəallığında və 
onlarm yaddaşının inkişafmda əks olunur. Əgər məktəblilər təlim 
prosesində müəllimin sözünü və dərsliyin mətnini passiv şəkildə 
öyrənirsə, onlarm heç biri qavrayış və ümumiləşdirmə- lərlə bağlı 
deyilsə, onda şagirdlərdə yaddaş mexaniki şəkildə inkişaf 
edəcəkdir. Öyrənilən predmetlər fəal şəkildə qavranıl- dıqda, 
faktlar və anlayışlar ümumiləşdirildikdə, bu anlayışlar dərk 
olunmuş halda tətbiq olunduqda məktəblilərin yaddaşı inkişaf 
edir. Belə şəraitdə biliklərin möhkəmləndirilməsi dərk olunmuş 
hesab edilir, şagirdlər materialı yadda saxlamaq vəzifəsini 
qarşılanna qoyurlar, başlıca fikirləri ayırırlar, onlann məntiqi 
əlaqələrini tapır və bu vəziyyətdə onlan öyrənirlər. Bu halda fikir 
yaddaşı inkişaf ecür ki, bu da biliklərin mənimsənilməsi 
sahəsində gələcək iş üçün toplanmış təcrübədən, əldə edilmiş 
bilikdən səmərəli istifadə etməyə kömək edir. 

Deməli, həm materialın yadda saxlanması, həm də 
şagirdlərin yaddaşının inkişafı müəllimin təşkil etdiyi qavrama, 
şagirdlərin bilikləri möhkəmləndirməsi və öyrənməsi prosesindən 
asılıdır. 

3.15. Təlimin prinsipləri 

İndiyə qədər nəşr olunan «Pedaqogika» dərsliklərində və 
digər pedaqoji ədəbiyyatlarda təlimin prinsipləri anlayışına 
müxtəlif tərəflərdən yanaşmışlar. M.Muradxanovun redaktəsi ilə 
1964-cü ildə nəşr olunan «Pedaqogika» dərsliyində təlimin 
prinsipləri, təlimin müvəffəqiyyətlə nəticələnməsini təmin etmək 
üçün irəli sürülən əsas tələb kimi qəbul edilir. 1993-cü ildə nəşr 
olunan «Pedaqogika» dərsliyində (müəllifləri 
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Y.R.Talıbov, Ə.A.Ağayev, İ.N.Isayev və A.İ.Eminov) isə telim 
prinsiplərini tədris prosesində səmərəli və keyfiyyətli fəaliyyəti 
təmin edən vacib tələblər sistemi adlandınlır. N.Kazımov və Ə. 
Həşimovun birgə yazdıqlan «Pedaqogika» (1996) dərsliyində 
təlim prinsiplərinə belə tərif verilir: «Telimin 
qanunauyğunluqlanndan irəli gələn, onun məzmununa, üsullanna, 
təşkili formalanna təsir göstərən, müəllim və girdlarin birgə 
f^liwətini səmərəli qurmağa imkan verən idaktik oavdal^^ telim 
prinsipləri deyilir». Bir qrup pedaqoqlar is^əIım prinsipinə dərk 
olunmuş qanunlardan istifadə etmək, digər qrup isə əsaslı 
fundamental ideya mənasında yanaşmışlar. 

Təlim prinsipləri haqqında söylənilən bu fikirlər mahiyyət 
etiban ilə eyni məqsədə, müəllim və şagirdlərin birgə fəaliyyətini 
səmərəli qurmağa, təlimin ke^yyətinin yüksəldilməsinə xidmət 
edir. 

Təlim prinsipləri tərbiyə və təhsilin məqsədləri ilə 
müəyyən olunduğundan müxtəlif dövrlərdə dəyişikliklərə məruz 
qalmışdır. Bəzi prinsiplər öz əhəmiyyətini itirmiş, pedaqoji 
səhnədən uzaqlaşmışdır. Məsələn, XVH əsrdə Komenski 
tərəfindən irəli sürülmüş təbiətvarilik prinsipi və sonrakı 
dövrlərdə mövcud olmuşdur. Digər prinsiplər sosial şəraitin 
tələbinə uyğun olaraq öz əhəmiyyət və məzmununu qismən 
deyişmişdir. Belə ki, ^III-XIX əsrlərdə irəli sürülən və inkişaf 
etdirilən şüurluluq prinsipi indi də pedaqogika dərsliklərində öz 
aktuallığını saxlayır, məzmunu getdikcə təkmilləşir. 

Təlim prinsiplərini təsnif etmək baxımından da fikir 
müxtəlifliyi mövcuddur. Məs. M.A.Danilov «Orta məktəb 
didaktikası» adlı əsərində (M. 1975) 7 prinsipin, Y.K.Babanski 
«Pedaqogika» (M. 1983) dərs vəsaitində 10 prinsipin adını çekir. 
1988-ci ildə nəşr olunan «Pedaqogika» dərsliyində isə 13 
prinsipinin olduğu göstərilir (müəllif bunlan pedaqoji prinsip 
adlandınr). N.İ.Boldırev, N.K.Qonçarovun red^əsi ilə 1968-ci 
ildə buraxılmış «Pedaqogika» dərsliyində isə 7, 
Q.İ.Şukinamn redaktorluğu ilə çapdan çıxmış (1970) «Peda 
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qogika şkolı» adlı dərs vəsaitində və D.O.Lordkipanidzenin 
1985-ci ildə nəşr edilmiş «Didaktika»sında 5 prinsipin adı 
göstərilir. Azərbaycanda 1964-cü ildə nəşr olunan «Pedaqogika» 
dərsliyində 7, 1983-cü il nəşrində isə 13 prinsipin adı göstərilir. 

Bütün bunlar onu göstərir ki, ayn-ayn pedaqoqlar məktəbin 
xüsusiyyətlərini əks etdirməklə təlim prinsiplərinin sistemini 
yaratmağa çalışmışlar. 

Təlimin prinsipləri isə ictimai tələbat, elmi-texniki 
tərəqqinin nailiyyətləri, təhsildə baş verən islahatlar, müəllimlərin 
təcrübəsi ilə əlaqədar deyişir, yeniləşir. 

Təlim prinsipləri təlim prosesi ilə birgə inkişaf edir, onun 
komponentlərinin başlıca tələblərini və ümumi istiqamətini, təlim 
prosesinin məzmununu, üsullarmı, təşkili formalanm müəyyən 
edir. 

Təhsil islahatı və məktəbin qarşısında duran mürəkkəb 
vəzifələr təlimin prinsiplərinin sisteminin elmi surətdə işləyib 
hazırlamağı tələb edir. 

Müəllim təlimin prinsiplərinin hər birindən dərs prosesində 
tətbiqində səmərəli istifadə etməyi bacarmalıdır. Təlim prinsipləri 
o zaman optimal xarakter daşıyır ki, müəllimlə şagirdin birgə 
fəaliyyəti təmin olunmuş olsun və bu proses şagirdi fəallaşdırsın. 
Hər hansı bir təlim prinsipini bir dərs çərçivəsində 
mütləqləşdirmək də olmaz. Bütün prinsiplər bir-biri ilə diplektiv 
vəhdətdə həyata keçirilir. 

Yuxanda sadaladığımız bütün təsnifat variantlannı 
ümumiləşdirərək və konkret tarixi şəraiti, təhsilin məzmununun 
yeniləşdirilməsi kontekstindən çıxış edərək təlimin prinsiplərini 
aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: 

1. Təlimin müasir həyatla, inkişafla əlaqələndirilməsi pri 
nsipi; 

2. Təlimin təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafedici 
prinsipi; 

3. Təlimin elmiliyi prinsipi; 
4. Təlimdə humanistleşdirilmə prinsipi; 
5. Təlimdə şüurluluq və fəallıq prinsipi; 
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6. Təlimdə sistematiklik və ardıcıllıq prinsipi; 
7. Təlimin əyanilik prinsipi; 
8. Təlimdə psixoloji xüsusiyyətlərin nəzərə alınması 

prinsipi. 

Təlimin müasir həyatla əlaqələndirilməsi prinsipi 
l 

j 

I Bu prinsip pedaqogikada ən çox işlənən və tədrisin 
sənterəliliyini artırmağa kömək edən prinsiplərdəndir. 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 
istər fənnin, istərsə də ayn-ayn mövzulann öyrədilməsi zamanı 
keçirilən materialın həyati əhəmiyyətini şagirdlərə başa 
salmalıdır. Müəllim ayrı-ayn fakt və hadisələri, şagirdlərin 
yaşadıqlan regionda, respublikada, dünyada baş verən proseslərlə 
əlaqələndirməli, dərsin canlı, yaradıcı keçilməsinə nail olmalıdır. 
Bunun üçün ilk növbədə müəllimin özünün məlumatlılığı, 
elmi-nəzəri hazırlığı, geniş dünyagörüşü olmalıdır. Tədris ilinin 
bu cür qurulması şagirdləri praktik cəhətdən sosial-iqtisadi 
mədəni həyatda iştirak etməyə hazırlayır^ 

Təlimin həyatla əlaqələndirilməsi kortəbii şəkildə, nəyinsə 
xatirinə həyata keçirilməməlidir. Əlaqələndirmə keçilən 
mövzunun xarakterinə uyğun gəlməli, onu tamamlamalıdır. 

Təlimin təhsiUəndirici, tərbiyəedici və inldşafetdirici 
prinsipi 

Bu prinsip altında təlimin təhsiUəndirici, tərbiyəedici və 
inkişafedici funksiyalan dayanır. Bunlann hər biri qarşılıqlı 
əlaqədə görülür. Təlim təhsili həyata keçirmək prosesidir, təhsil 
isə təlim üçün həm əsas, həm də nəticə hesab edilir. 
TəhsiUəndirici prinsip zamam şagirdlər proqram üzrə nəzərdə 
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tutulmuş bilik, bacanq və vərdişləri mənimsəyirlərsə, tərbiyəedici 
funksiya zamanı şagirdlərlə əxlaqi, mənəvi, estetik, əmək, ekoloji, 
iqtisadi tərbiyə üzrə iş aparılır, onlara müsbət keyfiyyətlər aşılanır, 
müvafiq adət və vərdişlər yaradılır, tnkişafetdirici prinsip deyəndə 
şagirdlərin fiziki və psixi qüvvələrinin inkişafı nəzərdə tutulur. 
Fiziki qüvvələrə, yerimək, qaçmaq, üzmək, tullanmaq və s. 
keyfiyyətlər daxildir. Psixi qüvvələrə isə duyğular, qavrayış, 
təsəvvür, təfəkkür, diqqət və s. aid edilir. Bunlarm hər biri 
şagirdlərə müəyyən tərbiyəvi təsir gösterə bilir. Ona görə de 
müəllim həmişə təlimin tərbiyəvi gücündən səmərəli istifadə 
etməli, istiqaməti düzgün müəyyənləşdirməlidir. Bu prinsipin 
tətbiqi zamanı müəllim-şagird münasibətlərində xeyirxahlıq, 
insanpərvərlik, sadəlik, qayğıkeşlik nümayiş etdirməli, hörmət və 
tələbkarlığı birləşdirməyi bacarmalıdır. 

Ümumiyyətlə telim prosesində bu prinsipin istər 
təhsilləndirici, istər tərbiyəedici və istərsə də inkişafetdirici 
əhəmij^əti olduqca genişdir. 

Müəllim tədris prosesində bunların hər birindən səmərəli 
istifadə etməli, şagirdlərin inkişafına nail olmalıdır. 

Təlimin elmlik prinsipi 

Müdriklər demişkən, elmsiz təlim, təlimsiz elm ola bilməz. 
Təlimdə elmlik prinsipi o deməkdir ki, şagirdlərə verilən 
məlumatlar, müəllimin pedaqoji işdə atdığı hər bir addım, dərsin 
hər hansı bir mərhələsində şagirdlərə aşılanacaq bilik, bacanq və 
vərdişlər elmi cəhətdən əsaslandırılır. Bu prinsipin köməyi ilə 
müxtəlif elmlər sahəsindəki yeniliklər təlimin məzmımuna 
gətirilir. Elmilik prinsipinə bir sıra başlıca tələblər verilir. 

1. Şagirdlərin elmi biliklərə yiyələnmələri üçün 
öyrəndikləri predmet və hadisələrin düzgün, obyektiv şəkildə 
qavramalınnı təmin etmək lazımdır. 

2. Şagirdlər predmetlərin mühüm əlamətlərini və 
xassələrini, predmet və hadisələr arasındakı əlaqələri və münasi- 
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bətləri dərindən dərk etməlidirlər. 
3. Tədrisin elmiliyi həm də terminlərin dəqiq tətbiqinə 

əsaslanır. Elmdə yalnız qəbul edilmiş terminlərdən istifadə 
etməli, köhnə terminlər isə müqayisə edilməlidir. 

4. Öyrənilən predmet və hadisələri düzgün mənimsəmək 
üçün şagirdlər onlann müasir elmi mahiyyətini, daxili 
qanunauyğunluqlanm dərk etməlidirlər. Öyrənilən hadisələrin 
inkişaf mənzərəsi onların təsəvvürlərində canlandırılmalıdır. 
Elmlik prinsipi tədris materiallannın öyrədilməsi ardıcıllığında 
nəzərə alınmalıdır. İstər dərslikdə, istərsə də müəllimin şərhində 
şagirdə verilən biliklər ardıcıl, əlaqəli, şagirdlərin başa 
düşəcəkləri səviyyədə təqdim edilməlidir. 

Elmin, elmi məlumatlann sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə 
şagirdləri həddən artıq elmi-nəzəri məlumatlarla yükləmək 
olmaz. Ancaq mövzunun tələb etdiyi en zəruri məlumatlar şagirdə 
çatdırılmalıdır. 

Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, fənlərin tədris 
prosesində şagirdlərə verilən tapşınqlar, təbiətdə, cəmiyyətdə baş 
verən hadisələrin müşahidəsi, mənbələr üzərində işləmək, 
araşdırmalar aparmaq kimi qabaqcıl müəllimlərin təcrübəsi de 
şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacanğının inkişafına təkan verir. 
Şagirdləri ən yeni elmi nəzəriyyələrlə tanış etmək, elm və 
texnikanın müasir ideyalarını nəzərə alaraq şagirdlərin idrak 
imkanlanmn artmasım təmin etmək müəllimdən geniş 
məlumatlılıq və pedaqoji ustalıq tələb edir. 

Elmlik prinsipi müəllim hazırlığından asılıdır, əks təqdirdə 
müəllim öz yetirmələrini mütərəqqi elmi metodlarla lazımi 
səviyyədə silahlandıra bilməz. 

Təlimin humanistləşdirilməsi prinsipi 

Bu prinsip pedaqogikaya son zamanlar gətirilmişdir. Lakin 
humanist ideyalann tarixi qədim dövrlərə gedib çıxır. Qətran 
Təbrizinin, Nəsirəddin Tusinin, Saib Təbrizinin, Nizaminin 
əsərləri ilə tanış olduqda, orada humanist ideyalara dair çox 
dəyərli nümunələrin şahidi oluruq. Hələ XII əsrdə huma 
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nist təhsilin böyük əhəmiyyətini duyan Nizami təhsilin 
məzmunundan danışmasa da müəllimin mədəniyyətindən söz 
açmış, onu humanist ideyalar yaymağa və kamilliyə çağırmışdır. 

Təhsilin humanist prinsiplər əsasında qurulması ideyası 
Avropada əsasən XIV-XVI əsrlərdə formalaşmışdır. Vaxtilə 
Azərbaycanda S.Urməvi, Əssar Təbrizi, İngiltərədə T.Mor, 
Fransada F.Rable, J.Parijski və digər humanistlər təlim- tərbiyə 
verilməsi prosesində humanist ideyaları yaymış, fiziki cəzaya 
qarşı çıxmışlar. 

Humanistləşdirmə prinsipi müəllim və şagird fəaliyyətləri 
arasında qarşılıqlı əlaqəyə, dərin ehtirama, rəğbətə, qayğıya 
əsaslanır. 

Şagird şəxsiyyətinə hörmət, onunla əməkdaşlığa hazır 
olmaq, xoş münasibət və ünsiyyət yaratmaq humanistləşdirmə 
prinsipinin əsasını təşkil edir. Buna əməl edən müəllim həmişə 
uğur qazanır, şagirdlər onu sevir, fənlərinə böyük maraq 
göstərirlər. Əks halda müvəffəqiyyət qazanmaq mümkün deyil. 
Qorxuya, cəzaya əsaslanan təlim istər müəllim, istərsə də şagirdə 
heç nə vermir. 

Humanist pedaqoq Melonxton hər gün məktəbə gələrkən 
üzünü uşaqlara tutub deyərmiş: «Sabahınız xeyir, gələcəyin 
həkimləri, müəllimləri, kanslerləri, nazirləri. Sabahınız xeyir!». 
Bəzən ətrafdakılar buna gülərmiş. Deyərmiş ki, siz nəyə 
gülürsünüz. «Nə üçün belə deyirsiniz?». 

O cavab verirdi ki, «bəli, mən bunlann hər birində 
gələcəyin 0 insanlanm görürəm». 

Göründüyü kimi, təlim-tərbiyə müəssisəsində şagirdin 
şəxsiyyətinə, mənliyinə, ləyaqətinə hörmət edilməlidir. Müəllim 
öz şagirdini sevməlidir. Şərq xalqlannm bir məsəlində deyildiyi 
kimi - «Müəllimə hörmət etməklə müəllim ola bilərsən». Müəllim 
hər bir şagirdin cəmiyyətə yararlı, gərəkli adam olduğunu başa 
salmalı və onda inam yaratmalıdır. 

Humanist münasibətlər imkan verir ki, müəllimlə şagird 
arasmda söhbətlər açıq ürəklə apanism. Çünki sərbəst fikir 
mübadiləsi onların hər ikisinə çox şey verə bilər. Y.A.Ko- 
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menski yazırdı ki, şagirdlərin hər şeyi danxmadan yerinə 
yetirməsi üçün onlara atalıq qayğısı ilə yanaşmaq lazımdır. Onlar 
bilsinlər ki, müəllimlər onlann mənəvi valideynləridir. 

Təlimdə sisteminik və ardıcıllıq prinsipi 

Sistemlilik mövzunun məzmımundakı məntiqə 
əsaslanmalıdır. Mövzunun bitmiş hissələri, bölmələri bu sistemin 
başlıca ünsürləridir. Müşahidələr göstərir ki, təlimdə sistem- 
liliyin və ardıcıllığın pozulması biliklərin mənimsənilməsini son 
dərəcə çətinləşdirir. Əgər şagirdlər sözlərdə vurğularm yeri 
barədə qaydalan zəif mənimsəyiblərsə və saitləri tapmaqda 
çətinlik çəkirlərsə, onda kökdə vurğusuz samitlərin düzgün 
yazılması haqqında qaydalan mənimsəmək iqtidannda 
olmayacaqlar və eyni zamanda da bu qaydalardan praktikada 
istifadə edə bilməzlər. Riyaziyyatda adi kəsr üzərində əməlləri 
mənimsəməyən və hesablamalarda baş verən eyni dəyişiklikləri 
dərk etməyən uşaqlar kəsrlər üzərində əməliyyatlann mahiyyətinə 
vara bilməzlər. 

Biliklərin sistemli şəkildə mənimsənilməsi şagirdlərin 
idrak qüvvələrinin və qabiliyyətlərinin ardıcıl inkişafinı təmin 
edir. Şagirdlərin təfəkkürü məhz bunun sayəsində inkişaf edir. 
İbtidai siniflərdə adi və çox da böyük olmayan şer parçalannm 
öyrənilməsi şagirdlərin yaddaşının möhkəmlənməsinə təsir 
göstərir, müəllim məhz bunun sayəsində öyrənilən materialın 
həcmini tədricən artırmaq, orta və yuxan siniflərdə bu sahədə 
onlan çətin tapşınqlara hazırlamaq imkanı əldə edir. 

Bütün tədris proqramlan təlimin sistemliliyi və ardıcıllığı 
prinsipi əsasında işlənib hazırlanır. Proqramlardakı sistemlilik və 
ardıcıllıq şagirdlərdə sistemli biliklərin əldə olunmasına zəmin 
yaradır. Şagirdlərin sistemli biliklərə yiyələnməsi isə tədris 
prosesində həll edilir. Tədrisdə sistemlilik. şagirdlərin köhnə 
bilikləri əsaslı şəkildə mənimsədikdən sonra yenilərinə keçməsi 
ilə təmin olunur. Odur ki, şagirdlər əvvəlki Ijilikləri 
mənimsəməmiş onlara yeni biliklər verilməməlidir. 

Faktik materiallann sistemli şəkildə tədris olunması 
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elmdə apancı ^eyalann və prinsiplərin işıqlandıniması ilə sıx 

bağlıdır. Məİctəb təliminin inkişaf tarixindən məlumdur ki, elmi 

prinsiplər tədrisi sisteminə təsir göstərir. Məsələn, məktəbdə 

tədris edilən təbiətşünaslıq XIX əsrin ortalanna qədər müxtəlif 

qrupdan olan heyvanlar və bitkilər fəsiləsinin, dəstəsinin, 

ailəsinin və öz aralannda yalnız zahiri cəhətdən əlaqəsi olan 

növlərin xarakteristikasını öyrənirdi. O vaxt dərslik 500 səhifə 

həcmindən çox idi. Burada ayn-ayn heyvanlar təsvir edilmişdi, 

onlann adlan yalnız bir nümunə kimi çəkilirdi. Bəzi hallarda isə 

bu heyvanlann yaşadıqlan yer, hətta şəkilləri göstərilməklə bu və 

ya digər növlərin təsviri verilirdi. 

Dərslikdə verilmiş materiallar son dərəcə quru idi. 

lüzumsuz hesablamalar və təsvirlər baş alıb gedirdi. Bu 

materiallar «sırf süni» sistemdə yerləşdirilmişdi. Orqanizmin 

genetik münasibətləri üzərində deyil, təsnifatlaşdırma sistemi 

üçün əlverişli olan əlamətlərə tabe edilirdi. Bütün bunlar elmin 

inkişaf səviyyəsi ilə izah edilirdi. 

Məktəbin əvvəlki inkişaf mərhələlərində ən böyük elmi 

kəşflər və elmi nailiyyətlər tədriclə, həm də son dərəcə kiçik 

formalarda məktəb proqramına daxil edilmişdir. 

İndi isə tədris fənninin məzmununa yeni elmi kəşflər, 

mütərəqqi metodlar daxil edilir. 

Ehnin ən mühüm qanunlarmm, apancı ideyalann və elmi 

nəzəri}^ələrin mənimsənilməsi nəticəsində şagirdlər faktlan 

dərindən dərk edir, onlar arasmda məntiqi əlaqələr qurmaq 

vərdişləri qazanırlar. 

Təlimin sistemliliyi tədris fənninin ardıcıl təsviri ilə əldə 

edilir. Müəllim şagirdlərin bilik və inkişaf səviyyəsindən asılı 

olaraq təsviri elə aparmalıdır ki, şagirdlər yeni materialı ardıcil və 

şüurlu şəkildə mənimsəsinlər, öz təsəvvürlərini getdikcə 

genişləndirsinlər. 

Təlimdə sistemlilik ona doğru apanr ki, şagirdlər əsasən 

müvafiq bilikləri mənimsəməklə predmetin hissələri arasında 

məntiqi əlaqələri başa düşməyə çalışırlar. 
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Anlayışlar arasında əlaqələri dərk etmək və anlayışlar 

sistemini mənimsəmək üçün tədris işlərinin xüsusi növlərini 

tətbiq etmək lazımdır. Tədris işlərinin başlıca məqsədi 

sistemləşdirmə yə ümumiləşdirmədir. Bu prposeslər bilikləri 

mənimsəmənin hər bir mərhələsində baş verir, mövzunu 

öyrənmək prosesində isə onlar daha mühüm əhəmiyyət kəsb 

edirlər. 

Müəllimin hər bir düşünülmüş sualı şagirdləri ardıcıllığa 

sövq etməli, düşündürməlidir. 

Orta məktəbi bitirən şagirdlər öz üzərində sistemli şəkildə 

işləməyi bacarmalıdırlar. Elə buna görə də ciddi sistemliliyə və 

ardıcıllığa təkcə məzmunda deyil, həm də tədris əməyi prosesində 

riayət olunmalıdır. Hər bir tədris əməyinin növü daha mürəkkəb iş 

növlərini tədricən tətbiq etməklə məktəbliləri praktik şəkildə 

öyrətməlidir. Şagirdlərin müstəqil iş növlərinin mürəkkəbliyində, 

onlann müstəqillik dərəcələrinin yüksəlməsində də sistemlilik və 

ardıcıllıq gözlənilməlidir. 

Təlimdə şüurluluq, fəallıq və müstəqillik prinsipi 

Şüurlu surətdə əldə edilən fəal təlim əməyi müstəqil olaraq 

qavramimalı və möhkəmləndirilməlidir. Ona görə ki, şagirdlərin 

bilikləri mənimsəməsi, onlann fəal təhsil əməyi prosesində baş 

verir. Müəllimin verdiyi biliklər məktəblilər tərəfindən şüurlu 

suratdə dərk olunmalı, möhkəmlənməlidir. Qazamimış elmi 

məlumatlar şagirdlərin daxili dünyasma, mənəviyyatına hopmalı, 

zehnini, yaddaşını, dünyagörüşünü inkişaf etdirməlidir. 

Şagirdlərdə şüurluluq, dəqiqlik, fəallıq, təşəbbüskarlıq, 

işgüzarlıq, yerinə yetirilən işə yaradıcı münasibət vərdişə 

çevrilməli, bunun üçün müəllim ən optimal üsullardan istifadə 

etməlidir. 

Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, elmlərin əsaslanmn 

şüurlu surətdə mənimsənilməsi və onlann həyatda fəal tətbiqi 

şagirdləri yaradıcılıq prosesinə alışdınr. 
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Elmi-nəzəri məlumatlann şüurlu mənimsənilməsi təfəkkür 

və nitqinin inkişafı ilə bilavasitə əlaqədardır. Ona görə də ilk 

növbədə şagirdlərin təfəkkür tərzinin, nitqinin inkişafı ilə bağlı 

əməliyyatlara üstünlük verilsə yaxşı olar. Unutmaq olmaz ki, 

məktəbdə öyrənilən biliklərin xarakteri şagirdlərin müasir elmin, 

texnikanın əsaslannı ardıcıl və dərindən mənimsənilməsini tələb 

edir. Yalmz fəal, düşündürücü iş zamanı hadisələrin dərinliyinə 

nüfuz etməsi, onlann inkişaf qanuna- uyğunluqlarpmı dərk 

etməsilə mümkündür. 

Əgər şagirdlər tədris materialı üzərində düşünürlərsə, 

mühakimə yürüdə bilirlərsə, əqli və əməli fəallıq göstərirlərsə, 

deməli həmin materialı şüurlu surətdə başa düşür, dərk edir və 

yaddaşlarında yaxşı saxlayırlar. Şüurluluq dedikdə şagirdin 

onlara verilən materialın məzmununu, mahiyyətini başa düşməsi 

həmin materialın məqsədini, ona nail olmağın yollanm götür-qoy 

etməsi nəzərdə tutulur. Fəallıq isə şagirdin həyat hadisələrinə, 

mənimsədiyi biliklərə, formalaşdırılan tərbiyəvi fikirlərə, 

yaradıcı, dəyişdirici, tənqidi münasibət bəsləməsi deməkdir 

(B.Əhmədov). 

Bu prinsipin xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, şagird öz 

fikrini sübut edə bilsin, əsaslandırma apara bilsin, inandırmağı, 

münasibət bildirməyi bacarsın. Şagird bu zaman «Niyə? Nə üçün? 

Buna səbəb nədir?» suallanna cavab verməli olur və şüurlu 

fəaliyyət göstərir. 

Şüurluluq və fəallıq prinsipi üzrə işləyərkən həm də bir sıra 

tələblərə əməl etmək lazımdu*. 

1. Şagird dediyini sübut edə bilməli, dəlillər gətirməyi 

bacarmalıdır. 

2. Şagird materialı öz sözləri ilə ifadə etməyi bacarmalıdır. 

3. Şagird öyrəndiyi bilikdən müstəqil istifadə etməyi 

bilməlidir. 

Bu şərtlərə əməl olunarsa, deməli şagirdə verilən biliyi 0, 
şüurlu və fəallıq şəraitində mənimsəməyi bacaracaqdır. 
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3.16. interaktiv təlim üsullarından istifadə 

Ölkəmizdə gedən təhsil islahatı ümumtəhsil məktəblərində 
çalışan ibtidai sinif müəllimləri qarşısında da çox mühüm 
vəzifələr qoymuşdur. Bu vəzifələr içərisində yeni təlim 
metodlanndan istifadə edilməsi günün ən aktual tələblərindən 
hesab olunur. 

Təhsil islahatına dair direktiv sənədlərdə göstərilir ki, 
həyatımızın bütün sahələrində baş verən dəyişikliklər, yeniləşmə 
yalnız sosial, iqtisadi, siyasi sahədə deyil, habelə təhsil sahəsində 
yeniliklərin həyata keçirilməsinə zəruri ehtiyac duyulur. Bu 
yeniliklərin isə ən başlıcası təlimin məzmununun 
yaxşılaşdırılması ilə mümkündür. Təhsilin məzmununun 
yaxşılaşdıniması isə yeni təlim texnologiyala- nnın tətbiqi ilə 
həyata keçirilir. Təlimin keyfiyyəti yeni texnologiyalann 
tətbiqindən asılı olduğu üçün bu problem mühüm aktuallıq kəsb 
edir. 

Yeni təfəkkürə, yeni texnologiyaya əsaslanan mütərəqqi 
həyat tərzi asta və mükəmməl bir şəkildə cəmiyyətimizin 
yaşayışına, düşüncəsinə daxil olmaqdadır. 

Yeni təlim texnologiyalan isə hər hansı mövzunun tədrisi 
zamanı tətbiq edilərkən yeni təlim metodlanna müraciət 
olunmasını tələb edir. 

İbtidai siniflərdə istifadə olunan təlim metodlannm sayı 
çox olsa da, onlann böyük əksəriyyətindən dərs zamanı az istifadə 
edilməsinin imkanlan bu gün üçün çox azalmasıdır. Bunun isə bir 
neçə səbəbləri vardır. 

Birincisi, 1993-cü ildə qəbul olunmuş Təhsil Qanununda 
və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində sonuncu 
müzakirələri keçirilən «Təhsil Qanunu»nun yeni layihəsində 
təlimin üsullannm tətbiq edilməsi üçün dünya standartlannm 
gözlənilməsi ilə bağlı müəllimlər qarşısında ciddi tələblər 
qoyulur. 

İkincisi, Qərb və Amerika təhsilinin ən demokratik üsulları 
bu. gün böyük sürətlə Azərbaycan təhsilinə nüfiız edir. 

"^^^mncüsü isə Azərbaycan təhsili özü Qərb və Amerika 
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təhsilinə inteqrasiya olunmağa ehtiyac duyur. Belə olan təqdirdə 
köhnə təhsilin metodlanndan istifadə etmək təhsilin məzmununun 
yaxşılaşmasına böyük zərbə vuracaq, başqa sözlə desək, bu, işi 
ləngidir. Ona görə də istər-istəməz təhsilin məzmununun 
yaxşılaşmasına xidmət edən yeni təlim metodlarından istifadənin 
imkanlanndan səmərəli istifadə etməyə çox böyük ehtiyac vardır. 
Belə təlim metodlarından biri də interaktiv təlim metodlandır. 
İnteraktiv təlim metodları deyəndə söhbət yeni metodlardan 
gedir. Bu gün inkişaf etmiş Avropa ölkələrində bu metodun 
onlarla növündən istifadə olunur. Təəssüf ki, bəzi mütəxəssislər, 
xüsusilə metodist alimlərin bəziləri bu metodu birtərəfli metod 
kimi təqdim edirlər. Unutmaq olmaz ki, interaktiv təlim metodları 
sinif kontingentinin bütün üzvlərinin aktivləşməsini təmin etdiyi 
üçün hər bir mövzunun öyrədilməsində bilavasitə səciyyəvi 
xarakter daşıyan interaktiv metoddan istifadə edilməsi 
məqsədəuyğun sayıla bilər. Bunun üçün hər şeydən əvvəl dərsdə 
son dərəcə ciddi demokratik mühit yaratmaq lazımdır. Elə bir 
mühit ki, orada müəllim də, şagird də özünü son dərəcə sərbəst 
hiss edə bilsin. Şagirdlərin aktivləşməsinə şərait yaradan 
interaktiv metodlarını tətbiq edən müəllim dərsdə mediator 
(vasitəçi) rolunu oynamalıdır. Ona görə də ibtidai siniflərdə dərs 
deyən müəllim dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təhsil sistemi üçün 
örnək sayılan interaktiv təlim üsullanndan istifadə etməyə 
borcludur. Çünki bu metod özünün aktuallığı ilə bütün dünya 
müəllimlərinin diqqət mərəkəzindədir. 

Problemin qo>^luşunu, məsələnin mahiyyətini aydınlaş- 
dırmazdan qabaq «İnteraktiv metodlar» ifadəsinə münasibətimizi 
bildirmək istərdik. Bu söz vahidlərindən biri haqqında, yəni 
«metod» sözü barədə pedaqoji ədəbiyyatda həm etimoloji, həm də 
lüğəti mənada hər cür izahlar olduğunu nəzərə alaraq yalnız 
«interaktiv» sözünün lüğəti-etimoloji anlamları barədə bir qədər 
ətraflı danışmaq istərdik». 

«İnteraktiv» latın sözü olub iki yozumda təqdim olunur. 
Birincisi «intero» şəklində, yəni «daxili» mənasında, ikincisi 
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ise «intemaşhin» şəklində «beynəlxalq» mənasında işlədilir. 
«Aktiv» sözü isə beynəlxalq status almış «aktivişhin» sözündən 
olub «fəal», «fəallıq», «fəallaşmaq» mənasında işlədilir. Özü də 
bu fəallaşma adi və normal fəallaşma kimi yox, çevik və dinamik 
fəallaşma kimi başa düşülür. Deməli, «interaktiv» sözü pedaqoji 
prosesin son dərəcə dinamik fəallaşdıniması kimi başa 
düşülməlidir. Bu fəallıq bütün beynəlxalq standartlara cavab 
verməlidir. 

Avropa alimləri interaktivliyi pedaqoji prosesin bütün 
sahələrinə, tərəflərinə, istiqamətlərinə şamil edirlər. Yəni dünya 
pedaqoqlan «interaktiv təlim», «interaktiv tərbiyə», «interaktiv 
üsul», «interaktiv priyom», «interaktiv yol», «interaktiv tələb», 
«interaktiv texnologiya», «interaktiv vasitə» deyəndə pedaqoji 
prosesin bütün mərhələlərində beynəlxalq standartlara cavab 
verən dinamik fəallığı nəzərdə tuturlar. 

Göründüyü kimi interaktiv təlim-tərbiyə prosesinin bütün 
tərəfləri üçün zəruri sayılır. 

Təəssüf ki, respublikamızın pedaqoji ictimaiyyəti, xüsusilə 
metodist-pedaqoq alimlər yalnız interaktiv üsullarmdan söhbət 
açırlar. Respublikamızın pedaqoji mətbuatmda dərc olunan bütün 
materiallannda (F.Bünyadova və B.Abdulladan savayı) interaktiv 
təlim metodlan barədə bir növ kosmetik şərhlər verilir. Hansı ki, 
bu yazılarda müəlliflər «interaktiv təlim metodu», «interaktiv 
təlim üsullan» deməklə birtərəfli mövqe tuturlar. Yəni 
interaktivliyi yataız dərsə şamil etməklə kifayətlənirlər. 1 
(l.Bünyadova F. «Təlim və tərbiyədə interaktiv texnologiya» Bakı 
2000). Bunu isə təbii hal kimi qəbul etmək lazımdır. Ona görə ki, 
dünyanın apancı təlim-tərbiyə müəssisələrində artıq sınaqdan 
keçirilərək böyük müvəffəqiyyətlə tətbiq edilən interaktiv 
metodlar, üsullar, texnologiyalardan yalnız hələ ki, biri 
respublikamızın apancı pedaqoji işçiləri tərəfindən tətbiq 
olunmağa başlanılıb. Başqa sözlə desək, Azərbaycan 
məktəblərində, ali və orta ixtisas müəssisələrində, elmi tədqiqat 
institutlannda mütəxəssislər tərəfindən hazırlanan məqalə və 
digər materiallar yalmz interaktiv təlim metodları ilə bağlıdır. 
Həmin yazılarm bir qismində 
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«interaktiv təlim üsullan» kimi idealist ifadə tərzinə rast gəlirik. 
Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, pedaqoji 

ədəbiyyatda «metod» və «üsul» anlayışlanmn sinonim kimi 
işlədilməsinə baxmayaraq, onlan fərqli şəkildə işlədən müəllifərə 
də rast gəlirik. Fikrimizcə, İm sözlərin sinonim kimi işlədilməsi 
daha düzgün sayılmalıdır. 

Məlum olduğu kimi, interaktiv təlim metodlan ən yeni 
təlim texnologiyalanndan biri sayılır. 

Təhsil islahatına dair direktiv və proqram sənədlərdə 
göstərilir ki, təhsilin məzmununun yaxşılaşdıniması, onun 
Avropa və Qərb təhsilinə inteqrasiya olunması üçün yeni iş 
prinsipinin müəyyənləşdirilməsinə, dərsə verilən müasir 
tələblərin ciddi şəkildə gözlənilməsinə və yeni təlim 
texnologiyalanmn tətbiq olunmasına zəruri ehtiyac var. Belə olan 
təqdirdə yeni təlim texnologiyalanndan bir qədər geniş söhbət 
açmağa ciddi ehtiyac duyulur. Biz bu məsələlərə münasibət 
bildirməklə yanaşı problemlə bağlı mövcud ədəbiyyatın da 
təhlilinə nəzər yetirəcəyik. Yanmfəsildə məsələnin mahiyyəti ilə 
yanaşı ədəbiyyatın təhlilini paralel aydınlaşdırmağı 
planlaşdırdığımız üçün yeri gəldikcə ədəbiyyatın təhlilinə də 
diqqət yetirəcəyik. 

Təlim texnologiyalan ilə bağlı fikir yürütməzdən əvvəl onu 
qeyd etmək vacibdir ki, bu məsələ ilə bağlı hələ SSRİ məkanında 
bir sıra pedaqoq alimlər müəyyən fikir söyləmişlər. Lakin bu 
fikirlər konkret yox, ümumi xarakter daşımışdır. Müəlliflər 
demək olar ki, yeni təlim texnologiyalannı proqramlaşdınimış 
təlimlə məhdudlaşdınr, 70-ci illərdən sonra həm Rusiyada, həm 
də Azərbaycanda yeni təlim texnologiyasının bariz nümunəsi 
kimi proqramlaşdınimış təlimdən geniş şəkildə olmasa da, 
danışmağa başlamışlar. Rus alimlərilə yanaşı B.A.Əhmədov 
proqramlaşdınimış təlim metodlan barədə tədqiqat apanb, bir sıra 
yazılar çap etdirsə də, yeni təlim texnologiyalannm məhiyyətini 
aydınlaşdırmağa müyəssər olmamışdır. (B.A.Əhmədov. 
«Proqramlaşdınimış təlim metodlan-tədqiqat işi»). Əslində sovet 
məktəbləri həmin 
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illərdə yeni təlim texnologiyalanm qəbul etməyə hazır deyildi. 
Müasir pedaqogika ibtidai siniflərdə yeni təlim texnolo- 
giyalanndan istifadənin bir çox imkanlanndan faydalanmağı 
zəruri bilir. Son zamanlar «Pedaqogika» adlı dərs vəsaitlərindən 
birinin müəllifləri olan Ə.X.Rzayev, F.A.Rüstəmov yeni təlim 
texnologiyalarından həm dərsliklərində, həm də silsilə 
məqalələrində təlimin yeni texnologiyalan ilə bağlı çox mühüm 
aktuallıq kəsb edən tövsiyələr verir və dərin elmi əsaslara 
söykənən ideyalar irəli sürürlər. Onlann fikirlərinə əsaslansaq 
qeyd etməliyik ki, pedaqoji texnologiya dedikdə hər şeydən əvvəl 
praktik mənada qarşıya qo5mlmuş məqsədə uyğun olaraq bilik, 
bacanq, vərdiş və münasibətləri formalaşdırmaq və onlara 
nəzarəti həyata keçirmək üçün əməliyyatlar komplekti başa 
düşülür. 

Onlar yeni pedaqoji texnologiyada müəllimin fəaliyyətinin 
aşağıdakı funksional komponentlərini müəyyənləşdirirlər: 

1) qnostik (idrak) komponent; 
2) layihələşdirici komponent; 
3) konstruktiv komponent; 
4) təşkilatçılıq komponenti; 
5) kommunikativ (ünsiyyət) komponent. 
Müəlliflər iddia edirlər ki, müəllimin təlim texnologi- 

yalannı aşağıdakı əməliyyatlar təşkil edir. 
- bilikləri toplamaq (əldə etmək) üçün əməliyyatlar; 
- təlimin və təhsil-tərbiyənin məqsədini layihələşdirmək 

üçün əməliyyatlar; 
- təlim, təhsil-tərbiyə prosesini təşkil etmək üçün 

əməliyyatlar; 
- bilikləri kommunikatordan (müəllimdən) şagirdlərə 

ötürmək üçün əməliyyatlar. 
Bu əməliyyatlan həyata keçirmək üçün pedaqoji və 

psixoloji texnologiyaları da unutmaq olmaz. Çünki pedaqoji və 
psixoloji texnologiyalar apancı mövqe daşıyırlar. Pedaqoji 
texnologiyalarda əməliyyatlar və hərəkətlər fiziki cəhətdən hiss 
olimur. Psixoloji texnologiyalar gizli xarakter daşıyır, bu 
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konkret insanın psixikasında baş verən əməliyyatlar və hərəkətlər 
fiziki cəhətdən hiss olunur. Amma pedaqoji və psixoloji 
texnologiyalar arasında dəqiq sərhəd müəyyənləşdirmək olduqca 
çətindir. 

Pedaqoji texnologiyalann növləri çoxdur. Onlann 
içərisində təlim texnologiyası, təhsil-tərbiyə texnologiyası, 
inkişaf texnologiyası və didaktik texnologiya haqqında xüsusilə 
danışmaq lazımdır. 

Təlim texnologiyası dedikdə bilik, bacanq və vərdişlər 
formalaşdırmaq üçün əməliyyatlar komplekti başa düşülür. 
Təhsil-tərbiyə texnologiyası dedikdə nisbi, sabit və müntəzəm 
olaraq çətinləşən bilik, bacanq və vərdişlər, münasibətlər 
sisteminin məqsədyönlü formalaşduilması nəzərdə tutulur. 

İnkişaf texnologiyası dedikdə ibtidai sinif şagirdlərinin 
fizioloji, fiziki, əqli və ən ümdəsi psixoloji inkişafı nəzərdə 
tutulur. Hər hansı təlim üsulunun tətbiq edilməsi zamanı uşaqlan 
psixoloji cəhətdən öyrənmədən sinfin interaktivliyini artırmaq 
olmaz. Məhz ona görə də bu prosesdə müəllimin uşaqlan 
psixoloji cəhətdən öyrətməsinə böyük ehtiyac duyulur. 

Psixi inkişaf dedikdə, əqli bacanqlann formalaşdıniması, 
insan psixikasında hər hansı əməliyyatlann çoxalması (artması) 
başa düşülür. Beləliklə, bacanqlann formalaşması harada baş 
verirsə, orada da psixi inkişaf müşahidə olunur. 

Diaqnostika texnologiyası - pedaqoqlann və ya 
psixoloqlann uşağın məktəbə hazırlığını diaqnostlaşdınlma- sıdır. 
Ə.Paşayev və F.Rüstəmova görə təlim texnologiyalann- da 
müə5^ən spesifik prinsiplər təsvir olunur. (1.Ə.Paşayev, 
F.Rüstəmov, «Pedaqogika», Bakı Çaşıoğlu, 2002). Aşağıda 
onlann təhlilini veririk. 

1. Təlimin təhsilverici - tərbiyələndirici prinsipi 

Hər hansı pedaqoji texnologiyalann strateji məqsədləri 
şəxsiyyət xarakteristikalanm (nisbi, sabit və daimi, yüksək 
dərəcədə ümumiləşmiş münasibətləri) formalaşdırmaq olma- 
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İldir. Deməli üç qrup münasibətləri fərqləndirmək olar: 
1) qanuna tabeçilik münasibətləri 
2) əməkdaşlıq münasibətləri 
İ3) mən - konsepsiyası. 
Təlim prosesi şagirdlərin psixikasına təsir edən xarici 

konstruksiyadır. Bu proses müəllimin, şagirdlərin didaktik 
materialın təsirindən ibarətdir. 

2. İnkişafetdirici təlim prinsipi 

Pedaqoji texnologiyalan təşkil edən zaman təhsilverici- 
tərbiyəedici səmərəni nəzərə almaqla yanaşı, onun inkişafetdirici 
tərəfini də layihələndirmək və həyata keçirmək yaxşı olar. 
Şagirdin psixi əməliyyatlannda (intellektual, emosional, iradi, 
mötivaşion sferalannda) artım, çoxalma hiss olunmalıdır. 

Emosional və intellektual sferanın ahəngdar inkişafını 
təmin etmək lazımdır. İntellektual sferanın emosional sferanı 
sıxışdırması insanda soyuq münasibətlərin üzə çıxmasına səbəb 
olur. Beləliklə, şagird düşünür: əgər məndən işimin nəticələrini 
soruşurlarsa hər dəfə hazırlaşmanın nə əhəmiyyəti var? Şagirdlər 
niəktəbə gələndən bir neçə həftə sonra şüurlu və ya şüursuz 
surətdə bu nəticəyə gəlirlər. 

Bunlan isə təkcə müəlliflərin irəli sürdüyü yeni ideya kimi 
yox, müasir dünya pedaqoqlannm qənaəti kimi başa düşmək olar. 

İbtidai siniflərdə oxu dərslərində interaktiv təlim 
metpdlarmdan istifadə məsələsinə müəllimlərin münasibəti 
yaxşıdır. Onlann fikrincə ölkəmizdə gedən Təhsil islahatının 
tələblərinə uyğun olaraq ibtidai siniflərin tədrisi prosesində 
hökmən interaktiv təlim metodlanndan istifadə edilməlidir. Yeni 
təlim metodundan istifadə edilməsi o deməkdir ki, hər hansı bir 
dərsin bütün etaplan beynəlxalq standartlara cavab verən tələblər 
əsasında qurulmalıdır. 

Beynəlxalq təhsil standartlannın demək olar ki, hamısında 
texniki vasitələrdən istifadə məsələsi ön plana çəkilir. Tipindən 
asılı olmayaraq bütün dərslərdə təlimin 
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texniki vasitələrindən istifadə edilməsi zəruri sayılır. Lakin 
konkret olaraq təlimin texniki vasitələrinin oxu dərsləri üçün 
zəruri sayılan növlərinin əksəriyyəti köhnəlmişdir. Məsələn, 
deyək ki, bu gün oxu dərslərində sinif müəllimləri «Konos- 
kop»dan, «Filmoskop»dan, «Diofilm»lərdən, «Fuciofilm»lər- 
dən istifadə etmişlər. Bu gün Avropada, Amerikada hazırlanmış 
və üzərində metodik istiqamətləri olan tədris diskləri ölkəmizə 
gətirilir. Həmin disklərdəki materialın həm fonetik imkanlan, həm 
də didaktik imkanlan müəllimləri qane edir. Çünki diskdəki səs 
artikulyasiyası bütün elmi-pedaqoji metodik tələblərə cavab verir. 

Əlbəttə ki, bütün bu praktik işlərin nəzəri prinsipləri vardır. 
Bımlardan biri oxu dərslərində ev tapşınqlannm verilməsi 
prinsipidir. Alimlərimizə görə bu prinsipi lazımi şərait yaradıldığı 
halda həyata keçirmək olar. Hər şeydən əvvəl tapşınqlar uşaqlann 
gücünə müvafiq olmalıdır. Tapşı- nqlan verən zaman başqa fənlər 
də nəzərə alınmalıdır. Çox təəssüf ki, ev tapşınqlannm dəqiq 
həcmi yoxdur. Bu işdə müəllimlər müxtəlif cür keçilmiş materiala 
qayıtmaq və onu təkrar etmək məcburiyyətində qalırlar. Burada 
sual yarana bilər: Bəs vaxtı hardan tapaq? Axı çox zaman bu, 
proqramda nəzərdə tutulmur. Problemi həll etmək olar. Başlıca 
diqqət əsas fikirlərə, «siqnallara» verilirsə, onda təlimin texniki 
vasitələrindən danışarkən didaktik, interaktiv materiallardan da 
söhbət açmağa ehtiyac duyulur. 

Qərbin və Amerikanın inkişaf etmiş ölkələrindəki 
ümumtəhsil və ali məktəblərində kompüterləşdirilmiş sinif və 
auditoriyalarında tədris olunan hər hansı mövzuya uyğun 
kompüterin disklərində interaktivlər yerləşdirilir. Həmin 
interaktivlər isə mövzunun aydmiaşdıniması prosesində nümayiş 
etdirilir. Tutaq ki, III sinifdə oxu dərsində «Quşlar» mövzusunun 
tədrisi zamanı prpoqram materiallanna uyğun olan kompüterin 
bankında və ya faylında yerləşdirilmiş quşlar mövzusuna aid olan 
interaktivin nümayiş etdirilməsinə ehtiyac duyulur. Bu zaman 
müəllim quşlar fəsiləsinə dair proqram materialı haqqında ətraflı 
izahat verir. Sonra isə həmin 
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mövzuya dair disketə müraciət edərək interaktivi nümayiş etdirir. 
Uşaqlar quşlar fasiləsinə dair müəllimin dediklərini canlı ekranda 
görürlər. Quşlann həyat tərzini əyani şəkildə müşahidə edən 
uşaqlar fəallaşır, interaktivin nümayişindən sonra onlar müəllimlə 
fəal dialoqa girirlər. Canlı müşahidə etdikləri quşların adı, həyat 
tərzi, əhəmiyyəti, qorunması, ekoloji dəyəri barədə diskusiyaya 
girirlər. Ə.Paşayev və F.Rüstəmovun yeni hazırladıqları 
məqalələri, birgə çap etdirdikləri «Pedaqogika»da yeni təlim 
texnologiyalannın tətbiqi zamanı prinsiplərdən danışarkən 
göstərirlər ki, yeni əsrin yeni təlim prinsiplərindən istifadə 
olunması məsləhətdir (1. Ə.Paşayev, F.Rüstəmov «Pedaqogika». 
Çaşıoğlu. Bakı 2002). Onlar həmin prinsipləri müvafiq 
ardıcıllıqla sistemə salarkən psixo gərginliyin 
formalaşdınimasına, dərsdə şagirdlərin maksimum iştirakına, 
təlimin tərbiyələndirici təsirinə imkan yaradan ən optimal inkişaf 
zonasına, ariyentasiya edilməsinə daha çox üstünlük vermişlər. 

Həmin prinsipləri nəzərdən keçirək: 
Optimal psixi gərginlik prinsipi. Optimal psixi gərginlik 

həm şagirdlər, həm də müəllimlər üçün zəruridir. Şagirdi həm 
həddən artıq yükləməmək, həm də az yükləmək pisdir. Şagird 
psixi gərginlik şəraitində inkişaf etmir. Bu tələbi müəllimlərə də 
aid etmək olar. Əgər müəllimlər dərsdə hər şeyi özləri etmək 
istəyirlərsə, bu müəllimlərin psixi cəhətdən yüklənməsinə gətirib 
çıxanr. Odur ki, şagirdlərə daha çox səlahiyyətlər vermək yaxşı 
olardı. Onlan tədris prosesinin idarə olunmasına cəlb etməyə 
imkan verən bir çox texnologiyalar vardır. 

Təlim prosesində şagirdlərin maksimum iştirakı prinsipi. 
Bu prinsip dərsdə şagirdləri müxtəlif növ fəaliyyətə cəlb etməyi 
nəzərdə tutur. Bu məqsədlə qarşılıqlı sorğu keçirib, yaranan 
problemlər, cavablardakı kəm-kəsirlər aradan qaldınlır. Burada 
prinsip belədir: şagirdlərin görə biləcəkləri işi müəllim 
görməməlidir. Bu müəllimi artıq yükdən azad etməyə imkan 
verir. Şagirdi real fəaliyyətə cəlb etmək, onu nəinki inkişaf etdirir, 
həm də tərbiyə edir. Tədris prosesində 
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real fəaliyyətdə uğur qazanmaq situasiyasını yaratmaqla telimin 
terbiyəedici, inkişafetdirici məqsədlərinə müvəffəqiyyətlə nail 
olunur. 

Təlim və təhsil-tərbiyə yaxın inkişaf zonasına arientasiya 
prinsipi. Əgər uşaq çalışmanı yerinə yetirə bilmirsə onda həmin 
çalışmanı uşağın imkanı səviyyəsinə endirmək lazımdır. Əgər 
şagird özünün fəaliyyətindəki qüsuru düzəldə bilmirsə, ona irad 
tutmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bu irad onun inkişafına heç bir 
təsir göstərməyəcəkdir. Əgər göstərmiş olsa da bu neqativ 
tərəfdən özünü təzahür edəcəkdir. 

Müəllim və şagirdin vahid məqsədlər üçün birləşməsi 
prinsipi, iş prinsipləri, məqsədləri, texnologiyaları şagirdlərə 
zorla qəbul etdirilməməlidir. Tədris prosesini təkmilləşdirmək 
üçün müzakirələr, «beynəlxalq hücumlan» (fikirlərin toqquşması) 
keçirmək yaxşı olar. Təlim prosesinin texnologiyası müəllim və 
şagirdlərin birgə fəaliyyətinin məhsulu olmalıdır. Amerika 
məktəblərində komissiyalar yaradılır. Komissiya müəllimlərin və 
şagirdlərin bir cəmiyyətdə birləşməsidir. Bir qrup müəllim bir 
sinfin uşaqlari ilə birləşir. Onlann arasında kontrakt bağlanır. 
Müqavilədə şagirdlərin və müəllimlərin aynlıqda nəyə cavab 
verəcəyi göstərilir. Ayn- ayn şagirdlərin nailiyyətləri uğur hesab 
olunur. Bir şagirdin problemi hamının problemi hesab olunur. 
Amerika məktəblərində apanlan sorğunun nəticələri göstərir ki, 
bu forma şagirdlərin xoşuna gəlir. Onlar qayğı hiss edir, 
müəllimlərin öz nailiyyətləri üçün böyük məsuliyyət daşıdığını 
görürlər. 

Pedaqoji texnologiyalann təhlili məktəbin müəllimlərinə 
və psixoloqlanna kömək etməlidir. Təlim prosesində ən səmərəli 
yöl bu və ya digər situasiya üçün əlverişli pedaqoji texnologiyam 
tətbiq etməkdir. Əslində pedaqoqlanmızın bu fikirləri ilə biz də 
razılaşınq. Çünki yeni təlim texnologiyası əlbəttə həm elmilik, 
həm sistematiklik, həm də konkretlik tələb edir. Bizim fıkrimizcə 
isə bu sistemi interaktiv vasitələrin gücündən istifadə edilməsi 
prinsipi tamamlayır. 
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Pedaqoqlanmız təlim prosesinin müasir quruluşunu, ev tapşı- 
nqlannm verilməsinə qədərki prosesi göz önünə gətirirlər. Lakin 
təlim prosesində interaktivlərin gücündən istifadə edilməməsi 
yeni təlim texnologiyasının yuxanda alimlərimiz təklif etdikləri 
yeni elmi sistemi bir növ yanmçıq qoyacaqdır. Çünki oxu 
dərsində uğur qazanmaq üçün bu gün avtomatlaşdırılmış dərsdən 
daha çox istifadə etmək lazımdır. Nədənsə pedaqoqlanmız bu 
dərsin tipini nəzərdən qaçırmışlar. Xarici dili öyrənmək üçün bu 
gün eşitmə orqanlanna bir başa daxil olan elektron qurğulara 
müraciət etməyə zəruri ehtiyac var. 

İnteraktiv təlim metodları barədə dərc olunan ədəbiyyata 
münasibət bildirərkən onu da qeyd etməliyik ki, respublikamızın 
pedaqoji mətbuatında bu günə qədər müfəssəl izahlan, samballı 
müddəalan özündə əks etdirən materialların kifayət qədər 
olmasını da qeyd etməliyik. 

Bu materiallar içərisində diqqəti çəkən nisbətən geniş 
həcmli əsərlərdən biri Fatma Bünyadova və Bəhlul Abdullanın 
«Ozan» nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuş «Təlim və tərbiyədə 
interaktiv texnologiya» (Bax: F.Bünyadova, B.Abdulla. Təlim və 
tərbiyədə interaktiv texnologiya. Bakı. «Ozan» 2000) kitabının 
annatasiya bölməsində göstərilir ki, respublikada Təhsil 
Nazirliyinin dövlət səviyyəsində apardığı təhsil islahatı 
Azərbaycan məktəbinin yüzillikləri 
görümünü müəyyənləşdirir. Bu islahat proqramı məktəbin 
qarşısında şagirdi fəallıq obyektindən fəallıq subyektinə 
çevirmək, infonnasiya daşıyıcısı yox, mediator olması təhsilin 
məzmunu və formasının yeniləşmə istiqamətində dəyişməsi 
tələbini ön plana çəkir. Bu deyilənlərin həyata keçirilməsi, 
sözsüz, yeni interaktiv metodlannm təhsilə tətbiqi mümkün ola 
biləD>l (1. F.Bünyadov, B.Abdulla «Təlim və tərbiyədə 
interaktiv texnologiya» «Ozan». Bakı 2000) 

Müəlliflər interaktiv metodların tətbiqinin zəruriliyi barədə 
fikir söyləməyi planlaşdırsalar da, kitabda bu metodları verə 
bilməmiş, onlann elmi-pedaqoji imkanlarını üzə çıxara 
bilməmişlər. Kitabda söhbət yeni texnologiyanın təlimə 
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tətbiqindən getsə də «yeni təlim texnologiyası»nın mahi)^əti 
açılmır, metodlara münasibət bildirilmir, metodlann tətbiqi 
imkanlan nəzərdən qaçınlır və beləliklə interaktiv təlim 
texnologiyalan problemi izah olunmamış qalır. Müəlliflər yeni 
təlim texnologiyası deyəndə «kooperativ təlim», «mübahisə və 
onun növləri», «fikir sıçrayışı» (l5eynin), «rollar üzrə oyun», 
«dialoq treninq» metodlanm nəzərdə tuturlar. Girişdə və 
başlanğıcda müəlliflər yuxanda sadalananlan «yeni texnologiya 
metodu», «yeni pedaqoji texnologiya metodu» adlandırsalar da 
kitabın sonuncu bölməsində həmin metodlan dərs tipi, məşğələ 
növü (kontein dərsi, dialoq-treninq və s.) hətta təlimin imkanı, 
yolu və priyomu kimi də təqdim edirlər. Bütün bu dialoqlar 
kitabdan bəhrələnməyin imkanlanm azaldır. 

Kitab müəllifləri yeni təlim texnologiyalannm tətbiqi və 
yuxan sinif şagirdlərinin potensial imkanlannm nəzərə alınması 
ilə bağlı hər bir məsləhət, tövsiyə və təklif verə bilməmişlər. 
Kitabda ibtidai siniflərin oxu dərsləri haqqında kiçik bir elmi 
ideyanın olmaması da təəssüf doğurur. 

Bütün bunlan nəzərə alaraq biz oxu dərsliklərində təlimin 
interaktiv metodlanndan istifadənin yollan barədə bir qədər ətraflı 
danışmağı məqsədəmüvafiq hesab edirik. 

İbtidai siniflərdə təlimin yaxşılaşdıniması yeni təlim 
metodlannm tətbiq olunmasından çox asılıdır. 

Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, respublikamızın 
ümumtəhsil məktəblərində interaktiv təlim metodlanna maraq və 
meyllər güclənməkdədir. Ayn-ayn fənn müəllimləri ilə yanaşı 
ibtidai sinif müəllimləri də interaktiv təlim metodlanna maraq 
göstərir və bu işə meyl edirlər. Apardığımız müşahidələr göstərir 
ki, bu maraq meyllərin səviyyəsində paradoksal xarakter özünü 
ciddi şəkildə göstərir. Bu fikrin bir qədər ətraflı şəkildə 
aydmiaşdınimasına ciddi ehtiyac duyulur. Niyə? 

Əwəla ona görə ki, şəhər məktəblərinin ibtidai sinif 
müəllimləri oxu dərslərində interaktiv təlim metodlanndan 
istifadə etmək üçün özlərinə müvafiq şərait yaratmağa cəhd 
göstərir və bir çox hallarda ona nail olurlar. İkincisi kənd 
məktəblərində fəaliyyət göstərən ibtidai sinif müəllimləri oxu 
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dərslərində interaktiv təlim metodlannın tətbiqi barədə hələ ki, 
düşünmürlər. 

Bu paradoksal vəziyyətin yaranmasının bir neçə başlıca 
səbəbləri vardır. 

1. Respublikamızda təhsilə rəhbərlik edənlərin yeni təlim 
texnologiyaları, xüsusilə interaktiv təlim metodlannın tətbiqi ilə 
bağlı məktəblərə, o cümlədən ibtidai sinifləri elmi- texniki 
tərəqqinin son nailiyyətləri olan yeni texnologiyalarla lazımi 
səviyyədə təmin edə bilməmələri, bu işin təşkili üçün zəruri 
sayılan iqtisadi göstəricilərə məhəl qoymamalandır. 

2. Məktəb direktorlan yeni təlim texnologiyalan, o 
cümlədən interaktiv təlim metodlanndan istifadəyə dair öz iş 
planlannda konkret bölmə ayıra bilməmələri. 

3. İbtidai siniflərə təhkim olunmuş direktor müavinlərinin 
istər iş planlannda, istərsə də gündəlik fəaliyyətlərində bu işə 
düzgün yanaşa bilməmələri. 

4. Sinif müəllimlərinin interaktiv təlim metodlan barədə 
zəif və primitiv təsəvvürə malik olmalan. 

Apardığımız anket sorğulan da bunu bir daha sübut edir. 
Aşağıda dediklərimizi aydınlaşdırmaq, müşahidə etdiyimiz 
qüsurlann elmi-pedaqoji səviyyəsini düzgün müəyyənləşdirmək 
məqsədilə bir neçə şəW və kənd məktəblərində, o cümlədən 
Bakımn, Şəkinin, Balakənin, Masallının, Lənkəranın bir neçə 
məktəblərində anket sorğusu keçirdik. Anket sorğulan vasitəsilə 
məktəb rəhbərlərinin, sinif müəllimlərinin interaktiv təlim 
metodlan ilə bağlı fikirlərini, bu işin təşkilinə olan 
münasibətlərini öyrəndik. Məktəb rəhbərləri ilə apanlan sorğunun 
nəticələri göstərdi ki, onlann böyük əksəriyyətinin iş planlannda 
interaktiv təlim metodlannm tətbiqi ilə bağlı konkret vəzifələr 
müəyyənləşdirilmir. 

İnteraktiv təlim metodlannın tətbiqində başlıca məqsəd hər 
bir uşağın biliyi, bacarığı və dünyagörüşünü maksimum dərəcədə 
inkişaf etdirməkdir. İnteraktiv təlim metodlanndan dərsin hər bir 
mərhələsində istifadə etmək olar. Yeni tapşın- ğın 
mənimsənilməsində onlardan istifadə daha əhəmiyyətlidir. 

İbtidai sinif müəllimləri ilə apardığımız şifahi sorğular 
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zamanı aydın olur ki, kənd məktəblərində müəllimlərin demək 
olar ki, böyük əksəriyyəti interaktiv təlim metodlanndan istifadə 
etmir və buna təşəbbüs də göstərmirlər. 

Şəhər məktəblərində isə bunun əksinə olaraq sinif 
müəllimlərinin böyük əksəriyyəti interaktiv təlim metodlanndan 
az şəkildə olsa da istğifadə etməyə cəhd göstərirlər. Şəhər 
məktəblərində interaktiv təlim metodlanndan hansı səviyyədə 
istifadə etmək məqsədilə bir neçə dərs dinlədik. Aydın oldu ki, 
müəllimlərin əksəriyyəti oxu dərslərində interaktiv təlim 
metodlanndan istifadə etməyə maraq göstərsələr də onlar bu 
metodun elmi-pedaqoji mahiyyətini hələ dərindən mənimsəyə 
bilməmişlər. Fikrimizi şəhər və kənd məktəblərində apardığımız 
bir neçə müşahidə nümunəsi ilə əsaslandırmaq istərdik. 

Şəki şəhər 10 saylı orta məktəbin II“ sinif müəllimi 
Əsgərova Adilənin işi təqdirə layiqdir: O, oxu dərslərində 
mövzunu şagirdlərin hamısma öyrətmək, onlan düşünməyə və 
fəallığa vadar etmək üçün müxtəlif formalardan istifadə edir. 
Müəllimin dinlədiyimiz dərsi (ILƏfəndiyevin «Xəsis və 
xeyirxah» hekayəsi) göstərdi ki, o ümumi tapşııqlann qruplar üzrə 
bölüşdürülməsinə - yəni qruplarla işə üstünlük verir. Müəllim 
şagirdləri 5 qrupa ayınr. Hər qrupa o, aşağıdakı kimi tapşınqlar 
verdi. 

I qrap: Hekayəni oxuyub mətnin mezmımımu nəql 
etməyə, nəticəni bildirməyə hazırlaşmaq. 

II qrup: «Xəsislik və xeyirxahlıq nədir?» suallarma cavab 
hazırlamaq. Öz həyat təcrübələrində rast gəldikləri xəsislik ve 
xeyirxahlıq hadisələri barədə qısa məlumat verməyə hazırlaşmaq. 

III qrupı Mətni oxumaq və onun məzmununa aid 5 sual 
hazırlamaq (Müəllim uşaqlara suallann ardıcıllığı, onlann mətnin 
məzmununu tam əhatə etməsinə diqqətli olmağı tapşırdı.). 

rv qrup: Mətnin məzmununa dair sözlə şəklin çəkilməsi. 
V qnıp: Xəsisliyə və xeyirxahlığa dair atalar sözləri 

fikirləşib tapmaq. 
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Belə dərs əsasən şagird-dərslik-müəllim sistemində 
qurulur. Müəllim şagirdlərin cavablanm dinlədikcə onlara digər 
qrup şagirdlərinin də münasibət bildirməsini təşkil edir, onlann 
hamısının materialı tam mənimsəməsinə şərait yaradır. Beləliklə, 
şagirdlər müstəqil öyrənməyə çalışır^ məqsədlərinə çatmaq üçün 
digər informasiya mənbələrinə də müraciət edirlər. («Atalar sözü» 
dəftəri və ya «Lüğət» dəftəri və s.) 

Şəki şəhəri 18 saylı orta məktəbin müəllimi Mustafayeva 
Gülüstan qruplar üzrə işdən istifadə edir. Müəllimin II sinifdə 
oxudan T.Mahmudun «Yarpaq niyə saralu» şeri üzrə dərsi 
dinlənildi. O, şagirdlərə əvvəlcə şerdə rast gəldikləri çətin söz və 
ifadələrin mənasını öyrənməyi tapşırdı. (Bunlar qabaqcadan 
lövhəyə yazılmış, üzərinə pərdə çəkilmişdir. Müəllim pərdəni 
çəkib orada yazdıqlarmı şagirdlərin nəzərinə çatdınr). Uşaqlara 
belə müraciət etdi: «Şeri oxuduqca mənası anlaşılmayan söz 
olarsa, yenə soruşa bilərsiniz». 

Müəllim uşaqlan 5 qrupa böldü və belə tapşınqlar verdi: 
Şeri oxuyun, onu ifadəli oxumağa hazırlaşın (1 qrup). 

II qrup! Şerdə payızm hansı əlamətləri təsvir olunur? 
Payızın başqa hansı əlamətlərini tanıyırsımz? 
III qrup: Şeri diqqətlə oxuyun, ona necə şəkil çəkmək 

mümkün olduğunu söyləyin. 
IV qrup: Şeri oxuyun. Payıza aid daha hansı şerləri 

bilirsiniz. Onlardan bir bənd əzbərləməyə hazırlaşın. 
V qrup: Şeri oxuyun. Siz də payız haqqında bir bənd şer 

yazın və ya şerin məzmununu nəql etməyə hazırlaşm. 
Göründüyü kimi qabaqcıl müəllimlər şagirdləri 

formalaşdırmağa, işi daha məzmunlu təşkil etməyə, dərsdə bütün 
şagirdləri işlətməyə səy göstərirlər. 

Fikri sıçrayış vaxtı uşaqlar öz mülahizələrini 
gözlənilmədən söyləyir, sonra isə təhlil əsasında kimin cavabının 
doğru olduğu aşkarlanır. Şəki rayonu Baş-Layışçı kəndinin IV“ 
sinif müəllimi İsrafılova Kəbirə İ.Əfəndiyevin «Vəfalı dost» 
hekayəsini keçərkən o, əvvəlcə vəhşi heyvanlarla insanlann 
dostluğundan danışdı. Müəllim uşaqlara izah etdi ki. vəhşi 
heyvanlara xoş münasibət göstərərkən onlar da insanlara mehr 
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salır, onlara həyan olur. Beləliklə məzmun açılsa da dərsin adı 
bildirilmir. Müəllim şagirdlərdən soruşdu ki, - Uşaqlar, sizcə 
bizim yeni öyrənəcəyimiz dərsin adı nə ola bilər? - Hərə öz fikrini 
söyləyir. Cavablar əsasən müvafiq olur: «Vəfalı dost», «Etibarlı 
dost», «Səmimi dost» və s. Ən müvafiq cavab «Vəfalı dost» 
seçildi. Vəfalı sözünün mənası bir qədər də geniş açıqlanır. 

Ümumiyyətlə, Y.Ş.Kərimovun II sinif üçün «Oxu» 
dərsliyində xeyli adsız hekayələr verilmişdir. 1 (1. Y.Ş.Kərimov. 
II sinif «Oxu» dərsliyi) Fərəhli haldır ki, onlara başlıq verilməsi 
zamanı sıçrayış priyomundan istifadə edilməsi artıq 
məktəblərimizdə tətbiq olunur. Baş-Layışçı kənd 1 Ns-li 
məktəbin müəllimi uşaqlan dərsliyin 22-ci səhifəsindəki adsız 
hekayəni oxumağı tapşırdı. 

«Gözəl bir yay səhəri idi. An çiçəkdən-çiçəyə qonub ətir 
çəkirdi. Birdən o, arxa düşdü. Göyərçin gördü ki,an boğulur. 
Onun anya yazığı gəldi. Tez ağacdan bir yarpaq qopanb arxa atdı. 
An yarpağın üstünə qalxıb uçdu.» 

Müəllim uşaqlara hekayəyə başlıq verməyi tapşırdı. Onlar 
«An və göyərçim>, «Yaxşılıq», «Dostluq», «Səmimi dost», 
«Xeyirxahlıq» və s. ifadələr işlətdilər. Başlıqlar lövhəyə 
yazdınidı. Müəllim onlan tutuşduraraq müqayisə etməyi tapşırdı. 
Ən müvafiq olan başlıq «An və göyərçin» qəbul edildi. 

Ümumiləşdirici dərslərin apanimasında qabaqcıl 
müəllimlər dialoq-treninq formasından çox istifadə edirlər. 
İ.Əfəndiyev adına Elitar Gimnaziyanın sinif müəllimi Abbasova 
Esmira bir qrup uşaqlara «Qızıl payız»a aid sual və tapşınqlar 
hazırlamağı, digər qrupa isə payıza aid bildikləri şerlərdən 
ifadələri əzbərdən yazmağı tapşırdı. Qruplar növbə ilə bir-birinə 
suallarmı verdilər. Məsələn: I. Payızın əlamətlərini say. 2. 
Payızda yetişən hansı meyvələri tanıyırsan? 3. Köçəri quşlar 
hansılardır? və s. İkinci qrup yazdığı misralann hansı şerlərdən 
olduğunu soruşurdu. Müəllimin təklifi ilə digər uşaqlar isə 
söylənilənlərin həyatla əlaqələndirilməsinə aid misallar söyləyir, 
onlann cavablarına, mülahizələrinə əsasən 
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genişləndirirdilər. Şagirdlərin cavablanna müəllim münasibət 
bildirərək, onlan qiymətləndirdi. 

Hər bir müəllim yaradıcılıq imkanlanndan istifadə edərək, 
interaktiv təlim metodlannm müxtəlif formalannı tətbiq edib və bu 
sahədə axtanşlar aparmağa çalışmalıdır. 

Göründüyü kimi ibtidai siniflərin oxu dərslərində sinif 
müəllimləri interaktiv təlim metodlarından istifadə etmək üçün 
ciddi çətinliklər qarşısında qalırlar. Bunun isə ən başlıca 
səbəblərindən biri interaktiv təlim metodlan ilə bağlı müəllimlərin 
əlində kifayət qədər ədəbiyyatın olmamasıdır. 

Bütün bunlan nəzərə alaraq biz ibtidai sinif müəllimlərinə 
metodiki köməklik göstərmək məqsədilə oxu dərslərində təlimin 
interaktiv metodlanndan istifadə imkanlan, yollan və formalan 
barədə kiçik həcmli də olsa bu tədqiqat materialını kitaba (vəsaitə) 
daxil etməyi vacib hesab edirik. 

3.17. Oxu dərslərində interaktiv üsullardan istifadə 

Qeyd etdiyimiz kimi, interaktiv təlim metodlanndan 
istifadə etdikdə şagirdlərin son dərəcə fəallaşdıniması təmin 
olunur. Şagirdlərin fəallaşması isə bir tərəfdən onlann oxu 
vərdişlərini nizamlayır, müstəqil fikir yürütmək vərdişlərini 
stimullaşdınr, digər tərəfdən isə onlann ümumi dünyagörüşlərini 
formalaşdınr. 

Təhsil islahatına dair direktiv və proqram sənədlərində 
təlimin təhsilləndirici, inkişafetdirici və tərbiyələndirici 
inkişafının yerinə yetirilməsi müəllimlərin qarşısında çox mühüm 
vəzifələr qoyur. Bu vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün didaktik 
mahiyyət kəsb edən interaktiv təlim meto- dlannın 3 əsas 
istiqamətdə qurulması tələb olunur. 

1. Təlim metodlarının həyata keçirilməsi. Bu prosesin üç 
mərhələsi vardır. Birincisi diaqnostika mərhələsi adlanır. 
Diaqnostika mərhələsində təlim prosesinin bütün mənfi və müsbət 
cəhətləri ətraflı öyrənilir və pedaqoji diaqnoz müəyyənləşdirilir. 

Z iaqoji proqnostika adlanan ikinci mərhələdə hansı 
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yeni təlim üsullarından istifadə edilməsi proqnozlaşdırılır. 
Sonuncu, korreksiya adlanan mərhələdə isə bütün qüsurlar 

korrektə edilir, aradan qaldırılır, alman səmərəli nəticələr geniş 
miqyasda tətbiq olunur. 

II. Yeni pedaqoji texnologiyanın gücündən istifadə 
olunması. Bu istiqamət üzrə görülən işlər zamanı sinif 
müəllimlərinin həyata keçirdiyi fəaliyyət aşağıdakı şəkildə təsnif 
olunur. 

1. Sinif müəlliminin qnostik fəaliyyəti; 
2. Sinif müəlliminin layihələndirici fəaliyyəti; 
3. Sinif müəlliminin konstruktiv fəaliyyəti; 
4. Sinif müəlliminin komunikativ fəaliyyəti; 
5. Sinif müəlliminin təşkilatçılıq fəaliyyəti. 
Bütün bu fəaliyyət istiqamətlərində praktik işin 

məzmununu qarşıya qoyulmuş məqsədə uyğun olaraq ibtidai sinif 
şagirdlərinin bilik, bacanq vərdişlərinin və bütövlükdə onların 
yardımçı fəaliyyətinin formalaşdmiması və onlara nəzarət həyata 
keçirmək üçün pedaqoji ədəbiyyat kompleksi təşkil edilir. 

III. interaktiv təlim metodlarından duzgfln istifadə 
edilməsi. İbtidai siniflərdə hərf, söz və cümlələrlə bağlı bütün 
kommunikasiyalar canlı danışığın formalaşmasına xidmət edir. 
Başqa sözlə desək, dərsin xarici mühitlə canlı əlaqəsinin təmin 
edilməsi onun aktivliyini yüksəldir. Ona görə də haqlı olaraq bir 
çox sinif müəllimləri, pedaqoqlar interaktiv metoda, interaktiv 
dərsə və ya interaktiv fəaliyyətə böyük üstünlük verirlər. Əslində 
bütün bu praktik məqsədlərin məzmunu, «interaktiv» sözü ilə 
qeyd etdiyimiz kimi, xarici mühitlə canlı əlaqə yaratmaqla təlim 
prosesinin bütün iştirakçılannın aktivləşdirilməsi başa düşülür. 

İbtidai siniflərdə interaktiv təlim metodlarından istifadə 
edilməsinə ona görə üstünlük verilir ki, məhz bu metodun 
köməkliyi ilə kiçik yaşlı məktəblilərin ilk öncə canlı ünsiyyəti 
üçün şərait yaranır, danışmağın daha orijinal, daha dinamik 
fonnası olan dialoji nitqin inkişafı bir qədər önə çəkilir. Təcrübə 
göstərir ki, ibtidai sinif müəllimləri hələlik dialoji 
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nitqin yalnız bir növündən - sual-cavab növündən istifadə etməklə 
kifayətlənirlər. Unutmaq olmaz ki, interaktiv təlim metodlannın 
işçi mexanizmlərinin ampulası çox genişdir. Məhz bu zərurətdən 
doğan müasir təlim metodlannın üstünlükləri onlann tətbiqini 
daha zəruri edir. Bu metodlar şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf 
etdirən, onlan düşündürən axtanşlar aparmağa vadar edən 
metodlardn. 

Belə təlim metodlannın tətbiqi zamanı şagirdin psixi 
xüsusiyyətləri, duyğusu, qavrayışı, qabiliyyəti, xarakteri, meyl və 
maraqlan inkişaf edir. Yeni təlim metodlan müəllimə şagirdlərlə 
daha səmərəli işləməyə, onlann potensialım aşkara çıxarmağa 
imkan yaradır. 

Unutmaq olmaz ki. şagirdin özünəməxsus dünyası, 
dünyagörüşü, zəngin emosional aləmi, həyata, təbiətə, insanlara 
baxışı, meylləri, qabiliyyətləri vardır. Uşağın şəxsiyyət olduğunu 
nəzərə almayan, onu qeyd-şərtsiz təlim- tərbiyə prosesinin 
bərabər hüquqlu subyekti kimi qəbul etməyən təhsil sistemi 
müasir, mütərəqqi hesab olıma bilməz. 

Təcrübə və müşahidələr sübut edir ki, interaktiv təlim 
metodlan üçün aşağıdakılar daha səciyyəvidir. 

- müəllimin özünün aktivliyi ilə şagirdin yaradıcı fəallığa 
cəlb edilməsi; 

- şagirdin aktiv fəaliyyəti və bu zaman onlara elementar 
tədqiqatçılıq bacanğının aşılanması; 

- müəllimin şagirdlə və şagirdin bir-biri ilə əməkdaşlığı; 
- hərəkətli, süjetli, musiqili didaktik oyun, oyunlardan 

istifadə, sosial bərabərliyin və psixoloji şəraitin yaradılması; 
- müəllimin təqdim etdiyi tematik materialın şagirdin 

yaradıcı təfəkkürünə və milli düşüncə tərzinin formalaşmasına 
təsir etməsi. 

İnteraktiv təlim metodlan şagirdlərə aşağıdakı keyfiyyətləri 
aşılamalıdır: 

- müstəqil düşünməyi, sərbəst fikir söyləməyi; 
- öz təcrübəsini və biliyini təhlil etmək qabiliyyətini; 

- özünüqiymətləndirməyi; 
- əməkdaşlıq etməyi, başqalan ilə işləməyi bacarmaq. 
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ümumi məqsədə çatmaq üçün işin bölüşdürülməsi; 
- başqalannı dinləməyi, müxtəlif fikirlərə hörmət etməyi 

və dözümlü olmağı; 
- öz fikirlərini arqumentlərlə izah və sübut etməyi; 
- məntiqi təfəkkürün inkişafını; 
- birgə həll yollanm müəyyənləşdirməyi və qərar 

çıxarmağı; 
Müasir təlim metodlan dərsə qədər hazırlıq prosesində 

müəllimin, dərsdə isə şagirdlərin fəallığmı tələb edir. 
Dünya təcrübəsində interaktiv təlim metodlannın bir sıra 

komponentlərindən istifadə edilməsi də məlumdur. 
İnteraktiv təlim metodlannın ən apancı komponentlərindən 

biri olan «dialoq-treninq»dən istifadə edilməsi mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Bir termin kimi dilimizə ingilis dilindən keçən 
«treninq» sözü «təlim-məşq rejimi» mənasını verir. Bu üsul 
vasitəsilə şagirdlər daha çox intellektual vərdişlər qazanır, hər 
hansı mövzu ilə bağlı əsas ideyanı izah etmək bacanğına 
yiyələnir, analiz-sintez etməyi öyrənir və konsensiuma gəlmək 
qabiliyyəti qazanır. 

II sinifdə «Ana» şerini tədris edərkən müəllim: 
Körpənin həyatına nur səpib, nur ələyən 
Deyiniz kim olar, kim? 
Bu yolda öz ömrünü min bir dərdə bələyən 
Deyiniz kim olar, kim? 
Yer üzündə sənə ilahi varlıq deyərəm, 
Tanndan sonra sənə, təkcə sənə baş əyərəm! 
Qoyulmuş problemlə bağlı müəllim sual verir: 
- Uşaqlar, sizə oxuduğum parçada söhbət kimdən gedir? 

(şagirdin cavablan müxtəlif ola bilər, lakin müəllim cavab və 
fərziyələri lazımi istiqamətə yönəltməlidir). 

- «Ana» sözü ilə bağlı hansı ifadələr var? 
- Evdə kim hansı bir işlə məşğul idi: Baba televizora 

baxır, nənə corab toxuyur, ata qəzet oxuyur, bacım dərslərini 
hazırlayır, qardaşım isə şəkil çəkir. Eldar öz-özünə fikirləşirdi, 
bəs ana haradadır? 

- Uşaqlar, ana harada idi? 
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- Görürsünüz ki, ananın işi çox olur, ana zəhmətinin 
bəhrəsi elə biz özümüzük. 

- Qəlbimdə od qaladın, böyütdün əsə-əsə. 
Ömrə ömür caladın, ömürdən kəsə-kəsə. 

- Siz bu sözləri necə anlayırsınız? 
- Bizim ikinci anamız nədir? 
- Nəyə görə biz Vətəni ikinci ana adlandınnq? 
- Bu gün biz Ə.Xaqaninin «Ana» şerini öyrənəcəyik. 
Müəllim şeri ucadan oxuyur (şagirdlər dərsliyə baxıb 

müəllimi müşayiət edirlər). 
Ana haqqında fikirlərə biz təkcə bu şerdə rast gəlmirik. 

Ona görə şeri öyrənməzdən əwəl biz Ö2dimüz ana haqqında 
bildiklərimizi deyəcəyik. Hər qrup ayn tapşınq alacaq, onu yerinə 
yetirəndən sonra isə sinfə təqdim edəcək. 

Axırda hər qrup tapşınşlan necə yerinə yetirdikləri barədə 
məlumat verir. Müəllim onlann cavablannm nəticələrini 
ümumiləşdirir. 

Müəllimlər şagirdləri gələcək həyata hazırlamaqla 
kifayətlənməməli, onun bu gününün, həyatının hər dəqiqəsinin 
maraqlı qurulmasına çalışmalıdır. 

Göründüyü kimi, ibtidai siniflərdə interaktiv təlim 
metodlannm köməyilə təlimin həm təhsilləndirici, həm 
inkişafetdirici, həm də tərbiyələndirici fimksiyaları özünü daha 
qabanq şəkildə büruzə verir və interaktiv təlim metodlan buna 
şərait yaradır. 

Oxu dərslərində interaktiv təlim metodlarından 

istifadənin forma və yollan 

Əvvəlki yanmfəsildə qeyd etmişdik ki, interaktiv təlim 
metodlannm mahiyyət və tətbiqi imkanlan ilə bağlı elmi- pedaqoji 
ədəbiyyatda fikir müxtəlifliyi mövcuddur. Eyni sözləri interaktiv 
təlim metodlannm növləri, interaktiv dərsin tipləri haqqında da 
demək olar. İnteraktiv metodlanndan istifadəsi haqqında 
araşdırdığımız ədəbiyyatın heç birində demək olar ki, interaktiv 
təlim metodlannm növləri, sırası 
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haqqında məlumat yoxdur. İnteraktiv dərsin tipləri barədə hökm 
(əgər belə demək mümkündürsə-M.S.) verilmir. Bu da təbiidir. 
Əgər hər hansı bir mütəxəssis interaktiv təlim metodlanni növlərə 
äyınb yalnız həmin növlərin tətbiqi ilə bağlı növlər verərsə, bu 
düzgün sayıla bilməz. Çünki elə müəllimlər var ki, bir tədris 
ilində interaktiv təlimin yeni növlərini üzə çıxara bilmək 
imkanına malikdir. Belə olan təqdirdə interaktiv təlim metodlanni 
məhdud çərçivəyə salıb onlarla işləmək pedaqoji cəhətdən 
düzgün sayıla bilməz. İnteraktiv təlim metodlanni növlərə 
ayırmaqdansa, bu metodlardan istifadənin formalanm 
müəyyənləşdirib məktəb praktikasına təqdim olunması daha 
faydalıdır. Yaxud məktəb praktikasında təlimin interaktiv 
metodlanmn ən səmərəli formalanndan istifadə edən sinif 
müəllimlərinin örnək fəaliyyətinin təbliğ və təlqin edilməsi daha 
məqsədə uyğundur. Məhz ona görə də bu yanmfəsildə bu məsələ 
barədə bir qədər ətraflı danışmağı lazım bilmişik. 

İbtidai siniflərin I siniflərində interaktiv təlim metodla- 
nndan yalnız IV rübün sonlannda istitfadə etmək mümkündür. 
Çünki birinci sinfin 2 rübü ərzində müəllimlər yalmz savad təlimi 
mərhələsini yerinə yetirməyə müvəffəq olurlar. 

Bir sıra hallarda müəllimlər bu mərhələ üzrə işi hətta 3- cü 
rübün sonuna qədər də davam etdirirlər. Dördüncü rübdə isə oxu 
vərdişləri və mətn üzərində işin başa çatdıniması prosesində 
interaktivin çox sadə formalanndan istifadə etmək mümkün olur. 
Ona görə də oxu dərslərində təlimin interaktiv metodlarmdan 
istifadə edilməsi 2-ci, 3-cü və 4-cü siniflərdə daha böyük effekt 
verir. 

İnldnci sinfin oxu dərslərində istər oxu vərdişlərinin 
aşılanması, istərsə də mətn üzərində iş apaniması zamanı sinif 
müəllimləri qarşısında çox ciddi vəzifələr qoyulur. Bu vəzifələri 
proqramın müəllifi və elmi redaJctoru prof. Y.Ş.Kərimov 
aşağıdakı şəkildə sistemləşdirmişdir. 

Ox« dərsləri« Mətni şagirdlərə tanış olan və olmayan sadə 
süjetli bədii əsərlərin və elmi-kütləvi mətnlərin, xalq yaradıcılığı 
nümımələrinin dəqiqədə 35 sözdən başlayaraq 
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dərs ilinin axınnda 40-45 söz sürətlə, ucadan 55-60 söz sürəti ilə 
səssiz bütöv sözlərlə düzgün, ifadəli və şüurlu oxunması. Dərs 
ilinin əvvəlində ən azı 125, dərs ilinin axınnda 200 sözdən ibarət 
mətnin rəvan oxunması. 

Oxu prosesində nitqin təbiiliyinin, ədəbi tələffüz 
normalannm gözlənməsi. Mətndəki durğu işarələrinin nəzərə 
alınması. Cümlədə mənası mühüm olan, üzərinə məntiqi vurğu 
düşən sözlərin (terminsiz) tapılması. Sözlər, cümlələr, abzaslar 
arasında fasilənin gözlənməsi. Məzmundan asılı olaraq müvafiq 
tonun (şən, təntənəli, məğrur, iftixarlı, mülayim, qəmgin, 
həyəcanlı, ötkəm və s.) seçilməsi. 

Mətndəki hər bir söz, ifadə və cümlənin, bütövlükdə 
məzmununun şüurlu başa düşülməsi. 

Mətn fizrə iş. Müəllimin köməyi ilə mətndəki mənası 
anlaşılmayan sözlərin tapılması, onlaiın yaxın mənalı və əks 
mənalı sözlərlə əvəz edilməsi. Mətndəki obrazlı söz və ifadələri, 
müəyyən obrazı, hadisəni xarakterizə edən, hissləri açıb göstərən, 
təbiət lövhələrinin təsvirini canlandırmağa xidmət edən sözlərin 
seçilməsi. 

Şagirdlərə kiçik mətnin hər bir hissəsi üzrə sözlə «şəkil 
çəkməb>, şəkilli plan tutmaq, plan üzrə məzmununu nağıl etmək, 
iştirak edən şəxslərin hərəkətlərini qiymətləndirmək, mətni 
həyatla əlaqələndirmək» - bacanğının verilməsi. Adsız mətnlərə 
başlığın tapılması, oxunmuş mətnə suallann verilməsi, mətnin 
məzmununun nağıl edilməsi. 

Hekayə, nağıl, təmsil, şer arasındakı fərqin müəyyən 
edilməsi. (Bax: Ümumtəhsil məktəblərinin II sinif proqramla- n. 
Bakı, Çaşıoğlu, 2000. səh. 5-6) 

Göründüyü kimi təklif edilən sistem üzrə işi daha səmərəli 
şəkildə həyata keçirmək üçün interaktiv təlim metodlanndan 
istifadə edilməsinə böyük ehtiyac duyulur. Bu ehtiyacı ödəmək 
üçün II sinfin oxu dərslərində təlimin interaktiv yollannm tətbiqi 
zamanı müvafiq formalardan istifadə olunması zərurəti yaranır. 

Elmi pedaqoji ədəbiyyatda bu formalar barədə konkret 
olmasa da ümumi şəkildə müəyyən tövsiyyələr vardır. 
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Amerika, Avropa və Azərbaycan pedaqoq alimlərinin, 
metodistlərinin problemə dair fikirlərinə və qabaqcıl məktəb 
təcrübəsinə istinad edərək biz oxu dərslərində təlimin interaktiv 
metodlarından istifadənin aşağıdakı formalarını təklif edirik. 

İnteraktiv təlimin: 
- Dialoq, treninq forması; 
- Breyniq forması (fikir sıçrayışı); 
- Koperativləşdirmə forması; 
- Müqayisəli şərh forması; 
- Mübahisəli yanaşma forması; 
- Tədris interaktivlərinin nümayişi forması; 
- Didaktik oyun forması. 

a) rollu oyunlar; 
b) hərəkətli oyunlar; 
v) musiqili oyunlar; 
q) şəkilli oyunlar; 
g) süjetli oyunlar; 
d) kütləvi oyunlar və s. 
İnkişaf etmiş ölkələrin ümumtəhsil məktəblərində çalışan 

sinif müəllimi üçün səciyyəvi olan sadaladığımız dialoq treninq 
formasının struktru aşağıdakı kimidir. 
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Bu formalar ümumpedaqoji formalann yalnız bir qismini 
təşkil edir. 

Respublikamızın ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai 
sinifləri üçün xarakterik olan bu formalann bir neçəsi barədə irəli 
sürəcəyimiz fikirlər, məsləhətlər, tezislər, ideya və müddəalar, 
güman edirik ki, müasir şəraitdə ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil 
islahatı ilə işin kiçik bir tərkib hissəsi sayıla bilər. 

DiaİQq-treninq. Treninq ingilis sözü (traninq) olub 
«təlim-məşq rejimi» mənasım verir. «Təlim-məşq rejimi» ifadəsi 
idman termini kimi işlənmişdir. Ümumtəhsil məktəblərində və 
eləcə də idman məktəblərində müvafiq seksiyalar (voleybol, 
futbol, güləş, yüngül atletika, gimnastika, boks və s.) tədris 
proqramına uyğun olaraq məşğul olan idmançı şagirdləri çox 
mühüm və rəsmi yanşlara hazırlamaq məqsədilə ən hazırlıqlı 
olanlan təlim məşq toplantısına dəvət edərək, onlarla xüsusi rejim 
proqramına uyğun məşğul olurdular). 

Dialoq- sözü isə latın sözü olub (dios-loqos) «iki şəxsin 
deyişməsi» mənasını verir. 

Dialoq treninqin təşkili prosesində sinif müəllimi ilə yanaşı 
ekspert (yaxud.ekspertlər qrupu) iştirak edir. Sinif iki qrupa aynhr 
və hər qrupun rəhbəri təyin olunur. Qruplar isə yanmqrupa 
bölünür. Əgər sinifdə 20 şagird varsa, onlar iki qrupa (hər biri 
8-10 nəfərdən ibarət olmaqla) bölünür. Qruplar isə dörd 
yanmqrupa (hər biri 4-5 nəfərdən ibarət olmaqla) ayrılırlar. İbtidai 
siniflərin hər birində qruplar 8-10, yanm qruplar isə 4-5 nəfərdən 
artıq ola bilməz. 

Dialoq-treninqin məqsədi. Şagirdlərin dərsin mövzusu ilə 
bağlı bilik, bacanqlanmn üzə çıxaniması, onlann intellektual 
səviyyəsinin açıqlanması, onlarda səbrlilik, təmkinlilik, qarşılıqlı 
hörmət, qələbə əzmi kimi keyfiyyətləri formalaşdırmaq, bir sözlə 
onları son dərəcə fəallaşdırmaqdan ibarətdir. 

Dialoq-treninqin qaydalan: 
- I qrupun rəhbəri mövzu ilə bağlı sual verir və həmin 

suallan günün aktual məsələləri, eləcə də tarixi faktlarla (ictimai, 
iqtisadi, siyasi, tarixi hadisələrlə) əlaqələndirməyi 
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bəyan edir; 
- n qrupun rəhbəri isə cavablan yazır, qrupun üzvlərilə 

məsləhətləşdikdən sonra əh real hesab etdikləri cavabı bir öncül 
kimi elan edir; 

- Müəllim cavabı qiymətləndirir; 
-Ekspert qrupu (dəvət olunmuş müəllim və sinif 

şagirdlərindən 2-3 nəfəri) qazanılan ballan elan edərək öz bilik 
bankında qeydə alır; 

- II qrup öz növbəsində öncülləri vasitəsilə sual verir, I 
qrupun öncülü yarım qruplann köməyilə ən real və doğru hesab 
etdikləri cavabı elan edir; 

- II qrup öz növbəsində öncüllərin vasitəsilə sual verir; 
II qrupım öncülü yanmqruplann köməyilə ən real və doğru 

hesab etdikləri cavabı elan edir. 
- Müəllim və ekspertlər qrupunun qiyməti və qəran 

səslənir; 
- Sonda ekspert qrupunun rəhbəri cavablan müqayisə edir, 

ballann miqdannı səsləndirir və qalibi elan edir. 
Dialoq-treninqin prinsip və tələbləri: 
- Suallan aydın və aramla söyləmək; 
- Sual verərkən əlaqəli cavabın müddəalannı eyhamla 

söyləməmək; 
- Komanda üzvlərinə söz atmamaq; 
- Əsəbiləşməmək; 
- Komanda yoldaşına sataşmamaq; 
- Suala təmkinlə qulaq asmaq; 
- Cavabı vaxtında vermək; 
- Heç kəsi təhqir etməmək; 
- Tam sərbəst və diqqətli olmaq. 
Dialoq-treninqin şərti müəllim tərəfindən 

müəyyənləşdirilir və ekspert qrupu ilə razılaşdınidıqdan sonra 
elan edilir. 

Dialoq-treninqin şərtləri: 
1. Problemlərə hər hansı şəkildə fikir bildirməkdə haqlı və 

hüquqlu olmaq. 
2. Öz mövqeyini əsaslandırmaq üçün hər bir şagirdə eyni 

səviyyədə informasiya almaq imkanı yaratmaq. 
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3. Qarşı tərəfin fikri ilə öz fikrinin arasında oxşar, uyğun 
məqamlan tapmağa cəhd etmək. 

4. Tərəflər arasında münasibətlərdə (danışıq, dialoq 
zamanı) heysiyyata toxuna biləcək söz və ifadələrin yasaqlığı. 

5. Tərəf müqabilini dinləmək, səbrli olmaq bacanğı. 
6. Ya öz fikrinin düzgünlüyünü aramla izah edib sübuta 

yetirmək, ya da qarşıdakınm fikrini qəbul edə bilmək 
mədəniyyəti. 

Dərsdə qoyulmuş problemin dialoq-treninq əsasmda 
müzakirəsinin əsasən iki mərhələsi vardır. 

I. Yanmqruplar üzrə iş. 
Şagirdlər yanmqruplarda, komandalarda problemin ayn- 

ayn məqamlannm əlverişli həlli yollarım dialoq-treninq üsulu ilə 
axtanb tapmağa çalışırlar. 

Onlar informasiya yolu ilə əldə etdikləri məlumatlann 
düzgün nəticələrini cəmləşdirirlər. Şagirdlər komandalara 
bölünməklə işləyə bilmək vərdişinə alışır, eyni məsələyə dair bir 
fikirlə qənaətlənməyib hər kəs öz mülaÜzəsini söyləmək 
hüququna malik olduğunu bilir. Qrup üzvləri yoldaşmm sözünü 
kəsmədən axıra qədər ona qulaq asmaqla səbrlilik mühitində 
formalaşır, deyəcəyi sözün doğru olub-olmaya- cağını 
ölçüb-biçməklə öz məsuliyyətini dərk etmiş olur. 

Eikir sıçrayışı forması. 
Fikir sıçrayışı forması ibtidai sinif şagirdlərinin cütlər və 

komandalar şəklində bir növ bilik yanşıdır. 
Bu yarışın əsas məqsədi keçilən mövzunun dərindən 

qavranılması, şagirdlərin danışıq vərdişlərinin, bilik-bacanq- ların 
zənginləşdirilməsi, bilmədiklərini şagird yoldaşlanndan, 
müəllimdən demokratik əsaslarla, etik hərəkətlərlə, təvazökarlıq 
nümayiş etdinnəklə öyrənməsinə, bir sözlə onlann son dərəcə 
fəallaşmasına xidmət edir. 

Dərsdə mövzunun doğurduğu mürəkkəb sualın alternativ 
variantlannı tapmaqda və həll etməkdə münaqişənin də ortaya 
çıxması təbii haldır. Bu münaqişə anında fəallıq forması kimi fikir 
sıçrayışı üsuluna da tez-tez müraciət olunur. Bu üsul, metod 
ümumi şəkildə şagirdlərin öz daxili düryaUınna 
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boylanma və baxmalanna müsbət təsir göstərir. Bundan başqa 
fikir sıçrayışı metodunun tətbiqi şagirdlərin yaradıcılıq 
potensiallannm inkişafına, onlann öz fərdi düşüncələrini 
başqalannm (sinif yoldaşlannm) düşüncələrinə qarşı qoymağa, 
yeni-yeni təşəbbüslər irəli sürməyə imkan yaradır. 

Fikir sıçrayışının vacibliyini zəruriləşdirən dərslərdə 
şagirdlər içlərində yaşatdıqlan, adi hallarda üzə çıxarmadıqlan 
mülahizələrini birdən-birə, gözlənilmədən söyləyir. Şagirdlər 
ortada olan fakta dair mövcud mülahizələr arasındakı faktı 
tutuşdurmaqla müqayisələr apanr və nəticənin doğru olub- 
olmadığını nəzərə almadan qəfil olaraq öz qənaətlərini 
söyləyirlər. 

Fikir sıçrayışı metodundan istifadə yolu ilə məşğələ 
aparmağı dərsin qarşısına məqsəd qoyan müəllim interaktiv 
ardıcıllığı gözləməlidir. 

1. Nəzərdə tutulmuş mövzunu öncədən hazırlamaq. 
2. MÖVZU haqqında şagirdlərdə qabaqcadan təsəvvür 

yaratmaq (oxumaq üçün əvvəlcədən ədəbiyyat da tövsiyə etmək olar). 

3. Şagirdin fikir sıçrayışı ilə söylədiklərini qeydə almaq. 
a) Fikrin dəyişməsinə heç bir cəhd göstərməmək. 
b) Şagird düşüncəsinə tam sərbəstlik vermək. Heç bir 

düzəliş aparmadan mövzu ilə bağlı fikirlərinə gələni söyləməyə 
imkan və şərait yaratmaq. 

v) Fikir yaxud ideyanın məntiqini yasaq etmək. 
q) İdeyanın yeniliyini, özünəməxsusluğunu 

dəyərləndirmək. 
d) Deyiləni təkrar etməmək. 
e) Danışanın sözünü kəsib hay-küy salmamaq. 
ə) Səmimiliyi gözləmək. 
Qarşılıqlı nəzarətin həyata keçirilməsinin üstünlükləri 

çoxdur. Sorğunun bu növünü tətbiq etməzdən qabaq cavablara 
qiymət vermək bacanğını inkişaf etdirmək üçün şagirdlərlə 
hazırlıq işi apanlır. 1.Müəllim müəyyən mövzu və məsələlər üzrə 
qarşılıqlı yoxlama aparacığını xəbər verir. Sinif müəllimlərə və 
şagirdlərə bölünür. Bir parta arxasında oturanlar müx 
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təlif rollarda (biri müəllim, o biri şagird) çıxış edirlər. 2.Şagirdlər 
öz müəllimlərinə cavab verirlər. Başqalanna mane olmamaq üçün 
cavab verənlər astadan danışmalıdırlar. Şagirdlər cavab verəndən 
sonra qiymətləndirmə apanlır. Qiymətlər yazılı da ola bilər. Bu 
məqsədlə fərdi uçot vərəqi (kartoçka) açmaq lazımdır. Qiymət 
verərkən sinifdə münaqişəli vəziyyətin yaranmasına yol 
verilməməlidir. 3.Şagirdlər rollannı dəyişə bilərlər. Şagird 
rolunda çıxış edənlər müəllim rolunda çıxış edirlər. Şagirdlərin 
yerlərini də dəyişmək olar. Bu cütlər arasında gərginlik yaranan 
zaman edilir. Hər dərsdə cütlərin yerini dəyişmək yaxşı olar. Bu, 
ünsiyyət dairəsini genişləndirməyə kömək edir. 

Bu, müəllim tərəfindən yaxşı hazırlanan zaman az vaxt 
tələb edir. Dərsdə qarşılıqlı nəzarətlə bərabər sorğunun aşağıdakı 
başqa növlərini də tətbiq etmək lazımdır. Yazı taxtasının yanında 
şifahi cavab vermək, mətndəki fikirləri danışmaq, özünü 
qiymətləndirmə və s. buna misal ola bilər. Əgər müəllim sinfi 
idarə edə, intizamı parada bilmirsə, qarşılıqlı nəzarətdən istifadə 
etmək olmaz. İntizamlılıq şəraitində şagirdlər başqa işlərlə 
məşğul ola bilərlər. 

Əgər interaktiv metod düzgün təşkil olunarsa, «qurularsa», 
onda qayda-qanunu təmin etmək asan olar. 

3.18. Magistratura təhsilinin bəzi məsələləri 

Ölkəmizdə həyata keçirilən magistratura təhsili ilə bağlı 
müvafiq direktiv və proqram sənədlər olsa da, onlann ma- 
gistrlara və bu sahədə çalışan mütəxəssislərə çatdıniması işində 
bir sıra çətinliklər özünü göstərir. Nəticədə onlar magistratura 
təhsili ilə bağlı ətraflı informasiyalara malik olmurlar. Bunlan 
nəzərə alaraq ali təhsilin magistratura pilləsində magistr hazırlığı 
ilə bağlı bəzi məlumatlann verilməsini zəruri hesab edirik. 

Müstəqillik yolu ilə inamla irəliləyən respublikamızda 
cəmiyyətin demokratiklaşdırilməsi və bazar iqtisdiyyatma keçid 
digər sahələrdə olduğu kimi, peşə - ixtisas təhsili sahəsin 
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də də köklü islahatlar apanlmasmı tələb edir. İslahatın məqsədi 
müvafiq standartlar səviyyəsində mütəxəssislər hazırlamaqdan, 
milli iqtisadiyyatın və digər qeyri istehsal sahələrinin sərbəst 
bazar iqtisadiyyatı şəraiti və onun tələblərinə uyğun mütəxəssis 
kadrlara olan ehtiyacını təmin etməkdən ibarətdir. 

Azərbaycan Respublikasında artıq müstəqillik 
qazandıqdan sonra Təhsil Qanununa uyğun olaraq ali təhsilli 
mütəxəssis hazırlığının ikipilləli - bakalavr və magistr sisteminə 
keçilmişdir. Hazırda Respublikanın ali məktəblərinin 
əksəriyyətində dörd illik proqramlannı yerinə yetirən bakalavr və 
2 illik magistr hazırlığı həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 fevral 
1997 - ci il tarixli 15 saylı qəran ilə təsdiq olunmuş «Azərbaycan 
Respublikasının çoxpilləli ali təhsil sistemində magistr hazırlığı 
(magistratura) haqqında Əsasnatnə»yə uyğun olaraq 1997-ci ildə 
ölkəmizdə ilk dəfə ali təhsilin ikinci pilləsi olan magistraturada 
mütəxəssis hazırlığına başlanılmışdır. Bununla bağlı Təhsil 
Nazirliyi tərəfindən «Magistr ixtisaslaşmalannın siyahısı» 
(magistr proqramları) hazırlanmış və N^irlər Kabinetinin 20 may 
1997-ci il tarixli qəran ilə təsdiq edilmişdir. 

Eyni zamanda magistr hazırlığı apanlacaq ali təhsil 
müəssisələri müəyyənləşdirilmiş və Nazirlər Kabineti tərəfindən 
təsdiq olunmuşdur. Bundan sonrä Təhsil Nazirliyinin 19.06.1997 
- ci il tarixli 420 saylı əmri ilə müvafiq ali məktəblərə ayn-ayrı 
ixtisaslaşmalar üzrə magistr hazırlığına icazə verilmişdir. 

Təhsil Nazirliyinin 21.05.97 - ci il tarixli, 322 saylı əmri ilə 
təsdiq olunmuş «Ali təhsil müəssisələrinin magistraturasına 
müsabiqəyə buraxılma və müsabiqənin keçirilməsi barədə 
nümunəvi qaydälar»a uyğun olaraq magistr hazırlığı aparmağa 
icazə almış hər bir ali məktəb özünün qəbul qaydalanhı mövcud 
qaydada təsdiq etdirmişdir. 

Nazirliyin 25.08.1997 - ci il tarixli əmri ilə magiştr bileti 
və magistrin attestasiya kitabçasının nümunələrinin hazırlanması, 
onların doldurulması və verilməsi qaydalan təsdiq 
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edilmiş, bunun əsasında Təhsil Nazirliyi tərəfindən həmin 
sənədlər, habelə «Ali təhsilin magistratura pilləsində professor 
- müəllim heyyətinin tədris işi üçün vaxt norması» və həmin 
pillədə imtahan - məqbullann qəbul edilməsi haqqında 
təlimatı-məktubu hazırlanıb ali məktəblərə göndərilmişdir. 

Beynəlxalq tələblərə uyğun olaraq magistraturada təhsil 
alanlar geniş emdisiyaya, elmi bazaya malik olmalı, elmi 
yaradıcılıq metodologiyasına yiyələnməli, elmi və elmi pedaqoji 
yaradıcılığa hazır olmalıdır. Buna görə də magistr hazırlığında 
fundamental, ümumelmi, humanitar və sosial - iqtisadi fənlərin, 
istiqamət və ixtisaslaşma fənlərinin öyrənilməsi, habelə 
tələbələrin xarici dillərdən birinə yüksək dərəcədə yiyələnməsi 
nəzərdə tutulmalıdır. 

Bu tələblərə uyğun olaraq Təhsil Nazirliyinin 22.04.97 
- ci il tarixli, 235 saylı əmri ilə «Magistr hazırlığının minimum 
məzmununa və səviyyəsinə qoyulan dövlət tələblərinin 
strukturu» müəyyənləşdirilmişdir. Həmin strukturla istiqamətin 
ümumi xarakteristikası, magistr hazırlığı səviyyəsinə qo)aılan 
tələblər, eləcə də magistr hazırlığını təmin edən təhsil proqramına 
qoyulan minimum məcburi tələblər müəyyən edilmişdir. Demək 
olar ki, ali məktəblərdə magistr hazırlığı aparılan bütün 
ixtsaslaşmalar üzrə magistr təhsil proqramları və tədris planları 
hazırlanıb təsdiq olunmuşdur. 

Məlumdur ki, mövcud qaydalara görə «BakalavD> 
dərəcəsi almış ən istedadlı və perspektivli tələbələr müsabiqə 
yolu ilə magistraturaya daxil olmaq hüququna malikdirlər. 
Müsabiqədə «Bakalavn> dərəcəsi almış digər birpilləli ali 
məktəblərin məzunları da iştirak edə bilər. Magistraturada 
tələbələr biliklərini konkret istiqamətdə daha da dərinləşdirir, 
elmi tədqiqatlar apanr və xarici dili dərindən öyrənirlər. 
Magistraturanı bitirmiş tələbələr elmi işlərini müdafiə edir və 
ixtisaslaşdınimış elmi şuralann qəran ilə «magistn> dərəcəsi 
verilərkən xüsusi elmi hazırlıq, bacarıq və konkret elmi nəticə 
nümayiş etdirmiş məzunlar Elmi Şuranın qərarı ilə təhsilin 
sonrakı pilləsində elmi araşdırmalannı davam etdirə bilərlər. 
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«Magistr» dərəcəsi almış mütəxəssislər ali məktəblərin 
«bakalavD> pilləsində, həmçinin institut, kollec və digər 
birpilləli təhsil ocaqlarında, Respublika Elmlər Akademiyası 
sisteminin elmi tədqiqat mərkəzlərində və institutlannda işləyə 
bilərlər. 

Azərbaycan Respublikasında ali təhsilin magistratura 
pilləsində magistr hazırlığına istiqamət verən, Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlanan 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq 
olıman və hazırda qüvvədə olan Əsasnamələr mövcuddur. 
Magistr hazırlığı barədə tövsiyyələr verməmişdən qabaq həmin 
əsasnamələrin bəzilərindəki müvafiq müddəalan nəzərə 
çatdırmaq daha faydalı olardı. Guman edirik ki, yanm- fəslə daxil 
edilən həmin əsasnamələrin^ müvafiq müddəalan bu sahədə 
çalışanlar üçün stolüstü material rolunu oynayacaqdır. 

Azərbaycan Respublikasında çoxpilləli ali təhsil 
sistemində magistr hazırlığı (magistratura) haqqında 

Ə S A S N A M Ə  

I. Ümumi müddəalar 

1.1. Çoxpilləli ali təhsil sistemində magistratura ali 
təhsilin ikinci pilləsi olub, müəyyən ixtisas üzrə sərbəst 
yaradıcılıq fəaliyyəti göstərə biləcək mütəxəssislərin 
hazırlanması məqsədini güdür. 

1.2. Magistratura təhsil proqramı, mütəxəssisin gələcək 
fəaliyyətində elmi - tədqiqat və layihə - sınaq səciyyəli işləri 
yerinə yetirəcəyini nəzərə almaqla, baklavr ixtisas təhsili 
proqramının sonrakı inkişafı və differensiasiyası yolu ilə qüvvədə 
olan «Ali təhsil istiqamətləri və ixtisasların siyahı- sı»na uyğun 
olaraq tərtib edilir. 

^ Bax F. V. Sadıqov., M.K. Məcidov « Naxçıvan» universitetində magistr 

hazırlığmın həyata keçirməsinə dair metodik göstəriş. Bakı, Ünsiyyət, 2000. səh. 

5-42. 
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II. Magistr hazırlığının başlanılması 

2.1. Magistr hazırlığı yüksək ixtisaslı elmi pedaqoji 
kadrlan, müasir tədris və elmi - tədqiqat laboratoriyalan, tədris və 
fənn kabinələri, zəngin elmi kitabxanalan, tədris - təcrübə və 
istehsalat sahələri, elmi - tədqiqat institutları olan ali təhsil 
müəssisələrində ali təhsilin Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş təhsil istiqaməti və ixtisasları 
üzrə açılır. 

2.2. Tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı 
olmayaraq ali təhsil müəssisələrində magistraturalann açılmasına 
razılıq Təhsil Nazirliyinin təqdimatı ilə Nazirlər Kabineti 
tərəfindən, müəyyən istiqamət və ixtisaslar üzrə magistr 
hazırlığına icazə isə təhsil müəssisəsinin təqdimatı əsasında 
Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilir. 

III. Ali təhsil müəssisəsində magistr hazırlığını 

təmin edən şərtlər 

3.1. Magistratura təhsil pilləsində kadr hazırlanmasına 
iddiaçı olan müəssisədə istiqamət üzrə tədris prosesini təmin edən 
elmi - pedaqoji kadrlann ümumi sayının ən azı 50 faizi, ixtisas 
üzrə isə ən azı 5 nəfəri elmi dərəcəli olmalıdır. 

3.2. İki və üç pilləli ali təhsil müəssisəsində magistr 
hazırlığını həyata keçirmək hüququ aşağıdakılar təmin olunduqda 
verilir: 

- magistr hazırlığı aparılacaq ixtisa və ya istiqamətlərdə 
birinci təhsil pilləsi (bakalavr) proqramlan üzrə buraxılış 
kursunun olması; 

- bu əsasnamədə magistr hazırlığına qoyulan ümumi 
tələblərin ödənilməsi; 

- müvafiq magistr proqramlan üzrə işçi tədris planlannm 
olması; 

- hər bir magistr tədris proqramı üzrə tədris olunan fənlərin 

işçi proqramlarının olması; 

- müasir tələblərə cavab verən maddi - texniki bazanın 
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(tədris və tədqiqat laboratoriyaları, avadanlıqlar, informasiya 
təminatı və s.) olması. 

3.3. Ali təhsil müəssisələrində magistr hazırlığının 
məzmunu təmin edən şərtlər: 

- magistr təhsili proqramlarına daxil edilmiş fənlərin işçi 
proqramlarmda nəzərdə tutulan tədris - infromasiya vasitələrinin 
lazımi miqdarda olması; 

- ali təhsil müəssisəsində müasir milli və beynəlxalq 
informasiya şəbəkələrinin və məlumat banklan ilə əlaqə 
terminallarm mövcudluğu və bunlar üçün zəruri miqdarda işçi 
yerlərin olması təmin edilməlidir. 

3.4. Magistraturanın təhsil istiqamətindəki elmi tədqiqatlar 
və magistr proqramlarının mövzuları üzrə son beş ildəki 
göstəricilər: 

- magistratura istiqaməti üzrə aparılan elmi - tədqiqatlar 
işlərin ümumi həcminin yansından çoxu fundametal və axtanş 
xarakterli tədqiqatlar olmalıdır; 

- magistraturada təhsil alan (magistantlann) elmi 
rəhbərləri ixtisaslar üzrə elmi tədqiqatlar aparmalı, onlann bu 
sahədəki elmi nəticələri respublikada və ya xaricdə nəşr olunan 
jurnallarda, milli və beynəlxalq konfranslann, simpo- ziumlarm, 
qurultaylann, konqreslərin materiallannda dərc edilməlidir; 

3.5. Magistrantlann elmi rəhbərlərinin tədris prosesində 
iştrakı üçün: 

- müafiq magistr təhsil proqramı üzrə dərsliklərin ( dərs 
vəsaitlərinin) və ya elmi əsərlərin (araşdırmalann) müəllifi 
olması; 

- həmin magistr təhsil proqramı üzrə ən azı bir əsas və ya 
ixtisas kursımu aparması zəruridir. 

IV. Magistraturaya qəbul, magistr hazırlığının 
müəyyənləşdirilməsi 

4.1. Ali təhsilin əsas peşə təhsili proqramlanndan biri üzrə 
təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuş və ali təhsil 
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haqqında diplomu olan şəxslər magistraturada təhsil almaq 
hüququna malikdirlər. 

Magistraturaya daxil olmaq istəyən istədiyi ixtisas üzrə 
bakalavr diplomu olmayan ali təhsilli şəxslər həmin ixtisasa 
uyğun bakalavr hazırlığına qoyulan tələblər həcmində yaranmış 
akademik fərqləri verməlidirlər, 

4.2. Ali təhsil müəssisələrinin magistraturasına 
müsabiqəyə buraxılma və müsabiqənin keçirilmə qaydalan Təhsil 
Qanununa, bu Əsasnaməyə, «Ali təhsil müəssisəsi haqqında 
Əsasname»yə və digər qanunvericilik aktlanna, həmçinin təhsil 
müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir və 
Təhsil Nazirliyi tərəfindən təstiq olunur. 

4.3. Müəyyən təhsil istiqaməti və ixtisaslan üzrə 
magistraturaya dövlət hesabına illik qəbulun səviyyəsi, həmin 
istiqamət və ixtisas üzrə bakalavr buraxılışımn 20 faizinə qədər 
müəyyənləşdirilir. 

4.4. Magistraturaya daxil olmaq istəyən şəxslər ali təhsil 
müəssisəsinin müəyyən etdiyi siyahı üzrə sənədlər təqdim edirlər. 

Magistraturaya qəbul ali təhsil müəssisəsi rektorunım 
təhsil istiqaməti, ixtisas və elmi rəhbəri göstərilən əmri ilə 
rəsmiləşdirilir. 

4.5. Dövlət ali təhsil müəssisələrində magistr hazırlığı 
ödənişsiz və ya əvvəlcədən müvafiq qaydada müəyyənləşdirilmiş 
ödənişli əsaslarla həyata keçirilə bilər. Dövlət və qeyri-dövlət ali 
təhsil müəssisələrində magistr hazırlığmın maliyyələşdirilməsi 
«Ali təhsil müəssisələri haqqında Əsas- namə»yə uyğun həyata 
keçirilir. 

V. Magistr proqramına qoyulan ümumi tələblər 

5.1. Magistr təhsil proqramı uyğun istiqamətlər üzrə 
bakalavr proqramından və təxminən onunla bərabər nisbətdə 
müəyyənləşdirilmiş sırf tədris və elmi-tədqiqat tərkib hissələrini 
özündə birləşdirən ikinci pillə proqramından ibarətdir. Bu 
proqramın tədris hissəsinə peşə təhsilinin 
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dərinləşməsinə yönəlmiş fənlər və bölmələr, eləcə də xarici dil və 
ixtisas fənləri daxil edilməlidir. Magistrlərin elmi- tədqiqat işinin 
məzmunu fərdi planla müəyyən edilir. 

5.2. Magistraturada təhsil istehsalatdan aynimaqla və 
ayrılmamaqla həyata keçirilir. Magistr təhsilinin normativ 
müddəti müvafiq dövlət standartları ilə müəyyən edilir və 
ixtisasdan asılı olaraq 1.5-2 il müəyyənləşdirilir. 

5.3. Magistraturada tələbənin təhsilinə elmi rəhbərlik 
həmin ali təhsil müəssisəsində işləyən, elmi dərəcəsi və yaxud 
elmi adı olan və bu Əsasnamənimn 3.4 və 3.5 bəndləri tələblərinə 
cavab verən elmi rəhbər tərəfindən tələbənin fərdi planına 
müvafiq olaraq həyata keçirilir. Magistr proqramı müxtəlif 
istiqamətlərin (ixtisaslann) qovuşmasında yerinə yetirildiyi 
hallarda elmi rəhbərlə yanaşı elmi məsləhətçi də təyin oluna bilər. 

Magistr təhsil proqramının həm elmi, həm də tədris 
hissələrində ümumi rəhbərlik professor - müəllim heyyətini elmi 
adı və dərəcəsi olan nümayəndələri tərəfindən həyata keçirilir. 
Bir nəfərə ikidən artıq magistr təhsil proqramına rəhbərlik etməyə 
icazə verilmir. Tələbə magistrlara birbaşa elmi rəhbərlik 
professor - müəllim heyyətinin elmi adı və ya dərəcəsi olan 
nümayəndələri tərəfindən həyata keçirilir. Bir nəfərə beşdən çox 
tələbə- magistrə rəhbərlik etməyə icazə verilmir. 

5.4. Magistr proqramı üzrə təhsildə tələbənin fəal 
müstəqil işinə daha çox üstünlük verilməlidir. Bununla əlaqədar 
olaraq onun auditoriya tədris yükü bütün tədris müddətində orta 
hesabla həftədə 1 2 - 2 0  saat olmalıdır. Tələbənin fərdi tədris 
planının yerinə yetirilməsinə nəzarət məqsədilə tədris planında 
nəzərdə tutulmuş bütün fənlər üzrə müxtəlif formada 
attestasiyalar (məqbullar, müdafiəyə qədər imtahanlar və s.) 
aprılır. Magistr proqramının mənimsənildiyi (yerinə yetirildiyi ) 
bütün müddət ərzində məqbullann sayına məhdudiyyət 
qoyulmur, imtahanlann ümumi sayı isə 6 - 1 0  olmalıdır. 

5.5. Magistraturada peşə təhsili proqramlarının struktu 
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runa və məzmununa dair metodik tövsiyələr Təhsil Nazirliyinin 
elmi - metodik şuralann müvafiq bölmələri tərəfindən işlənib 
hazırlanır. 

VL Magistraturada yekun ( buraxılış) attestasiyası 

6.1. Magistraturanın axınncı yekun semestrində buraxılış 
işinin (magistrlik dissertasiyasının) müdafiəsi və buraxılış 
imtahanı, o cümlədən istiqamət üzrə imtahan verilməsi nəzərdə 
tutulur. 

6.2. Magistrlik dissertasiyası elmi rəhbərin (zəruri hallarda 
həm də məsləhətçilərin) rəhbərliyi altında yerinə yetirilən 
müstəqil elmi - tədqiqat və təcrübi - konstruktor işidir. 
Dissertasiyanın müdafiəsi təhsil müəssisəsinin elmi şurasının 
qəran ilə yaradılmış ixtisaslaşdırılmış şuranın iclasında apanhr. 
İxtisaslaşdınimış şuralann yaradılma qaydaları Təhsil Nazirliyi 
tərəfindən müəyyən edilir. 

6.3. Magistr hazırlığını həyata keçirmək hüququ olan ali 
təhsil müəssisələrində magistr proqramı üzrə fərdi planı yerinə 
yetirmiş şəxslərə magistr ixtisası və elmi dərəcəsi, vahid formada 
dövlət nümunəli magistr diplomu verilir. 

Magistraturanın məzunlanna eyni zamanda diploma əlavə, 
yəni magistrlik dissertasiyasının mövzusu göstərilən qiymət 
kitabçasından (cədvəllərindən) çıxanş verilir. 

Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması, təqdim 

olunması və müdafiəsi qaydalan haqqında 

Ə S A S N A M Ə  

L Ümumi müddəalar 
l.l. Əsasnamə mədəniyyət, incəsənət və bədən tərbiyəsi 

sahələrindəki bəzi ixtisaslar istisna olmaqla «Magistr» 
dərəcəsinin verilməsi qaydalannı müəyyən edir. 

«Magistr» dərəcəsi magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi 
üçün ali məktəb tərəfindən mövcud qaydalara uyğun 
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yaradılmış müvafiq ixtisaslaşdmlmış şuralann qəran əsasında 
verilir. 

1.2. Magistrlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə 
etmiş şəxslərə vahid dövlət nümunəli diplom verilir. 

II. Magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə 

ixtisaslaşdıı^mış şuralar 

2.1. Ali təhsilin magistratura pilləsində təhsilin yekun 
mərhələsi magistrlik dissertasiyasının müdafiəsidir. Magistrlik 
dissertasiyasının müdafiəsinə tədris planında nəzərdə tutulmuş 
bütün fənləri tam məniməsyən və müvaffəq qiymət alanlar 
buraxılırlar. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi ixtisaslaş- 
dınlmış şuralann iclasında apanlır. 

2.2. İxtisaslaşdmlmış şuralar magistr hazırlığı sisteminin 
mühüm tərkib hissələrindən biri olub, təqvim ili müddətinə 
yaradılır və fəaliyyət köstərir. 

2.3.  İxtisaslaşdmlmış şuralann yaradılması haqqında 
vəsaiti magistr hazırlığı proqrammı yerinə yetirən kafedraların 
təqdimatı əsasında həmin kafedralann daxil olduğu fakültə 
qaldmr. 

2.4.  İxtisaslaşdmlmış şuraların yaradılması qaydası 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq 
olunmuş müvafiq Əsasnamə ilə müəyyən edilir. 

2.5. İxtisaslaşdmlmış şuralarda magistrlik dissertasiya- 
lannın müdafiəsi üçün qoyulan tələblərə əməl olunması və 
müdafiə qaydalarmın pozulması hallan aşkar edilərsə, ali təhsil 
müəssisəsinin başçısı şuranın fəaliyyəti ilə bağlı təşkilatı tədbirlər 
görə bilər. 

2.6. İxtisaslaşdmlmış şuralann işinə təhsil müssisəsinin 
təqdimatı əsasında Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş sə^ 
rəhbərlik edir. Şuralann işinə nəzarət isə həzdində olduqlan 
fakültənin dekanı, eləcə də ali təhsil müəssisəsinin başçısı və 
tədris işləri prorektoru tərəfindən həyata keçirilir. 

Ali məktəbin və fakültənin rəhbərliyi ixtisaslaşdmlmış 
şuralann işi üçün lazımi şərait yaradılmasına məsuliyyət 
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daşıyır. 
2.7. Magistrlik dissertasiyalannın müdafiəsi ilə əlaqədar 

xərclərin ödənilməsi müvafiq sənədlərlə tənzimlənir. 
2.8. Magistrlik dissertasiyalannın müdafiəsi zamanı 

magistrantın biliyinin qiymətləndirilməsi sadə səs çoxluğu 
əsasında açıq səsvermə yolu ilə apanlır. Magistrlik 
dissertasiyasının müdafiəsi «qeyri - kafi» , «kafi», «yaxşı», «əla» 
qiymətlərlə qiymətləndirilir. 

III. Magistrlik dissertasiyalarına qoyulan tələblər 

3.1. Magistrlik dissertasiyası elmi rəhbərin rəhbərliyi 
altında magistrantın müstəqil yerinə yetirdiyi elmi - tədqiqat 
(yaradıcılıq) və ya təcrübi - konstruktor işidir. Magistrlik 
dissertasiyası magistrantın müvafiq ixtisaslaşma və ya sahə üzrə 
gətirdiyi yeniliyi əks etdirməlidir. 

Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması və 
müvəffəqiyyətlə müdafiəsi magistr hazırlığı proqrammın yerinə 
yetirilməsinin məcburi şərtidir. 

3.2. Magistrlik dissertasiyası aşağıdakı tələblərdən birinə 
cavab verməlidir: 

- işdə baxılan müvafiq elmi istiqamət üçün mühüm 
əhəmiyyəti olan hər hansı məsələnin yaradıcı həllinə; 

- mühüm tətbiqi əhəmiyyəti olan texniki, iqtisadi və 
texnoloji işləmələrin təkmilləşdirilmiş elmi şərhinə. 

3.3. Magistrlik dissertasiyasmda magistratm əldə etdiyi 
nəticələr elmi və praktiki cəhətdən əsaslandmimalı, mövcud 
faktlarla müqayisəli qiymətləndirilməli və onlann istifadəsi üçün 
tövsiyyələr verilməlidir. 

3.4. Magistrlik dissertasiyasının mövzusu və planı, 
magistrantın elmi rəhbəri onun təhkim olunduğu kafedranın elmi 
istiqamətləri ilə əlaqələndirilməli və kafedranın təqdimatı 
əsasında fakültənin Elmi Şurası tərəfindən birinci semestrin 3 ayı 
ərzində təsdiq edilməlidir. 

3.5. Magistranta dissertasiya mövzusunu təklif edərkən 
tədqiqatın məqsədəuyğunluğu əsaslandınimalıdır. 
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Bir sıra zəruri hallarda, o cümlədən magistrlik 
dissertasiyasının mövzusu ixtisaslann qovuşuğuna uyğun 
gəldikdə, magistrantın dissertasiyasının elmi rəhbəri ilə yanaşı, 
ona məsləhətçi də təyin edilə bilər. Məsləhətçi başqa təhsil, elmi - 
tədqiqat və təsərrüfat müəssisələrinin yüksək ixtisaslı 
mütəxəssislərindən də seçilə bilər. 

3.6. Mägistrlik dissertasiyalan yerinə yetirilməyə 
başlanana qədər magistrantın təhkim olunduğu kafedra müvafiq 
fakültələrə və magistratura şöbəsi (magistraturaya məsul şəxs) ilə 
birlikdə istiqamət üzrə dissertasiyalara qoyulan məcburi tələbləri 
müəyyən edən metodiki göstərişlər hazırlamalı və magistrantları 
bu göstərişlərlə tanış etməlidir. 

3.7. Magistrantın elmi rəhbəri: 
- magistrlik dissertasiyası üçün tapşınq verir; 
- magistranta dissertasiyasının yerinə yetirilmə dövrünü 

əhatə edən fərdi iş planının hazırlanmasında köməklik göstərir; 
- magistranta dissertasiya işi üçün əsas olan elmi- metodik 

ədəbiyyatı, məlumat və arxiv materiallanm, layihələri və digər 
mənbələri tövsiyə edir; 

- magistrantla müntəzəm olaraq fərdi iş plamna uyğtm 
söhbətlər apanr, ona elmi - metodik məsləhətlər verir. 

3.8. Magistrantlar magistrlik dissertasiyasmm 
hazırlanması barədə elmi rəhbər və kafedra qarşısında vaxtaşırı 
hesabat verirlər. Kafedralar üzrə hesabatın vaxtını fakültə 
rəhbərliyi müəyyən edir. Hesabatın nəticələrinə görə işin hazırlıq 
dərəcəsi müəyyənləşdirilir. 

3.9. Magistrlik dissertasiyasında şərh olunan məlumatların 
düzgünlüyü üçün magistrant məsuliyyət daşıyır. 

3.10. Magistrlik dissertasiyası təlim dilində yazılır və bu 
zaman magistrant istifadə etdiyi materiallara, a5m - ayn 
nəticələrin mənbələrinə və müəlliflərinə uyğun qaydada istnad 
etməlidir. Müəllifinə və ədəbiyyatma istinad olunmadan özgə 
materiallanndan istifadə edildikdə, dissertasiya müdafiə ilə bağlı 
istənilən baxılma mərhələsindən geri qaytanlır. 

3.11. Magistrlik dissertasiyası makinada və ya komp)m- 
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terdə 2 intervalla çap edilməli, əlavələrlə birlikdə həcmi 75 
makina səhifəsindən çox olmamalı və cildlənməlidir. Magistr- lik 
dissertasiyasının titul vərəqəsinin və mətnin tərtibi əlavə 8 - də 
göstərilən tələblərə uyğun olmalıdır. 

3.12. Magistrant müdafiə üçün dissertasiyanın qısa 
məzmununu əks etdirən referat tərtib etməlidir (əlavə 9). Refe- 
ratın həcmi 1,5 intervalla yazılmalı və 2 makina səhifəsindən çox 
olmamalıdır. 

3.13. Magistrant kafedranın razılığı ilə dissertasiyanın qısa 
məzmununu (referatını) xarici dillərdən birində yaza və müdafiə 
zamanı suallara həmin xarici dildə cavab verə bilər. 

IV. Magistrlik dissertasiyasının təqdim olunması və 

müdafiəsi 

4.1. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi bir qayda olaraq 
may - iyun aylannda təsdiq olunmuş qrafik əsasında keçirilir. 
Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi yalnız üzürlü səbəblər 
olduqda, müəyyən olunmuş qaydalar əsasında başqa vaxta 
keçirilə bilər. 

4.2. Magistrant öz dissertasiya işini bitirdikdən və qoyulan 
tələblərə uyğun tərtib etdikdən sonra referatla birlikdə elmi 
rəhbərə təqdim edir. Elmi rəhbər işi yoxlayıb, bəyəndikdən sonra 
yazılı rəyi ilə birlikdə ilkin müzakirə üçün kafedraya təqdim edir. 
Rəydə dissertasiyanın bütün bölmələri üzrə görülmüş iş 
səciyyələndirilir və alman nəticələrin doğruluğu əsaslandınlır. 
Dissertasiya kafedrada müzakirə edilir və yekun rəylə birlikdə 
fakültə dekanına təqdim olunur. Fakültə dekanı təqdim olunmuş 
materialların müdafiəyə buraxılması barədə qərar qəbul edir və 
magistrlik dissertasiyasının titul vərəqində müvafiq qeydlər 
apanr. 

Fakültə dekanı magistrantı dissertasiya müdafiəsinə 
buraxmağı mümkün hesab etməkdə, bu məsələyə elmi rəhbərin 
iştirakı ilə dekanlıqda baxılır. 

4.3. Müdafiəyə buraxılmış magistrlik dissertasiyalan 
müvafiq kafedra tərəfindən müdafiəyə ən azı 15 gün qalmış 
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rəsmi rəyçilərə göndərilir. 
Rəsmi rəyçilər elmi və istehsalat müəssisələrində çalışan 

apancı mütəxəssislər, həmin ali məktəbdə və ya digər ali 
məktəblərdə çalışan elmi dərəcəyə malik mütəxəssislər sırasından 
teyin oluna bilər. 

4.4. Rəsmi rəyçi magistrlik dissertasiyasını araşdıraraq 
yazılı pəy hazırlayıb ixtisaslaşdırılmış şuraya təqdim edir. Həmin 
rəydə mövzunun aktuallığı, onun nəticələrinin yeniliyi ve işin 
magistrlik dissertasiyalanna qoyulan tələblərə cavab verməsi öz 
əksini tapmalıdır. 

Rəsmi rəyçinin yazılı rəylərinin surətləri müdafiəyə ən azı 
5 gün qalmış magistranta verilir. Bu rəy mənfi olduqda belə, 
magistrantın razılığı ilə iş müdafiəyə təqdim oluna bilər. Rəsmi 
rəyçi yazdığı rəyin keyfiyyəti və obyektivliyi, rəyin təyin edilmiş 
müddətdə magistranta və ya ixtisaslaşdınimış Şuraya təqdim 
edilməsi üçün cavabdehdir. 

4.5. Magistrlik dissertasiyasının ixtisaslaşdınimış şurada 
müdafiəsi üçün magistrant ən azı 3 gün qalmış Şuraya aşağıdakı 
sənədləri təqdim edir : 

- ərizə (dekanm müvafiq dərkənan ilə) ; 
- elmi rəhbərin rəyi; 
-magistrlik dissertasiyası - 1 nüsxə ( müdafiədən sonra 

fakültədə saxlanılır); 
- referat 1 nüsxə (müdafiədən sonra fakültədə saxlanılır); 
- rəsmi rəyçinin rəyi; 
- magistrantın fərdi iş planının surəti. 
4.6. txtisaslaşdınlmış Şuramn katibi sənədləri yoxlayıb 

qəbul edir, müdafiənin vaxtı ve keçiriləcəyi yer barədə referatda 
müvafiq qeydlər apanr. 

4.7. Əgər tələb olunan sənədlər və materiallar magistrant 
tətəfindön vaxtında təqdim olunmazsa, müdafiənin vaxtı yalnız 
üzürlü səbəblər olduqda müəyyən olunmuş qaydalara uyğun 
dəyişdirilə bilər. 

4.8. İxtisaslaşdınimış Şuranın iclası onun işində təsdiq 
olunmuş tərkibin ən azı üçdə iki hissəsi iştirak etdikdə 
səlahiyyətli sayılır. 
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4.9. Magistrlik dissertasismm açıq müdafiəsi elmi 
müzakirə xarakteri daşımalı, yüksək tələbkarlıq, prinsipiallıq və 
elmi etikaya riayət şəklində keçməlidir. Bu zaman dissertasiyada 
olan bütün nəticələrin, elmi və pratiki xarakterli təkliflərin 
dürüstlüyü və əsaslandıniması hərtərəfli təhlil edilməlidir. 

Elmi rəhbər və rəsmi rəyçilər müsbət rəy təqdim etdikdə 
müdafiədə iştirak etməyə bilərlər. 

İxtisaslaşdırılmış şurada hər magistrlik dissertasiyasımn 
müdafiəsi üçün minimum 45 dəqiqə vaxt aynlır ki, onun da 10-15 
dəqiqəyə qədəri magistrantın məruzəsi üçün nəzərdə tutulub. 

4.10. Dissertasiyanın müdafiəsi qurtardıqdan sonra 
İxtisaslaşdınimış Şuranın üzvləri mövcud qaydada səsvermə 
keçirir. 

Əgər iclasda iştirak edən şura üzvlərinin yandıan çoxu 
magistr dərəcəsi verilməsinin leyhinə səs vermişdirsə, 
İxtisaslaşdınimış Şuranın qəran ilə magistr dərəcəsi verilir. 

4.11. Əgər dissertasiya barədə İxtsaslaşdınimış Şura mənfi 
qərar qəbul edərsə, onun yenidən müdafiəsinə işdəki 
çatışmazlıqlar aradan qaldınimaqla, mənfi qərar qəbul edilən 
gündən ən azı bir ay müddət keçdikdən sonra icazə verilir. Əgər 
dissertasiya barədə yenidən mənfi qərar çıxanisa, omm yeni 
mövzuda təkrar (2 dəfədən çox olmamaqla) müdafiəsinə növbəti 
tədris ilinin məzunlannın dissertasiya müdafiəsi üçün müəyyən 
olunmuş müddətdə icazə verilir. 

4.12. Təkrar müdafiədə müəsbət nəticə vermədikdə, 
magistranta müvafiq proqramı dinlədiyi haqda arayış verilir. 

V. Magistr dissertasiyasının tərtib edilmə qaydaları 

5.1. Magistr dissertasiyasının strukturu: 
Magistr dissertasiyası aşağıdakı ardıcılıqla yerləşdirilmiş 

materiallan özündə comləyir: 
- üz vərəqi (əlavə 8); 
- referat (əlavə 9); 
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- mündericat; 
- giriş; 
- əsas hissə (disertasiyanın məzmunu); 
- nəticə; 
- istifadə olunmuş ədəbiyyətm siyahısı; 
əlavələr (əgər nəzərdə tutlubsa). 
5.2. Girişdə - mövzunun aktuallığı, tədqiqatın məqsədi, 

predmeti və obyekti haqqında qısa məlumat verilir. 
Əsas hissədə - dissertasiyada baxılan müvafiq elmi 

istiqamət üçün mühüm əhəmiyyəti olan texniki, iqtisadi və ya 
texnoloji işləmələrin təkmilləşdirilməsinin elmi şərhi verilir. 
Dissertasiyanın əsas hissəsinin mətni, fəsil, yarımfəsil və 
bəndlərə bölünür. Hər bir fəsil yeni səhifədən başlanmalıdır. 

Əsas hissədə, lazım gəldikdə, cədvəllər, şəkil, qrafik, 
eskiz, diaqramma, sxema və s. verilə bilər. 

5.3. Magistr dissertasiyası təlim dilində makinada və 
kompüterdə iki intervalla çap edilməli, əlavələrlə birlikdə həcmi' 
75 makina səhifəsindən çox olmamalı və cilid- lənməlidir. 

Dissertasiyanın mətni boş sahənin göstərilən ölçülərini 
gözləməklə çap edilməlidir: sol boş sahə 30 mm, sağ - 10 mm, 
yuxan 20 mm, aşağı 25 mm. 

Dissertasiyadakı bütün xətlər, hərflər, rəqəmlər və işarələr 
səlis, aydın, eyni qaralıqda olmalıdır. 

Dissertasiyanın mətninə ayn - ayrı sözlər, formullar, şərti 
işarələr qara mürəkkəb və ya qara tuşdan istifadə etməklə əlavə 
olunmalı və daxil edilən mətnin sıxlığı əsas mətnin sıxlığına 
yaxın olmalıdır. 

Üz vərəqi dissertasiyanın səhifələri nömrələnərkən nəzərə 
alımr. Üz vərəqində nömrə çap edilməməlidir, ondan sonra gələn 
səhifədə «2» rəqəmi, sonrakı səhifələrdə isə ardıcıl nömrələr 
səhifənin yuxan hissəsinin sağ küncündə çap edilir. 

Aynca səhifədə yerləşən illüstrasiyalar «cədvəl» sözü və 
onun nömrəsi cədvəlin birinci səhifəsinin sağ tərəfində bir dəfə 
göstərilir; cədvəlin qalan hissəsində ardı sözü yazılır. 

Əgər dissertasiyada bir neçə cədvəl varsa, onda «ardı» 
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sözünün qabağında cədvəlin nömrəsi yazılır. Məsələn: «cədvəl 
1.2. ardı» rəqəmləri ilə aynlmış fəslin və formulım ardıcıl 
nömrələrindən ibarətdir. Formulun nömrəsi onunla bir səviyyədə 
səhifənin sağ tərəfindən mötərizədə yazılır, məsələn: (3.1) üçüncü 
fəslin birinci formulu. 

A4 formatından kiçik olan fotolar standart ağ vərəqə 
yapışdınlmalıdır. 

Şəkillər qara tuş və ya qara mürəkkəb ilə çəkilməlidir. 
illüstrasiyalar mətində onlara birinci istinaddan sonra 

yerləşdirilməlidir. 
İllüstrasiyanın adı onun üstündə, aydmlaşdıncı mətn isə 

onun altmda yerləşdirilir. 
Dissertasiyam yerinə yetirdikdə istifadə edilmiş bütün 

mənbələr siyahıda göstərilir. 
Siyahıdakı ınənbələrin ardıcıllığı onlann dissertasiya- sınm 

mətnindəki ardıçıllığma uyğun olmalıdır. 
3.4. Magistr dissertasiyasının titul vərəqəsi əlavə 8 - də 

verilir. 
3.5. Referat - nəticələr də daxil olmaqla^ magistr 

dissertasiyasının məzmununun qısa xülasəsidir. 
Referat magistr dissertasiyasının əsas məzmımunun 

aşağıdakı şərhi ilə başlanır: 
- mövzu, tədqiqat obyekti, məqsədi və xarakteri; 
- tədqiqat və hesablama nəticələri. 
Referatm həcmi 1.5 intervalla yazılmış 2 makina 

səhifəsindən çox olmamalıdır. 
3.6. Magistrant kafedramn razılığı ilə dissertasiyanın qısa 

məzmununu (referatı) xarici dillərdən birində yaza və müdafiə 
zamam suallara həmin xarici dildə cavab verə bilər. 

3.7. Qoyulmuş tələblər əsasmda tərtib olunmuş magistr 
dissertasiyasınm sonunda magistrantın imzası olmalıdır. 

gEKD; Müəllifinə və ədəbiyyatına istinad olunmadan 
özgə materiallardan istifadə edildikdə, dissertasiya müdafiə ilə 
bağlı istənilən baxılma mərhələsindən geri qaytanlır. 

Qaydalar rektor tərəfindən təsdiq olunur. 
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Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi 

Q A Y D A L A R I  

Magistrlik dissertasiyalannın ixtisaslaşdırılmış Elmi 
Şuralarda müdafiəsində Magistr təhsili ü^ə məsul şəxs tərəfindən 
aşağıdakılar yerinə yetirilməlidir: 

- müdafiəyə qədər magistrantlann şəxsi işlərinin tələb 
olunan sənədlər əsasında hazırlanması; 

- rektor tərəfindən təsdiq olunmuş qaydalar əsasında 
«Magistr dissertasiyasının yerinə yetirilməsi plani»nm tam 
şökildə tərtib olunması və onun şəxsi işlərə daxil olan sənəd kimi 
ixtisaslaşdınimış Elmi Şuralara təqdim olunması; 

- magistrlik dissertasiyasının ixtisaslaşdınimış Elmi Şura(k 
müdafiəsi ilə bağlı işləriıi bu qaydalann başlanğıcında qeyd 
olunan sənədlərə yə bu qaydalardan irəli gələn tələblərə uyğım 
görülməsinə ciddi nəzarətin apniması; 

- dissertasiyanm rəsmi rəyçisi üçün tərtib olunmuş 
yaddaşın rəyçilərə təqdim olunmasınm təşkili; 

- magistraturanın buraxılış qrup tələblərinin ənmn 
başlanğıcında qeyd olunan sənədlərlə tanış olmalannm təşkili. 

Fakültə dekanl^annın vəzifələrinə aşağıdakılar 
daxildir: 

- tədris planında nəzərdə tutulmuş bütün tələbləri yerinə 
yetirən, fənləri tam mənimsəyən və müvafiq qiymət alan 
magistrantlann dissertasiya ' müdafiəsinə buraxılmalannm 
əmrləşdirilməsi üçün bu halda məlumatın cari ilin may ayının 10 - 
dək rektora təqdim olunması və dissertasiya müdafiəsinə ancaq 
əmrlə icazə verilmiş magistrantlann buraxılmasına ciddi 
nəzarətin apaniması; 

, - magistrantın adı və soyadı göstərilmək şərti ilə ixtisas- 
laşdınlmış Elmi Şuralann ixtisas kafedralanilə razılaşdınimış, iş 
qrafikinin müdafiəyə ən azı 20 gün qalmış rektor tərəfindən 
təsdiq olunmasının təşkili; 

- ixtisaslaşdınimış Elmi Şuralann iş qrafiki əsasmda 
ixtisaslaşdınimış Elmi Şuralara rektor tərəfindən təsdiq 
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olunmuş «Magistr dissertasiyasına qoyulan məcburi tələbləri 
müəyyən edən metodiki göstəriş»in 2.10 -cu bəndində qeyd 
olunan sənədlərin təqdim olunması; 

- ixtisaslaşdınimış Elmi Şuralann protokollanm düzgün 
tərtib olunmasına xüsusi nəzarətin apaniması; 

- magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi ilə əlaqədar bu 
əmrin başlanğıcmda qeyd olunan əsasnamələrə ciddi riayət 
olunmasma xüsusi nəzarətin apaniması; 

- ixtisaslaşdınimış Elmi Şuralann sədrlərinin, elmi 
katiblərin və magistrantlarm Təhsil Nazirliyinin əmri ilə təsdiq 
olunmuş «Magistrlik dissertasiyasmm hazırlanması, təsdiq 
olunması və müdafiəsi qaydalan haqqında Əsasnamə», 
«Magistrlik dissertasiyasımn müdafiəsi üçün ixtisaslaşdınimış 
şuralar haqqında əsasnamə» və rektor tərəfindən təsdiq olunmuş 
«Magistr dissertasiyalarma qoyulan məcburi tələbləri müəyyən 
edən metodiki göstəriş»lə rəsmi tanış olmalanm təşkil etmək. 

Magistr dissertasiyasmm proqram və elmi rəhbərləri: 
- «Magistrlik dissertasiyasmm yerinə yetirlməsi plam»- 

nm tələb olunan şəkildə tərtib olunmasmı təşkil etməlidir; 
- Təhsil Nazirliyinin 202 saylı 20.04. 1998 - ci il tarixli 

əmri ilə təsdiq olunmuş «Magistrlik dissertasiyasmm 
hazırlanması, təqdim olunması və müdafiəsi qaydalan haqqmda 
əsasnaməyə» və rektor tərəfindən təsdiq olunmuş «Magistrlik 
dissertasiyalarma qoyulan məcburi tələbləri müəyyən edən 
metodik göstərişə» ciddi riayət olunması üçün təşldlati işlər 
görməlidir; 

- magistrlik dissertasiyasına yazılı rəyini verməli və 
dissertasiyanı ilkin müzakirə üçün kafedraya təqdim etməlidir. 

İxtisaslaşdınimış Elmi Şuranm sədrləri tərəfindən: 
- həvalə olxman işləri respublika Təhsil Nazirliyinin 

əmrləri ilə təsdiq olunmuş «Magistrlik dissertasiyasmm 
hazırlanması, təqdim olunması və müdafiəsi qaydalan haqqmda 
əsasnamə»yə, «Magistrlik dissertasiyasmm müdafiəsi üçün 
ixtisaslaşdınimış Elmi Şuralar haqqmda olunmuş 
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«Magistr dissertasiyasına qoyulan məcburi tələbləri müəyyən 
edən metodiki göstəriş»ə ciddi riayət etməklə aparmalıdır. 

- magistrlik dissertasiyalannm müdafiəsi ilə bağlı 
ixtisaslaşdırılmış Elmi Şuralann fəaliyyəti haqqında ətraflı 
hesabatı cari ilin iyul ayının 10 dək və növbəti ilin yanvar ayının 
10 dək magistr təhsili üzrə məsul şəxsə təqdim edilməlidir. 

İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuralann elmi katibləri: 
> magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi ilə bağlı işləri 

Magistr dissertasiyasının müdafiəsi ilə bağlı işləri «Magistr 
dissertasiyalanna qoyulan məcburi tələbləri müəyyən edən 
metodik göstəriş» və «Magistr dissertasiyasının müdafiəsi üçün 
ixtisaslaşdınimış Elmi Şuralar haqqında əsasnamə»yə tam uyğım 
şəkildə apanlmasım təmin etməlidir. 

- ixtisaslaşdınimış Elmi Şuralann iclasının protokolunun 2 
nüsxədə tələb olunan qaydada tərtib olunması və rəsmiləşdirilmiş 
şəkildə tədris şöbəsinə cari ilin iyul aymm 5 - dək və növbəti ilin 
yanvar ayının 10 dək verilməsini təşkil etməlidir. 

Kafedra müdiri tərəfindən: 
kafedralarda magistrlik dissertasiyasının ilkin 

müzakirəsi keçirilməli, müzakirə nəticəsində yekun rəyin 
verilməli və dissertasiyanın müdafiəsi üçün tələb olunan 
sənədlərlə omm ixtisaslaşdınimış Elmi Şuraya təqdim 
olunmalıdır; 

- magistrantın adı, soyadı göstərilməklə ixtisaslaşdınimış 
Elmi şuralann iş qrafikinin müdafiəyə ən azı 20 gün qalmış təsdiq 
olunmaq üçün fakültə dekanına təqdim edilməlidir; 

- magistrlik dissertasiyasmm mövzulanna uyğun olaraq 
rəsmi rəyçilərin siyahısı tərtib edilməli və rektor tərəfindən 
əmrləşdirilməsinin təşkili üçün cari ilin may ayının 10 - dək 
magistratura şöbəsinə verilməlidir; 

- müdafiəyə 15 gün qalmış magistrlik dissertasiyalarım 
rəsmi rəyçilərə göndərilməsinə ciddi nəzarət edilməlidir. 

əmrləşdirilmək üçün müdafiəyə buraxılacaq 
magistrantlann siyahısı bu qaydalarda göstərilən müddətə 
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magistratura şöbəsinə təqdim olunmalıdır; 
- cari ilin tədris ilində universitetdə tələbələrin magistrlik 

dissertasiyalannm müdafiəsi ilə bağlı işlərin bu qaydalann 
başlanğıcında qeyd olunan tələblər əsasında apanimasmın 
nəticələri haqqında ətraflı arayışın cari ilin iyul ayının 7-dək 
rektora təqdim olunmalı, universitetin əmri ilə yaradılacaq 
komissiyalara tapşınimalıdır. 

Komissiyalara bu qaydalardan irəli gələn müddəalara bu 
və digər səbəbdən riayət olunması ilə ortaya çıxan məsələlərin 
rektor və 1-ci prorektorla razılaşdırılmaqla operativ həlli üçün 
səlahiyyət verilir. 

Magistrlik dissertasiyasının rəsmi rəyçisi üçün yaddaş: 
1) Rəsmi rəyçilərin siyahısı magistr dissertasiyasının 

mövzüsuna uyğun olaraq elm və istehsalat sahələrində çalışan 
aparıcı mütəxəssislər, ali məktəblərdə çalışan elmi dərəcəyə 
malik mütəxəssislər sırasında ixtisas kafedralan tərəfindən tərtib 
edilir və rektorun əmri ilə rəsmiləşdirilir; 

2) Rektorun əmri ilə müdafiəyə buraxılmış magistrlik 
dissertasiyalan müdafiəyə ən azı 15 gün qalmış rəsmi rəyçiyə 
göndərilir; 

3) Rəsmi rəyçi magistrlik dissertasiyasını araşdıraraq 
yazılı rəy hazırlayıb ixtisaslaşdınimış şuraya təqdim edir; 

4) Rəydə aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır: 
- magistrlik dissertasiyasının mövzusımun aktuallığı və 

onun nəticələrinin müəllifinə və ədəbiyyatma istinad olunmadan 
özgə materiallardan istifadə olunma f^mın olub - olmaması və 
nəhayət Universitetin rektoru tərəfindən təsdiq olunmuş «Magistr 
dissertasiyalanna qoyulan məcburi tələbləri müəyyən edən 
metodik göstərişə» uyğun olması; 

- dissertasiyada irəli sürülən hər bir əsas müddəanm və 
nəticənin dürüstlüyü və yeniliyi. İşin obyektiv 
qiymətləndirilməsi, omm müsbət və mənfi cəhətlərinin 
göstərilməsi; 

- magistrantın apardığı işin elmi və əməli dəyərinin və 
dissertasiyanın nəticələrindən istfadə etməyin mümkünlüyünün 
/‘stərilməsi. 
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5) Rəy rəsmi rəyçi tərəfindən imzalanır və ona rəsmi 
rəyçinin işlədiyi təşkilatın möhürü vurulmalıdır; 

6) Rəsmi rəyçinin yazılı rəyi 2 nüsxədə tərtib olunur və 
mydafiəyə ən azı 5 gün qalmış surəti magistranta verilir; 

7) Elmi rəhbər və rəsmi rəyçi mənfi rəylər təqdim etdikdə 
müdafiədə onlann iştirakı vacibdir; 

' 8) Rəsmi rəyçi yazdığı rəyin keyfiyyəti və obyektivliyi, 
rəyin göstərilən müddətdə magistranta və ixtisaslaşdınimış şuraya 
təqdim edilməsi üçün cavabdehdir. 

Magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi barədə 

İxtisaslaşdırılmış Elmi Şura sədrinin hesabatını tərtib 

etmək üçün yaddaş 

Uyğun istiqamət üzrə magistr dissertasiyalannın 
müdafiəsini yekunlaşdıraraq universitetin rektoru tərəfindən 
təsdiq edilmiş universitetdə bakalavr pilləsində buraxılış yekun 
Dövlət Attestasiyasının keçirilməsi və magistrlik disserasiya- 
sının müdafiəsi qaydalan»nı rəhbər tutaraq İxtisaslaşdınimış 
Şuranm sədri tərəfindən aşağıdakı müddəalar nəzərə alınmaqla 
hesabat tərtib olunur: 

1) Şuranın istiqamətinə uyğun ixtisaslar üzrə dissertasiya 
müdafiəsinə buraxılmış magistrantlar haqqında ümumi məlumat 
ixtisaslaşmalar üzrə magistrantların sayı göstərməklə verilir; 

2) Dissertasiyalanm müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş 
magistrlərin siyahısı cədvəl formasında tərtib olunaraq onlar 
haqqında lazımi məlumatlar göstərilir (ixtisaslaşması 
göstərilməklə magistrin soyadı, adı, atasının adı, dissertasiyasının 
mövzusu, proqram və elmi rəhbəri, dissertasiya üzrə rəyçilər, 
dissertasiya işi üzrə magistrantın əldə etdiyi diqqətəlayiq 
nəticələri, elmi işlərin nəşri, müxtəlif səviyyəli konfranslarda 
məruzələr, ixtiralar və patentlər, dissertasiyanın müdafiəsi tarixi 
və s,); 

3) Dissertasiyalann bu və ya digər səbəbdən müdafiə 
etməmiş magistrantlar haqqında məlumat verilir. Bu 
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məlumatda aşağıdakı cəhətlər öz əksini tapmalıdır: 
- ixtisaslaşması göstərilməklə magistrantın soyadı, adı 

atasının adı; 
- magistrantın dissertasiyasını müdafiə etməməsinin 

səbəbi (ixtisalaşdınimış Elmi Şura tərəfindən dissertasiya qeyri - 
qənaətbəxş hesab edilmişdir, magistrant dissertasiyasını müəyyən 
olunmuş müddətdə hazırlayıb Elmi Şuraya təqdim etməmişdir, 
magistrant dissertasiyasımn müdafiəsinə gəlməmişdir və s.); 

- dissertasiyasım müdafiə etməmiş magistrant barədə 
ixtisaslaşdınimış Elmi Şuranın qəran (işdəki çatışmamazlıqlar 
aradan qaldırmaqla dissertasiyanın yenidən müdafiəsi keçirilsin, 
əgər disertasiya yenidən mənfi qərar çıxaıilsa, onda yeni mövzuda 
yerinə yetirilmiş disertasiyamn (2 dəfədən çox olmamaqla) 
müdafiəsinə nbvbəti tədris ilinin məzımlarmm dissertasiya 
müdəfiəsi üçün müəyyən olunmuş müddətdə icazə verilir); 

4) Magistr dissertasiyalan mövzularmm aktuallığı, 
məzmunu, səviyyəsi və tərtibi barədə ixtisaslaşdınimış Elmi 
Şuranın təklifləri və iradlan göstərilir; 

5) Elmi Şuranm fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, magistr 
dissertasiyasımn proqram və elmi rəhbərlərinin dissertasiya üzrə 
rəyçilərin və ümumiyyətlə, magistr hazırlığını həyata keçirən 
ixtisas kafedrasının işinin səmərəsini artırmaq baxmımdan 
verilmiş təkliflər və iradlar göstərilir; 

Qeyd: Yuxanda göstərilən müddəalan Ö2dində əks etdirən 
hesabat cari ilin 10 iyuluna və qarşıdan gələn ilin 5* yanvannadək 
2 nüsxədən tərtib olunaraq 1 nüsxəsi dekanlığa, 1 nüsxəsi 
magistratura üzrə məsul şəxsə verilir. 

Qeyd: Müdafiəsi növbəti semestrə planlaşdırılan magistrlik dissertasiyalanna 

aiddir. 
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Magistratura təhsili üzrə məsul şəxs 

Vəzifə borcu: 
1. Qəbul üzrə: 
- müvafiq ixtisas kafedralannın və fakültələrin rəyin və 

universitetin təkliflərini nəzərə alaraq hər cari ilini mart ayında 
magistraturaya qəbul planımn layihəsini hazırlayır. Elmi Şurada 
müzakirəsindən sonra rektorun imzası ilə təhsil Nazirliyinə 
təqdim edilməsini təşkil edir: 

- universitetin magistraturasma hər tədris ili üçün 
müsabiqəyə buraxılma və müsabiqənin keçirilmə qaydalannm 
hazırlanması və onun mart ayında Elmi Şurada müzakirəsindən 
sonrä Təhsil Nazirliyinə təqdim edilməsini təşkil edir; 

- müsahibənin keçirilməsi üçün magistr hazırlığı üzrə 
tədris planlannin ixtisas fənlər bölümünü əhatə edən sualları 
uyğun kafedralardan aprel ayında qəbul komissiyasına təqdim 
edir; 

- magistraturaya qəbulun apaniması üçün qəbul 
komissiyası ilə birlikdə istiqamətlər üzrə müsabiqə komis- 
siyalannın tərkibinin hazırlayıb əmrləşdirilməsi üçün iyun ayında 
rektora təqdim edir. 

2. Təhsilin təşkili üzrə: 
- tədris yükünə dair tapşınqlan fakültələrə çatdınr, onların 

əsasında işçi tədris planlannin hazırlanmasına nəzarət edir; 
- magistrantların tədris planlanna uyğun dərslərin normal 

keçirilməsini təşkil edir, onların dərslərə davamiyyətinə, 
attestasiyalannm keçirilməsinə nəzarət edir; 

- magistrantlann dissertasiya və proqram rəhbərlərini və 
magistr dissertasiyalannm mövzularını müvafiq fakültələrin elmi 
Şurasında təsdiq etdirir, onlann təqdim etdikləri plan üzrə elmi 
fəaliyyətinə nəzarət edir; 

- magistratura ilə bağlı olan bütün statistik məlumatlann 
hazırlanmasını, aidiyyəti şöbələrə göndərilməsini təşkil edir, 
tədris - tərbiyə elmi və həmçinin, magistrantlann təminatı ilə 
bağlı məsələlərin həllində iştirak edir; 
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- yeni qəbul olunmuş magistrantlara magistr biletinin və 
attestasiya kitabçasının verilməsini təşkil edir; 

- hər semestrdə rektorluğun magistrantlarla görüşünü 
təşkil edir; 

- «fərdi iş planlan», «magistr dissertasiyalarının yerinə 
yetirilməsi planı»nın yerinə yetirilməsinə və imtahan cədvəlinin 
tərtibinə ciddi nəzarət edir, elmi - tədqiqat və elmi - pedaqoji 
təcrübələrin keçirilməsini və dekanlarla birlikdə magistr 
dissertasiyasının müdafiəsi üçün ixtisaslaşdırılmış şuralann 
tərkibinin yaradılmasında iştirak edir; 

- universitetin magistraturasında tədrisin təşkili və idarə 
olımması qaydalannm yerinə yetirilməsinə ciddi nəzarət edir; 

- universitetin magistraturasını bitirənlərin əmrinin 
hazırlanması və onlara dövlət sənədlərinin verilməsini təşkil edir. 

Magistratura təhsili ilə bağlı universitet ilə respublika 
Təhsil Nazirliyi arasında lazımi əlaqəni yaradır. 

Magistr təhsil proqramı rəhbərinin və magistrlik 

dissertasiyasının elmi rəhbərinin vəzifələri 

Magistr təhsil proqramının rəhbəri 

Magistr proqramına rəhbərlik ixtisas kafedralannın 
müdirləri, eləcə də professor - müəllim heyyətinin elmi adı və ya 
elmi dərəcəsi olan apancı nümayəndələri tərəfindən həyata 
keçirilir. Bir nəfərə ikidən artıq magistr təhsil proqramına 
rəhbərlik etməyə icazə verilmir. 

Magistr təhsil proqramının rəhbərinin vəzifələri: 
- uyğun ixtisas və ya istiqamət üzrə fənlərin əsas və işçi 

proqramlannm tərtib olunması; 
- mühazirə və məşqələlərin məzmununun işçi 

proqramlanm tam əhatə etməsi; 
elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübələrin 

proqramlanna qoyulmuş tələblərin ödənilməsi; 
- tədris planına uyğun olaraq tədrisin təşkili və onun yerinə 

yetirilməsi; 
- hər bir universitetin magistraturasında tədrisin təşkili 
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və idarə olunması qaydalan»nm yerinə yetirilməsi; 
- kafedra tərəfindən hazırlanmış magistr dissertasiyasının 

mövzüsunu magistrantlar tərəfindən seçilməsinin təşkil edilməsi; 
- «Magistr» dissertasiyasının yerinə yetirilməsi planı»- nın 

tələb olunan səviyyədə icrası; 
- «Magistrlik dissertasiyasımn hazırlanması, təqdim 

olunması və müdafiəsi qaydalan» haqqında əsasnamənin 
tələblərinin ödənməsi üçün metodiki və təşkilatı işlərin 
görülməsi; 

Magistr proqramının rəhbəri, magistrantlann elmi attes- 
tasiyalannın keçirilməsini, magistr dissertasiyalannm müdafiəsini 
təşkil edir. 

Magistr proqrammın rəhbəri proqramın tam yerinə 
yetirilməsinə məsuliyyət daşıyır. 

Magistrlik dissertasiyasının elmi rəhbəri: 
Magistranta elmi rəhbərlik professor-müəllim heyətinin 

elmi adı və ya dərəcəsi olan aparacı nümayəndələri tərəfindən 
həyata keçirilir. 

Magistrantın elmi rəhbəri ixtisas üzrə elmi - tədqiqatlar 
aparmalı, onun bu sahədə əldə etdiyi elmi nəticələr respublikada 
və ya xaricdə nəşr olunan jurnallarda, milli və beynəlxalq 
konfranslarm, simpoziumlann, qurultayların, konqreslərin 
materiallarmda dərc edilməlidir. 

O müvafiq magistr təhsil proqramı üzrə dərsliklərin (dərs 
vəsaitlərinin) və ya elmi əsərlərin (araşdırmalann) müəllifi 
olmalıdır. 

Bir rəhbərə beşdən çox magistr dissertasiyasma rəhbərlik 
etməyə icazə verilmir. 

Magistrlik disertasiyasmm elmi rəhbərinin əsas 
vəzifələri: 

- magistrlik dissertasiyası üçün tapşmq vermək; 
- magistranta dissertasiyasımn yerinə yetirilmə dövrünü 

əhatə edən fərdi iş qrafikinin hazırlanmasmda köməklik 
göstərmək; 

- magistranta dissertasiya işi üçün əsas elmi-metpdik 
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ədəbiyyat, arxiv materiallan, mövcud layihələr, konstruksiyalar 
və digər mənbələr üzrə tövsiyə vermək; 

- magistrantla müntəzəm olaraq fərdi iş qrafikinə uyğım 
söhbətlər aparmaq, ona elmi - metodik məsləhətlər vermək; 

- magistrantın iştirakı ilə magitstr disertasiya mövzusu 
ətrafında elmi seminarlar keçirmək; 

- respublikada və keçirilən gənc alimlər konfransında 
magistrantın iştirakını təmin etmək; 

- magistrantm elmi tədqiqat təcrübəsinin Respublikanın 
qabaqçıl elmi -r tədqiqat və sənaye müəssisələrində apanlma- smı 
təşkil etmək; 

- magistrant tərəfindən «Magistr dissertasiyasının yerinə 
yetirilməsi planı» mn tərtib olunmasma nəzarət etmək; 

- magistrlərin attestasiyasmı təşkil etmək; 
- dissertasiya işini yoxlayıb, bəyəndikdən sonra yazılı rəyi 

ilə birlikdə ilkin müzakirə üçün kafedraya təqdim etmək; 
, ; - fakültə və Universitetin Elmi Şurasmda magistrantlann 

elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi haqda hesabat 
verməkdən ibarətdir. 

Magistrantlann elmi-tədqiqat və elmi pedaqoji 

təcrübəsinin keçirilməsinə dair tövsiyələr 

Elmi - tədqiqat təcrübələri magistr dissertasiyasının 
mövzusuna uyğun qabaqçıl elmi - tədqiqat, istehsalat 
müəssisələrində, xidmət obyektlərində,eləcə də ali məktəblərin 
müvafiq ixtisas kafedralarmda keçirilə bilər. Təcrübə obyekti 
seçilərkən magistr^tın ixtisası, apardığı elmi - tədqiqat işinin 
mövzusu nəzərə alınmalıdır. 

Elmi - tədqiqat təcrübəsi zamanı magistrantlar dissertasiya 
mövzularma aid materiallar toplamalı, elmi - tədqiqat işlərin 
nəticələrinin xalq təsərrüfatında tətbiq olunması imkanlannı 
araşdumalıdırlar. Təcrübə keçmək üçün hər magistranta fərdi 
tapşmq verilir. Təcrübə müddətində aşağıdakı məsələlərlə tanış 
olmaq məsləhət görülür: 

- müəssisənin strukturu, onun ayn- ayn bölmələri 
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əsasında qarşılıqlı əlaqə; 
- elmi tədqiqat institutlarında, eləcə də sənaye 

müəssisələrinin elmi tədqiqat laboratoriyalannda apanlan elmi - 
tədqiqat işləri ilə tanışlıq; 

- elmi - tədqiqat işlərində myassir metodlanndan, riyazi və 
fiziki modellərdən istifadə edilməsi; 

- yeni texnika və texnologiyanın işlənməsi və tətbiqi 
məsələləri ilə tanış olmaq. 

Elmi-pedaqoji təcrübənin keçirilməsi zamanı magistrant 
kafedra tərəfindən tərtib olımmuş qrafik üzrə kafedranın təcrübəli 
professor-müəllimlərinin mühazirələrində iştirak etməli, kafedra 
tərəfindən qabaqcadan planlaşdınimış laboratoriya və məşğələ 
dərslərini aparmalıdır. 

Magistr elmi-tədqiqat, elmi pedaqoji təcrübələrin 
nəticələri barədə hesabat hazırlanmalı və kafedraya təqdim 
edilməlidir. 

Elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübələrinin proqramı. 
Tədris planında I kursda nəzərdə tutulmuş 4 həftəlik elmi - 

tədqiqat, II kursda nəzədə tutulmuş 4 həftəlik elmi - pedaqoji 
təcrübələrində əsas məqsəd, magistrantın pedaqoji metodikanı 
öyrənməsindən, dissertasiya mövzusuna aid kafedrada, onun 
nəzdində olan elmi - tədqiqat laboratoriyalannda və respublikanın 
qabağçıl elmi - tədqiqat institutlannda aparılan işlərlə yaxından 
tanış olmasından ibarətdir. 

Elmi - tədqiqat və elmi - pedaqoji təcrübələri ixtisas 
kafedrası tərəfindən hər bir magistrant üçün tərtib edilmiş və 
kafedra iclasında təsdiq edilmiş «Fərdi təpşınq» (əlavə 10 və 11) 
əsasında keçirilir. «Fərdi tapşınq»ın bir nüsxəsi magistranta, bir 
nüsxəsi də magistr təhsili üzrə məsul şəxsə təqdim edilir. 

Fərdi tapşınqda aşağıdakı işlərin görülməsi nəzərdə 
tutulur: 

Elmi-tədqiqat təcrübəsi üzrə: 
- magistrantın dissertasiya mövzusuna aid elmi-tədqiqat 

təcrübə qurğulan ilə yaxından təmş olması, təcrübələrin 
planlaşdıniması, apraniması, alınan nəticələrin və s. məsələ 

254 



lərin öyrənilməsi; 
- elmi-tədqiqat təcrübələrin apaniması və nəticələrinin 

işlənməsində magistrantın müasir elektron hesablanma 
texnikasının tətbiqi ilə tanış olması. 

Elmi-pedaqoji təcrübələrlə rəhbərlik bilavasitə kafedra 
müdiri, dissertasiya və proqram rəhbərləri tərəfindən aparılır. 

Gün ərzində təcrübənin keçirilmə müddəti 6 saatdır. 
Elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübələrin nəticələri üzrə 

magistrantın hesabı (əlavə 12 və 13) kafedranın iclasında 
dinlənildikdən sonra ornıiı bir nüsxəsi iclasın protoKolumdan 
çıxanş ilə birlikdə hər il martın 25-dək magitsr təhsili üzrə məsul 
şəxsə təqdim edilir. Hesabatda «proqramda» yerinə yetirilməsi 
nəzərdə tutulan məsələlərin həlli öz əksini tapmalıdır. 

Elmi - tədqiqat və elmi - pedaqoji təcrübələrin nəticələri 
«məğbul»la qİ3mıətləndirilir. 

Elmi - pedaqoji təcrübə üzrə: 
- mMagistrantm kafedranın yüksək pedaqoji təcrübəyə 

malik professor - müəllim heyyətinin apardığı mühazirə, məhğələ 
və laboratoriya dərslərində iştirakı və onun tərəfindən kafedranm 
müəyyən etdiyi fənn üzrə kafedrada və akademik qruplarda sınaq 
dərslərin apaniması; 

- sınaq dərsləri üçün müəyyən edilmiş fənnin əsas və işçi 
proqramlan ilə tanışlıq, işçi proqramlann tərtibi metodikasının 
öyrənilməsi; 

- fənnin tədrisi ilə əlaqədar əsas və köməkçi dərslik,dərs 
vəsaiti və digər tədris - metodiki vasaitlərin seçilməsi 
metodikasının öyrənilməsi; 

- mühazirə dərslərinin apaniması üçün konspektlərin tərtibi 
metodikasının öyrənilməsi; 

- tələbənin biliyinin qiymətləndirilməsi meyarlannm 
öyrənilməsi; 

- magistrantın iştirakı ilə keçirilən dərslərin müzakirəsinin 
kafedrada təşkili və bunun nəticəsində onda lazımi pedaqoji 
metodikanm aşılanması üzrə müvafiq işlərin apaniması; 
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Fənnin mənimsənilməsi üçün tələbələr tərəfindən yerinə 
yetirilən kurs işləri, kurs layihələri və tapşınqlannm öyrənilməsi; 

Sessiyaarası yoxlamanın keçirilmə prinsipləri ilə tanışlıq. 
Qeyd: Təcrübəyə aynlan müddətin elmi, pedaqoji və 

metodik işlər üzrə bölünməsi proqramın tam yerinə yetirilməsini 
təmin etmək şərti ilə kafedralar tərəfindən həyata keçirilir. 

ÜMUMİ VƏZİFƏLƏR 

Çoxpilləli təhsilin Bakalavr və Magistr pilləsində tədris 
planlannda nəzərdə tutulmuş müxtəlif xaral^erli təcrübələr tədris 
prosesinin əsas hissəsi olub, təhsil müddətində alınmış nəzəri 
biliklərin möhkəmləndirilməsi, ixtisasın mənimsənilməsi 
müvafiq texnoloji proseslərin öyrənilməsi məqsədi daşıyır. 

Təcrübələrin dekanlıq, kafedra, təcrübə şöbəsi tərəfindən 
təşkili və keçirilməsi, təcrübənin təşkilatı tədbirlər planına uyğun 
olaraq apanlır. 

I. Təcrübənin keçirilməsinə hazırlıq. 
1. Müqavilələrin vaxtında bağlanması məqsədilə 

sentyabrın birinci yansında kafedra müdirləri fakültə dekanı ilə 
birgə tədris ilində təcrübə keçiriləcək obyektlərə dair təkliflər 
hazırlayırlar. 

Təkliflərdə obyektin dəqiq adı, poçt ünvanı, tələbələrin 
sayı, təcrübə rəhbərinin elmi dərəcəsi, soyadı, adı və atasının adı 
göstərilməlidir (forma Ns 1). 

2. Oktyabr ayından dekabr ayına qədər olan müddətdə 
təcrübə şöbəsi ixtisas kafedrası ilə birgə təcrübə apanlacaq 
təşkilatlarla müqavilə bağlayır və tədris planı əsasında təcrübə 
müddəti təyin olunur. 

3. Bağlanmış müqavilələr əsasında obyektə göndəriləcək 
tələbələrin sayı və təcrübə bazası dəqiqləşdirildikdən sonra, bir ay 
müddətində ixtisas kafedralan fal^ltə dekanlan ilə birlikdə 
tələbələri təcrübə yerlərinə bölüşdürür və təcrübə 
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dövründə görüləcək işlərin qrafıkini hazırlayır (forma №2). Bu 
zaman tələbələrin təcrübə yerinə göndərilməsində onların 
elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji işlərdə iştirakı, buraxılış işinin və 
magistr dissertasiyasının mövzusu və ailə vəziyyəti nəzərə 
alınmalıdır. Bu tədbirlərdən sonra fakültə dekanlan tələbə və 
müəllimlərin təcrübə obyektlərinə təyinat siyahısını təcrübə 
şöbəsinə təqdim edirlər. 

4. Təcrübə şöbəsi tələbə və müəllimlərin təcrübə yerlərinə 
təyinatı siyahısına əsasən Universitet üzrə təcrübə yeri, başlama 
müddəti və digər məsələlər nəzərə alınaraq, müvafiq əmr layihəsi 
hazırlayır. Əmr verildikdən sonra bir qayda olaraq dəyişikliklərə 
yol verilmir. 

Əmr əsasında hər bir tələbəyə yol vərəqəsi (forma №3) 
verilir, gündəlikdə təcrübəyə göndərilməsi haqqında qeyd apanlır. 

5. Təcrübənin səmərəliliyini təmin etmək məqsədilə 
təcrübə rəhbəri bir ay əvvəl, müəssisəsinin tələbələrin qəbula 
hazır olub - olmadığını yoxlamaq, qrafikləri uzlaşdırmaq, fərdi 
tapşınqlar üçün material toplamaq üçün təcrübə yerinə kəlir, hər 
bir tələbənin təcrübə vaxtı yerinə yetirəciyi fərdi tapşınqlann 
layihəsini hazırlayır. 

6. Təcrübənin başlanmasından bir ay əvvəl, təcrübə 
keçiriləcək təşkilat və müəssisəyə tələbələrin siyahısı (forma №4) 
göndərilir. 

7. Müəllim və təcrübə şöbəsinin rəhbərləri tələbə 
qruplannm hazırlıq dövründə görəcəkləri işlərdən əlavə, tələbələri 
qəbul edən təşkilat və ya müəssisənin hazırlığmı yoxlayır və 
xüsusi akt tərtib edirlər. 

8. Təcrübənin başlanmasına bir həftə qalmış ixtisas 
kafedrasmın müdiri və təcrübə rəhbəri tələbələrlə toplantı keçirir. 
Toplantıda hazırlıq işinin yekunlan (fərdi tapşınqlann verilməsi, 
müəssisənin təsərrüfat xarakteristikası) təcrübə müddətində 
görüləcək əsas işlərin istiqamətləri haqqında geniş müzakirə 
apanlır və konkret göstərişlər verilir. 

9. Təcrübədən əvvəl bütün tələbələrə tibbi baxış keçirilir. 
Tibbi baxışın yekunlan tələbənin gündəliyində qeyd 
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edilir. 
10. Təcrübəyə gedən bütün tələbələrlə təhlükəsizlik 

texnikası barədə hazırlıq keçirilir. Hazırlığın nəticələri 
gündəlikdə və təhlükəsizlik texnikası talonunda qeyd edilir. 

11. Təcrübənin başlanmasından bir həftə əwəl ixtisas 
kafedralan kafedra müdiri tərəfindən təsdiq edilmiş təcrübə 
müəlliminin iş qrafıkini və təcrübənin proqramını təcrübə 
şöbəsinə təqdim edir. Qrafıkdə müəllimin təcrübə yerində 
tələblərlə işləmə müddəti, təcrübə proqramında nəzərdə tutulan 
mühazirələrin, seminarlann, söhbətlərin apaniması öz əksini 
tapmalıdır. 

TƏCRÜBƏ DÖVRÜNDƏ GÖRÜLƏCƏK İŞLƏR 
BARƏDƏ 

1. Təcrübənin birinci günü təcrübə keçən tələbələr 
təşkilatın əmrinə əsasən iş yerində rəsmiləşdirilir, təşkilatdan işə 
cavabdeh mütəxəssis təcrübə rəhbəri müəyyən edilir. 

2. Tələbələr təhlükəsizlik texnikası barədə təlimat 
aldıqdan və bu halda təhlükəsizlik texnikası jurnalında və iş 
gündəliyində qeyd aparıldıqdan sonra təcrübəyə buraxılır. 

3. Təcrübə rəhbəri təşkilatdan təcrübəyə cavbdeh şəxslə 
birgə, tədris planına uyğun təcrübənin təsdiqlənmiş proqramı 
əsasında, tələbələr üçün ekskursiyalar, iqtsadiyyat, pedaqoji, 
texnoloji, istehsala rəhbərlik və onun idarə edilməsi, əməyin 
mühafizəsi, standartlaşdırma, məhsulun keyfiyyətinə nəzarət, 
ətraf mühitin qorunmasına dair seminar və mühazirələr təşkil 
edirlər. 

4. Təcrübə rəhbəri müəssisə tərəfindən təyin olunmuş 
təcrübə rəhbəri ilə birgə, təcrübə keçənləri kollelrtivin ictimai 
işlərinə cəlb edir, fərdi tapşınqlarda nəzərdə tutulmuş elmi - 
tədqiqat və digər işləri planlaşdırır və bu işləri həyata keçirirlər. 

5. Təcrübə rəhbəri təşkilat tərəfindən normal əmək şəraiti 
və tələbələrin məişətinin yaxşılaşdınlmasma xidmət edən işlər 
aparır, tələbələr tərəfindən əməyin mühafizəsi və 
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təhlükəsizlik texnikasına əməl olunmasına nəzarət edir. 
6. Təcrübə rəhbəri ayda 2 dəfə təcrübənin gedişi haqqında 

istehsalat təcrübəsi şöbəsinə və dekanlığa məlumat verir (forma 
№5). 

7. Fakültə dekanlan ixtisas kafedralan ilə birgə təcrübə 
rəhbəri tərəfindən fərdi planlann (qrafiklərin) yerinə yetiril- 
məsnə nəzarət edir. Təcrübənin gedişinin yoxlamlmasımn 
nəticələrinə dair (forma № 6) sistematik olaraq ayda bir dəfədən 
az olmayaraq təcrübə şöbəsinə rəsmi məlumat təqdim edilir. 

8. Təcrübənin son həftəsində təcrübə rəhbəri təcrübə 
keçənlər tərəfindən hesabatlann hazırlanmasım və təhvil 
verilməsini təşkil edir. 

3. TƏCRÜBƏNİN NƏTİCƏLƏRİNİN 
YEKUNLAŞDIRILMASI 

1. Təcrübə qurtardıqdan sonra, bir həftə ərzində kafedra 
iclasında təcrübə rəhbərlərinin hesabatı dinlənilir və təsdiq edilir. 
Hesabat təqdim edildikdən sonra təcrübə rəhbərinin jurnalı 
təcrübə şöbəsinə təqdim edilir. 

2 Təcrübənin yekunlan Universitet üzrə konfranslarda 
müzakirə edilir və təcrübələrin keyfiyyətli keçirilməsi üçün 
tədbirlər görülür. Bu iclasda, eyni zamanda, gələcəkdə təcrübənin 
keçirilməsi və hazırlıq məsələləri müzakirə edilir, müvafiq qərar 
qəbul olunur. 

3. İxtisas kafedralan təcrübənin nəticələrinə dair tərtib 
edilmiş ən yaxşı hesabat üçün müsabiqə keçirir və ən yaxşı 
hesabat işi metodik kabinetə sərgi üçün təqdim edilir. 

Pedaqoji təcrübələrin təşkili və keçirilməsi qaydaları 

I. Ümumi vəzifələr 

1.1. Pedaqoji təcrübə ali məktəblərin xüsusi əhəmiy- yətiə 
malik təlim formalanndan biri olmaqla həmin tədris 
müəssisələrində tələbələrin ixtisaslan üzrə qazandıqlan 
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nəzəri biliklərin orta ümumtəhsil, texniki peşə və orta ixtisas 
məktəblərində tətbiqidir. Bütün tələbələr pedaqoji təcrübəni bu və 
ya digər formada keçməlidirlər. 

1.2. Pedaqoji təcrübənin vəzifələri aşağıdakılardır: 
- tələbələrin ali məktəblərdə aldıqlan nəzəri bilikləri 

möhkəmləndirmək, dərinləşdirmək, habelə təcrübə zamanı 
apanlan telim - tərbiyə işlərində bunlardan yaradıcılıqla istifadə 
etmək; 

- tələbələrdə uşaqlar və yeniyetmələrlə apanlan təlim - 
tərbiyə işlərini müşahidə və təhlil etmək bacanğı aşılamaq; 

- psixologiya, pedaqogika, ixtisas metodikalan, uşaq və 
yeniyetmələrin fiziologiyasına aid biliklərə istinad etməklə və 
şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla tələbələrə 
təlim- tərbiyə işi aparmağı öyrətmək; 

- pedaqoji üsullan yaradıcılıqla tətbiq etmək və tələbələri 
ixtisas üzrə dərs deməyə hazırlamaq; 

- tələbələrə sinif rəhbərinin vəzifəsini yerinə yetirmək, 
şagirdlərlə tərbiyə işlərini təşkil etmək bacanqlanm aşılamaq; 

- tələbələri telim - tərbiyə işlərini yaradıcılıqla həyata 
keçirmək bacanğma yiyələndirmək; 

- tələbələrdə şagirdlərin fiziki və mənəvi sağlamlığına 
qayğıkeş münasibət yaratmaq. 

n. Pedaqoji təcrübənin növləri və müddəti 

2.1. Pedaqoji təcrübə müəyyən sistem üzrə kursdan kursa 
mürəkkəbləşdirmək prinsipi ilə apanlır, bir qayda olaraq tələbələr 
pedaqogika, psixoloqiya və fənlərin təcWsi metodikası kurslarmı 
mənimsədikdən sonra pedaqoji təcrübəyə getməlidirlər. 

2.2. Pedaqoji təcrübə ali məktəb rektorunun əmri əsasında 
başlanmalıdır. Bunun üçün əvvəlcədən baza təlim - tərbiyə 
müəssisələrini müəyyənləşdirməli və onlara müqavilələr 
bağlanmalıdır. 

2.3. Pedaqoji təcrübələrin növləri və müddəti tədris 
planlan ilə müəyyənləşdirilir ( I pedaqoji təcrübə, II pedaqoji 
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təcrübə). 
2.4. Qoşa ixtisaslı fakültələrdə bir yanmqrupun tələbələri 

şərti olaraq «a» ixtisası ilə məşğul olursa, digər yanmqrup 
tələbələri «b» ixtisas ilə məşğul olur. Sonra yerlərini dəyişirlər. 
Bu zaman təcrübə qruplannda tələbələrin sayı 10 -14 nəfər 
müəyyən olunur. Bəzi ixtisaslarda (musiqi, incəsənət və s) 
müstəsnalıq ola bilər. 

m. Pedaqoji təcrübənin təşkili yə keçirilməsi 
r 

3.1. Ali məktəblər üzrə I pedaqoji təcrübə ümumtəhsil 
məktəblərinin I-IV (sinif müəllimləri üçün) və V-IX siniflərində, 
II pedaqoji təcrübə isə I-IV və V-XI siniflərdə, habelə pedaqoji 
texnikumlarda və digər təlim-tərbiyə müəssisələrində keçirilə 
bilər. 

Ali təhsil müəssisələrinin «Məktəbəqədər təhsilinin 
pedaqogika və metodikası» ixtisası üzrə pedaqoji təcrübə 
məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində keçirilir. Qiyabi şöbənin 
tələbələri ikinci təcrübəni yaşadıqlan rayon mətoblərində də keçə 
bilərlər. 

3.2. İxtisasauyğun laborator məşğələlərdə bütün tapşınq- 
lan yerinə yetirmiş, ixtisas metodikası kursundan müvəffəqiyyətlə 
imtahan vermiş tələbələr təcrübələrin təşkili ilə bağlı başlanğıc 
konfransda iştirak edir və təcrübəyə başlayırjar. 

3.3. Pedaqoji təcrübənin ilk həftəsində aşağıdakı işlər 
görülməlidir: 

- direktor və onun müavininin söhbətlərinə qulaq asmaq; 
- məktəblə hərtərəfli tanış olmaq; 
- təhkim olnduğu sinfin fənn müəllimlərinin təqvim 

tematik planlannı köçürüb araşdırma aparmaq; 
- məktəbin kabinetləri və texniki imikanlan ilə tanış olmaq; 
- təhkim olunduğu sinfrn dərslərində iştirak etmək; 
- təhkim olunduğu sinfin jurnalı ilə tanış olmaq; 
- ixtisasın proqramı, dərslik, dərs vəsaiti və didaktik 

materiallar ilə tanış olmaq; 
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■ V 

- möktəbin vaxt cədvəlini öyrənmək; 
- şagirdlərin yoxlama yazı dəftəri ilə tanış olmaq; 
- pedaqojöi təcrübə müddətinqdə deyiləcək dərslərin 

cədvəlini köçürüb araşdırma aparmaq; 
- sinif rəhbərinin iş plam və sinfin şagirdləri ilə tanış 

olmaq; , 
- valideyn komitəsi, şagird təşkilatlanmn işi və sinfin iş 

planı ilə tanış olmaq; 
- ilk dərslərin icmallannı və bu dərslərə lazım olan əyani və 

texniki vəsaitləri müəyyənləşdirmək; 
- məktəbdəki ixtisasauyğun dərnəklərin və fənn 

komissiyalannm işləri ilə tanış olmaq; 
3.4. Birinci təcrübə zamanı hər tələbə 6 (qoşa ixtisas- 

lıdırsa 4-4 və ya 5-3) nümunə dərsi deməlidir. 
Ali məktəblərin «İbtidai təhsilin pedaqogikası və 

metodikası» ixtisası üzrə III kursda ana dili və riyaziyyatın 
hərəsindən 2, IV kursda isə hərəsindən 3 dərs , III kursda 
biologiya və əmək təlimi fənlərinin hərəsindən 1, IV kursda isə 
bədən tərbiyəsi və musiqi fənlərinin hərəsindən 1 dərs 
deyilməlidir. 

Defektologiya ixtisası üzrə I təcrübə əlahiddə 
məktəblərdə, II təcrübə isə kütləvi məktəblərdə keçirilməlidir. 
Burada ana dilindən 3-4, riyaziyyatdan 3, əmək təlimindən 1, 
rəsmdən 1 dərs deyilməlidir. 

3.5. Təcrübə işlərini yerinə yetirmək üçün hər sinfə iki 
tələbədən artıq təhkim olunmamalıdır. Tələbələr sinif rəhbərinin 
müavini kimi onun bütün funksiyalannı yerinə yetirməlidirlər. 

3.6. Tələbələr təcrübə zamam məktəb gigienası üzrə 
tapşınqlan icra edə bilərlər, bədən tərbiyəsi ixtisasının tələbləri isə 
bununla yanaşı fiziki çalışmalan da icra etməlidirlər. 

3.7. Təcrübəçi tələbələrə ilk növbədə bu kursda dərs aparan 
müəllimlər rəhbərlik etməlidirlər. 

3.8. Tələbələr psixologiyadan üç növ tapşmqdan birini 
yerinə yetirirlər: 
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- şagirdin xarakteristikasını hazırlamaq; 
- sinif kollektivinin xarakteristikasını tərtib etmək; 
- dərsin psixoloji xarakteristkasmı yazmaq. 

IV. Təcrübəçi tələbələrin vəzifələri 

4.1. Təcrübəçi tələbə «Qaydalar»da göstərilmiş bütün iş 
növlərini yerinə yetirməli, hər dərsə və sinifdənkanar tədbirlərin 
keçirilməsinə ciddi hazırlaşmalıdır. 

4.2. Təcrübəçi tələbə məktəbin daxili nizam-intizam 
qaydalarına tabe olmalı, müəssisə və təcrübə rəhbərlərinin 
tapşınqlanna əməl etməlidir. Tapşınqlan şüurlu surətdə yerinə 
yetirməyən tələbə pedaqoji təcrübədən uzaqlaşdınla bilər. 

4.3. Pedaqoji təcrübəni müvəffəqiyyətlə başa vurmayanlar 
kursdan-kursa keçirilmirlfər. 

4.4. Təcrübə müddətində tələblərdən biri metodist 
tərəfindən yarımqrupxm nümayəndəsi seçilir və onun tapşınq- 
lannı yerinə yetirir. 

4.5. Məktəbin şəraitindən asılı olaraq tələbələr həm 
birinci, həm də ikinci növbədə təcrübə keçə bilərlər. İş rejimi isə 
təhsil müəssisəsinin qrafikinə əsasən müəyyənləşdirilir və 6 
saatdan çox olmamalıdır. 

4.6. Sınaq dərslərinin icmalları azı bir gün əvvəlcədən 
hazırlanmalı və ixtisas metodistinə təqdim edilməlidir. İxtisas 
metodisti razılıq verdikdə I təcrübədə azı 2, II tərcübədə azı 1 dərs 
icmalla, qalanlan planla deyilə bilər. 

4.7. Hər bir tələbə öz dediyi dərsdən əlavə gündə azı bir 
dərsin müşahidə və müzakirəsində iştirak etməlidir. 

V. Tələbələrin pedaqoji təcrübələrinin hesabatı, 

sənədləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi 

5.1. Tələbə pedaqoji təcrübə müddətində məktəbdə 
olduğu 6 saat ərzində gördüyü işləri gündəlikdə qeyd etməlidir. 
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5.2. Pedaqoji təcrübənin sonunda tələbələr aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər; 

- birinci təcrübənin sonunda görülmüş işlərə dair hesabatı, 
psixoloji xasiyətnaməni (yaxud bir dərsin psixoloji təhlili), iki 
dərsin nümunəvi icmalını, hər ixtisasdan bir dərsin təhlilinin 
protoKolumu və əyani vəsaiti, bir dərsin planını, keçirilmiş əxlaqi 
söhbətin mətnini; 

ikinci təcrübənin sonunda görülmüş işlərə dair 
hesabatı, psixologiya və gigiyenaya aid tapşırıq mətnini, bir 
dərsin icmalını və bir dərsin planını (iki ixtisaslıdırsa 2 dərsin 
icmalı və planını), keçirilmiş tərbiyəvi tədbirin planını. 

İkinci təcrübəni yaşadığı rayonda keçmiş qiyabiçi tələbələr 
sessiyaya azı iki gün tez gəlməli və özləri ilə aşağıdakı sənədləri 
gətirməlidirlər: 

- təsdiq edilmiş 4 ədəd geniş dərsin icmalını və 4 ədəd dərs 
planmı (birixtisaslıdırsa cəmi 6 ədəd), yaxud bir sinifdə dediyi 
dərslərin bir aylıq dərs planlannı; 

- keçilmiş dərslərə aid 2 ədəd əyani vəsaiti; 
- şagirdlərin və sinfin psixoloji xarakteristikasım; 
- əxlaqi söhbətin yazılı mətnini və görülmüş işlərə dair 

yazılı hesabatı; 
- məktəb rəhbərinin verdiyi «Arayış - xasiyətnamə»ni. 
Hər iki təcrübənin sənədləri fakültə (şöbə) üzrə təcrübə 

rəhbərinə təhvil verilməlidir. 
5.3. Sınaq dərsləri deyilən gün müzakirə olunmalı, 

verilmiş qiymət isə dərhal jurnala köçürülməlidir. Bütün 
müzakirələr bilavasitə ixtisas metodistinin rəhbərliyi ilə 
keçirilməlidir. 

5.4. Pedaqoji təcrübə qiymətləri bütün rəhbər 
metodistlərin, ixtisas müəllimlərinin iştirakı və razılığı ilə 
verilməlidir. Qiymətləndirmə meyarlan ali təhsil müəssisəsi 
tərəfindən müəyyənləşdirilir. 

Hər bir tələbənin fəaliyyəti bütün növlərdən görülmüş 
işlərin nəticələrinə görə və sənədlər əsasında «əla», «yaxşı», 
«kafi», «qeyri-kafi» qiymətləndirilməlidir. «Qe)ni-kafi» alan 
tələbələr imtahanlara buraxılmır. 
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VI. Ali məktəb üzrə pedaqoji təcrübə rəhbərinin 

vəzifələri 

6.1. Pedaqoji iəcrübə rəhbəri: 
- ali məktəbdəki pedaqoji təcrübə işlərini təşkil edir. 

Pedaqoji təcrübənin planlaşdınlması və yekunlaşdınlması işlərinə 
rəhbərlik edir. Pedaqoji təcrübənin təşkili və keçirilməsi üçün 
plan - cədvəl hazırlayır; 

- təhsil orqanlannm razılığı ilə pedaqoji təcrübənin 
keçiriləcəyi baza məktəblərini müəyyənləşdirib müqavilələr 
bağlanmasını təşkil edir; 

- pedaqoji təcrübədə iştirak edən işçilərin müqaviləsini 
təşkil edir və onlan təlimatlandınr; 

- fakültələrdə (şöbələrdə) başlanğıc və yekun 
konfranslarının təşkili və keçirilməsinə nəzarət edir; 

- fakültələrdə (şöbələrdə) pedaqoji təcrübəyə rəhbərlik 
edən qrup rəhbərlərinin, metodistlərin və məktəb müəllimlərinin 
təcrübə sahəsindəki işlərinə nəzarət edir, pedaqoji təcrübənin 
təşkili və gedişindəki nöqsanları üzə çıxanb, aradan qaldırmaq 
üçün tədbirlər görür; 

- pedaqoji təcrübə işinə cəlb olunmuş müəllimlərin- 
zəhmət haqlanmn ödənilməsinə nəzarət edir; 

- pedaqoji təcrübənin təşkili və gedişinə dair hesabatlan 
toplayıb təhsil müəssisəsinin rəhbərinə təqdim edir; 

- pedaqoji təcrübə ilə əlaqədar əldə edilmiş təcrübəni 
ümumiləşdirir, onun səmərəliliyini artırmaq üçün təkliflər verir; 

- tələbələrin pedaqoji təcrybə işlərinin gedişində və ya 
yekunlarının müzakirəsində iştirak edir. 

6.2. Fakültə üzrə pedaqoji təcrübə rəhbəri: 
fakültədə (şöbədə) təcrübələrin işinə bilavasitə 

rəhbərlik edir. Fakültədə (şöbədə) pedaqoji təcrübənin başlanğıc 
və yekun konfranslanm təşkil edir, təcrübənin ümumiləş- 
dirilməsində iştirak edir; 

- tələbələrin siniflərə təhkim olunmalanna və işlərinin 
düzgün təşkilinə nəzarət edir, onlann dərslərinin təhlilində 
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iştirak edir; 
- ixtisas üzrə rəhbər metodistlərin hesabatlarını nəzərdən 

keçirir, bütün metodistlərin iştirakı ilə tələbələrin pedaqoji 
təcrübə işlərinin qiymətləndirilməsini təşkil edir: 

- pedaqoji təcrübədə iştirak edəcək fakültə (şöbə) 
metodistlərini təlimatlandınr; 

- fakültədəki (şöbədəki) pedaqoji təcrübə işlərinin 
yekununa dair hesabat hazırlayıb təhsil müəssisəsi üzrə rəhbərə 
təhvil verir. 

6.3. İxtisas üzrə metodist (ixtisas fənninin tədrisi 
metodikası müəllimi): 

- başlanğıç və yekun konfranslarda, habelə son 
qiymətləndirmə iclasında iştirak edir; 

- təcrübələrin ixtisasına aid dərsləri demələrini ixtisas üzrə 
sinifdənxaric tədbirlər keçirilməsini və onlann təhlilini təşkil edir; 

- məktəbin fənn müəllimləri ilə birlikdə deyiləcək dərslərin 
mövzularını paylayır və onlann ixtisasa aid sinifdənxaric 
tədbirlərinin mövzulannı müəyyənləşdirir; 

- şagirdlərin fəallığını təmin edə biləcək metodlardan 
istifadə etməklə, tələbələrin müxtəlif tipli dərslər aparmasını 
təmin edir, onlann icmallannı yoxlayıb təsdiq edir, dərsləri təhlil 
edib qiymətləndirir və qiymətləri həmin gün jurnala köçürür; 

- pedaqoji təcrübəyə rəhbərlik edən metodistlər jurnalda 
mövzulan və dərs saatlanm, jumalm əvvəlində təcrübəçi 
tələbələrin soyadlan və adlanm, dedikləri dərslərin mövzularını 
və dərslərdən aldıqlan qiymətləri qeyd etməlidirlər. 

- ixtisas üzrə metodist yanmqrupun işinə nəzarət edir. 
Məktəbdə pedaqoji təcrübə işləri başa çatan kimi təcrübə 
prosesində iştirak edən məktəb işçilərinin yerinə yetirdikləri dərs 
yükü barədə məlumatı təhsil müəssisəsinin müəyyən etdiyi 
qaydada pedaqoji təcrübə rəhbərinə təqdim edir. 

Qoşa ixtisaslı fakültələrdə hər yanmqrupa bir ixtisas 
metodisti rəhbərlik edir. Təcrübəçi tələbələrlə iş aparan məktəb 
müəllimlərinə elmi-metodiki yardım edir. 
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ixtisas üzrə metodistlərin gündəlik dərs yükü auditoriya 
saatlan ilə birlikdə ən azı 10 saat olmalıdır; 

6.4. Pedaqogika üzrə metodist (pedaqogika müəllimi): 
- başlanğıc və yekun konfranslannda iştirak edir; 
- plan üzrə sinifdənkənar tərbiyə işlərinin keçirilməsini 

təşkil edir, onlann təhlilini apanr, şagirdlərin fərdi keyfiyyətlərini 
öyrənməkdə tələbələrə kömək edir və s.; 

- ixtisas metodisti ilə hər tələbənin azı bir dərsində və onun 
təhlilində iştirak edir; 

- tələbələrin apardıqlan tərbiyə işləri barədə fakültə üzrə 
pedaqoji təcrübə rəhbərinə məlumat verir. 

6.5. Psixologiya üzrə metodist (psixologiya müəllimi): 
- başlanğıc və yekun konfranslannda iştirak edir; 
- hər tələbənin bir dərsində və sinifdənkanar tədbirlərdə də 

iştirak edir; 
- tələbənin psixologiya üzrə tapşınqlanna bilavasitə 

rəhbərlik edir; 
digər metodistlərlə birlikdə tələbələrin pedaqoji təcrübə 

işlərinin qiymətləndirilməsində iştirak edir. 
6.6. Məktəb gigiyenası üzrə metodist (məktəb gigiyenası 

üzrə mütəxəssis): 
- başlanğıc və yekun konfransında iştirak edir; 
- ilk gündən müxtəlif məktəblərdə təcrübə keçən bir neçə 

qrupım tələbələrinə konkret tapşınqlar verir və bu tapşınqlann 
icrasına nəzarət edir; 

- tələbələrin işinin qiymətləndirilməsində tiştirak edir. 
6.7. Məktəb direktoru və onun müavini: 
- pedaqoji təcrübənin gedişi üçün məktəbdə lazımi şərait 

yaradır. Bu məqsədlə məktəbin müəllim və digər işçiləri ilə lazımi 
işlər apanr; 

- tələbələri məktəblə, burada aparılan təlim - tərbiyə 
işlərinin xüsusiyyətləri, məktəb sənədləri, məktəbin tədris - 
təchizat bazası (kabinetləri, emalatxänalan, kitabxanası, idman 
zalı və s.), pedaqoji şura, metodbirləşmə və fənn komissiya- 
lannın, valideyn komitəsinin işi ilə tanış edir, 

- ixtisas metodisti ilə birlikdə tələbələri siniflərə təhkim 
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edir; 

- təcrübələrin bəzi dərslərində və onlann müzakirəsində 

iştirak edir, 

- təcrübənin əvvəlində və sonunda keçirilən müşavirələrdə 

iştirak edir və mülahizələrini söylə)dr; 

- tələbələrin məktəbdə apardıqlan tərbiyəvi işlərdə 

yaxından iştirak edir. 

6.8. Fənn müəllimi: 

- tələbələri öz iş planı ilə t^ış edir, açıq dərslər və 

sinifdənkənar məşğələlər keçirir; 

- ixtisas metodisti ilə birlikdə tələbələrə deyəcəkləri 

dərslərin və sinifdənkənar məşğələlərin mövzularım paylayır; 

- fənn üzrə tələbələrə hər cür məsləhətlər verir, dərs 

icmallannın hazırlianmasına əməli kömək göstərir və direktor 

müavininin tapşınğı ilə tələbələrin dərs planlarmı yoxlayıb təsdiq 

edir, lazım olduqda tələbənin dərsə buraxılıb - buraxılmaması 

haqqmda rəyini bildirir; 

- təcrübəçilərin dərslərinin müzakirəsində iştirak edir, 

onlan dərnəklərə, əlavə məşğələlərə və əyani vəsaitlər hazırlamaq 

işinə cəlb edir. 

Vn. Ali və orta ümumtəhsil məktəb müəllimlərinin 

pedaqoji təcrübəyə rəhbərliklə əlaqədar tədris yükünə 

dair normaları 

7.1. Pedaqoq, psixoloq və ixtisas metodistlərinin illik dərs 

yükünün 50% qədəri pedaqoji təcrübədən ibarət ola bilər. 

7.2. Pedaqoji təcrübəyə rəhbərlik edən metodistin eyni 

növbədə auditoriya məşğələsi olmamalıdhır. 

7.3. Ali təhsil məktəblərində bir tələbənin pedaqoji təcrübə 

işinə rəhbərlik üçün dərs yükü aşağıdakı kimi verilir (nəfərlə - 

saat hesabı ilə). 
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Metodistlər 
1 təcrübə 
(əyani və 
axşam) 

n təcrübə 
(əyani və 
axşam) 

I və II 
(qiyabi) 

Pedaqoq 3 3 1 
Psixoloq 2 - 1 
Gigiyena - - - 

İxtisas 
metodisti 

14-16 14-16 8-10 

QEYI>: Bir ixtisaslı fakültə ərdə ixtisas metodistinə 14 
(qiyabidə 12), iki və çox ixtisaslıda isə 16 (qiyabidə 14) saat dərs 
yükü hesablanır. 

7.4. Bir tələbənin pedaqoji təcrübə işinə rəhbərlik üçün 
əyani, axşam və qiyabi şöbələrdə məktəb rəhbərlərinə və 
müəllimlərə veriləcək saathesabı yük aşağıdakı kimi hesablanır: 

 I təcrübə n təcrübə 
I vən 
(qiyabi) 

Vəzifələr (əyani və 

axşam) 
(əyani və 
axşam) 

Məktəbin direktoruna 1 1 1 
Direktor müavininə 1 1 1 
Fənn müəlliminə 8 8 4 
Sinif rəhbərinə 1 1 - 

Cəmi: 11 saat 11 saat 6 saat 

Pedaqoji təcrübənin keçirilməsi ilə bağlı sənədlərin tərtibi 
metodikası 

Tələbələr pedaqoji təcrübə müddətində aşağıdakı sənədləri 
tərtib etməlidirlər: 

- pedaqoji təcrübənin gündəliyi; 
- fərdi iş planı; 
- icmal. 

Bu sənədlərin ayn - aynlıqda tərtibinin metodiki əsasını 
araşdıraq: 
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a) Pedaqoji təcrübə gtindəHyinin tərtibi metodikası. 
Gündəlik - təcrübəçi tələbənin məktəbdə icra etdiyi bütün 

təlim- tərbiyə işlərini özündə əks etdirən əsas pedaqoji sənəddir. 
Təcrübəçi tələbə gündəliyində hər gün - təcrübənin 

başlanğıç konfransından yekün konfransına qədər icra etdiyi 
bütün məsələləri aydın, sistemli və məzmunlu şəkildə əks 
etdirməlidir. Buraya məktəbi və sinfi öyrənmə nəticəsində alınan 
məlumatlar, sınaq dərslərin və sinifdənkənar tədbirlərin necə 
yerinə yetirilməsinin məzmunu və bımlann qısa təhlili, pedaqoji 
təcrübə rəhbərlərinin, məktəbin pedaqoji işçilərinin onlarla 
apardıqlan işlərin əsas istiqamətləri, pedaqoji təcrübə müddətində 
öyrənilmiş qabaqcıl təcrübə, rast gəldikləri çətinliklər və s. daxil 
edilməlidir. 

Gündəlik təcrübəçi tələbənin pedaqoji fəaliyyətə, 
şagirdləri öyrənməyə alışdırmaq, müşahidəçilik və 
ümumiləşdirmə bacanğına, bundan başqa müasir təlim-tərbiyə 
metodlanna yiyələnməyə səviyyəsini özündə əks etdirmək 
baxımından da faydalıdır. Buna görə də hər bir təcrübəçi onun 
məzmunlu və məntiqli yazılmasına ciddi fikir verməlidir. 

Pedaqoji təcrübənin gündəliyi üçün bir ümumi dəftər 
aynlır. Həmin dəftər ümumi və təlim-tərbiyə hissələrinə bölünür. 
Birinci hissə üçün təxminən dəftərin 1/3 hissəsi götürülür və ora 
pedaqoji təcrübə ilə əlaqədar olaraq ümumi məsələlər aşağıdakı 
ardıçılıqla qeyd edilir: 

- səh.l - tələbənin soyadı, adı, atasının adı, oxuduğu təhsil 
müəssisəsi, fakültə, kurs; 

- səh.2 - təcrübə keçdiyi məktəbin adı,ünvanı, telefon 
nömrəsi; 

- səh.3 - məktəb haqqında ümumi məlumat (şagirdlərin 
sayı, tərkibi, məktəbin quruluşu, kabinet və laboratoriyalann sayı, 
kitab fondu və s.); 

- səh.4 - məktəb rəhbərliyi (direktor, təlim - tərbiyə işləri 
üzrə direktor müavini, sinifdən və məktəbdənkənar tərbiyə işləri 
üzrə təşkilatçı, uşaq birliyi təşkilatmın, məktəb gənclər 
təşkilatının rəhbərləri); 
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- səh.5 - məktəbin zəng cədvəli; 
- səh.6 - təhkim olunduğu sinif haqqında ümumi məlumat 

(şagirdlərin sayı, tərkibi, hansı təşkilata mənsub olduğu, əlaçılar, 
yetirməyənlər, sinif fəalları, sinif rəhbəri və s.) 

- səh.7 - ixtisas fənni üzrə dərs cədvəli; 
- səh.8 ~ pedaqoji təcrübə üzrə qrup rəhbəri, metodist, və 

gigiyena müəllimi (soyadı, adı, məsləhət günü və saatı); 
- səh.9 - qrupun telim - tərbiyə işləri üçün plan-qrafiki; 
- səh. 10 - və sonra ixtisas fənni üzrə rüblük təqvim - 

tematik plan. 
Növbəti səhifələrə, sinif rəhbərinin tərbiyəvi iş planı, sonra 

5-6 qoşa səhifəyə təcrübəçi tələbənin fərdi iş planı yazılır. 
Bunlardan sonra gündəliyin «Təlim - tərbiyə hissəsi» 

adlanan ikinci hissəsi başlanır. Bu hissə aşağıdakı formada 
müvafiq qrafalara bölünür və hər gün qeydlər apanlır. 

Tarix Sıra 

Görüləcək işlərin qısa şərhi və 

ayrılan saatlar 
İcra 

haqqında 

qeyd 
 sayı 

məzmunu saat 

Gündəlik səliqəli tərtib edilməlidir. Bunun üçün hər bir 
tələbənin müşahidə dəftəri olmalı, gündəlik qeydlərini ora etməli 
və ümumiləşdirdikdən, sistemləşdirdikdən sonra gündəliyə 
köçürməlidir. 

Təcrübəçi tələbə hər həftə gündəliyi qrup rəhbəri - 
metodistə, pedaqoqa yoxlatmalı, lazımi qeydlər etdirməlidir. 

b) Fərdi iş planının tərtibi metodikası. 
Hər bir təcrübəçi həftəlik fərdi iş planı tərtib edir və həmin 

plan əsasında öz işini qurur. Bu plan üçün qrupun plan- qrafiki, 
fənn üzrə təqvim-tematik plan, sinif rəhbərinin tərbiyəvi iş planı 
və s. əsas götürülməli və plan bunlar əsasında tərtib edilməlidir. 
Fərdi iş planında tələbənin deyəcəyi sınaq dərsləri və onların 
keçirilməsi üçün apanlan 
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hazırlıq işləri, yoldaşlannm dərsində və onların təhlilində iştirak 
etməsi, aparacağı sinifdənkənar təlim və tərbiyə işləri, 
valideynlərlə aparacağı işlər və s. məsələlər öz əksini tapmalıdır. 

Fərdi iş planı tərtib edilərkən işin aşağıdakı istiqamətləri 
nəzərə alınmalıdır: 

1) Təcrübənin birinci (hazırlıq) həftəsində ixtisas fənləri 
üzrə dərslərdə, sinif rəhbərlərinin keçirdiyi tədbirlərdə, digər 
müəllimlərin dərslərində, məktəbin, sinifdən və məktəbdənkənar 
tədbirlərində iştirak etmək; sinif jumallanm, şagirdlərin şəxsi 
işlərini, tibbi vərəqələri və s. öyrənmək. 

2) Fənn müəllimlərinin iş planlannı öyrənmək; sinif 
rəhbərinin iş planını öyrənmək, məktəb uşaq birliyi və gənclər 
təşkilatmm iş planlannı öyrənmək; görüləcək təlim - tərbiyə 
işlərini planlaşdırmaq. 

3) Sınaq dərsləri keçmək (plan tərtib edilərkən sinfi və 
mövzunu göstərməli); müstəqil dərslər aparmaq, təcrübəçi 
yoldaşlannm sınaq dərslərində və onlann təhlilində iştire^ etmək; 
fənn üzrə müxtəlif sinifdənkənar təlim işlərində iştirak etmək; 
müstəqil olaraq müxtəlif dərsdənkənar işlər, ekskursiyalar, dəmək 
məşğələləri və s. hazırlayıb keçirmək; əyani vəsaitlər hazırlamaq 
və s. 

4) Sinfin və məktəbin tərbiyə işlərində iştirak etmək; 
təhkim olunduğu sinifdə müxtəlif tərbiyəvi işlər - söhbətlər, 
ekskursiyalar,müzakirəler, disputlar və s. keçirmək; şagirdlərlə 
fərdi- tərbiyəvi işlər aparmaq və s. 

5) Fənn metodbirləşmələrində, sinif rəhbərlərinin 
metodbirləşmələrində iştirak etmək; metodist və pedaqoqun 
tələbələrlə apardıqlan seminarlarda iştirak etmək. 

6) Valideyn iclaslannm hazırlanması və keçirilməsində 
iştirak etmək; təhkim olunduğu sinfin valideynləri ilə pedaqoji 
mövzuda söhbət aparmaq; sinif rəhbəri ilə birlikdə təlimdə geridə 
qalan şagirdlərin ailələrinə getmək; üzərində psixoloji müşahidə 
apanlan şagirdlərin valideynləri ilə söhbət aparmaq, onlann ev 
şəraiti ilə tanış olmaq. 

Fərdi plan hər həftə üzrə aşağıdakı sxem üzrə tərtib edilə 
bilər: 
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Günlər Təlim işləri Saat Tərbiyə işləri Saat 
     

v) icmalın tərtibi metodikası. 
Tələbənin qarşısında duran ən çətin və məsul vəzifələrdən 

biri keçəcəyi dərslərin icmalının tərtibi metodikasına yiyələnmək 
və dərslərin icmalmı tərtib edə bilməkdir. İcmalın tərtibi üçün 
tələbəyə 3-4 gün vaxt verilir. Çox vaxt tələbələr icmalm tərtibi 
üçün yalnız şagirdlər üçün yazılmış dərsliklərdən istifadə 
etməklə kifayətlənirlər. Bunu isə normal hal hesab etmək olmaz. 
Tələbə icmal tərtib edərkən, əvvəl mövzunun dərslikdəki 
məzmunu, suallan, tapşınqlan, şəkil və sxemləri ilə tanış olmalı, 
sonra onlan əsas götürməklə başqa metodik və dərs 
vəsaitlərindən istifadə etməlidir. İstifadə edilən əyani vəsaitlər, 
laboratoriya və təcrübə işləri üçün lazım olan vəsaitlər 
müəyyənləşdirilməli və seçilib hazırlanmalıdır. 

İcmalın yazılmasından əvvəl dərsin məqsədi, vəzifəsi, 
veriləcək suallar və tapşırıqlar müəyyənləşdirilir və bundan 
sonra icmala lazım olan bütün materiallar seçilir, hazırlanır və 
sonra icmal yazılır. 

İcmal 12 vərəqli şagird dəftərində yazılır,fənn müəllimi 
ilə razılaşdınidıqdan sonra dərsin keçilməsinə ən azı bir gün 
qalmış metodistə təsdiq etdirilir. 

Magistrantların elmi-tədqiqat və pedaqoji təcrübələrinin 
keçirilməsi qaydaları 

Məlumdur ki. Təhsil qanununda çoxpilləli ali təhsilin II 
pilləsi olan magistratura qarşısındaiki başlıca vəzifə qoyulur: 
magistrantlan həm elmi - tədqiqat, həm də pedaqoji fəaliyyətə 
hazırlamaq. Qeyd etmək lazımdır ki, bu vəzifənin yerinə 
yetirilməsində magistrantın təlim əməyi onun başlıca fəaliyyət 
növlərindəndir. Təlim fəaliyyəti çoxcəhətli olub elmi, texniki, 
tibbi, bədii, iqtisadi, pedaqoji və s. sahələr üzrə hazırlanan 
magistrləri həm əməyə, zəhmətə alışdmr, həm də gələcək 
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peşəsinə hazırlayır. Magistrlərin gələcək peşə fəaliyyətinə 
hazırlanmasını - nəzəri və əməli hazırlıq formalanna ayırmaq 
olar. Bu formalar - nəzəri hazırlığın ümumi, xüsusi və peşə fənləri 
ilə əlaqədar olan problemlərini və eyni zamanda əməli hazırlığın 
həmin fənlərlə bağlı problemlərini özündə birləşdirir. Bu 
problemlər bir-birini tamamlamalı və bir-birilə qınimaz əlaqələr 
formasında həyata keçirilməlidir. 

Ali təhsilin magistratura pilləsində təhsilin yekun pilləsi 
magistrlik dissertasiyasının hazırlanıb müdafiəyə təqdim 
olunmasıdır. Magistrlik dissertasiyası magistrantın elmi 
rəhbərinin başçılığı altındə, magistrantın müstəqil yerinə yetirdiyi 
elmi tədqiqat və təcrübi konstruktor işidir. Bu dissertasiya işi - 
baxılan elmi istiqamət üçün mühüm əhəmiyyəti olan hər hansı 
məsələnin yaradıcı həllinə; mühüm tətbiqi əh^iyyəti olan texniki, 
iqtisadi və ya texnoloji işləmələrin'təkmilləşdirilmiş elmi şərhinə 
həsr olunmalıdır. Dissertasiyada irəli sürülən təkliflər, çıxanlan 
nəticələr ciddi şəkildə əsaslandınlır, digər elmi - tədqiqat baza 
institutlannda, apancı laboratoriyalarda, layihə - konstruktor 
bürolannda bu problemlə bağlı alınmış nəticələrlə müqayisə 
edilərək qiymətləndirilir və onlann istifadəsi üçün sübut olunmuş 
tövsiyələr verilir. 

Bütün bu işlərin tələb olunan səviyyədə yerinə yetirilməsi 
magistrantlann elmi tədqiqat və elmi - pedaqoji təcrübəsinin 
təşkilindən çox asılıdır. Bu təcrübələrin təşkilində aşağıdakılar 
nəzərə alınmalıdır: 

I. Elmi-tədqiqat təcrübələri müxtəlif elmi tədqiqat layihə 
fəaliyyəti ilə məşğul olan instiut, şirkət, firma, təşkilatlarda və ya 
müvafiq sənaye müəssisələrində, xidmət obyektlərində, eləcə də 
ali məktəblərin müvafiq kafedra- lannda, elmi tədqiqat 
institutlannın şöbələrində, elmi-tədqiqat laboratoriyalannda 
keçirilə bilər. Təcrübə obyekti seçilərkən magistrantın ixtisası, 
apardığı elmi-tədqiqat işinin profili nəzərə alınmalıdır. 

Elmi-tədqiqat təcrübəsi müddətində magistrantlar 
dissertasiya mövzulanna aid material toplamalı, elmi-tədqiqat 

274 



işlərinin nəticələrinin xalq təsərrüfatında tətbiq olunması 
imkanlannı araşdırmalıdırlar. Təcrübə keçmək üçün hər 
magistranta fərdi tapşınq verilir. Təcrübə müddətində 
magistrantlar aşağıdakı məsələlərlə tanış olub dissertasiya 
mövzusuna uyğun işlər apanimalıdırlar: 

- müəssisənin strukturu, onun ayn-ayn bölmələri arasında 
qarşılıqlı əlaqə ilə tanış olmalı; 

- müəssisənin elmi tədqiqat bölmələrində, elmi- tədqiqat 
laboratoriyalannın və layihə işlərinin tədqiqat metodlanm 
öyrənməli və tələb olunarsa təcrübələr aparmalı; 

- elmi-tədqiqat və layihə işlərində müasir hesablama 
üsullanndan, riyazi və fiziİd modellərdən istifadə etməyi 
öyrənməli; 

- yeni texnika və elmi texnologiyalann işlənməsi və 
tətbiqi məsələlərinin öyrənilməsi və istifadə olunmasına dair 
araşdırmalar aparmalı; 

- dissertasiya işinin planına uyğun materiallar toplamalı. 
Elmi-tədqiqat təcrübəsinin nəticələri barədə hesabat 

hazırlanmalı və müvafiq kafedraya təqdim edilməlidir. 
II. Magistratura pilləsinin elmi-pedaqoji təcrübənin başlıca 

vəzifəsi tələbənin mənimsədiyi nəzəri biliklərin həyatiliyinə 
onlarda inam yaratmaq, ixtisas fənlərindən, metodika, 
pedaqogika, psixologiya fənlərindən qazandıqlan nəzəri bilMəri 
möhkəmləndirmək; magistrantlarda pedaqoji yaradıcılıq 
fəaliyyətini inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Elmi- pedaqoji təcrübə 
konkret elmi biliklərin və bacanqlann formalaşmasından başqa, 
tələblərin əmək və peşə tərbiyəsində işkuzarlıq, əməksevərlik, 
əməyə məhəbbət, əməyi pla^aşdır- maq, iş yerində səliqə-səhmən 
yaratmaq, qarşıya çıxan çətinlikləri dəf etmək və başqa bu khni 
mənəvi kej^yyətlərin aşılanmasmda həlledici rol oynayır. 

Elmi-pedaqoji təcrübələrdə aşağıdakı əsas məsələlərlə 
məşğul olmaq tələb olunur: 

- universitetdə alınmış nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək 
və dərinləşdirmək, elmi-pedaqoji təcrübə zamanı apanlan 
təlim-tərbiyə işlərində bunlardan yaradıcılıqla istifadə 
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etməli; 
- bakalavr pilləsində hər hansı bir müəllimin seminar və 

laborator məşğələlərinin müşahidəsi və müzakirəsinin təşkili; 
- bakalavr pilləsində müəllimin mühazirə dərslərinin 

müşahidəsi və müzakirəsinin təşkili; 
- imtahan gedişinin müşahidəsi və müzakirəsinin təşkili; 
- ali təhsilin baklavr pilləsində uyğun ixtisas üzrə ixtisas 

fənlərinin tədrisi ilə tanış olmalı və bu prosesdə iştirak etməli; 
- tədris prosesində pedaqoji metod və priyomlan 

öyrənilməli və bakalavr pilləsində müxtəlif tipli dərs deməyə 
hazırlanmalı; 

- əvvəlcədən təsdiq olunmuş qrafik əsasında məşğələ və 
laboratoriya dərsləri aparmalı; 

- pedaqoji işə, pedaqoji sənətə məhəbbəti 
möhkəmləndirməli və inkişaf etdirməli; 

- təlim-tərbiyə işlərini müşahidə, təşkil və təhlil etmək 
bacanğı qazanmalı. 

3.19^ Distant təhsil 

Bəşər cəmiyyətinin müxtəlif mərhələlərində aqillər gənc 
nəslin təlim, tərbiyə və təhsil məsələlərinə böyük əhəmiyyət 
vermişlər. Müsəlman intibahı dövründə Ə.R.Biru- ni, İbn Sina,' 
Cabir, Heysam, Ö.Xəyyam, Azərbaycanda Ə.Bəhmenyar, 
M.Beyləqani, Xaqani, Nizami, N.Tusi, Ə.Təb- rizi, M.Əvhədi, 
S.Urməvi, Ə.Marağai, Avropa renessansı dövründə Rives, Ratke, 
Ramus, M.Monten, T.Rampanella, T.Mor, F.Rable, XVII əsrdə 
Y.A.Komenski, C.Lokk, «Şturm und drank» dövründə Lessinq, 
Höte, Şiller, Bekon, Fixte, Kant, filantropistlər (Zalsman, 
Bazedov, Kampe, Quts-Muts), maarifçilər (Russo, D.Didro, 
K.A.Helvetsi), XIX əsrdə Herbart, Disterverq, Spenser və 
başqalan təhsilə böyük əhəmiyyət vermişlər. 

XX əsrin əvvəllərində İ.Fredrix, Paulson, Meyman, Lay və 
başqalan gələcəkdə məktəb binalanmn şüşədən olacağını, sinif 
otaqlanmn laboratoriyalanndan təşkil ediləcəyini. 
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laboratoriyalarda robot müəllimlərin dərs deyəcəklərini, 
nizam-intizama robotlann nəzarət edəcəklərini romantik bir dillə 
təsvir edirdilər. 

Bu inkar edilməz faktdır ki, XX əsrin sonuna yaxın təhsil 
sahəsində müxtəlif cərəyanlar, nəzəriyyələr yaranmaqla gənc 
nəslin daha çox məlumatlar əldə etmələrinə, şagirdlərin 
təfəkürlərinin inkişaf etdirilmələrinə, uzaq məsafələrdən təhsilə 
dair məlumatlann verilməsinə, uzaq məsafədən şahmat 
oyunlanmn təşkilinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu ‘gün bütün 
dünyada uzaqdan təhsil ideyalan genişlənir. Çünki aeronav- tika, 
kosmonavtikada bütün işlər uzaqdan idarə olunur. 

Uzaqdan idarəetmə çox böyük bir elmdir və bunun 
ünsürlərini həm orta, həm də ali məktəbə gətirmək vacibdir. Mən 
belə hesab edirəm ki, distant təhsilin ünsürlərini orta və ali 
məktəbə gətirmək üçün ilk növbədə buna uyğun şərait yaratmaq 
lazımdır. Birinci növbədə laboratoriya və kabinələr müasir texniki 
cihazlarla təchiz olunmalıdır. Digər tərəfdən, bu təhsil formasına 
qəbul olunan şəxs xüsusi qabiliyyətə malik olmalıdır. Yəni distant 
təhsil almaq istəyən şəxs ilk növbədə bunun mahiyyətini bilməli, 
uzaqdan verilən təhsil impulslanni, informasiyalan qəbul etməyi, 
onlardan yerli-yerində istifadə etməyi bacarmalıdır. Bunun üçün 
isə distant təhsil almağa çalışan şəxs həm də distant təhsilin 
proqramım, onun prinsip və metodlanm yaxşı bilməli, mövcud 
ədəbiyyatı (varsa) diqqətlə öyrənməlidir. Belə təhsil alan şəxslər 
xüsusi laboratoriyalarda məşğul olmalıdırlar. Distant təhsilə orta 
ümumtəhsil məktəblərinin yuxan siniflərində oxuyan şagirdləri və 
maddi- texniki bazası olan ali məktəblərin istedadlı, işgüzar, 
səriştəli tələbələrini cəlb etmək olar. Bunun üçün tam şərait 
olmalıdır. Yəni distant təhsillə məşğul olan şəxs texniki 
vasitələrdən - vizual, audio-vizual, müxtəlif kompüterlərdən və 
internet şəbəkəsindən istifadə etməyi bacarmalıdır. 

Distant təhsil sahəsində çalışan mütəxəssislər iş prosesində 
kommunikativ, konstruktiv, diaqnostik, tədqiqatçılıq və s. 
komponentlərdən, eksklüziv metodlardan, müasirlik, sistem- lilik, 
bəşərilik, dünyəvilik və s. prinsiplərdən istifadə etməyi 
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bacarmalıdırlar. 
Distant təhsilə ən çox təlim məşğələlərinə davam etməkdə 

çətinlik çəkən qabiliyyətli tələbələri cəlb etmək bizcə daha yaxşı 
olar. Distant təlim alan tələbə ali məktəbin auditoriyasında deyil, 
öz mənzilində yaşamaqla rabitə vasitələri ilə müvafiq kafedralara 
mənimsədiyi məlumatları göndərməlidir. 

ABŞ-da yaranan və tədricən Avropaya, oradan da 
dünyanın bir sıra ölkələrinə yayılan distant təhsil bu gün özünün 
intibah dövrünü yaşayır. Respublikamızda distant təhsilə olan 
marağın genişlənməsini nəzərə alaraq onun bir sıra nəzəri və 
praktik məsələləri barədə ətraflı məlumat verməyi məqsədəuyğım 
sayınq. 

Distant təhsil müəssisəsi yaratmaq üçün nə etmək lazımdır: 
Birincisi, distant təhsilin nizamnaməsini yaratmaq və onu 

dövlət qeydiyyatından keçirmək lazımdır. İkincisi, pedaqoji 
kollektivlə birgə texniki heyət yaratmaqla distant təhsilin 
elmi-pedaqoji-metodik-elektronik-texniki bazasını 
formalaşdırmaq, sonra isə internet şəbəkəsi vasitəsilə elan 
hazırlamalı, fənn bloklan əsasında hazırlanmış testləri elan 
materialının mətni də daxil edilməlidir. Bu, işin ilkin 
mərhələsidir. İlkin mərhələdə həmçinin qəbul olunacaq 
tələbələrin ayn-ayn fənlər üzrə kurs layihələrini, müvəffəqiyyət 
cədvəlini, kredit ballar bankını onun üçün müəyyənləşdirilmiş 
sayta yerləşdirmək, sonra isə tələbə qəbulu ilə bağlı təsnifatı 
işlərə başlamaq lazımdır. 

Distant təhsil bir sıra ədəbiyyatlarda «distansiyalı təhsil», 
bəzilərində «məsafədən təhsil», bəzilərində «təhsilin məsafədən 
idarə olunması» kimi ifadə olunur. Göstərilən bütün islahatlann 
işlədilməsini biz məqbul hesab edirik. Biz bu yazımızda distant 
təhsil haqqında bir sıra nəzəri istiqamətləri, metodik göstərişləri, 
təklif və tövsiyələri verməklə oxucularda distant təhsil barədə 
ətraflı təsəvvür yaratmaq istəyirik. Bunun üçün «distant təhsil 
nədir» sualına qısa şəkildə cavab vermək lazım gəlir. 
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«Distant təhsil» sözünün birinci tərəfinin etimoloji 
mənasını izah etməklə sözün ikinci tərəfində dayanan «təhsil» 
sözünü şərh etməyə ehtiyac hiss etmədən fikrimizi 
aydınlaşdırmağa çalışaq. «Distant» sözü «disstansion» sözündən 
yaranmışdır, «məsafə» mənasını bildirir. Bu söz ingilis sözü olsa 
da, eyni və cüsi dəyişikliyə uğramaqla jfransız, alman, rus və 
digər dillərdə də məsafə mənasını bildirir. Azərbaycan dilində isə 
«distansiya» sözü artıq dilimizə ümumişlək söz kimi daxil olmuş 
və məsafə sözünün bir növ sinoniminə çevrilmişdir. «Distant 
təhsil» sözünün mənası «məsafədən təhsil» deməkdir. Məsafədən 
təhsilin dünya təcrübəsində iki növü vardır. Birincisi, distant orta 
təhsil, ikincisi isə distant ali təhsil. Hər iki təhsil növünün 
tətbiqində eyni texniki sistem üzrə iş apanidığı üçün biz onlan 
növə ayırmağı məqsədəuyğun hesab etmirik. Çünki distant orta 
təhsildə test tapşınqlannm hazırlanması, verilməsi və 
qiymətləndirilməsi distant ali təhsildən fərqlənir. 

Distant təhsil təhsilin formalanndan biridir. Elmi pedaqoji 
ədəbiyyatda həmişə təhsilin formalarından danışarkən onu iki 
forma kimi təqdim ediblər: 1. Əyani təhsil forması. 
2. Qiyabi təhsil forması. Bəzi ədəbiyyatlarda təhsilin bu 
formasını, onun yollan kimi izah edərək belə göstərirlər: «Əyani 
yolla təhsil», «qiyabi yolla təhsil», «ekstem yolu ilə təhsil». 
Bizim fıkrimizcə, bunlann hamısı təhsilin formalandır. Bizcə 
distant təhsil forması təhsilin qiyabi formasına daha yaxındır. 
Yəni onlann oxşar cəhətləri ondan ibarətdir ki, qiyabi və distant 
təhsil alan tələbələrin hər ikisi ildə iki dəfə, qış və yay 
sessiyalannda təhsil alırlar. Fərq ondan ibarətdir ki, qiyabi təhsil 
alan ildə iki dəfə 15-20 gündən az olmayaraq təhsil 
müəssisələrinə gəlməli, məşğələlərdə iştirak etməli, imtahan 
sessiyası keçməlidir. Distant təhsil alan tələbə isə ali təhsil 
müəssisəsinə gəlmədən poçt və internet vasitəsilə sessiya 
tapşınqlanm alır, icra edərək ımiversitetə göndərir və 
müvəffəqiyyətini, icrasım, vəzifəsini öyrənməklə ya təhsilə 
davam edir (müvəffəqiyyət qazandıqda), ya da təhsildən kənar 
olunu. ' leyri müvəffəqiyyətdən qiymət aldıqda). 
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ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlannda tətbiq edilməyə 
başlanmış distant təhsil əsasən iş adamlarının təhsil almasını 
əhatə edirdi. Sonralar isə bu əhatə dairəsi genişləndi. 

Sürətli texniki dəyişikliklər və daim dəyişən bazar 
iqtisadiyyatına uyğun olaraq Amerika təhsil sistemində yüksək 
təhsil iınkanlan yaratmaq, heç bir yüksək maliyyə vəsaiti sərf 
etmədən mütəxəssislər hazırlamaq Amerika təhsil sistemində çox 
aktual problemdir. Bir çox təhsil ocaqlan məsafəli təhsil 
proqramlannı yaratmaqla bu tələbə cavab verir. Başlıca olaraq, 
məsafəli təhsil əsasən müəllim və şagird arasındakı bir- birindən 
köklü surətdə fərqlənən fiziki və texniki (səs, video, fakt və 
mətbuat) imkanlann üz-üzə ünsiyyətdə olduqlan əyani dərs 
imkanlan ilə əvəz etmək hesabına bal intervalını pozmaq üçün 
aynidığı vaxtdan istifadə edilir. Proqramın bu növləri böyükləri 
ikinci dəfə universitet təhsilinə, onlan yeni biliklərlə təmin 
etməyə və işçilərə iş yerlərində öz bilik, bacanqlannı artmnağa 
imkan verər. 

Bir çox pedaqoqlar məsafəli təhsilə verilən tələbləri 
ənənəvi təhsil verilən tələblərlə müqayisə edirlər. Ənənəvi təhsil 
ilə məsafəli təhsili müqayisə edən tədqiqatçılar məsafəli təhsildə 
də metod və texniki imkanlann oxşarlığından bəhs edirlər. 
Unutmaq olmaz ki, məsafəli təhsilin ənənəvi təhsildən əsas fərqi 
onun texniki vasitələr çoxluğunu özündə ehtiva etməsidir. 

Texniki vasitələrin çoxluğu məsafəli təhsillə məşğul olan 
pedaqoq üçün yararlıdır. Onlar əsas dörd kateqoriyaya bölünürlər. 

Səs - dərs - audio alətlərilə qarşılıqlı əlaqə yaradan telefon, 
audiokonfrans və qısa dalğalı radio. Passiv alətlər sırasına radio 
və maqnitofonlar daxildir. 

Video - dərs - video alətlərinə diopozitiv kimi tərpənməz 
obrazlar (film, videofilmlər) və hazırda hərəkətdə olan obrazlar 
daxildir. 

Faktlar - kompüterlər elektronik olaraq informasiya 
şəklində göndərilir və qəbul edilir. Buna görə «Data» termini dərs 
ləvazimatlannm böyüklüyünü göstərmək üçün istifadə 
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edilir. Məsafəli təhsil üçün kompüter məlumatlan müxtəlifdir və 
aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Kompüterin köməkliyi ilə təşkil edilən təlim (CAİ) - 
ayrı-ayn dərsləri təqdim etmək üçün kompüterdən təcrübəli təlim 
maşını kimi fərdi dərslər üçün istifadə edilir. 

2. Kompüterin təşkil etdiyi təlim CMt adlanır, bu təlimi 
təşkil etmək və tələbələrin siyahısını və nailiyyətlərini izləmək 
üçün istifadə edilir. 

3. K^ompüter aralıq məlumatlan ötürmək üçün əsas 
vasitədir (CME). Bu isə kompüter məlumatlannı təsvir edir, 
məlumatın verilməsi imkanını yaradır. Misal üçün, buraya 
elektron poçt, faks, WMB proqramlan, məlumatlar və s. daxil 
edilir. 

Şrift - məsafəli təhsil proqramlannm əsas elementi və 
bütün digər ötürülmə sistemlərinin inkişaf etdiyi baza məkanıdır. 
Müxtəlif şrift formatlan, icmallar, kurs proqramlan, fakt və 
məlumatlann öyrənilməsi buraya daxildir. Belə bir sistem üzrə 
həyata keçirilən iş zamanı yeni texnologiyalardan istifadə 
edilməsi zəruri sayılır. Sual olunur, bəs hansı texnologiya daha 
əhəmiyyətlidir? 

Baxmayaraq ki, texnologiya məsafəli təhsilin həyata 
keçirilməsində əsas rol oynayır, amma pedaqoqlar faktlann 
yayılması ilə yox, dərsdə alınan nəticə ilə daha çox maraqlanırlar. 
Məsafəli təhsilin əhəmiyyətli olması üçün öyrənənlərin ehtiyac və 
tələblərini və s. nəzərə alınmaqla sistematik yanaşma vasitəsilə 
kütləvi informasiya vasitələrindən də məqsədli istifadə etmək 
olar. Məsələn, mütəmadi məşq etməklə güclü çap komponentinə 
yiyələnmək olar. Bu zaman əsas dərs mövzulannm çoxunu, kurs 
işlərinin mövzusu, oxu materiallannı, icmal və konspektləri, 
tədris proqramlanm, gündəlik iş planlanni hazırlamaq olar. 

Yeni texnologiyalardan istifadə etmək üçün qarşıda 
aşağıdakı vəzifələr durur: 

1. Hər bir sinif və ya qrup üçün test tapşınqlan hazırlanır; 
2. Tapşınqlar mesaj halına salınır; 
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3. Mesajlar kompüterin elektron poçtunda yerləşdirilir. 
4. Hazırlanmış və elektron poçtun saytında yerləşdirilmiş 

mesajlar (tapşınqlar, planlaşdınimış informasiyalar və s.) hər bir 
sinfin və ya qrupun üzvlərinə fərdi şəkildə göndərilir. 

5. Alman cavablar ekspert komissiyasına verilir. 
6. Ekspert komissiyasının rəyi dekanlıqlarda qruplaşdırılır 

və qiymətləndirilmək üçün kafedralara göndərilir. 
7. Kafedralarda qiymətləndirilən materiallar yenə mesaj 

halına salınaraq öyrənənlərə göndərilir. 
Məsafəli təhsildə əsas iştirakçılar aşağıdakılardır: 
Tələbələr (şagirdlər) - tələbələrin (şagirdlərin) dərs 

ehtiyaclannm nəzərə alınması hər bir məsafəli təhsil proqram- 
lannın əsası məhək daşı hesab olunur. Təhsil kontekstindən asılı 
olmayaraq bütün tələbələrin əsas işi öyrənməkdir. Ən yaxşı 
hazırlanmış şəraitdə, yaxşı planlaşdınimış tədris prosesində, 
materiallann, məzmununun düzgün dərk edilməsidir. 

Təhsil müə)0'ən məsafədə yayılanda, əlavə tələblər üzə 
çıxır, çünki şagirdlər və ya tələbələr öz maraqlan, öz planlanna 
görə fərqlənir. Çünki onlann kənar müəllimlərlə əlaqə yaratmaq 
imkanlan az olur və müəllimlə qarşılaşmaq, təmasda olmaq, 
dərsdə iştirak və s. arzulannı tətbiq etməmək üçün texniki 
vəsaitlərdən istifadə olunmalıdır. 

Fakültə - Hər hansı bir məsafəli təhsildə nailiyyətlərin əldə 
edilməsi fakültənin üzərinə düşür. Ənənəvi sinif vəziyyətində - 
təşkilatçının əsas vəzifəsi təhsilin məzmununun keyfiyyətini 
yüksəltmək, tələbələrin maraqlanna cavab verməkdir. Fakültə 
məsafəli təhsil ilə əhatə olunmuş tələbələrin, şagirdlərin 
xüsusiyyətlərini və ehtiyaclarını müəyyən təcrübə əsasında təmin 
etməlidir. Bu kifayət qədər nəticə verməsə üzbəüz əlaqə ilə bunu 
təmin etmək lazımdır. Bunun üçün: 

- köməkçilər və köməkçi heyət müəyyənləşdirilir. 
- öyrətmə metodlarını məsafəli təhsilə uyğunlaşdırmaq, 

burada tələbələrin müxtəlif, çoxşaxəli ehtiyaclarını nəzərə almaq 
vacib sayılır. 

- ötürmə texnologiyasının iş prinsiplərinin başa 
düşülməsini təmin etmək, diqqəti onlann tapşınqlan vaxtında və 
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düzgün yerinə yetirilməsinə yönəltmək lazımdır. 
- əsas üınksiya effektiv təlimə nail olmaqdır. . 
Köməkçilər: Təlimatı çox tez-tez müəllimlərlə tələbələr 

arasında körpü rolunu oynayan köməkçi vasitələrə əl atır və bunu 
çox xeyirli hesab edir. Effektiv olmaq üçün köməkçilərin dəqiq 
işləməsi vacibdir. Ən vacibi odur ki, köməkçi müəllimin 
direktivlərini həyata keçirməyə hazır olmalıdır. Büdcə və texniki 
təchizat imkan verərsə, nəzarətçi köməkçinin rolunu da yerinə 
yetirə bilər. 

Köməkçi heyət: - Bura daxil olan şəxslər məsafəli təhsil 
müəssisələrinin sakit qəhrəmanlandır və proqramın 
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulan 
saysız-hesabsız detalların həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət 
daşıyırlar. Onlar məsafəli təhsil proqramlanni, tələbə siyahısını, 
materiallann nüsxəsinin çıxanimasını, paylanmasını, tədris üçün 
kitablann sifariş edilməsini, planlaşdırmalı, dərc olunmaq üçün 
məruzələrin hazırlanmasını, texniki mənbələrin təşkil edilməsini 
həyata keçirirlər. 

Köməkçi heyət məsafəli təhsili təşkil edən, onu doğru 
istiqamətə yönəldən, onun effektliliyini təmin edən 
mütəxəssislərdir. 

İnzibatçılar: İnzibatçılar məsafəli təhsil proqramlanmn 
yaradılmasında təsiredici qüvvəyə malikdirlər. Bəzi hallarda isə 
onlar bəzən əlaqəni kəsir və ya nəzarəti texniki menecerlərə 
həvalə edirlər, hər iki halda proqramm həyata keçirilmə- sindəki 
fəallığını itirməməlidirlər. Onlar texniki və köməkçi xidmət 
heyəti ilə sıx əlaqədə işləyir və təhsil ocağında akademik 
vəzifəsinin yerinə yetirilməsi üçün texniki vasitələrin effektiv 
tətbiq edilməsini süni təmin edirlər. Ən vacibi, onlar akademik 
dərsin elektron poçt vasitəsilə təşkili və yekunlaşdınimasına 
məsul şəxslərdir 

Göstəriş 2. 
MasafaM tQlımm strategiyasa 
Məsafəli təhsilin strategiyası deyəndə əsasən aşağıdakılar 

nəzərdə tutulur: 
- Diqqətli müəllim şüurlu və ya qeyri-şüurlu surətdə 
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öyrənənlərlə mütəmadi əlaqə saxlamalı və bu əlaqəni video 
monitor vasitəsilə yerinə yetirməlidir. Texniki tələblər və məsafə 
qeyri-iradi dəyişəndə və ya pozulanda müəllim ilə sinif arasında 
müzakirə aparmaq çətinləşir. 

- Televizor kimi əyani məlumat vasitəsindən düzgün 
istifadə etmədikdə müəllim məsafəli saytdan heç bir əyani 
məlumat ala bilməz, qrupla və siniflə öz aralannda əlaqəni təyin 
edə bilməz. Məsafəli aynima siniflə əlaqə saxlanmasına da təsir 
edə bilər. Bütün bunlar coğrafi ərazilərdə və ya həyatda müxtəlif 
dövlətlərdə yaşayan müəllimlə şagirdlərin ümumi əlaqə 
saxlamasına mane olur. 

- Müəllimlər məsafəli təhsilin verdiyi imkanlardan 
istifadə edib, bəzi maneələri aradan qaldırmağa borcludurlar. 
Çünki məsafəli təhsil onlara tam təhsil vermək üçün təminat 
verir. Məsafəli təhsilin verdiyi imkanlara aşağıdakılar daxildir: 

1. Geniş tələbə auditoriyasına nail olmaq. 
2. Dərslərdə, təhsil müəssisələrində iştirak edə bilməyən 

tələbələrin ehtiyaclanm ödəmək. 
3. Tədris prosesində iştirak etmək imkanına malik 

olmayanlan və kənarda yaşayan mütəxəssisləri işə cəlb etmək. 
4. Müxtəlif sosial, iqtisadi, eksperimental bazalara 

məxsus adamlan birləşdirmək. 
Planlaşdırma və Təşkilatı işlərin inkişaf etdirilməsi. 
- Kursun planlaşdınimasmı məsafəli tədris haqqında 

apanlan tədqiqatlardan başlamaq, yəni kurs materiallarmı 
göndərməyə başlamazdan əvvəl mövcud olan materiallan 
yoxlayıb, nəzərdən keçirmək lazımdır. 

- Təlimata uyğun olan, əldə edilə bilən ötürmə sistemini 
(məs. Audio, video, optik, kabel və s.) sazlamaq və eyni zamanda 
onlann necə ötürülməsini (məs. Sputnik, mikrodalğa, optik kabel 
və s.) öyrənmək lazımdır. 

- Təminat texnologiyasını seçərkən, məsələn, tutaq ki, 
klaviaturanı düymələrlə idarə etmək həm müəllim, həm də tələbə 
üçün çox vacibdir. 

- Dərsdən əvvəl alınan təlimatlan nəzərə almaq. Burada 
texniki köməkçi heyətinin rolu, məsuliyyəti və ötürmə 
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texnologiyası ilə tanış olması çox vacibdir. 
Sinif yaxud qrupla işə başlayarkən, qaydalan, standart- lan, 

əsas istiqamətləri aydın və dəqiq müzakirə etməli, metodiki 
yoxlamalar daha da qüvvətləndirilməlidir. Bir dəfə əsası qoyulan 
qaydalan daima müdafiə və inkişaf etdirmək lazımdır. 

- Əmin olmaq lazımdır ki, hər bir sayt funksional və 
münasib təchizatla təmin olunmuşdur. Bu əminlik problemlərin 
dərhal həlli üçün və düzəlişlərin apaniması üçün şərait yaradır. 

- Əgər kurs materiallan elektron poçt vasitəsilə göndərilsə, 
əmin olmaq lazımdır ki, materiallar dərsdən qabaq əldə 
edilmişdir. Bu da öyrənənlərə dərs materiallannı əldə etməyə, əsas 
konspektləri, tezisləri və digər dərs vəsaitlərini nəzərdən 
keçirməyə kömək edir. 

Mütəmadi olaraq mümkün miqdarda sayt 
materiallanndan tələbələrin istifadəsinə göndərmək lazımdır. Əks 
halda hər bir əlavə saytda yersiz yüklənmə məsafəli təhsildə 
məntiqi çətinliklər yarada bilər. 

- Tələbələrə ötürmə texnikası ilə tamş olmağa kömək 
etmək və əmələ gələcək çətinliklərin həlli üçün hazır olmaq 
lazımdır. 

- Müdavimləri kursda istifadə ediləcək yeni təhsil 
modelləri ilə tanış etmək (Holmberq, 1985) və malik olduqlan 
biliklərə əsaslanmaq, təlimatçımn bilik və səviyyəsindən çox 
asıbdır. Təlimatçı bu işə hazır olmalıdır. 

- Müxtəlif əyləncəli təhsil proqramlannı hazırlayarkən 
mədəni biliklərə qarşı həssas olmaq lazımdır, yadda saxlamaq 
lazımdır ki, müxtəlif dil qabiliyyətlərinə malik olanlar yumoru 
eyni cür qəbul edə bilməzlər. 

Bir sıra hallarda məsafəli tədrisdə bacanqlann inkişaf 
etdirilməsindən daha çox mövcud təcrübənin genişləndirilməsi 
daha vacibdir. Aşağıdakılara xüsusi diqqət yetirmək vacibdir: 

Kursda tədris olunan mövzuya real qiymət verilməlidir. 
Maddi-texniki təminata görə mövzunun məsafəli təhsildə təqdim 
edilməsi, onun ənənəvi sinif şəraitində verilməsindən 
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daha çox vaxt apanr. 
Unutmaq olmaz ki, şagirdlər və ya tələbələr müxtəlif 

dərketmə və öyrənmə qabiliyyətlərinə malikdirlər. Bəziləri sinif 
(qrup) şəraitində daha yaxşı öyrənir, bəziləri isə fərdi 
məşğələlərdə materialı daha yaxşı dərk edirlər, üstünlük 
qazanırlar. Kurs fəaliyyətlərinin müxtəlifliyinə fikir vermək, uzun 
mühazirələrə yox, maraqlı müzakirələrə və tələbələrin diqqətini 
cəlb edən tapşınqlara üstünlük vermək məsləhətdir. 

Kursu bumanitarlaşdırmaq lazımdır. Kurs ərzində bunu nə 
qədər tez etsək, o qədər yaxşı olar. 

Lakonik məzmunlu materiallardan istifadə etmək, birbaşa 
suallar vermək və nəzərə almaq vacibdir ki, texniki vasitələrin 
sıradan çıxa bilməsi ehtimalı var, bu da vaxt itkisinə səbəb ola 
bilər. 

Tələbələrin səhvlərinin düzəldilməsi, biliklərinin 
möhkəmləndirilməsi, icmalların yazılması üçün strategiyanı 
inkişaf etdirməkdən ötrü təkbətək telefon müzakirələri, elektron 
poçtu vasitəsilə əlaqə xüsusi ilə əhəmiyyətli, effektli ola bilər. 

Bir az istirahətdən sonra iştirakçılar qısa müddətdə 
məsafəli təhsil prosesinin təsiri altında olacaq və təbii effektli 
təlim öz yerini tutacaq. 

Qarşılıqlı və əks əlaqələrin inkişafı. 
Qarşılıqlı və əks əlaqələrin tətbiqi təlimatçıya tələbələrin 

ehtiyaclanm duymağa və onlan kurs müddətində müzakirə edib, 
düzəltməyə imkan verir. Qarşılıqlı və əks əlaqəni inkişaf etdirmək 
üçün aşağıdakılan nəzərə almaq lazımdır: 

1) Tənqidi düşünməyi qiymətləndirmək üçün ən zəruri 
bilikləri sınaqdan keçirilmiş qabaqcıl təcrübədən istifadə etməklə 
vermək lazımdır. Aydın olsun ki, zəif danışıq modellərini 
düzəltmək çox vaxt apanr. 

2) Kursun əvvəlində tələbələrdən distant mərkəzilə 
elektron poçtu vasitəsilə əlaqə-yaratmağı tələb etmək lazımdır ki, 
onlar elektron jurnal materiallan ilə tanış ola bilsinlər. Burada 
elektron jurnal materiallanmn saxlanması və bölün 

286 



məsi axıra yaxın çox əhəmİ5^ətli ola bilər. 
3) Pulsuz telefon danışığı saatlan ilə yanaşı axşam ofis 

saatlan da təşkil etmək olar. Əgər tələbələrin çoxu gün ərzində 
işləyirsə, bunlar çox əhəmiyyətlidir. 

4) Qarşılıqlı və əks əlaqə üçün müxtəlif əlaqə sistemindən 
təkbətək danışıqdan, elektron poçtundan, video və kompüter 
vasitələrindən istifadə etmək lazımdır. 

5) Mümkün qədər hər kəslə (və ya tələbə ilə) hər həftə, 
xüsusilə kursun əvvəlində əlaqə yaratmaq lazımdır. 

6) Əvvəldən möhürlənmiş və ünvanı yazılmış zərflərdən 
sinifdən kənar telefon konfranslanndan, elektron poçtu vasitəsilə 
ötürülməsi problemlərinə fikir vermək lazımdır. 

Çünki belə tədbirlərdə əsasən kursun gücünü və zəifliyini 
təyin etmək soruşulur və kursun yaxşılaşdıniması üçün təkliflər 
müzakirə olunur, onlann məsafəli təhsilə münasibəti öyrənilir və 
s. 

İştirakçının müşahidəsi zamanı məsafəli tədrisilə məşğul 
olan pedaqoqla birlikdə, qrupun dinamikası və özünü aparması 
müşahidə edilir. Müşahidəçi müşahidə apanr, təsadüfi suallar 
verərək məsafəli təhsilin üstünlüklərini təyin edir (öyrənir). 

İştirak etmədəjı aparılan müşahidə də olur. Bu zaman 
məsafəli təhsillə məşğul olan pedaqoq kursu müşahidə edir 
(məsələn, audio konfrans, qarşılıqlı televiziya sinfi vasitəsilə və 
s.), lakin bilavasitə iştirak etmədən, sual vermədən müşahidə 
apanr. 

Məzmunun təhlili: Müşahidəçilər qiymətləndirici ilə 
birlikdə əvvəlcədən müəyyən edilmiş kriteriyalardan istifadə 
edərək kursun sənədlərini öyrənirlər. Buraya təlimat xarakterli 
materiallar, həm də tələbə işləri ilə əlaqədar sənədlər, kursun 
planlaşdınlması sənədləri və s. daxildir. 

İntervyular - Tələbələrin təkbətək və ya kiçik qrup halında 
apardıqları müsahibələr haqqında faktlar toplanılır. 

Distant təhsilin təşkili və inkişafı üçün bəzi təlimat 
xarakterli məlumatlardan da faydalanmaq vacib hesab olunur. 
Onlan aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: 

I təlimat; Distant təhsilin planlaşdınlması; - tədris mate- 
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riallannm layihələşdirilməsi (sinif və qruplar üzrə); 
a) tədris pİanlannm tərtibi; 
b) test materiallannm tərtibi; 
v) test materiallan üzrə kontingentin müəyyənləşdirilməsi; 
q) yoxlama işlərinin hazırlanması; 
d) kurs işləri və kurs layihələrinin tərtibi; 
e) icmallann tərtibi; 
ə) təlim materiallannm müvafiq kurslar üzrə komplekt- 

ləşdirilməsi və differensasiyası; 
c) humanitarlaşdırma prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi; 
z) texnologiyalardan istifadə olunması qrafikinin tərtibi. 
Audensiyanm təşkili. Bunun üçün kurs işlərinin, kurs 

layihələrinin, icmallann hazırlanmasına verilən tələblər 
müəyyənləşməlidir. Belə ki, audensiya; 

a) mövcud pedaqoji tələblərə uyğun olmalı; 
b) təlimin ümumpedaqoji prinsiplərinə, üsullanna cavab 

verməlidir. 
v) öyrənənin yaşı, ixtisası, yaşadığı yeri, keçmiş təcrübəsi 

və s. nəzərə alınmalıdın 
q) müzakirə edilməli, təsdiq olunduqdan sonra istifadə 

edilməlidir. 
Qiymətləndirmə mərhələsinin təşkili və yekunlaş- 

dırıiması. 
Sinif və kurslar üzrə texnologiya vasitəsilə ötürülən 

didaktik materiallar müdavimlər tərəfindən (şagirdlər və 
tələbələr) yerinə yetirildikdən, texnologiyalar vasitəsilə tədris 
müəssisəsinə göndərildikdən sonra qiymətləndirilməlidir: 
qiymətləndirmənin üç növü tətbiq olunur. 1.Yaradıcı növü 
(formativ); 2.Nəticəli növü (summativ); 3.Yaradıcı nəticəli növü 
(formativ-summativ). 

Qiymətləndirmə metodları. 
Yaradıcı və nəticə qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq 

faktlar kəmiyyət və kej^yyət metodlan vasitəsilə toplanıla bilər. 
Kəmiyyətin qiymətləndirilməsi. 
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Buraya sualların verilməsi daxildir. Eyni zamanda bu 
suallar cədvəl halına salınıb təhlil edilə bilər. Buraya «Bəli, xeyr» 
cavabları və yoxlama üstləri daxil edilə bilər. 

Uyğun statistik analiz üçün geniş tələbə auditoriyası lazım 
olur. Bu zaman dərindən yanaşma ilə yanaşı fərdi yanaşılması 
mümkün olmayan tələbələr haqqında geniş məlumat toplamaq da 
mümkün olur: 

Bu zaman bir sıra çatışmazlıqlar da ola bilər. Məsələn: Bir 
çox məsafəli təhsil kurslannın nisbətən kiçik və müxtəlif bilik 
dərəcəsinə malik tələbələri olur. Bu kiçik, az əhali yaşayan yerlər 
üçün statistik analizlər aparılmasına mane olur. 

Təhsil alanlara təklif edilən layihə, məcburi seçim onların 
imkanlannı məhdudlaşdınr. Buna görə də nadir perspektivlər üzə 
çıxdıqca cavab formalan qeyd edilmir. 

Kəmiyyət kateqoriyalannm yöndəmsiz (uyğun olmayan), 
danxdıncı ft^tlan yaradıcı qiymətləndirməyə mənfi təsir edə bilər, 
nəticə qiymətləndirilməsinə inamı itirə bilər. 

Statistik analiz tez-tez həqiqətdən uzaq olan illizuyalar 
yarada bilər. 

Keyfiyyət qiymətləndirilməsi tipik olaraq daha sob- 
y-ektivdirt 

Daha geniş və daha dərin informasiya toplayır. 
Dəqiq kateqoriyalı cədvəllərin yaradılması çətinlik 

yaradar. 
Kiçik siniflər ölçüsündə daha az effektlidir. 
Daha tez uyuşan və dinamik metoddur. 
Əvvəl soruşulan mövzularla məhdudlaşmır. 
Tələbələri yaradıcı mövzularla təmin edir. 
Qiymətləndirmənin bir məqsədi də təlim materiallanmn 

məqsəd və vəzifələrinə uyğunluğunu təmin etməkdən ibarətdir. 
Təlimatın həyata keçirilməsi birinci həqiqi testin necə ifadə 
olunmasını göstərir. Çalışmaq lazımdır ki, kiçik masştabda 
tətbiqdən əvvəl təlimat yoxlansın. Bu mümkün olmazsa, birinci 
faktik işlənmə özü də «sahə-testə» xidməti şəklində müəyyənləşər 
və onun effektivliyi müəyyən olunar. 
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Qiymətləndirmə strategiyasının inkişafı təlimatın nə vaxt 
və necə qiymətləndirilməsinin planlaşdınimasından çox asılıdır. 

Formativ (yaradıcı) qiymətləndirmə kursun işlənib həyata 
keçirilməsi zamanı təlimatın təkrarlanması vaxtı işlədilə bilər. 
Məsələn, məsafəli təhsillə məşğul olan pedaqoq tələbəyə 
əvvəlcədən ünvanı yazılmış və marka yapışdınimış poçt konverti 
verə bilər ki, o, işini yekunlaşdınb hər sessiyadan sonra göndərsin. 
Belə mini-qiymətləndirmə diqqəti işin güclü və zəif tərəflərinə, 
texniki və ya ötürmə qayğılannı gələcəkdə daha da inkişaf 
etdirilməli olan sahələrə də yönəldə bilər. 

Nəticə - qiymətləndirmə təlimat tamamlanıb başa 
çatdıqdan sonra və gələcəkdə təkrarlanma və planlaşdırma üçün 
baza yaratdıqdan sonra həyata keçirilir. Kursım tamamlanmasını 
izləyərək bir nəticə - qiymətləndirmə sessiyası təşkil etmək olar. 
Bu zaman tələbələr öz beyinlərini işlədərək kursu daha da 
təkmilləşdirməyə çalışacaqlar. Çalışmaq lazımdır ki, 
qiymətləndirmə sessiyası tələbələri daha da açıq müzakirələrə 
sövq etsin. 

Yaradıcı (formativ) və nəticə (summative) 
qiymətləndirmədə faktlann miqdan və keyfiyyət göstəricisi 
qiymətləndirmə metodları vasitəsi ilə toplanılır. Miqdarca 
qiymətləndirmə verilən cavablann genişliyinə əsaslanır və işə aid 
kifayət qədər olan faktlar üzərində tədqiqat apanlandan sonra 
modelləşdirilir. 

Əksinə olaraq keyfiyyət qiymətləndirilməsi daha dərin 
cavablara (reaksiyalara) əsaslanır və daha çox subyektiv 
metodlara, məsələn, intervyu, müşahidə və respondentlər daha 
dərindən sorğu apanimasına əsaslanır. 

Kəmiyyət baxımından yanaşma xüsusilə qiymətli ola bilər, 
çünki məsafəli tədrislə öyrədilən tələbələr işə aid olan statistik 
stratifikasiya və ya analizə açıq əks gedə bilərlər. Ən yaxşı 
yanaşma tez-tez tələbələrlə açıq surətdə intervyu aparmaq və ya 
passiv müşahidə etməklə kursun effektivliyini və ötürmə 
texnologiyası haqqında məlumatlan zənginləşdirmək olar. 
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Qiymətləndirmə faktlarının toplanması və analizi (təhlili). 
Kurs materiallannm tətbiqini izləyərək, qiymətləndirmə üçün 
qiymətləndirmə faktlan toplamlır. Bu nəticələrin diqqətlə analiz 
edilməsi təlim prosesindəki çatışmamazlıqlan və zəifliyi təyin 
etməyə imkan yaradır. 

Təkrar mərhələsi. Ən yaxşı təşkil olunmuş məsafəli tədris 
kurslannda düzəliş etmək üçün, yəni tələbənin yerinə yetirmədiyi 
və ya pis yerinə yetirdiyi təlim materialı ilə bağlı tələbəyə yeni 
göstərişlər verilir və bu zaman yenidən qiymətləndirmə apanlır. 

Tez-tez kurs üzrə təkrarlar az əhatəli ola bilərlər. Məsələn, 
böyük təlimat informasiyası daha kiçik dərk edilə biləcək 
hissələrə bölünür, əks əlaqə tapşınqlan genişləndirilir və ya 
tələbə-tələbə əlaqəsi yaradılır. Başqa hallarda, əsasən, geniş 
təkrarlanma lazım ola bilər. Əsas kurs gələcək kurslar başlanana 
qədər sahələr üzrə təkrarlanmalıdır. 

Məsafəli təhsil alan tələbələrin kiçik qruplar şəklində təkrar 
dərslərinin təşkili, məzmunu mütəxəssislərin və nəzarətçilərin 
iştirakı ilə həyata keçirilir. Prosesin nəticələri məsafəli təhsil 
siniflərinin fərqlənən bilikləri ilə tənzimlənir. Bir qrup üçün 
məqbul olan təkrarlanma, başqa bir qrup üçün məqbul olmaya 
bilər. 

Nəticədə. Nə qədər ki, mümkündü, hətta təsadüfi olsa da, 
təlimatm işlənməsi prosesi müəllim və tələbələrin ehtiyac və 
tələblərinə uyğunlaşdınimalıdır. Proqram işlənməsinin müsbət 
meylinə tam əməl edilsə də, məsafəli təhsil proqram- lanndakı 
maneələri tam düzəldə bilmir. Bu, şübhəsiz, elə şərait yaradacaq 
ki, əsas diqqət təlimatla bağh qarşıya çıxan vəzifələrə 
yönəldiləcək. 

Məsafəli təhsil alan müdavimlərin biliklərinin 
qiymətləndirməsi zamanı bir sıra müəllimlər ya formal, ya da 
qeyri- formal yollarla tələbələrini qiymətləndirirlər. Məsələn, 
formal olaraq tələbənin biliyini qiymətləndirmək üçün əksər 
müəllimlər sorğudan, testlərdən, imtahandan, kurs işlərindən, 
laboratoriya hesabatlanndan və ev tapşınqlarmdan istifadə edirlər. 
Bu formal yoxlama təlimatçıya (müəllimə) tələbənin 
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biliyini qiymətləndirmək və onun bilik dərəcəsini təyin etmək 
imkanı verir. 

Sinfin biliyini qeyri-formal yolla qiymətləndirmək üçün 
pedaqoqlar müxtəlif yollardan istifadə edirlər. Məsələn, 
müəllimlər müəyyən sual verir və tapşırıq təklif edir, diqqətlə 
tələbənin izahatına və suala münasibətinə qulaq asır^ dilin 
xüsusiyyətlərinə və tələbələrin üzündəki ifadələrə, cizgilərə 
diqqət yetirirlər. Qeyri-formal, bəzən gizlin qiymətləndirmə 
müəllimlərə imkan verir ki, təlimdə lazım olan uyğun 
dəyişikliklər etsinlər. Suallardakı çətinliklərə, anlaşılmazlıqlara 
daha uyğun cavablar vermək üçün materiallar yenidən nəzərdən 
keçirilir, lazımi dəyişikliklər edilir, eyni zamanda tələbələrdə 
irəliləyiş olanda müvafiq əlavələr edilir. 

Qiymətləndirmənövləri« 
Qiymətləndirmə yaradıcı və ya nəticə əldə etmək, nəticəyə 

gəlmək məqsədi daşıya bilər və ya qiymətləndirmə hər ikisinin 
birləşməsi kimi ola bilər. 

Yaradıcı qiymətləndirmə: 
- Yaradıcı qiymətləndirmə həmişə davam edən prosesdir və 

təhsilin bütün mərhələlərində nəzərdə tutulmalıdır. Yaradıcı 
qiymətləndirmə müəllimə tədris prosesində kursda dəyişikliklər 
etmək, proqramı yaxşılaşdırmaq imkanı Verir. 
Qiymətləndirmənin belə təşkili kurs və məzmun uyğunlaşmasını 
asanlaşdınr. Bu uyğunlaşma isə təlimat planlanndakı əsas 
çatışmamazlıqlan üzə çıxarır və ya xırda çatışmamazlıq- lann 
düzəldilməsi ehtiyacını ödəyir. 

- Yaradıcı məlumatlann strategiyasını müəyyənləşdirir. 
Yaradıcı məlumatlann strategiyasına aşağıdakılar daxildir:

 I 
Poçt kartoçkasL Hər bir tələbəni qabaqcadan markası 

vurulmuş, ünvanı yazılmış poçt açıqcalan ilə təmin edir.; Bir həftö 
ərzində tələbələr özlərinin münasibətini və yä reaksiya- lannı 
dərsə 3-5 dəqiqə qalmış bildirirlər. 

Elektron poçtu. Bu müəllimlərlə tələbələr arasında 

ünsiyyətin effektiv yolu ola bilər. Bu yolun bir müsbət cəhəti də 

var. Müəllim tələbələrin auditoriyada öyrəndikləri material 
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haqqında məlumat toplayanda, artıq tələbələr elektron poçta ilə 

tanış olurlar. Bu çox qiymətli bir təcrübədir. 

Telefon, Bu vasitə tələbələri tez-tez çağınr. Onlara açıq 

sonluqlu suallar verir (məs. İkinci yazılı tapşınqda hansı 

maneələrə rast gəldiniz?), tələbələrə ehtiyaclanm səsləndirmək 

imkanı verir - «belə davam et» vərdişi q^andınr (məs. Sizə daha 

çox informasiya mənbəyi lazımdırmı?). «Ofis saatlannda 

telefonlan qur (işlət), amma başqa vaxtlarda da zəngləri qəbul 

etməyə hazır ol» kimi komandalara daim cavab verməyə onlan 

hazırlayır. 

Noticə qiymətləndirmə. 

Bitmiş kursun bütün effektivliyini qiymətləndirir. 

Televiziya üçün plan hazırlanmasına istinad nöqtəsi ola 

bilir. 

Yeni proqram, kurs və planlann hazırlanması üçün əsas 

istiqamət rolunu oynayır. 

Kurs başa çatdınlmaymca, proqramın tələbləri ödənil- 

məyincə gündəlik tədris ilə əhatə olunan iş tələbələrə kömək edə 

bilməz. 

Nəticə formalannı toplayarkən bəzi pedaqoqlar 

tələbələrdən bəzi suallara cavabları soruşa bilərlər. Məsələn: 

- Kursun beş zəif cəhətini deyin. 

- Kursun üç (və ya beş) güclü tərəfini deyin. 

- Müəllim olsaydınız kursun hansı fərqli cəhətlərini daha 

çox qabardardınız? 

Tələbələr haqqında əsas məlumat: (yaşlı, səviyyəsi, bir 

kursa nisbətən daha üstün olan kurs keçməsi, onun yaşadığı və 

təhsil aldığı ölkələrin məsafə fərqi). 

- Bu kursu keçməyə hazırlaşan dostunuza nə məsləhət 

edərdiniz? 

- Sizcə, kursa daha nə daxil edilməliydi, amma edilməyib? 

- Bu kursu dostlannızdan birinə təklif edə bilərsinizmi? 
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Nəyə görə təklif edərdiniz? Nəyə görə təklif etməzdiniz? 

İnstruktor - müzakirə rəhbəri kimi məsələni yekunlaşdım 

vş beləliklə tələbələrin dünyagörüşünə açıq münasibət bildirir. 

Qiymətləndirmə meylhri üçün yaddaş. 

Əvvəlcədən hazırlanmış sual-cavablann yoxlanılması və 

uyğunlaşdıniması. 

Suallar yaz və təkrarla; lazım olsa dəyiş. 

Yoxlamalardan istifadə et. 

Təlimatla qarşılıqlı əlaqə arasında dəyişiklik yarat. 

Suallanm əla (yüksək) effektivlik baxımmdan 

uyğunlaşdır; davam et və işi yaxşılaşdırmaq üçün, təkliflər üçün 

xahiş et. 

Bu yaxşılaşdırmada səmimiyyət yaratmaq üçün kömək 

edər. 

Davamlı cavablı suallardan sonra açıq sonluqlu suallar 

ver. Belə yaddaş tələbələrə düşünmə vaxtını qaydaya salmağa 

kömək edər. 

Nəticə - qiymətləndirilmədə anonimliyin gözlənilməsi 

yaxşı olar. 

Bu, anketlərin neytral bir yerə göndərilməsini təmin edə 

bilər, suallar zərflərdən çıxanla bilər, markasız müəllimə 

göndərilər. 

Maraqlanmaq və kömək etmək məqsədilə əlaqə yaratmaq 

da məsləhətdir. 

Tələbələrə belə məsləhətlər vermək yaxşı olar: 

Yanaşma, uyğunlaşma, ünsiyyət baxımmdan tələbələrə 

uyğunlaş, 

Qiymətləndirmədən tədris və öyrətmə məqsədilə istifadə 

et. 

Çalış, müsbət və mənfi cəhətlərə obyektiv qiymət verəsən. 

Ancaq vacib deyil ki, nəyin işləməsini öyrənəsən. Eyni zamanda 

nəyin necə işləməsini öyrənmək də vacibdir. 
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II. TƏLİMAT. TƏDRİS TELEVİZİYASI. 

Tədris televiziyası məsafəli tədrisdə çox effektiv bir 
ötürmə sistemidir. Bu, tədris proqramına üç əsas səviyyədə daxil 
edilə bilər. 

Birbaşa (tək mövzula) dərs səviyyəsində: - Proqramlar bir 
spesifik mövzuya və ya konsepsiyaya müraciət edir, dərsin 
girişini, məzmununu, nəticəsini təmin edir. 

Seçilmiş bütöv proqram səviyyəsində: - Kursun 
proqramında bir neçə proqramdan istifadə edilir və məzmunun 
əsasını təşkil edir. 

Tam kurs səviyyəsində: - Bir və ya daha çox televiziya 
seriyalan bir tam semestr kursuna tipik olaraq təlim çap 
materiallan ilə inteqrasiya edə bilər. 

Təlim televiziyası aktiv və ya passiv ola bilər. Passiv təlim 
televiziyası əvvəlcədən hazırlanmış proqramlan video- kassetlər, 
kabel, ya da sputnik kimi video texnika ilə yayıla bilər. İkikanallı 
televizor iki kanallı video ilə tələbələrlə müəllimlər arasında 
qarşılıqlı əlaqə yaradır. Eyni zamanda uzaqda yerləşdirilmiş 
kameralar vasitəsilə müəllim bütün tələbələri görür. Burada 
tələbələr də bir-birilə əlaqə saxlaya bilirlər. 

Təlim televiziyasının üstünlükləri: 
Çox adamın televizora baxdığını nəzərə alsaq üstünlüklər 

göz qabağındadır. 
Telehərəkətlər və əyani vasitələr bir yeganə formatda 

birləşə bilər, belə ki, kompleks və abstrakt konsepsiyalar əyani 
modellərlə göstərilə bilər. 

Təlim televiziyası tələbələrə ətraf mühit haqqında (ay, 
xarici ölkə və ya mikroskop linzasından) ətraflı məlumat almaq 
üçün çox effektli bir vasitədir. 

Məkan, vaxt və yer qanşdınla (dondurula) bilər, belə ki, baş 
verən hadisələr dərhal tutulub saxlanıla bilər. 

Konsepsiyalann təqdim edilməsi, nəticə çıxaniması və 
icmalın verilməsi baxımından televiziya çox effektlidir. 

Televiziya motivasiya aləti kimi effektli şəkildə istifadə 
edilə c' ’ər. 
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TƏLİM TELEVİZİYASININ MƏHDUDİYYƏTLƏRİ 

Keyfiyyətli təlim televerilişləri aparmaq çox baha başa 
gəlir. 

Video verilişi isə vaxt tələb edir, həm də texniki tələbatı, 
dəqiqləşdirilmiş veriliş vermək üçün avadanlıq və təchizat 
ehtiyacı zəruridir. 

Təlim televiziyası proqramlarında iştirak etmək üçün 
yerlərin seçilməsi xüsusi avadanlıq, uyğun cihaz və işçi heyəti 
lazımdır. 

Bir çox təlim televiziya proqramlanndan orta səviyyəli 
tələbələr üçün istifadə edirlər. Xüsusi (artıq) bilik almaq istəyən 
tələbələr üçün bu proqramlar effektsiz ola bilər. 

Passiv işlədikdə, qarşılıqlı əlaqə olmadıqda təlimatın 
effektivliyi məhdud ola bilər. 

Professionallıqla hazırlanmamış proqramlar özfəaliyyət 
təsiri bağışlayır. 

Bir dəfə tamamlanmış təlim proqramlannı təkrarlamaq və 
modelləşdirmək çətin olur. 

Təlim televiziyası üçün instruksiyanın planlaşdırılması (hazırlanması): 
Təlim televiziyası üçün proqram hazırlanarkən əsas 

diqqətin əyani vəsaitlərə yönəltmək haqqında düşünmək 
lazımdır. Təlim televiziyasının əyanilik üstünlüklərindən istifadə 
edərək mühazirələrdəki özünəgüvənmənin əleyhinə getmək olar. 
Əyani göstərməyi diqqətlə planlaşdırsaq bu, təlim televiziyasının 
effektivliyini artırar: 

İcmallar və inventir (pereçenğ) əyani göstərilir. 
Əsas məsələlər əyani şəkildə nümayiş etdirilir. 
Aram-aram verilən kompleks materiallar əyani göstərilir. 
Yadda saxlama, yekunlaşdırmaya ehtiyacı olan 

informasiya əyani təqdim olunur və s. 
Tədris televiziyasında aşağıdakı görüntülərdən istifadə 

olunması da faydalıdır: 
Şəkillər - şeylərin (əşyalann) nəyə oxşadığını göstərmək 

üçün; 
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Diaqramlar - konsepsual əlaqələri göstərmək, təşkilati 
işlər, mövzunun quruluş materialını nümayiş etdirmək üçün; 

Xəritələr - Məkan əlaqələrini bildirmək üçün; 
Qrafik, çertyoj və cədvəllərdən informasiyanı 

yekunlaşdırmaq üçün istifadə edilməsi üçün. 
Videonun üstünlüklərindən istifadə edib aşağıdakı 

hərəkətləri göstərmək: 
Alət və təchizatın işini nümayiş etdirmək; 
Tələbələrin rəqabət (yanş) apara bilməsi üçün öz biliklərini 

(təcrübənin) nümayiş etdirməsinə şərait yaratmaq; 
Prosesi müşahidə etmək üçün eksperimentin apaniması; 
Cizgi verilişlərini, ləng hərəkətləri, fotolar üzərində baş 

verən hərəkətləri təhlil etmək. 
Obyekt və ya strukturun məqsəd və ölçülərini və məkan 

keyfiyyətlərini açmaq; 
Tələbələrin təcrübə qazanması üçün onlara test 

tapşınqlannm verilməsi; 
İlkin mənbəli materiallann analiz üçün verilməsi. 

(Məsələn, tarixi hadisələrdən bəhs edən filmlər və ya baş verən 
təbii hadisələr). 

L Tədrisin bu pilləsinin təşkili üçün yaddaş, 
1. Yadda saxla ki, tədris televiziyası ilə materialı müəyyən 

məsafəyə ötürmək, üzbəüz tədrisdən daha çox vaxt apanr. Buna 
uyğun olaraq dərsləri qurmaq lazımdır. 

2. Dərsdən əvvəl canlı ekran qabağında məşq et. 
Mümkünsə, bir həmkarlannla, azsaylı da olsa tələbə qrupu ilə və 
texniklə bunu həyata keçirt (kameraya çəkdirmək lazımdır ki, 
proqramın təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər verməyə imkan 
yaransın). 

3. Dərsdən əvvəl bütün sinif üçün materiallan və əyani 
vasitələri hazırla. Yaxşı olar ki, texniki heyətlə və digər 
iştirakçılarla əvvəlcədən söhbət aparılsın, hər kəs öz vəzifəsini 
bilsin. 

4. Əyani vasitələr üçün elektron kameradan istifadə 
etdikdə prosesin üstünlüklərini və çatışmayan cəhətlərini dərsdən 
qabaq bilmək lazım gəlir. 
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5. Proqramda işlədiləcək yeni terminlər üzrə nəzarətçi 
hazırla. İşlədiləcək texniki avadanlıq üzrə hər hansı bir suala 
cavab verməyə hazır ol. Buraya kamera, telemonitorlar, audio 
təchizat və s. daxildir. 

6. Tələbələrə auditoriyalarda kamera operatorları və ya 
texniklərin olacaqlarmı de. Tələbələr ilk başlanğıcda çox həvəs 
göstərə bilərlər, dərsin müəyyən bir mərhələsində bu həvəs azala 
bilər. Texniklərə siniflərdə daha ciddi olmaq tövsiyə edilir. 

7. Televiziya dərslərindən ən yaxşı istifadə edilməsi 
əvvəlcədən müəyyən bioqrafik materiallar verilməlidir. Əsas 
diskusiyalarda yaxşı iştirak etmək üçün tədris suallarını müzakirə 
etmək lazımdır. 

8. Qrup halında tədris prosesində iştirakçımn (tələbələrin) 
marağını təmin et. Burada səsin, imicin dəyişməsi, müəyyən stilə 
riayət edilməsi nəzərə alınmalıdu’. Qonaq natiqlər - 
mühazirəçilər dəvət edildikdə sinfə əvvəlcədən lazımi materiallar 
verilməlidir. Məruzəçiyə də sinif haqqında lazımi material ver. 
Qoy onlar sessiyanın spesifik xüsusiyyətlərini, məqsədini başa 
düşsünlər. Onlar başa düşsünlər ki, onlardan nə gözlənilir və əsas 
(məqsədləri) mənbələri haradandır. 

Televiziya tədris sessiyası ərzində: 
- Ünsiyyəti daha yüksək səviyyədə qurmaq üçün səsin 

tonundan, bədən hərəkətlərindən elə istifadə etmək lazımdır ki, 
bu eşidənləri özünə cəlb etsin. Bu zaman kontaktdan istifadə 
etmək lazımdır. 

- Yumorla, suallar verməklə, onlann cavablanm rəğbət- 
ləndirməklə, tapşınqlar verməklə, fikirlərini tərifləməklə tələbələri 
məşğul etmək lazımdır. 

- Məsafəli təlimlə məşğul olanlann diqqətini cəlb etmək 
üçün eneıji və dinamizm nümayiş etdirmək lazımdır. 

- Yadda saxla ki, təşəbbüs çox təsiredicidir. 
- Materialı (məlumatı) 5-10 dəqiqəlik bloklarla, 

diskussiyalar da daxil olmaqla ver. Təlimlə qarşılıqlı təsir 
bir-brini əvəz etməlidir. 
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> Mühazirə sessiyası ilə bağlı materilı göndərmək. 
- Materialın qəbul edilməsini yoxlayın, qeydə alın. 
- Qarşılıqlı əlaqə üçün vaxt blokunu, bölgüsünü 

planlaşdırmaq lazımdır. Sonra tələbələrə izah etmək lazımdu: ki, 
qarşılıqlı əlaqə birinci 20 dəqiqə üçün planlaşdınlır ki, tələbə 
adicə sakit dayanıb müşahidə etməkdənsə, öyrənməyə can atsın. 

- Televiziya sessiyasında müzakirə suallanmn qabaqcadan 
hazırlanması tələbələrin qarşılıqlı iştirakma kömək edir. Suallar 
ekranda görünən kimi tələbələr suallan görür və eşidirlər. 

- Tələbələrin qarşılıqlı iştirakını (həm sinifdəki şagirdlərin, 
həm də məsafəli tələbələrin) aktivləşdirmək üçün onlann suallara 
cavab verməsini təşkil etmək lazımdır. Müəllimə bütün suallara 
cavab verilməsi bir o qədər də vacib deyil. 

III. TƏLİMAT, AUDIO TƏLİM 

Məsafəli təlim ilə məşğul olan müəllim üçün qarşılıqlı 
təlimat, audio vasitələrinə telefon, audiokonfhuıs və ya qısa 
dalğalı radio daxildir. Audiokonfrans ancaq audio ola bilər və 
yüksək imic, fakt ötürmələri və ya audio-qrafik konferensiya ola 
bilər. Audiokonfrans ictimai telefon vasitəsilə iki və ya daha çox 
məkanda adamlarla əlaqəyə girməyi təmin edir. Audiokonfransı 
daha geniş qruplarda tətbiq etmək üçün səsi və müdaxiləni 
qaldırmaq məqsədi ilə müxtəlif vasitələrdən istifadə edilir. 

Tipik audiokonfransm texniki komponentlərinə əl telefonu 
seti, spikter üçün telefon və mikrofonlar daxildir. Audio körpü 
(bric) çoxxətli telefonlan birləşdirir və səsə nəzarət edir. Burada 
səs əsas əlaqə vasitəsidir. Spiker - avadanlıqlar vasitəsilə müxtəlif 
əlaqələrin (və ya əks əlaqələrin) yaranmasına kömək edir. 

Audioqrafikkonfrans səs, ünsiyyət texnologiyası ilə imic 
və veriliş (peredaça) arasında əlaqə yaradır (birləşdirir). Səs əsas 
kommunikasiya vəziyyətində avtoqrafik köməkçi-əyani 
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komponent rolunu oynayır. Avtoqrafik köməkçi elementlərə 
elektron lövhələr, səssiz videotexnologiya və şəxsi kompüter 
daxildir. 

Passiv (yollu/tərəfli) audio alətləri sırasına audiomaq- 
nitofonlar və ya radio daxildir. Məzmunu oxumaq əvəzinə 
tələbələr buna qulaq asırlar. Bəzən qarşılıqlı hərəkət (iş) 
problematik ola bilər, həm audiomaqnitofonlar, həm də birtərəfli 
radio, audio kommunikasiyaya daha çox qarşılıqlı ünsiyyət 
saxlamağa kömək edir. 

Audiokonfransm bir sıra üstünlükləri vardır: 
- Audiokonfiransı qurmaq, işə salmaq, qoruyub saxlamaq 

nisbətən bahadır. 
- Audiokonfrans mümkün (mövcud) telefon texnikasından 

istifadə etməklə tələbəyə əlaqə saxlamaq üçün kömək edir. 
- Ümumiyyətlə, bu, müəllim və tələbələr üçün tanış 

texnikadır və bundan istifadə etmək nisbətən asandır. 
- Bu, müəllim və tələbələrin bir başa əlaqə saxlamalan 

üçün ən yaxşı vasitədir. Həmçinin başqa tələbələrlə, müəllimlərlə 
və ya kənardan dəvət edilmiş ekspertlərlə əlaqə saxlamaq, fikir 
mübadiləsi etmək üçün imkan yaradır. 

- Bu, başqa vasitələrlə - şrift (çap), video və kompüterlərlə 
birgə işləndikdə daha effektli olur. 

Audiokonfransm məhdud cəhətləri də vardır: 
- Tələbələr (istifadə edənlər) avadanlıqla tanış olana qədər 

və ondan daha yaxşı istifadə etməyi öyrənənə qədər bir sıra ilkin 
çətinliklərlə üzləşə bilərlər. 

- Bu əlaqə canlı olmaya bilər, çünki burada canlı danışıq 
hərəkətləri, məsələn, gülüş, əl və göz-qaş hərəkətlərini nümayiş 
etdirmək mümkün deyil. 

- Şifahi formatda ifadə edilən hərəkətlərə, mövzulara 
məhdudiyyət qoyula bilər. 

Audiokonfransm layihələşdirilməsL 
Audio-kursun layihələşdirilməsinin əsas məqsədi tədris 

işlərinin keyfiyyətini maksimum həddə çatdırmaq, çatışma- 
mazhqlan minimuma endirməkdir. Audiokonfransm əsas 
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üstünlüyü onun qarşılıqlı, ikitərəfli olmasıdır. Bunun əsas 
məhdudiyyəti vizual əlaqənin olmamasıdu:. Audiokonfransı 
planlaşdırarkən aşağıdakılan nəzərə almaq lazımdır: 

- Az və ya qarşılıqlı əlaqə tələb etməyən materiallar 
verəndə audiokonfrans əvəzinə, qabaqcadan yazılmış audio 
maqnitofon lentlərindən istifadə etmək olar. Tədris 
materiallarının məzmunu 10-15 dəqiqəlik bloklarda təqdim 
edilməməlidir. 

- Baxış, təqdimat və icmal texnikasından istifadə edib 
təlimat üçün müəyyən bir struktura yaratmaq lazımdır. Tələbələr 
üçün elə məlumat hazırlanmalıdır ki, onlann məzmunu tələbələr 
üçün tam aydın olsun. Çalışmaq lazımdır ki, təzə verilmiş 
materialı tələbələr əvvəlcədən verilmiş materialla əlaqələndirə 
bilsinlər. 

- Tələbələrin iştirakı ilə alternativ mühazirələrin təşkili. 
Burada kontakt vaxt müəllim-tələbə əlaqələrinə sərf edilir. Bu 
öyrənməyə sərf edilən vaxta qənaət etmək baxımından çox 
əhəmiyyətlidir. 

- Audionun məzmunu (mövzu, əyani məlumat, şəkil, 
illüstrasiyalar, şəkil və slaydlar) videoyazılar formasında 
verilməlidir. Məlumat qabaqcadan poçt və ya başqa elektron 
vasitələrlə verilə bilər. 

- Dərs vəsaitlərindən, göstərişlərdən, kurs üçün 
göstərişlərdən, məzmun üzrə icmallardan istifadə edilməsi 
tələbələrə hazırlıq imkanı yaradır və qeyd götürmək üçün vaxtını 
almır. 

- Kurs üçün proqram və göstərişlərə əlavə oxu, tədris ilə 
bağlı suallar, tapşınqlar, əyani vasitələrin çap nüsxələri, başqa 
illüstrasiyalar və biblioqrafiyalar daxildir. 

Məsafənin (interpersonalın) azaldılması. 
Vizual ünsiyyət olmadan müəllimlər audio əsaslı 

sistemlərdən istifadə edərək tələbələrlə (siniflə) lazımi əlaqəni və 
atmosferi yaratmaq üçün alternativ vasitələr axtanb tapmalıdırlar. 
Aşağıdakı təkliflər öyrənənlər arasında məsafəni azaltmağa və 
qruplar arasında əlaqə hissini yaratmağa kömək edər: 

- Sinif yığışana qədər, onlara təbrik (xoşgəldin) məktubu, 
kursun proqramını (planını), kursa aid olan materiallan və 
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həmin materiallann təhlilini göndərmək: 
- Müəllimin fotosunu və onun haqqında qısa bioqrafik 

materialı bütün tələbələrə göndərmək. Eyni zamanda, sizdə də 
tələbələrin şəkilləri və onlar haqqında qısa bioqrafik material 
olmalıdır. 

- Kursdan qabaq audiokonfrans çağırmalı və effektiv 
audiokonfransm texnologiyası və prosedurası müzakirə 
olunmalıdır. 

- Birinci dərsdə çalışmaq lazımdır ki, tələbələr bir-birilə 
tanış olsunlar və özləri haqqında bir-birinə əsas informasiya- lan 
versinlər. 

- Tələbələrin adlannı öyrənin. Gündəlik diqqət yetirməklə 
müəllimlə hər bir fərdi şəxslə tanış olmağa imkan yaradılmalı; 

- Hər bir tələbənin bioqrafik materiallanm qeyd etmək 
üçün xüsusi vərəqlər hazırlamalı. Tələbələr haqqında belə 
məlumatın hazırlanması sizə hər bir tələbəyə bir şəxsi)ryət kimi 
yanaşmağa və onun xarakteri ilə tanış olmaq imkanı yaradır. 

- Suallann qurulması və onlara şərh vermək haqqında 
protokol hazırlamalı. Tələbələr onlara aid olan suallar və şərhlar 
haqqında qabaqcadan qeydlər aparmalıdırlar. 

- Mümkünsə dərs prosesində tələbələrlə müəyyən (bəzi) 
məqamlarda üzbəüz görüşmək lazımdır. Bu, semestrin əvvəlində 
(erkən) baş versə daha yaxşıdır. 

T Dərs zamanı tamamilə sərbəst olmaq və dərsi sual- 
cavab, söhbət əsasmda qurmaq vacibdir. 

Tərbiyəedici qarşılıqlı əlaqə. 
Həqiqi vaxtı (real time) az olan (olmayan) bir sistemlə 

işlədikdə (dərs dedikdə) iki yollu ünsiyyət ola bilsin ki, tələbə- 
müəllim, müəllim-tələbə arasında spontan şəkildə baş verən 
qarşılıqlı əlaqənin dinamikasını poza bilər. Aşağıdakı təkliflər bu 
qarşılıqlı əlaqələri tərbiyə edə bilər. Bunun üçün: 

- Tələbələri qarşılıqlı əlaqələri, diskussiyalan, debatlan 
qurmağa ruhlandırmaq lazımdır. Elektron poçtunda tələbə- tələbə 
qarşılıqlı əlaqələrinə üstünlük verilsə yaxşı olar. 
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- Suallar verin! Vizual replikalar olmayanda, suallaşma əks 
əlaqə üçün əsas vasite^ə çevrilir və tələbələri təlim dialoqlanna 
cəlb edir. 

- Cavablar üçün adekvat vaxt verin. Sual üçün cavab tələb 
edəndə və növbəti sual verəndə 10-25 saniyə məruzə edin. 

- Sinif göstərişlərinə (planına) və proqramma elə 
materiallar (əlavə) daxil edin ki, bu, müstəqil təhsil (öyrətmək) 
üçün tələbələri ruhlandırsın. 

Əks əlaqənin genişləndirilməsi 

Vizual əks əlaqə olmadan müəllimlərin, tələbələrin dərsə 
maraq göstərməsi, diqqət yetirməsi, verilən konsepsiyalarına 
nəzarət etməsi işi çətinləşir. Bunun üçün tələbələrdən telefon, 
elektron poçtu və poçt vasitəsilə iştirak etməyi xahiş etmək 
lazımdır. 

V TƏLİMAT. MƏSAFƏLİ TƏDRİSDƏ 
KOMPÜTERDƏN İSTİFADƏ 

Yaxın illərdə maarifçilər kompüter sisteminin sürətlə 
inkişahnın şahidi olmuşlar, eyni zamanda fərdi kompüterlərin 
texnoloji prosesdə rolunun artması və inkişaf etməsini hiss 
edirlər. Texnologiyada maqnit hafizənin inkişafı yüksək 
səviyyəyə qalxmaqdadır. Bütün bunlar kompüteri məsafəli 
tədrisdə dinamik bir qüvvəyə çevirmiş, məsafəli tədrisdə vaxt 
itkisinin qarşısını alan bir qüvvəyə döndərmişdir. 

Məsafəli tədrisdə kompüterin tətbiqi əsasən dörd geniş 
kateqoriyaya bölünür: 

1. Kompüterin iştirakı ilə olan təlimatlarla (CAİ) - 
kompüterlər müstəqil tədris maşını kimi istifadə olunur ki, bu 
zaman aynlıqda dərslər verilir. Bu vaxt bir sıra spesifik nailİ3̂ ətlər 
və bəzi məhdud təhsil məqsədlərinə nail olmaq olar. 

Bir sıra CAİ modelləri var. Buraya məşqlər və praktik 
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işlər, tələbələrin məsləhətçilərə (tyutorlara) təyin edilməsi 
(verilməsi), modelləşdirmə, oyuplar və digər problemin həll 
edilməsi məsələləri daxildir. 

2. Kompüter vasitəsilə verilon təlimatlar (CMİ) - 
kompüterlərin genişləndirmə, saxlama və bərpa ediləbilmə 
imkanları, tələbələr üçün təlimatlar yaratmaq və istifadə etmək 
yollanm göstərməkdə tətbiq edilir. Təlimatlar kompüter vasitəsilə 
veriləndə bəzən CAİ (təlimat komponenti) CMİ ilə birləşir. 

3. Kompüterin vasitəçiliyi ilə olan təlimatlar (CMC) - bu 
kompüter əlavələrini təsvir edir və ünsiyyət üçün şərait yaradır. 
Buraya elektron poçtu, kompüter konfransı və elektron bülleten 
yenilikləri daxildir. 

4. Kompüter əsasında audio-4 videotexnıkanın təşkili - 
Son illər Nureq Card (yüksək kartlaşdırma) yüksək informasiya 
qabiliyyətli və güclü texniki vasitələr, dəqiq və həmişə 
təkmilləşən alətlər məsafəli tədrislə məşğul olan pedaqoqlann 
diqqətini cəlb etmişdir. Kompüterə əsaslanan audio-video 
texnikanın məqsədi müxtəlif səslərin inteqrasiyasını təşkil etmək, 
video və kompüter sistemini vahi^ asan idarə edilə bilən ötürücü 
sistem şəÜinə salmaqdır. 

5. Kompüterlərin üstünlükləri; - Kompüter özüöyrən- məni 
sürətləndirə bilər. Məsələn, CAİ - (üsulunda) modelində 
kompüter öyrənməni fərdiləşdirir, dərhal qüvvətləndirir və əks 
əlaqə yaradır. 

- Kompüterlər informasiya alətidirlər. Özündə qrafik, şrift, 
audio və video bacanqlanm (üstünlüklərini) birləşdirərək effektiv 
surətdə müxtəlif texnologiyalan birləşdirə bilər. İnteraktiv video 
və CD - ROM texnologiyalan kompüter əsasında qurulmuş 
təlimat xarakterli məlumatlarla, dərs məşğələsilə öyrənmə 
dairələri ilə əlaqə saxlaya bilər. 

- Kompüterlər qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər və özündə bir 
sıra tədris materiallanm birləşdirən (saxlayan) daim 
təkmilləşdirən və öyrənmə nəzarətini maksimum həddə çatdıra 
bilən elektron maşımdır. 

- Kompüter texnologiyası sürətlə inkişaf edir. Bu inkişaf 
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özünü həm də təhsilin məzmununun yaxşılaşdıniması işində daha 
çox binizə verir. 

- Kompüterlər tədrisə müxtəlif yollarla yanaşmanı 
genişləndirir. Onlar yerli, regional, milli xüsusiyyətləri və fərdi 
yanaşmanı (xüsusiyyətləri) əlaqələndirir. Faktik olaraq, müasir 
dövrdə bir sıra tədris müəssisələri elmi dərəcəsi olan bakalavr, 
magistr məzun və tələbə səviyyəsində proqramlar təklif edirlər. 

- Kompüterlərin qiyməti bahadır (daima artmaqdadır). 
Hərçənd ki, individual (fərdi) kompüterlər o qədər də baha deyil 
və kompüter bazannda yanş (rəqabət) mövcuddur, bununla belə 
təlimat xarakterli kompüterləri qurmaq, almaq, işlətmək hələ ki, 
sərfəlidir. 

- Texnologiya çox sürətlə dəyişir. Kompüter texnologiyası 
elə sürətlə dəyişir ki, (inkişaf edir ki), məsafəli tədrislə məşğul 
olan pedaqoqlar çox diqqətlə yenilikləri izləməli, daima texnikanı 
dəyişdirməlidirlər ki, ən son tələblərlə ayaqlaşa bilsinlər. 

- Kompüter vasitəsilə maariflənmənin ləng getməsini də 
etiraf etməliyik. 1960-cı ildən bəri kompüter sistemi mövcuddur, 
amma hələ də bu sistemlə tanış olmayan, onu bilməyən insanlar 
var. Xüsusilə kompüter əməliyyatlan sahqsində azərbaycanlı alim 
Lütfizadənin kəşflərindən bixəbər olanlar da vardır. Unutmaq 
olmaz ki, Lütfizadə «Sovt komputenq» problemi üzrə dünyada 
alternativi olmayan alimdir. Bu günün bütün şagirdi və tələbəsi 
kompüter sistemi və əməliyyatlan ilə tanış olmalı, kompüteri 
öyrənməlidirlər. Məsafəli təhsildə isə kompüterin rolu əvəzsizdir. 

twtemet və məsafəli təhsil. 
İnternet dünyada ən geniş yayılmış və ən geniş kompüter 

sistemidir. İnternet sistemində 1.3 milyon kompüter və onlarm 
fəaliyyət göstərdikləri ünvanlar var. 50-dən çox ölkənin 30 
milyona qədər adamı internetdən istifadə edirlər. 

Get-gedə daha çox kollec, universitet, məktəb, təşkilat, 
fərdi vətəndaşlar regional sistemlərə qoşulur və ya informasiya 
almaq üçün internet sisteminə qoşulurlar. Məsafəli 
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təhsillə məşğul olan müəllimlər üçün vaxta qənaət etmək, eyni 
zamanda məsafəni dəf edib günün ən aktual tələblərinə cavab 
verən informasiyalar əldə etmək imkanı yaradır. 

İnternet sistemi ilə əlaqə saxlamaqla məsafəli təhsillə 
məşğul olan müəllim və tələbələr böjdik nailiyyətlər əldə edə 
bilərlər. 

Elektron poçt. Adi poçt kimi elektron poçta da insanlarla 
əlaqə saxlamağa mesaj və başqa informasiyalar göndərməyə 
xidmət edir. Poçt xidməti vasitəsilə müəyyən bir ünvana məktub 
göndərməkdən fərqli olaraq elektron poçt kompüter (internet) 
vasitəsilə müəyyən bir kompüterin ünvanına informasiya 
göndərir. 

- Bülleten lövhələri - bir çox hallarda internet vasitəsilə 
göndərilə bilər. İnternetdə iki ümumi (çox yayılan) lövhə Usenet 
(işlənmə şəbəkəsi) və Zisterv Usenet (siyahı üzrə istifadə 
şəbəkəsi) lövhələri var. 

Bu vaxtlarda minlərlə mövzu üzrə qruplaşdınimış 
mövzular var. Bunlar superkompüter informasiyalanndan tutmuş 
ən xırda informasiyalara qədər olan mövzulan özlərində 
cəmləşdirir. Bu informasiyalar bütün dünyadan və ya ayn-ayn 
müəssisələrdən gəlir. Zistsew eyni zamanda müxtəlif mövzular 
və ya xüsusi maraq dairəsinə daxil olan mövzularla da təmin 
edilir. 

- Dünya miqyaslı WEB (WWW) internet üçün yenilikdə 
əsas vasitədir. Rəsmi olaraq WWW belə təsvir edilir. «... yüksək 
əhatəli son məlumatlan verən informasiyanın məqsədi böyük 
miqdarda sənədlərlə tanış olmaq imkanı verməkdin> (Hughes, 
1994). WWW internetdən istifadə edənləri vahid formada geniş 
məlumatlarla və onlann mənbələri ilə təmin edir (şəkillər, 
mətnlər, rəqəmlər, səs və video). Bunlann hamısını internetdə 
əldə etmək mümkündür. Məmulatın üz tərəfi, məsələn, Mosaic və 
Netscape WWW-nin işlədilməsinə imkan yaradır. WWW-nin 
əsas təşkilati xüsusiyyəti onun «home page» - (ev səhifəsi) 
olmasıdır. Hər bir təşkilat və hər bir fərdi şəxs özü «home page»-i 
yarada bilər və istədiyi informasiyanı ala bilər. -nin yüksək 
mətn imkanlan 
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(bacanğı) informasiyanı WWW «home page»-i, WWW-də olan 
digər «home page»lərlə əlaqələndirmək imkanı yaradır. 

İnternetlə təlim. 
Məsafəli təhsil ilə məşğul olan pedaqoqlar internet və 

WWW-dən istifadə edib, tələbələrinə bu vasitələrin gücündən 
məqsədyönlü şəkildə bəhrələnməklə və bu sistemdən tam istifadə 
etməklə təhsil almaq yollarım göstərməlidirlər. İnternetin bəzi 
təlimati imkanlan aşağıdakılardan ibarətdir: 

- Elektron poçtdan informal, təkbətək məktublaşmada 

(əlaqədə) istifadə etmək. Burada əks əlaqə poçtdan fərqli olaraq 

daha tez olur. Tələbələr asanlıqla, istədikləri vaxt mesajlan oxuya 

bilər və gələcəkdə müraciət etmək üçün əlaqə saxlaya bilərlər. 

Sinif bülleten lövhəsinin düzəldilməsi (tərtib edilməsi). 

Məsafəli təhsil alan tələbələr başqa tələbələrdən təcrid 

olunmuş şəkildə işləyirlər və onlar tələbə yoldaşlanmn 

köməyindən məhrumdurlar. Sinif bülleten lövhəsini düzəltməklə 

tələbələr arasında qarşılıqlı köməyi bərpa etmək mümkündür. 

Sinif kompüter konfransı ilə tələbələr öz şərhlanm və ya suallarını 

sinfə göndərə bilərlər. Hər bir tələbə cavab vermək baxımından 

sərbəstdir (azaddır). Konfrans həmçinin bütün modifikasiyalan 

sinif proqram və planlanna göndərə bilər (tapşınqlar, testlər və 

bunlara cavablar). 

- Tələbələri başqa tələbələrlə, fakültə ilə və tədqiqatçılarla 

əlaqə saxlamaq, onlan həvəsləndirmək üçün bülleten lövhəsi 

(mövzular üzrə) işləməyə cəlb etmək lazımdır. 

- Sinif, ev səhifəsinin genişləndirilməsi. 

Evdə ediləsi səhifələr sinif, proqram, tapşmq və məsələlər, 

ədəbiyyat mənbəyi, müəllimin tərcümeyi-halı və başqa 

məlumatlan əhatə edir. Müəllim WWW vasitəsilə sinifdə 

tələbələr üçün əhəmiyyətli ola biləcək məlumatla əlaqə qura bilər 

(kənd təsərrüfatlan bazarlan barəsində əsaslı araşdırma faktlan, 

qlobal, iqlim dəyişiklikləri və ya fəza 
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cisimləri). Digər əlaqələr isə kitabxana kataloqlarına və hər bir 

tələbənin fərdi ev səhifəsinə daxil ola bilər. 

- Mühazirəni öyrətmə. 

Distant kurslarda internetdən istifadə edərkən aşağıdakı- 

lan yadda saxlamaq lazımdır. 

- Kompüterdə q^şılıqlı işləmə və cavab qaytarmaqda 

bərabər imkanlara malik, olmaq üçün kursda bütün tələbələrin 

internetə və WWW-yə girişi olmalıdır. Həmçinin evdə və sinifdə 

kompüterlə işləmək tələbələrin müvəffəqiyyətinə təsir edə bilər. 

- Tələbələr eyni zamanda ortaya çıxan, ümumilikdə 

kompüteri işlətmə bacanğı, yeni Softwari və uyğun əlaqədən 

istifadə qabiliyyətini öyrənmə sualı ilə qarşılaşa bilər. Tələbə 

kompüter problemlərini həll etmək, yəqin ki, normal təlimat 

cavabdehliyinin bir hissəsi olacaq. Xüsusi Hardware və Software 

problemlərinin davam edən müzakirəsi üçün xüsusi sinif 

konfranslan təşkil etmək tələblərin müstəqil surətdə bu 

problemlərin öhdəsindən gəlməyə kömək edə bilər. 

- Bəzi tələbələr yaxından, uzaqdan düzgün protokolla tanış 

olmadıqlan üçün kompüter konfi^slarma qoşulmağa və e-mail 

göndərməyə tərəddüd edə bilərlər. İlkin dərslərdə tələbələri 

e-mail-dən, sinif konfranslarmdan, elektronik rəsm xəbər 

lövhələrindən və WWW-dan istifadə etməyə sürətləndirir. Hər 

həftə üçün e-mail əlaqələrinin minimum bir rəqəmini 

müəyyənləşdirmək aktiv inkişaf etdirməyi artıra bilər. 

- E-mail-dən istifadə etmək müəllimə kömək edə bilər ki, 

daha tez cavab qa3̂ sm, nəinki poçt və telefondan istifadə etmək. 

Yerində müdaxilə, cavab, tələbənin həvəsini və rolımu 30İksəldir. 

- Yaxtmda verilən cavablann həmişə yararlı olması 

mümkün de3dl. Sinif konfranslan tələbələrin həmişə qarşılıqlı 

işləmələrini artınr. Müştərək işləməni davam etdirmək üçün 

çalışmalann yüngülləşdirilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. 
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Sinif çalışmalannda suallann cavabım o vaxt yubatmaq olar ki, 

tələbələr məsələlərə özləri cavab tapsınlar, bir-birilərinə cavab 

qaytarsınlar. 

- İnternetdə olan mənbələrlə tanış olmaq və onlardan çox 

effektli yolla istifadə etmək təlimin qarşıya qoyduğu vəzifənin bir 

hissəsi olacaq. İnternet və WWW-yə dair çoxlu kömək tapşınqlar 

tapmaq mümkündür. 

IV FƏSİL. PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZƏ 
BİR NƏZƏR 

«Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi» mövzusu 
çox böyük problemdir, bu gün bizim məktəb üçün, yetişən nəslin 
şəxsiyyət kimi formalaşması üçün çox vacibdir. Yəni bu gün 
təhsil, təlim-tərbiyə alan hər bir azərbaycanlı Azərbaycanın 
məktəb tarixini, marifçilik tarixini, pedaqoji məzmunda olan 
işlərin tarixini bilməlidir. Əgər onu bilməsə bu gün məktəblini 
gələcəyə hazırlamaq olmaz. Çünki «məktəb, pedaqoji fikir tarixi» 
mövzusunda, yeni bu arenanın içərisində xalqımızın təhsilinin 
tarixi yatır. Xalqın tarixinin tərbiyəvi tərəfində, başqa sölə desək, 
dünya pedaqogikasının tərbiyəşünaslıq mövzusu var. Biz 
Azərbaycan tərbiyəşünaslıq məktəbinin ən dərin köklərini çıxanb 
ortalığa qoymalıyıq. Bugünkü yetişən nəsil bunu hökmən 
bilməlidirlər. 

Azərbaycan pedaqogikasının karifeyləri sayılan Əhməd 
Seyidov, Əliheydər Həşimov, Yusif Talıbov, Əjdər Ağayev, 
Hüseyn Əhmədov Azərbaycan pedaqoji fikir tarixinin äyn- ayn 
dövrləri üçün səciyyəvi olan tərəflərini tədqiq edib xalqımıza 
çatdırmışlar. Lakin bunlarla kifayətlənmək olmaz. Şifaİıi xalq 
nümunələrində, folklor materiallannda, müxtəlif xarakterli yazılı 
materiallarda haqqında daıiışılan məsələ ilə bağlı istənilən qədər 
iqtibaslar vardır. Bu gün, əgər əlimizdə material varsa, nümunə 
varsa, o, ancaq «Azərbaycan xalq pedaqogikası» kitabı ilə 
məhdudlaşır. Mərhum professor Ə.Həşimov onun bir çox 
cəhətlərini, tərəflərini, istiq^ət- lərini, pedaqoji fikir tarixi üçün 
lazım olan etnopedaqoji 
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nümunələrini çox gözəl şəkildə ipə-sapa yığıb və maraqlı əsərlər 
yazıb. Bu, demək olar ki, haqqında danışılan məsələnin bir 
tərəfidir, bir komponentidir. Əgər yüz tərkib hissə varsa, onlardan 
biridir. Azərbaycan məktəbi və pedaqoji fikir tarixi mənbələri 
hələ tam bütövlüyü ilə ortalığa çıxanlmayıb. Onlann başqa 
elmlərlə əlaqəsinə aid tədqiqat əsərlərimiz demək olar ki, çox 
azdır. Bunların hamısını genişləndirmək lazımdır. Bunlar xalqın 
əsrlər boyu sinələrdə, beyinlərdə, təfəkkürlərdə, mənəviyyatda 
qoruyub saxladıqlan fikirlərdir. Bunlar məktəb üçün, pedaqoji 
fikir tarixi üçün lazımdır. Qədim Azərbaycan ərazisindəki 
dövlətlərin tərbiyə məktəblərinin ayn-ayn forma, tip və növləri 
araşdınlmalıdır. Gənc nəsil bunu’bilmir. Ona görə başqa xalqın 
nümayəndəliri bizim tarixin qədimliyinə şübhə edir. 
Pedaqogikadan, təhsildən, məktəbdən başlamaq lazımdır ki, 
dünya xalqlan bunu görsün. Götürək yazılı ədəbiyyatı, deyək ki, 
Avestada təlim-tərbiyə məsələlərini. Heç onu da yaxşı tədqiq 
eləməmişik, hələ üstəlik avestayaqədərki dövrümüz var. Mən indi 
nümunə göstərmək məqsədilə deyim ki, məsələn, 
tədqiqatçılanmız Bilqamıs dastanını üzə çıxanblar. Bu yaxşıdır. 
Dastan e.ə. minillikləri özündə əhatə edir. Bu, 12 saxsı qab 
üzərində yazılmış çox böyük bir kitabədir. Bilqamıs dövlət 
başçısıdır, sərkərdədir, maarifçidir, siyasətçidir, ağsaqqaldır. O, 
dövləti yaratmaq üçün ətrafına çox savadlı adamlan, maarifçiləri, 
təbibləri, dövləti yüksək səviyyədə qura bilən ülamalan, başlı, 
təfəkkürlü, idraJdı adamlan yığıb. Mən televiziyada «Bilqamus» 
dastanı ilə əlaqədar bir veriliş hazırladım, çoxlu məkUıblar gəldi. 
Xalqımıın övladlan, balalanmız maraqlanır ki, hələ Ayestadan 
awəlki kitabələrimizdə Azərbaycan türk dünyasının çox böyük 
milli-mədəniyyəti, tarixi, incəsənəti, musiqisi, maarifi barədə 
tərbiyəvi məsələlər öz əksini tapmışdır. Bu gün «Kitabi 
Dədə-Qorqud» haqqında geniş söhbət gedir. Bu dastanı tədqiq 
edənlər özləri etiraf edirlər ki, «Kitabi Dədə-Qorqud»dakı təhsil 
və tərbiyə məsələlərini, məktəb və pedaqc^ji fikir məsələlərini 
yaxşı üzə çıxara bilməyiblər. Bu gün fürsətdən istifadə edib, bu 
məsələni 
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ortalığa qoyanlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Dədə-Qorqud 
tarixini, onun 1300 illiyinin qeyd olunması məsələsini qeyd 
etməklə bərabər, Dədə Qorqudun özünün obrazını, personajın öz 
şəkliiıi. Dədə Qorqudun öz ifadəsini, onun tərbiyəvi məzmunda 
dediyi fikirləri bu gün təlim-tərbiyə işinə, təhsil müəssisələrinə 
tətbiq etməyə çalışmalıyıq. Məktəb islahatının yeni proqramında 
yeni ideyalar öz əksini tapmışdır. Pedaqoji fikir tarixindən gələn 
müsbət elementləri, müddəalən, ideyalan bu günkü məktəbə 
gətirmək lazımdır. 

Yaxud milli-mənəvi dəyərlər içərisində islam tarixi çox 
böyük yer tutur. Ərəb istilasından sonra böyük islam məktəbləri 
yaranıb: Şafii məktəbi. Hənəfi məktəbi, Məliki Hənbəli məktəbi, 
Hənbəli məktəbi. Bu məktəblər bugunkü islam dünyasında da çox 
böyük mütərəqqi əhəmiyyət kəsb edir, həm siyasi, həm dini, həm 
də başqa ictimai mövzuda. Deyək ki, Pakistanda bir neçə əsrdir 
ki, ya Hənəfilər, ya Şafıilər, ya Malikilər, ya da Hənbəlilər 
hakimiyyətdə olur. Bunlar tarixdə böyük islam məktəbləridir. 
Onlann da müsbət cəhətləri var. Onlar da Azərbaycanda haçansa 
öz dövrü üçün yeni tipli məktəb olan, yeni tipli maarif 
müəssisələri olan mənbələr yaradıblar. Onlann müsbət 
tərəflərindən istifadə edib pedaqoji fikir tariximiz üçün 
məlumatlar toplamalıyıq və yaxud, X-XI əsrlərdə Azərbaycanda 
pedaqoji fikir tarixi üçün istənilən qədər gözəl materiallar olduğu 
halda, məsələn. Xaqaninin nə təhsil, nə də tərbiyə haqqında 
fikirlərini yüksək səviyyədə ortaya qoya bilməmişik. Yaxud 
Nizaminin özünü götürək. Nizaminin tədqiqləri geniş şəkildə olsa 
da, indiyədək Nizami və məktəb, Nizami və təhsil, Nizami və 
elm. Nizami və mədəniyyət. Nizami və musiqi mövzulan geniş 
şəkildə işlənməyib. Məsələn, Nizami və misiqi mövzusunun 
içərisində elmin bütün tərəfləri yatır. Təkcə Xosrov və Şirində o, 
iki sənətkan görüşdürür. Onlann ifa elədiyi muğam dəstgahlan 
həm söz, həm də musiqi yaradıcılığı baxımından Azərbaycanda 
fəlsəfi fikir tarixini binizə verir, göstərir, təlqin edir. Yəni bircə 
muğam jannna olan münasibətdə Azərbaycan fəlsəfi fikir tarixi 
bu və ya digər dərəcədə Nizami 
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yaradıcılığında özünü biruzə verir. Buna görə də Nizaminin 
əxlaqla, fiziki və vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə bağlı fikirləri 
a3uı-aynlıqda tədqiq olunarsa, bu, Azərbaycan pedaqoji fikir 
tarixi üçün çox böyük tarixi xəzinə olar. Mərhum Əhməd Seyi- 
dov bu məsələyə müəyyən mənada yanaşıb, özü də çox zəhmət 
çəkib. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, məzan nurla dolsun. 
Yüksək səviyyədə tədqiqat işləri qoyub ortalığa. Amma Əhməd 
Seyidovla biz bu tədqiqatlan məhdudlaşdıra bilmərik 
Ə.Seyidovun bu sahədəki işini bu gün davam etdirən adamlar 
lazımdır. Məsələn, bu gün bizə Tusinin pedaqoji fikirlərindən 
əvvəl, Ə.Bəhmənyan öyrənmək lazımdır. Məsələn, Tusidə sırf 
tərbiyəşünaslıq məktəbi çox böyükdür. Amma Tusiyə qədər 
Əbülhəsən Bəhmənyar-əl Azərbaycani «Ət- təhsil» əsərini 
yazmışdır. Bu əsər dərketmənin elmi mahiyyətini 
aydınlaşdırmağa xidmət edir. Bəhmənyara görə təhsillənmə hər 
şeydən öncə təbiətdə, cəmiyyətdə, insanın davranış və 
fəaliyyətində özünü biruzə verən dəyərli fikirlərin düzgün dərk 
olunmasından başlayır. Ona görə pedaqoji fikir tariximiz üçün 
çox dəyərli olan bu əsər pedaqoji konteksdə geniş təhlil 
edilməlidir. 

Pedaqoji fikir tariximiz üçün ən gərəkli materiallar bir sıra 
klassiklərimizin, o cümlədən Qətran Təbrizinin, Xətib Təbrizinin, 
Marağalı Əvhədinin, Şəhabəddin Ömər Sührəver- dinin, Saib 
Təbrizinin, Qövsi Təbrizinin, Əssar Təbrizinin əsərlərində külli 
halında toplanmışdır. Lakin bunların heç birisinə alimlərimiz 
tərəfindən, xüsusən pedaqogika tarixi ilə məşğul olan 
mütəxəssislər tərəfindən ətraflı münasibət bildirilməmişdir. 
Doğrudur, professor Yusif Talıbov, prof. Sərdar Quliyev və bu 
sətirlərin müəllifi «Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi» 
kitabmda Saib Təbrizi, Qövsi Təbrizi, Əssar Təbrizi və onlann 
pedaqoji göstərişləri barədə müəyyən qədər fikirlər vardır. L^in 
bu fikirlər oxucuda adı çəkilən klassiklərin pedaqoji düşüncələri 
haqqında yalnız təsəvvür yaradır. 

Ali məktəb tələbələri üçün tədris vəsaiti kimi nəzərdə 
tutulan bu kitabda Qətran Təbrizinin pedaqoji nəsihətləri 
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haqqında heç bir fikir deyilməsə də, Marağalı Əvhədi, Əssar 
Təbrizi, Saib Təbrizi kimi görkəmli simalanmızın pedaqoji 
ideyaları, tərbiyəvi fikirləri, eləcə do ailə və övlad tərbiyəsi 
məsələləri müəyyən qədər işıqlandınimışdır. Lakin adı çəkilən 
mütəfəkkirlərin hər bir əsərində geniş şəkildə təhlilinə ehtiyac 
olan pedaqoji fikirlər vardır. 

Qətran Təbrizi Azərbaycanın N. Gəncəvidən də əvvəl 
yaşamış ən məşhur şairlərdən biri olmuşdur. Həyatı və fəaliyyəti 
Təbriz və Gəncə şəhərləri ilə bağlı olan bu böyük mütəfəkkir ilk 
əsərlərini doğma ana dilində yazmış və bu əsərlərinə görə 
məşhurlaşmışdır. 

1047-ci ildə Təbrizə gəlmiş məşhur şair-nasir Xosrov Ələvi 
«Səfəmamə» əsərində Qətran Təbrizi ilə görüşdüyünü qeyd 
etmişdir. Xosrov Ələvinin verdiyi məlumatdan aydın olur ki, 0, 
bütün əsərlərini yalnız öz ana dilində yazmış və bu əsərlərinə görə 
tanınmışdır. Ələvinin dediyinə görə Qətran Təbrizi həmin illərdə 
fars dilini hələ yaxşı bilmirmiş (Bakı, Azərb.Ədəbiyyatı Tarixi, 
Bakı, 1960, səh. 60). 

Buradan belə bir qənaətə gəlirik ki, Qətran Təbrizi fars 
dilini sonradan öyrənmiş, öz məşhur əsərlərini öz ana dilində 
yazmışdır. Şairin klassik şerimizin müxtəlif janrlannda yazdığı 
əsərlərində pedaqoji fikir tariximiz üçün istənilən qədər faydalı və 
dəyərli materiallar vardır, onlann tədqiqinin pedaqoji fikir 
tariximizə gətirilməsi əgər bir tərəfdən milli pedaqogikamızı 
zənginləşdirərsə, digər tərəfdən gələcək nəslin təlimi, tərbiyəsi, 
təhsili üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən ideyalan, əxlaqi 
fikirləri, dərslik və dərs vəsaitlərinin zənginləşməsinə səbəb ola 
bilər. 

Marağalı Əvhədinin bütün əsərlərində milli tərbiyəmizin 
böyük izi vardır. Bu izi gələcək nəsillərə çatdırmağa ehtiyac 
duyulur. Klassik Şərq ədəbiyyatının qabaqcıl ənənələrinə sadiq 
olan görkəmli şairimizin əsərlərindəki əxlaqi zəhmətpərvərlik və 
humanistlik ideyalan bugünkü məktəblərimiz üçün çox qiymətli, 
milli, əxlaqi və mənəvi dəyərdir.* 

Onun «Cami-cam» (Cəmşidin camı) əsərinə diqqət etsək, 
görərik ki, bu əsərdə həm Azərbaycan və həm də Şərq 
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tərbiyə məktəbinin böyük sistemi vardır. Əsərdə orta əsr Şərq 
mədəniyyəti, elm, təhsil, ailə və övlad tərbiyəsi məsələləri həm 
xalq hikmətləri, həm də tərbiyəşünaslıq baxımından zəruri 
sayılan mühakimələr, müddəalar, tövsiyələr, nəsihətlər xronoloji 
ardıcıllıqla verilir. Əsərdə Peyğəmbərlərin mədhinə. İslam 
dəyərlərindəki qanunauyğunluqlara əsasən şərh olunursa, şahlann 
- Xosrovun, Sultan Əbu Səid Bahadirin, vəzir Xacə Yasəddin 
Məhəmmədin və digərlərin mədhi və tərifi ilə yanaşı onlann 
ədalətli olması barədə tövsiyələri bir növ uşaqlann da tərbiyəsini 
qələmə alan bir tərbiyəşünas olması təsəvvürü yaradır: 

Ey ölkə taxtında olan hökmüran! 
Haqdan ağasansa, əti ilə davran. 
Şahlıq ədalətlə əğn olsa yar. 
Zülm ilə ədavət olmaz payidar. 
Şah ədi gösterib sonra hökm edər. 
Ədalət olmasa kim, nə hökm edər. 
Elmsiz ədalət verməz əsla bar. 
Hökm də bunlarsız faydasız olar- 

- deyən şair ədalətin əsas meyannı elm də, elmin zirvəsinə 
ucalmaqda görür. 

Əsərin birinci fəslində şair insanın, mövcudatın eləcə də 
bitgilərin, ağaclann, heyvanlann yaranması,insanm doğumdan 
sonra ömrünün axıra qədərki macəralan, səma cisimlərinin varlıq 
aləminə təsiri barədə həm elmi-bioloji - fizioloji, həm də əsgi 
astroloji məlumatlan oxucunun elmi dünyagörüşünün inkişafında 
mühüm rol oynayır. Poemanın ikinci fəslini sırf tərbiyəşünaslıq 
məktəbi də adlandırmaq olar. Çünkü burada böyük mütəfəkkir, 
həm də ideya siyasi, əxlaqi, mənəvi, estetik, ağıl, vətənpərvərlik, 
halallıq, fiziki, ekoloji, hüquq, iqtisadi, işgüzarlıq, əməksevərlik, 
dostluq, vəfalılıq, mərdlik, kişilik, humanistlik, düzlük, 
doğruçuluq, nəfsi toxluq, ədalətlilik, elmə, elm adamlanna 
hörmət, intizamlılıq tərbiyəsinin ən zəruri amillərini açıqlamaqla 
yanaşı qeyri əxlaqi- mənəvi keyfiyyətlərin cəmiyyətə, bəşəriyyətə 
vurduğu 
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ziyanlan, zərərləri poetik formada diqqətə çatdınr. Üçüncü fəsildə 
isə Marağalı Əvhədi islam dəyərlərindəki əxlaqın saflaşdıniması 
ideyaları ilə bir növ insanları tamş edir. Burada 0, böyük 
Nəsirəddin Tusinin «Əxlaqi-Nasiri» əsərindəki əxlaqın 
saflaşdıniması ilə bağlı pedaqoji konsepsiyalan sanki təqdir edir. 
Həm üçüncü, həm də dördüncü fəsillərdə Əvhədi əxlaqın 
saflaşdınimasının vacibliyini gələcək nəsillərə sanki tövsiyə edir. 

Belə bir tərbiyə məktəbinin pedaqoji fikir tarixi üçün, nə 
qədər dəyərli, nə qədər faydalı olmasını fikrimizcə izah etməyə 
ehtiyac yoxdur. 

Saib Təbrizi haqqında da eyni sözləri demək olar. Yetişən 
nəslin nümayəndələrinin Sahib Təbrizinin həyatı, fəaliyyəti və 
yaradıcılığı ilə tanış olması bir neçə cəhətdən mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Birincisi, böyük şair Səfəvilər dövlətinin üç şahı dövründə, 
yəni I Şah Abbas (1587-1629), II Şah Abbas (1642- 1666) və Şah 
Səfı( 1666-1694) dövründə yaşadığı üçün həmin dövrlərə aid 
olan, elm, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə məsələlərini öz 
əsərlərində əks etdirmişdir. Yetişən nəslin həmin məsələlərlə 
tanışlığı isə onlan öz xalqının orta əsr dövrünün müəyyən 
məsələləri üçün səciyyəvi olan ictimai- siyasi və mədəni 
hadisələrinin çox nadir xronikası ilə tanış olmağa sövq edir. 

İkincisi, şairin Təbrizdə, İsfahanda, Bağdadda, Məkkədə, 
Mədinədə, Türkiyədə, Əfqanıstanda, Hindistanda olması və 
olduğu yerlərin tarixi, coğrafi şəraiti, milli adət-ənənələri, 
davranış və əxlaq normalan barədə əsərlərində verdiyi 
məlumatlar oxucuda zəngin dünyagörüşü formalaşdınr. 

Üçüncüsü isə Saib Təbrizinin müxtəlif ədəbi janrlarda 
yaratdığı əsərlərdə qələmə aldığı tərbiyəvi fikirlər yetişən nəslin 
milli mənəvi normalannın, əxlaqi sifətlərinin saflaş- dınlması 
baxımından çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onun külliyyatına 
daxil olan hər hansı bir əsərinə diqqət etsək, çox dəyərli tərbiyəvi 
hikmətlərlə tanış olanq. Elə götürək onun «Təkbeyt»lərini. Əgər 
Şərq ədəbiyyatında Ömər Xəyyam və 
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Mohsəti Gəncəvi öz rübailərində cəmi dörd misra vasitəsilə 
tərbiyəvi hikmətlər söyləyə bilmişlərsə, Saib Təbrizi öz 
«TəkbeytlƏD>ində cəmi iki misra vasitəsilə həmin tərbiyəvi 
hikmətləri daha sərrast ifadə edə bilmişdir. Onlardan bir neçəsinə 
diqqət edək: 

Doğru söz öx kimidir, düz dəyəcəkdir nişana. 
Oğul istər kişitək tab gətirə bilsin ona. 

Saib Təbrizi düzlük, doğruçuluq tərbiyəsinin əsasında 

doğru sözün dayanmasını bəyan edir və doğru sözün kəsərinə 

böyük qiymət verir. Burada Nizaminin «Zahidin dastanı» 

mənzuməsi və «Söz» qəzəli yada düşür. Mənzumədə göstərilir ki, 

bir Zahid şahın zülmkar olduğımu açıq aşkar, ədalətli sözü ilə 

izhar etdiyi üçün şah onu edam etdirmək istəyir. Zahid deyir ki, 

Şah sağ olsun, doğru söz ağır olur, o ox kimi itidir, güzgü kimi 

təmiz və şəffaf. Əgər bir adamın üzündəki ləkəni güzgü olduğu 

kimi göstərirsə, güzgünü sındırmaqla ləkəni təmizləmək mümkün 

olmadığı kimi, mənim düz sözümə görə məni öldürməklə siz öz 

qüsurlanmzı islah edə bilməyəcəksiniz. 

Yaxud Nizami «Söz» qəzəlində sözün gözəlliyini, su kimi 

lətafətli olmasını və az sözlə böyük məna kəsb etməsində görür. 

Saib Təbrizi də bu ideyanı müdafiə edərək təkbeytlərinin birində 

deyir: 

«Söz uzandıqca azaldar özünün qiymətini. 

Hər kəsi mədh eləyən tez salar öz hörmətini». 

Bir sıra təkbeytlərində Saib Təbrizi ən zəruri əxlaq 

normalanmn tənzimlənməsini vacib hesab edir. 

«Kim paxıllıq tozunu silsə ürəyindən əgər. 

Gözlərində yer üzü tazə gülüstana dönən>, - deyən şair 

insanlann paxıllıq hisslərini təhlükəli hesab edir və onun 

ürəklərdən silinməsini əsil tərbiyəşünas kimi tövsiyə edir. 

Başqa bir təkbeytində Saib Təbrizi vətənpərvərlik 

tərbiyəsini daha lakonik şəkildə ifadə edir: 

«Qürbətə bağlama bel, tərk eləmə tez vətəni, 
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Hər quşun öz yuvası, hər kişinin öz vətəni». 

Säib Təbrizinin elə beytləri var ki, həmin beytlərin iki 

misrasında çox böyük bir tarixi hadisə diqqətə çatdınlır. 

«Müşkül işdir keçdiyim səhranı bir də keçməyin, 

Qorxuram eşqim Züleyxatək cavan eylər məni»- 

misralannda Yusif və Züleyxa dastanına işarə edərək hər bir 

adamın sevgisinin öz yaşına uyğun olmasını nəzərə çatdınr. Həm 

dastanlarda, həm rəvayətlərdə, həm də tarixi faktlarda Yusif 

peyğəmbər Kənanlı Yaqub peyğəmbərin oğlu olduğu göstərilir. 

«Qurani Kərim»də və Nizami Gəncəvinin «Xəm- sə»sində Yaqub 

peyğəmbərin oğlu Yusif peyğəmbərin Ərşdə, yəni göyün yeddinci 

qatında məskunlaşması öz əksini tapmışdır. Dastanlarda, 

rəvayətlərdə isə Misir hökmdannin xanımı Züleyxanın özündən 

yaşca çox cavan olan Yusifə aşiq olması və rədd cavabı aldıqdan 

sonra onu zindana salması göstərilir. Guya Kənanlı Yaqub 

peyğəmbərin oğlu çox gözəl və ağıllı olduğu üçün onu çox 

sevirmiş. Qardaşlan isə Yusifə paxıllıq edirmişlər. Misrə gedən 

bir karvan Kənan ərazisindən keçərkən onu quyudan çıxanb 

özlərilə Misrə apanr və qul kimi satırlar. Yusif Misir hökmdannin 

sarayında bir qul kimi xidmət göstərməyə başlayır. Bu zaman 

hökmdann arvadı gözəlliyinə və ağlına valeh olaraq ona vurulur. 

Yusifdən rədd cavabı alan Züleyxanın ona qəzəbi tutur və 

ömürlük zindana saldınr. Saib Təbrizi də həmin hadisəni yada 

salaraq göstərmək istəyir ki, qorxuram cavanlıq eşqinə düşmüş 

Züleyxa kimi məni də eşqim rüsvay edə. Yuxan sinif şagirdləri və 

tələbələr üçün izahına ehtiyac duyulan belə bir təkbeyt bir 

tərəfdən onlann estetik hisslərini inkişaf etdirir, digər tərəfdən 

onlara maraqlı bir tarixi hadisənin fonunda sevgiyə, məhəbbətə 

əxlaq çərçivəsində, mənəvi normalann paklığı zəminində 

yanaşılmasını öyrədir. 

Bütün bunlar isə pedaqoji fikir tariximiz üçün çox dəyərli 

materiallar olduğu üçün onlann hərtərəfli tədqiqinə 
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zəruri ehtiyac vardır. Əsərlərindəki tərbiyəvi fikirlərin geniş 

şəkildə tədqiq olunmasına zəruri ehtiyac duyulan 

klassiklərimizdən biri də Əssar Təbrizidir. Əssar Təbrizinin 

əsərlərində ailə və övlad tərbiyəsi pedaqoji cəhətdən diqqəti daha 

çox cəlb etdiyi üçün bu məsələ barəsində bir qədər ətraflı 

danışacağıq. 

4.1. Əssar Təbrizi ailə və övlad tərbiyəsi haqqında 

Azərbaycan ədəbi-bədii və etnopedaqoji nümunələrini 
nəzərdən keçirərkən ailə və övlad tərbiyəsi probleminin çox 
qədim bir tarixə malik olması qənaətinə gəlirik. Qədim Şumer 
qaynaqlanna söykənən, «Bilqamus» dastanlanndan mayalanan 
«Avesta» və «Dədə Qorqud»dakı ailə və övlad tərbiyəsi 
məsələlərinin kökü eramızdan əvvəlki minilliklərə gedib çıxır. 

Şərqin və Azərbaycanın görkəmli simalanndan olan 
Şahəbəddin Ömər Sührəverdinin, Hakim Səlayinin, Nizami 
Gəncəvinin, Səfiyəddin Urməvinin, Nəsirəddin Tusinin 
əsərlərindəki ailə və övlad tərbiyəsinin qoyuluşu, milli mənəvi 
səciyyəsi deməyə əsas verir ki, çox böyük tarixi keçmişə malik 
olan bu məsələ haqqında ən görkəmli əsərləri yazan Şərqin və 
xüsusilə Azərbaycanın mütəfəkkirləri olmuşlar. 

Belələrindən biri XIV əsrdə yaşamış şairlərimizdən olan 
Şəmsəddin Məhəmməd Əssar Təbrizidir (bundan sonra Əssar 
Təbrizi kimi göstəriləcək - F.S.). 

Əssar Təbrizi bir sıra əsərlərində təlim, tərbiyə və təhsil 
məsələlərini insan həyatı üçün həlledici amil hesab etmişdir. O, 
«Mehr və Müştəri» dastamm yazmaqla Azərbaycan 
ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq poetik məznıunda ailə məişət 
məsələlərinin spesifik cəhətlərini, övlad həsrətinin, oğul, uşaq 
məhəbbətinin ən ali duyğulannı şeriyyətin, dili ilə qələmə 
almışdır. 

Əsərin «Allahın tərifi haqqında» adlanan birinci 
bölməsində Əssar Təbrizi Allahın mədhini söyləyə-söyləyə ən 
böyük valideyn kimi Adəm peyğəmbəri xatırladır. 
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«Fərmanını pozan kimi qəbahətlə Adəm, 
Tərəddüdlər pəncəsində inildədi bir Aləm». 

Məlumdur ki, Adəm birinci peyğəmbər olmaqla bəşərin 
atası hesab olunur. Dini əfsanəyə görə Adəm öz arvadı Həvva ile 
qadağan olunmuş meyvədən yedikləri üçün Behiştdən qovulurlar. 
Beləliklə, yer üzünə ilk müqəddəs valideynlər peyda olur. 

Yer üzünün birinci ata-anasmı diqqətə gətirən böyük şair 
eyni zamanda Şərqin görkəmli siması Fəxrəddin Kürkanın «Veys 
və Ramin» əsərindəki övlad tərbiyəsini xatırlayır. 

Veys Raminin həyatını eylədikcə narahat, 
Əzra aldı Vamiqinin əlindən səbr, taqət. 
Beytdə Əssar Təbrizi övlad tərbiyəsini «Vamiq və Əzra» 

adlı aşiqanə bir əsəri yad etməklə göz önünə gətirir. Hər iki əsərdə 
övladlann dünyaya gəlməsi, böyük zəhmət hesabına böyümələri, 
onlann ərsəyə yetib ailə həyatı qurmağa səy göstərmələri 
tərənnüm olunduğu üçün, şair bu əsərlərə məhz öz məntiqinə 
söykənərək müqayisəli şəkildə müraciət edir. 

Əssar Təbrizi klassik poeziyanın ənənələrinə sadiq qalaraq 
Allahın mədhindən sonra axınncı peyğəmbər (s) Məhəmmədin 
tərifini və ərş səfərini, yəni meracını ustalıqla vermişdir. Klassik 
poeziyanın ən ali ənənəsinə görə bütün böyük şairlər əsərlərini bu 
mədhlərlə başlayırlar. Ənənəni pozmayan Əssar Təbrizi Nizami 
Gəncəvinin «Xəmsə»sinə istinad edərək Məhəmmədin isti 
yatağmdan (burada Məhəmməd peyğəmbərin Xəlifə Əli ibn 
Əbültalibin bacısT Faxtə Əbültalib qızının evində yatması 
göstərilir-FS.) qalxıb Buraqın qanadlarında meraca səfər etməsini 
göstərir. Burada Xaliqlə peyğəmbəri görüşdürən, yəni bu 
simvolik görüşü təşkil edən İbrahim peyğəmbərə də işarə edir. 
Göründüyü kimi insanlann valideynlərini yad edən şair 
peyğəmbərlərin valideyni hesab olunan İbrahim peyğəmbəri 
xatırladır. 

Kainatın böyük valideynlərini intəhasız bir məhəbbətlə 
qələmə alan Əssar Təbrizi ilk dəfə olaraq aşiq-məşuq 
məhəbbətindən fərqli olan ailə, valideyn, övlad və dost 
məhəbbətindən söhbət açmağı qarşısına məqsəd qoyaraq 
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deyir: 
Toydan söhbət gedən zaman nur saçılar gözlərindən, 
Matəmlərdən söz açılsa qəm tökülər üzlərindən. 

«Xosrov-Şirim> dastanına bir dəm nəzər salacaq, 
Sonra da bir «Leyli-Məcnun» dastanına dönüb bax. 

Bu misilsiz dastanlarda fərqi görüb al ibrət. 
Sənə doğru yol göstərir onlardakı ziddiyyət. 

Əsərin qəhrəmanlan Mehr və Müştəri birdən - birə peyda 
olmur. Əvvəlcə onlann valideynləri təsvir olunurlar. Bu 
valideynlər adicə valideyn deyillər. Onlardan biri Şappur şah, biri 
də onun vəziridir. Yəni ölkəyə başçılıq edən iqtidar sahibləridir. 
Onlann heç nəyə: nə vara,nə dövlətə, nə də dünya malına 
ehtiyaclan yoxdur. Onlann bircə ehtiyacı ata olmaq, valideyn adı 
daşımaqdır. 

Hər ikisi bircə övlad istəyirdi Allahdan, 
Bundan başqa hər nemətə sahibdilər firavan. 

Ancaq övlad arzulayıb çəkərdilər iztirab, 
İstərdilər duaları bir gün olsun müstəcab. 

Məclislərə işıq verən bir çıraqçın çəkib ah, 
Gecə - gündüz ümid ilə yaşayırdı vəzir, şah. 

Şahla vəzir padişahlara, sultanlara, bəzirğanlara məxsus 
təkəbbürdən, hökmdarlara xas olan inaddan, iddiadan uzuq 
dayanan əsil insanlar kimi təsvir olunurlar. Onlar əyyanlanm, 
mürşidlərini, əmirlərini səbəb axtarmaq, çarə qılmaq üçün 
incitmirlər, özləri övlad sevgisi, oğul-uşaq həsrətilə öz 
muradlanna çatmalannı arzulayırlar. İstəklərinə çatmaq üçün 
tanndan kömək diləyirlər. Nəhayət ova çıxdıqlan zaman bir 
qocaya rast gəlirlər. Şair övlad həsrətilə yaşayan gələcək 
valideynləri - məmləkətin sahiblərini kimsəsiz bir qocanın 
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hüzuııında təkəbbürsüz, hikkəsiz, təmkinli, sadə, təvazökar, 
nəzakətli insanlar kimi göstərir. 

Şahla vəzir atdan düşüb qocaya baş əydilər. 
İstədilər lütf edərək onlara salsın nəzər. 

Biri onun əlin öpdü, libasının qolu tək, 
O birisi əyağmı öpdü təzim edərək. 

.. .Ətəyinin arxasından əngin fəza kimi şir, 
Tez çıxartdı gün və aya bənzər iki fətir. 

Təqdim edib dedi: Alın siz evə çatan zaman, 
Övrətinizlə yeyin bunu kömək edər yaradan. 

Əssar Təbrizi öz qəhrəmanlan olan Mehrlə Müştərinin 
valideynlərini övlad həsrətilə yaşayan sadə insanlar kimi ona görə 
təqdim edir ki, gələcək ölkə başçıları, hökmdarlan bu örnəkdən 
özlərinə pay götürsünlər. Övlad eşqi ilə ürəyi döyünənlər tutduğu 
vəzifəsindən, sənətindən, peşəsindən asılı olmayaraq Şapur şah 
və onun vəziri kimi sadə bir insanın kimsəsiz bir qocanın 
pişvazına gəlməli, hətta əlini, ayağını öpməlidir. 

Ə.Təbrizinin məntiqinə görə Şapur şahla onun vəzirinin bu 
müdrik hərəkətləri sanki yeri-göyü xəlq edən pərvərdigann 
xoşuna gəlir və onlara övlad qismət edir. 

Övlad vüsalına qovuşan valideynlərin sevincini izhar edən 
şair qədim azərbaycanlılann muştuluq vermək, əlsiz- ayaqsızlan, 
imkansızlan sevindirmək adətlərini də yada salır: Bu xəbərdən 
sanki şahın nur göründü gözünə. Xəzinənin qapısını açdı xalqın 
üzünə. 

.. .Vəzirin də xəzinəsinə gəlmişdi bir inci. Yerə-göyə 
sığmır indi vəzirin də sevinci. 

Elə bu vaxt vəzir özü şahın yanma gəldi, 
Bir muştuluq verdi, başı asimana yüksəldi. 
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Burada mənəvi dəyərlərimizdən biri olan «Kitabi-Dədə 
Qorqud»dakı «Dirsə xan...» boyunda nəql olunan övlad həsrəti 
məsələsi yada düşür. Dirsə xanın da övladı olmur. Onun 
ömür-gün yoldaşı ona məsləhət görür ki, ehsan versin, 
əlsiz-ayaqsızları, kimsəsizləri, kasıbları sevindirsin. Dirsə xan 
ehsanlar verir, ehtiyac içində yaşayanlan sevindirir və Allah ona 
oğlan övladı bəxş edir. Bu da xalqımızın daim övlad və ailə eşqilə 
yaşadıqlarını göstərən örnəkdir. Əssar Təbrizi də bu örnəkdən 
məharətlə istifadə etmişdir. 

Valideynlərin öz övladlanna münasib ad seçmələri də 
maraqlı bir üslubda şərh edilir. Vəzir şahdan oğluna ad qoymasını 
xahiş edir, şah həm vəzirin oğluna, həm də öz oğluna səma 
cisimlərinin adını qoyur. 

Yeri öpüb dedi: əcəb birgə olduq bəxtiyar. Nökərinin 
balasına özün ad qoy Şəhriyar! 

... O səadət ulduzutək xoşbəxt etdi bizləri, 
Biz də ona gəl ad qoyaq bəxt ulduzu-Müştəri. 

Şapur şah da öz oğlunu gördü günə bərabər. 
Ki üzündən işıq alır nurlanır səyyarələr. 

Buna görə Mehr ad qoydu fərzəndinə hökmran. 
Ürəyinin sevgisini ona verdi ərmağan. 

Əsərdə uşaqlara ad qoyulması mərhələsinin də böyük məna 
kəsb etdiyinin şahidi oluruq. Əslində ailə tərbiyəsinin birinci 
mərhələsi uşağa ad qoyulmasından başlanır. Nəsirəddin Tusi 
«Əxlaqi-Nasiri» əsərində göstərir ki, uşağa anadan olan kimi 
münasib ad qoymaq lazımdır. Elə ad seçilməlidir ki, gələcəkdə o, 
öz adından xəcalət çəkməsin. 

Dastanda da ad qoyulması mərhələsindən sonra ailədə 
adqoyma tərbiyəsinin mahiyyəti açıqlanır. Əvvəlcə 
məktəbəqədər dövrün (çağalıq dövrünün) ilk pilləsində uşaqlara 
dayə (tərbiyəçi) təyin olunur, onlar düzgün qidalandınlır, ana 
nəğməsilə, yəni laylalarla oxşanılır: 
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Dayə tutub südlə, balla balasını bəslədi, 
Beşiyində o körpəni xoş nəğməylə səslədi. 

Ə.Təbrizi əsərdə yaşadığı dövrün (iqtisadi- ictimai 
formasiyanın - F.S.) yaş dövrlərinə uyğun olan tərbiyə sistemini 
də nəzərə çatdınr. Böyük mütəfəkkir cağalıq və körpəlik 
dövrünün ana qucağında süddən aynlanadək olan müddətini 
nəzərdə tuturaq yazır: 

Üç yaşma çatanadək düşmədi qucağından. 
Südlə, baldan aynlanda ayırdı yatağından. 

Uşaqlann üç yaşından beş yaşma çatdığı dövr isə dil açmaq 
dövrü adlandınlır. Şair bu dövrdə bülbülləri xəcil edən məna dolu 
dil açan uşağın danışmasını, hər şeylə maraqlanıb hamını heyran 
qoymasını təsvir edir. 

Ay üzlü mehr çatan zaman beş yaşma, gül kimi. 
Bülbülləri xəcil edən məna dolu dil açdı. 

Yeddi yaşma qədərki dövrü məktəbəqədər dövr kimi şərh 
edən Ə.Təbrizi uşağm (yəni Mehrin) artıq istedad cizgilərinin üzə 
çıxdığını, yeddi ölkəyə sədası yayıldığını, bir sözlə məktəbə tam 
hazır olduğunu bildirir. 

Yeddi yaşda onun hüsnü utandırdı laləni, 
Avazəsi tutdu onun tamam yeddi ölkəni. 

.. .Gözəllərə pay verirdi onun hüsnü camalı. 
Düzlüyə bir nümunəydi omm qəddi kamalı. 

Yeddi yaşma çatanda məktəbəqədər dövrün bütün 
mərhələləri sona çatır və yeni məktəb dövrü başlayır. Məktəb 
dövrü «Mehr və Müştərinin birgə dərs oxuması» başlığı altında 
təqdim olunan hissədə şərh edilir. Bu hissədə təhsil almaq üçün 
valideynlər Mehrlə Müştəriyə yüksək səviyyəli 
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bir müəllim seçməyi nəzərdə tuturlar. Ölkədə bütün elmlərə vaqif 
olan fəzilətli, kamil bir sənətkar, öz sahəsini yaxşı bilən səriştəli 
bir müəllim saraya dəvət olunur, ona xələt, hədiyyələr verilir, 
uşaqlarla çox ciddi məşğul olması tapşınlır: 

Fərman verdi çağmlsm saraya o durmadan. 
Ona xələt, hədiyyələr verilsin, bol, firavan. 
O möhtərəm müəllimə, adlı-sanlı ustada. 
Tapşırdılar uşaqlan hazırlasın həyata. 

Uşaqlarm təliminə başladı o durmadan. 
Açdı bilik qapısını üzlərinə mehriban. 

Beləliklə, Mehrlə Müştəri təhsil almağa başlayır, ən zəruri 
bilik, bacanq və vərdişlərlə silahlanırlar. Şah sarayının 
mədrəsəsində uşaqlann ən müasir didaktik materiallarla silah- 
landınlması onu sübut edir ki, elmi pedaqogikanın, xüsusilə 
didaktikanın nəzəri və praktik əsaslannm zəruri elementləri hələ 
XVI əsrdə Azərbaycanda mövcud olmuşdur. Bu faktlardan aydın 
olur ki, ilk didaktik silsilələrdən biri Çexiyanın Pansofiya 
məktəbində yaradılsa da (XVII əsrdə çex pedaqoqu Yan Amos 
Komenski tərəfindən müəyyən edilmiş Pansofiya ideyası nəzərdə 
tutulur - F.S.) onun bünövrəsi Azərbaycanda qoyulmuş, ilkin 
nümunəsi Şapur şahın sarayındakı mədrəsədə 
formalaşdınimışdır. Əssar Təbrizinin bu qeydlərindən hətta belə 
nəticə çıxarmaq olar ki, əgər ölkədə ustad müəllimlər, yüksək 
səviyyəli saray mədrəsəsi ən kamil pedaqoji qaydalara uyğun 
fəaliyyət göstərmişsə, deməli məmləkətdə XVI əsrdən əvvəlki 
tarixlərdə də belə qabaqcıl təcrübə olmuşdur. 

Saray mədrəsəsində bu günkü Azərbaycan və eləcə də 
dünya təhsil sisteminə uyğun olan sinif dərs prosesinin 
yaradılması onu göstərir ki, Azərbaycanda (Təbriz şəhərində) 
mükəmməl təhsil almanın ən layiqli nümunəsi olmuşdur. 

Mehrlə Müştəriyə verilən bilik, bacanq və vərdişlərin 
müasir beyrəlxalq standartlara uyğun olması bunu bir daha isbat 
edir. 

Uşaqlara ilkin olaraq Sərf-nəhf (qramatika) öyrədilir. 
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Qızğın işin sayəsində ürəkdən qəm silindi. 
Sərfi - nəhv qanımlan getdikcə çox bilindi. 

Zəmanədə maarifin hər növündən alıb pay. 
Bir - birilə yanşırdı hər işdə o iki ay. 

Ş air Mehrin çox dərrakəli olmasını, ədəbdə, təvazödə 
(sadəlikdə) fərqlənməsini xüsusi qeyd edir. 

Pəri üzlü Mehr hünər meydamnda çapıb at. 
Bilik, ədəb, təvəzödə hər görəni qoydü mat. 

Təhsilin ibtidai pilləsində Mehrlə Müştərini qazandıqları 
ilkin biliklərin, ən zəruri vərdişlərin onlara sistemli şəkildə 
verilməsi çox ustalıqla tərənnüm olunur. Uşaqlar ilkin-yazı 
qaydalarını yaxşı mənimsəyir, hesab-cəbr rəqəmİəıinin üçdə 
birini (süls), şah fərmanlanndakı (tövqi), şahlara layiq yazılmış 
ərizələrdəki, (ruqa), gözəl xəttə (nəsx) oxşar gözəl görünən 
yazılar (reyhani) yazır və onlardakı dərin mənam artıq dərk 
etməyi bacanrlar. 

Yazan dəmdə süls, tövqi, nəsx, ruqa, reyhani. 
Şərh edərdi hər biridə ircə dərin mənanı. 

Mükəmməl yazıb-oxumağı öyrənəndən sonra Mehr ilə 
Müştəri sərfi-nəhvlə (qrammatika) yanaşı ədəbiyyatı, tarixij 
məntiqij hikməti (fəlsəfəni), nücumu (astronomiyanı), fiqhi 
(şəriəti), tibb elmlərini öyrənirlər. Dərsdən sonrakı asudə 
vaxtlannda nəğmə oxumağ, saz, kaman, ud çalmağı, şahmat, nərd, 
cövqan oynamağı öyrənir,, at çapmaq, qılırc çalmaq, ox atmaq, 
nizə saxlamaq məharəti nümayiş etdirirdilər. 

Sərfi-nəhvi, fiqhi, tibbi söyləyəndə ustada. 
Onun kimi bir tələbə tapılmazdı dünyada. 
Musiqi, saz, kaman^ inşa aləmində mahirdi. 
Ədəbiyyat qismində istedadlı şairdi. 
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Əssar Təbrizi Mehrin xüsusi istedada malik olmasını, onun 
incəsənətin (bədaye) bütün sahələrini gözəl bilməsi, aydın, səlist 
danışmasını (fəsahət, yazı və danışıq üslublanna (məani) riayət 
etməsini də poetik dillə təsvir edir. 

Bədayedən, fəsahətdən rəvan fikir söylərdi, 
Məanidən, bəyandan da yaxşıca bixəbərdi. 

Bütün bundan orta əsr Azərbaycan ailəsinin uşağın 
dünyaya gəlməsinə, onun inkişafmm pedaqoji cəhətdən düzgün 
qurulmasına, habelə onun hərtərəfli bilik-bacanq və vərdişlərlə 
silahlandınimasından ötrü onlara düzgün yanaşılması kimi 
qiymətləndirilməlidir. 

Ə.Təbrizi uşağa dəqiq, humanitar, şəriət, hərb, təbiət 
elmlərinin öyrədilməsi ilə yanaşı onlara bir sıra vacib tərbiyə 
komponentlərinin aşılanması üçün planlı və mütəşəkkil şəkildə 
yanaşmağın vacib olduğunu vurğulayır. 

Əsərdə bir sıra ziddiyətlərin fonunda şair qəhramanlanm 
bir növ imtahana çəkir. Bu imtahan zamanı ailə tərbiyəsinin 
aşıladığı tərbiyəvi amillər və müsbət cəhətlər özünü göstərməyə 
başlayır. Əssar Təbrizi ailə tərbiyəsi zamanı uşaqlara təlqin edilən 
bütün əxlaqi keyfiyyətlərin onlann sonrakı həyatmda həlledici 
əhəmiyyət kəsb etdiyini dastanda baş verən hadisələr zəminində 
iz£Üı edir. Əvvəlcə Hacib oğlu Bəhramla Şapur şahın oğlu 
Mehrin ünsiyyəti verilir. Çünki Mehrə göz qoymağı, ona nəzarət 
etməyi Bəhrama tapşırmışdılar. Sonra isə Bədrin Müştəriyə 
tapşıniması ilə bu iki övlad arasmdakı münasibət təhlil olunur. 
Əslində bu, Əssar Təbrizinin uşaqlara ailələrdə verilən əxlaqi 
keyfiyyətlərin bir-birilə bir növ müqayisəsi kimi başa düşülür. 

Şair Bəhramla Mehrin ünsiyyətinin birinci mərhələsinə 
yekun vuraraq yazır: 

Zamanm ifiitəsi süd verməz bir cocuğa. 
Ta ki, onun alqanını tökməyincə tuluğuna. 

326 



Burada şair Bohramı ifritə adlandırır, onun ailə 
tərbiyəsindən «Qazancı» məhz budur. Çunkü onun atasının 
«arsız», «bihəya», «paxıl» «qaşı çatıq», «gözü batıq», 
«eybəcəD>, «fıtnəkan>, «böhtanı», «xunxar» kimi mənfi 
keyfiyyətlərə malik olmasını da şair nəzərə çatdınr. Demək istəyir 
ki, ot kökü üstə bitər. Əslində bu cür yanaşmanın elmi əsaslan 
vardır. Mütəxəssislər şəxsiyyətin formalaşmasında üç amilin 
olmasını müəyyənləşdirmişlər. Birinci amilin irsiyyət amili 
olduğunu sübuta yetirmişlər (ikinci amil mühit amili, üçüncüsü 
isə tərbiyə amilidir. F.S.). Güman etmək olar ki, şair irsiyyət 
amilin həlledici rola malik olduğuna bir növ işarə etmişdir. 

Heç kəsin arzu etmədiyi bir şəraitdə Bəhram Mehri əvvlcə 
müəlliminin, sonra da atasının gözündən salmağa çalışır. 
Gələcəkdə Mehrin şah, Müştərinin isə vəzir olacağına paxıllığı 
tutur, müəllimn vasitəsilə Müştərinin Mehrə mane olması. 
Mehrin isə geri qalması kimi yalan xəbəri şaha çatdırdıqdan sonra 
şah Mehrlə 'Müştərinin bir-birindən ayrılması barədə göstəriş 
verir: 

Müəllimə əmr verdim bundan sonra o gərək. 
Gəlib Mehrə otağında dərslərini desin tək. 

Bilirsən ki. Müştəriyə çox hörmətim var mənim. Ona 
da qoy dərs versin bir bəyəndiyin müəllim. 

Beləliklə, birlikdə böyümüş, birlikdə təhsil almış, yaxşı ailə 
tərbiyəsi görmüş növcavanlar bir-birilərindən ayn düşürlər. 
Doğrudur bu ayrılıq onlara çox pis təsir edir: 

Şapur Mehri ayrılıqda Müştəridən nagəhan. 
Müştərinin ürəyindən qopdu nalə, ah, fəğan. 

Mehri bir də görmədikdə ürəyini qəm aldı. 
Gözləridə gündüz belə gecə kimi qaraldı. 

Fələk kimi hicr ələmindən olmuş idi sərkərdan, 
■^təyini isladırdı göz yaşları anbaan. 

327 



Göründüyü kimi yalanın, riyanın, paxıllığın no olduğunu 
bilməyən övladlar, yalançılığa, riyakarlığa, paxıllığa qarşı göz 
yaşlan tökməkdən savayı başqa bir çarə tapa bilmirlər. Halal, 
təmiz, savadlı, bilikli, tərbiyəli, istedadlı övladların çətin günləri 
başlayır. Müştərinin həyatı daha faciəli olur. Atası, yəni ölkənin 
vəziri dünyasını dəyişir. Şapur şah da Müştərini yerinə 
qoymaqdan imtina edir: 

Hələ 0 çox təcrübəsiz, xudbin, məğrur uşaqdır. 
Vəzir olmaq məqamından hələ çox-çox uzaqdır. 

- deməklə Bəhramın bütün pis niyyətlərinə çatmasına bir növ 
rəvac verir. Ziddiyyətlər bununla da səngimir. Övladlar bir- birilə 
məktublaşırlar. Bədr müəllimin yanma gedib ondan kömək 
istəyir. Müştərinin məktubunu böyük əziyyət hesabına Mehrə 
çatdıraraq böyük sedaqətlilik nümayiş etdirir. Lakin 
məktublardan biri Bəhramın əlinə keçir və o Müştərinin Mehrə 
olan məktubunu Şapur şaha göstərir. Qəzəblənən şah Müştərinin 
və Bədrin ölümünə fərman verir. Mehri isə zindana atdınr. Şahın 
həm bacısı oğlu, həm damadı(yəni kürəkəni F.S.), həm də xatirini 
çox istədiyi Bəhzad işə qarışır. Müştərini və Bədri ölümdən xilas 
edərək İraqa yola salır. Mehri isə zindandan azad etdirir. 
Beləliklə, zidiyyətlər daha da kəskin şəkil alır, yüksək ailə 
tərbiyəsi və nümunəvi təhsil almış övladlar ölkədən didərgin 
düşərək sərkərdan həyat keçirir. Dərbəndi, Peyi, İraqı, Xarəzmi, 
Səhri, Hindi, Qeytaq, Qıpçaq hüdüdlarını dolaşır, quldurlarla, 
vəhşi heyvanlarla, yam-yamlarla (vəhşi insanlar) üzə-üzə gəlirlər, 
mənəvi və fiziki əziyyətlər çəkirlər. 

Əssar Təbriziyə görə təlimin, təhsilin, ailə tərbiyəsinin 
bünövrəsi düzgün qurulduqda çətinliyə düşən övladlar hər əzaba 
qatlaşar, aldığı təlim keyfiyyətlərindən bəhrələnə bilər, həyatdan 
baş çıxarmağı bacararlar və beləliklə onlar bir sıra milli-əxlaqi 
keyfiyyətlər qazanarlar. 

Əsərdəki övladlara uğur qazandıran milli- mənəvi-əxlaqi 
keyfiyyətləri aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar. 

Ağıl tərbiyəsi. «Mehr və Müştəri» əsərində övladların 
ağıllı, kamallı olmalan barədə bütün əsər boyu müxtəlif 
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təşbihlor, müqayisələr və dəyərli şərhlər verilir. Görünür ən 
mötəbər mənbələrimizdə ağıl tərbiyəsini tərbiyə işinin əsasını 
təşkil etməsi ideyası bu günə qədər nəzərdən qaçılmışdır. 
Görkəmim maarifçi, əməkdar elm xadimi professor Nurəddin 
Kazımov haqlı olaraq tərbiyənin ən başlıca tərkib hissələrindən 
birini ağıl tərbiyəsi hesab etmişdir. N.M.Kazımov «Ağıl 
tərbiyəsi» başlığı altında dərc etdirdiyi yazılannda ağıl 
tərbiyəsinin mahiyyətini açmış, onun üsullannı, yollannı və başqa 
xarakterik cəhətlərini göstərmiş və nəhayət onu dərsliyə 
gətirmişdir. Alimə görə ağıl tərbiyəsinin həyata keçirilməsi 
yollarından birini «işə başlamazdan əvvəl nəticələrini görə 
bilmək» təşkil edir. Mehrin Keyvan şahın yanına gəlməzdən 
əvvəl-qabaqcadan dərindən düşünməsi, şahmat və nərd oyna- 
mazdan əvvəl görəcəyi işin nəticələrini qabaqcadan düşünüb 
daşınması və nəhayət şahla görüşün uğurla nəticələnməsinə, nərd, 
şahmat oyunlannm qələbə ilə bitməsinə səbəb olur. 

Müştəri, Bədr və Mehyann Peyə gəlmələrindən sonra 
Bəhramın onları izləyərək təqib edib qolu bağlı tacirlərə verməsi, 
tacirlərin onları dənizə tullaması, dənizdən xilas olub Dərbəndə 
gəlmələri, Qeytaq, Qıpçaq hüdudlannda. Elbrus dağının 
ətəklərində şirə, pələngə, əfi ilana, qayışpaçaya, yamyamlara 
qarşı mübarizə aparmalan prosesində yalnız ağlın gücü ilə 
sağ-salamat qalıb yollarına davam edirlər. Bunlar da ağıl 
tərbiyəsinin bariz nümunəsidir. Əsərdə Mehrin alimlərlə 
mübahisəsi səhnəsi təsvir olunur. Onun alimlərə elmin, 
istehsalatın, məişətin, təbiətin, cəmiyyətin və idrakın, mütləq 
ideyanın, hərəkətdə olan substansiyanın nadir sirlərindən istifadə 
edərək onlara ağıllı-məntiqli cavablar verərək mat qoyması, 
Ə.Təbrizinin ağıl tərbiyəsinə dair istisnasız mülahizələr 
yürütməsini göstərir. 

ideya-siyasi tərbiyə. Əssar Təbrizi əsərdə övladlara 
ideya-siyasi tərbiyə elementlərinin aşılanması ilə bağlı çoxlu 
tövsiyələr vermişdir. Mehrlə Müştərinin hələ mədrəsədə təhsil 
alarkən dövlət sənədlərinə, fərmanlara, sərəncamlara, göstərişlərə 
dair dövlət direktivlərilə bağlı materiallarla tanış edilməsi, 
şahlara, vəzirlərə məxsus danışıq üslubu öyrənmə 
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ləri bu baxımdan çox maraqlıdır. Bu tərbiyə elementləri iqtidar 
ailəsində böyüyən, sonra faciəli həyatla, müxtəlif ziddiyyətlərlə 
qarşılaşan övladların bütün çətinliklərə sinə gərmələrinə, həyatın 
keşməkeşlərindən baş çıxarmasına kömək edir. 

Fikrimizi Keyhan şahın Mehrin ideyalılıq səriştəsini, siyasi 
səviyyəsini yoxlamaq üçün onu mirzəlik işində imtahan etməsilə 
aydınlaşdıraq: 

Şah istədi bir işdə Mehri etsin imtahan. 
Ona dedi: ey fəzilət sahibi, ey qəhrəman! 

Dəbirimiz burda yoxdur, lütfən götür bir xamə. 
Tərəfimdən Hindistana gözəl xətlə yaz namə! 

Qələm kimi baş əyərək dedi: «Fərman sizindir. 
Bu namədə xətt mənimsə, söz və ünvan sizindin>. 

Hacibanə bir işarə edən kimi Keyvan, 
Gətirdilər ortalığa kağız, qələm, qələmdan. 

Göründüyü kimi, şah Keyvan Mehri fəzilət sahibi hesab 
etdiyi üçün bir daha onun siyasi səviyyəsini, dövlət məktublarının 
hazırlanmasında səriştəsi olub-olmamasını yoxlamaq istəyir və 
gözləmədiyi bir mənzərə ilə üzləşir. Mehr nəinki şahın 
mirzələrinə məxsus xətlə yazmağa başlayır, hətta məktubdakı 
siyasi qayənin ən böyük məmləkət olan Hindistanın (Hindin) 
siyasi maneralanna uyğunlaşdırır, Çin xəttat- lannın estetik 
dünyasından xəbər verən, sadə, aydın, dərin mənalı kəlamlardan 
istifadə eləyərək yazır. 

Gah uçurdu Hində, gah da dönürdü Çin xəttinə. 
Qayıdırdı sonra yenə vətənin sərhəddinə. 

Qara xətli bir gözəldi, dili baldan şirindi. 
Sadə, aydın kəlamının mənalan dərindi. 
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Əssar Təbrizi ölkənin direktiv sənədi kimi siyasi 
məzmunda yazılmış bir məktubdakı şahlara məxsus xətlə, 
hökmdar idrakından doğan məzmunu çox qüdrətli bir bədii təsvir 
vasitəsi olan təşbihlə ifadə edir. 

Həbəşi bir xadim ikən sakin idi Əhvazda, 
Hər bir sirrə məhrəm idi xəlvətdə, ya pərvazda. 

Yəni necə ki, bir həbəşi (yəni indiki Efıopiyalı) zil qara 
rəngli xadimin ağ rəngli adamlar yaşayan Əhvaza gəlişindən 
heyrətlənir və bu müstəsna heyrətdən və ona bütün sirlərini həm 
aşikarda, həm də xəlvətdə əyan edirlər, \)u xətt də insanı elə bir 
tərzdə heyran edir, ağImı başından alır ki, hətta ona bütün dövlət 
sirləri açıqlanır. 

Hacib alıb o naməni çıxdı asdı meydanda. 
Şəhər əhli toplaşaraq onu görən zamanda. 

Bir ağızdan söylədilər, edilərsə düz təhqiq. 
Yaradılmış Xarəzmdə ilk dəfə xətti təliq. 

- deyən şair Mehrin bu istedad tərəfmə verdiyi qiyməti 
yekunlaşdınr. 

Estetik tərbiyə. Əsərdə xeyli sayda estetik tərbiyə 
nümunələri vardır. Bu nümunələr estetik tərbiyənin demək olar ki, 
bütün sahələrini əhatə edir. Başqa sözlə desək, «Mehr və Müştəri» 
dastanında həm təbiətdə, həm cəmiyyətdə, həm də incəsənətdə 
olan gözəlliklər zəngin çalarlarla vəsf edilir. Xüsusilə ailə və 
övlad tərbiyəsinə dair estetik tərbiyə məsələləri özünü daha aydın 
göstərir. Əsərdə təsvir olunur ki, həm məktəbəqədər dövrdə 
Mehrlə Müştəri musiqinin, rəqsin, rəsmin bütövlükdə incəsənət 
əsərlərinin sirlərilə tanış edilir. 

Mədrəsədə təhsil aldığı illərdə onlar yaxşı nəğmə oxuyur, 
rəqs edir, ud, kaman, saz, ney musiqi alətlərində məharətlə çalır, 
şer söyləyirlər. Onlar Şapur şahla Qacib oğlu Bəhram tərəfindən 
təqib edildikdən sonra öz bədii yaradıcılıq 
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qabiliyyətlərindən istifadə etməyə başlayırlar. 
Məsələn, Keyhan şah tərəfindən Mehrin şərəfinə 

düzəldilmiş məclisdə təqdim olunan şerlər, nəğmələr, rəqslər 
şahzadə tərəfindən yüksək səviyyədə qiymətləndirilir və onlardan 
bədii zövq alır. 

Rəqqasələr toplaşaraq ortalıqda süzürdü. 
Sanki onlar xalı üstə parlaq şamlar düzürdü. 

Rəqqasələrdən sonra məclisə həm cəngi, həm də sazı 
məharətlə ifa edən dilbər varid olur, ' 

Cəng çalan bir dilbər bax gülə-gülə şadiman, 
Ürəklərin pərdəsinə mizrab vurub durmadan. 

O, nazənin dırağıyla sazın ipək telindən. 
Düyünlərin aça-aça qaldınr dadlı şivən. 

İfaçı cəngin ürəkyandıran pərdələrini dilə gətirir, sazın ipək 
tellərini elə səsləndirir ki, sanki ürəklərdəki bütün sirli düyünləri 
açırdı. 

Ney səsini dinləyərək qibtə gəlir Bərbətə, 
Elə nəğmə qaldınr ki, baxan gəlir heyrətə. 

Burada ney səsinin füsunkarlığını, estetik qayəsini 
dinləyən hər bir kəs Bərbətə qibtə etməlidir. Bərbət isə dahi 
Nizami Gəncəvinin «Xosrov və Şirin» əsərində Xosrovun eyş- 
işrət məclisinə dəvət olunmuş mahir ifaçının adıdır. Hansı ki, çox 
böyük istedad sahibi olan bu ifaçı Xosrov şahın şərəfinə yüz 
bildiyi nəğmədən otuzunu ifa edir, hamını heyran qoyur. O, udda, 
sazda, neydə və özünün ixtira edib öz adını qoyduğu Bərbəddə də 
gözəl ifa edir. Əssar Təbrizi bu məsəlyə də işarə eləyərək yazır;, 

O Bərbəddə səsləndirib şer də oxuyardı. 
Dinləyənin şüurunu özünə mat qoyardı. 
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Sonra söz ustad bir ud çalana verilir. Hansı ki, şair onu 
azman bir sənətkar kimi tərif edir: 

Şahın vardı məharətli, həzin bir ud çalanı, 
Onun tayı tapılmazdı gəzsəydilər dünyanı. 

Udu basıb bağnna o, min həvəslə çalardı, 
Ürək açan nəğməsiylə fələkdən bac alardı. 

Təranəyə başlayanda quşlar da dil açardı. 
Onun həzin nəğməsində ürək alan sirr vardı. 

İstəsəydi öz uduyla ağladardı insanı. 
İstəsəydi sür uduyla güldürərdi dünyanı. 

Harda o çalsaydı ud, dinlərdilər sükutla, 
Hər bir kəsin ürəyini fəth edərdi o udla. 

Fələkləri, ulduzlan, quşlan heyran qoyan, ürəkləri fəth 
edən, insanlan ağladan bu sənətkardan şah xahiş edir ki, bir 
yanıqlı nəğmə çalsm. Şah istəyir ki, çalınan bu nəğmə elə 
olmalıdır ki, o, ürəkdən bütün qəmi qovmalı, kədəri isə süməlidir. 
Doğrudan da sənətkar udu döşünə basıb nəğmə çala-çala şer 
oxumaqla elə bir təsirli səhnə yaradır ki. Mehrin dost-aşnası, 
vətəni yada düşür. O, ixtiyarsız udu ustaddan alıb çalmağa 
başlayır. 

İxtiyarsız Mehr əl atıb ustaddan udu aldı. 
Qulağını burub həzin odlu bir nəğmə çaldı. 

Udun ipək tellərini titrətdikcə əlləri. 
Min cür nəğmə düzəldirdi, istedadı, hünəri. 

Elə çaldı məharətlə udu o mahir cavan, 
Ürəklərə od çilədi qoydu ağılı heyran. 
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Əllərində həzin-həzin sızladan zaman udu, 
Öz səsilə pəst edərdi gözəl səsli Davudu. 

Səsi zilə qalxan zaman fələklərə yüksəldi, 
Çərxin gözəl Nahibindən afərin səsi gəldi. 

Burada Mehrin aldığı ailə tərbiyəsi zamanı qazandığı 
estetik-bədii qabiliyyətlərin nəticəsi kimi onun ud ifaçılıq 
bacarığını Əssar Təbrizi elə bir yüksəkliyə qaldınr ki, hətta onu 
musiqi ilahəsi Nahidlə müqayisə edir. Həm astrologiyada, həm də 
mifologiyada Nahid (Zöhrə, Venera) gözəllik ilahəsi olub öz 
fantastik udu ilə ecazkar nəğmələr çalaraq insanlara 
sevgi-məhəbbət, şənlik, toy-büsat bəxş edir (Yeri gəlmişkən qeyd 
etməliyik ki, Ə.Təbrizi Mehrin gələcək həyat yoldaşı Nahidin 
adını təsadüfən çəkməmişdir - F.S.). 

Mehrin ud çala-çala oxuması onun daha bir istedadını üzə 
çıxarır. 

Mehrin şurla oxuduğu nəğmə çərxə saldı Şur, 
Keyvan vəcdə gəlib dedi: «Əsil ustad, bax budun>. 

Eşidəndə bu yanıqlı mahnılan Keyvan şah. 
Varlığına bir od düşdü, sanki qəlbdən çəkdi ah. 

Əssar Təbrizi ailədə qazanılan estetik tərbiyənin 
komponentlərindən biri kimi rəssamlığa, rəsm əsərlərinə 
münasibəti də verməyə çalışmışdır. Özü də rəssamlığa, rəsm 
əsərlərinə olan bu estetik münasibət dosta, yoldaşa olan saf və 
ülvi münasibətlə paralel verilir. Müştərinin fərağından şam tək 
əriyən Mehr onun şəklini çəkdirmək arzusu ilə yaşayır. Nəhayət 0 
zaman məşhur olan rəssamı tapır, ondan Müştərinin şəklini 
çəkməyi xahiş edir. Ustad sənətkar Mehrin təsviri əsasında 
Müştərinin şəklini çəkir. Bu şəkil Mehrə əsil təsəlli verir. 
Beləliklə, Mehr Müştərilə «həmsöhbətə» çevrilir. 

Fiziki tərbiyə. «Mehr və Müştəri» əsərində ailədə uşaqlann 
fiziki cəhətdən sağlam böyümələri üçün istənilən sayda iqtibaslar 
vardır. Hələ məktəbəqədər dövrdə uşaqlara 
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idman vərdişlərinin aşılanması ilə bağlı fikirlər vardır. Mehrlə 
Müştəriyə mədrəsədə təhsil aldığı illərdə tibbi biliklərin 
verilməsi, onlann fiziki cəhətdən sağlam insanlar kimi 
yetişdirilməsini göstərən cəhətlərdən biri kimi 
qiymətləndirilməlidir. Valideynlər övladlarını cəld, çevik, 
mübariz, döyüşkən, məğlub edilməz, bir sözlə, fiziki cəhətdən 
dözümlü gənclər kimi göstərmək istəyirlər. Bu məqsədlə onlara 
çövkan oyunu oynamağı, at çapıb qılımc çalmağı, ox atmağı, nizə 
saxlamağı öyrədirlər. 

«At oynatmaq, topu vurmaq aləmində o təkdi. 
Sanki göydən ayı dartıb endirəcəkdi. 

.. .Qasırğaya dönüb topu elə qopdu apardı. 
Sanki onun sürətində ildırımdan pay vardı» 

- misralarında Sair Mehrin idmanın çövkan növü ilə ciddi məşğul 
olduğunu, bu oyunu çox məharətlə oynamasını göstərir. «Sonra 
da Mehr nərə çəkib atı çapdı meydana», «Çaparaqda yerə düşüb 
yenə yəhərə qalxdı», «Nizəsilə halqalan bir-bir qaldırdı yerdən», 
«Nizəsini göyə atıb, qaçışda tutdu onu», «Qaçan atın ayağından 
çıxarğdı bir nalını», «... Kaman alıb, ox atdı», «Üzükdən üç ox 
keçirib böyük heyrət qopartdı», «Çapa-çapa oxlannı atdı ona 
yağın tək», «Hürkək kimi atdı Mehrin o tez tulladı yerə» kimi 
misralar isə Mehrin fiziki cəhətdən çox hazırlıqlı olduğunu 
göstərir. 

Əxlaq tərbiyəsi. Dastanda min illərin sınağından çıxmış 
xalq əxlaqının örnəklərindən istifadə edilməsi diqqəti cəlb edir. 
Ululanmızın əxlaqından formalaşmış tərbiyə üsullan, 
əxlaqlandırma,tərbiyə etmə vasitələrindən əsrlər boyu istifadə 
edilməsi müstəsna hal kimi qiymətləndirilməlidir. Xalq əxlaqi 
tərbiyəsinin üsul və vasitələrindən olan öyüd- nəsihət, nümunə, 
inandırma, alışdırma, vəsiyyət, tövsiyə, təqdir etmə, məsləhət, 
məşvərət, təlqin, xahiş arzulama, alqış etmə, uğurlama, təkid, and, 
xəbərdarlıq, hədə-qorxu, qadağan etmə, cəza, mükafatlandırma, 
qınamaq, irad, tənə etmək, bağışlamaq kimi nümunələrindən 
istifadə edilməsi əsəri 
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pedaqoji cəhətdən daha da zənginləşdirmişdir. 
Əsərdə əxlaq tərbiyəsinin etnopedaqoji mahiyyətindən, 

onun çoxsaylı komponentlərindən istifadə edilməsi xüsusi qeyd 
edilməlidir. Əsərin əsas leytmotivi olan dostluq, yoldaşlıq, 
sədaqətin əsas daşıyıcılan olan Mehr və Müştəri ilə yanaşı təsvir 
olunnnış Bədrin, Əsədin, Covkərin, Səbanın, Nahidin, Mehyann, 
Şərəfin, Mehrabın tərifəlayiq əxlaqa malik olmalan nümunəvi 
ailə və övlad tərbiyəsi baxımından təqdir olunmalıdır. Əsərdə 
cərəyan edən hadisələr boyu vətənə, xalqa, anaya, ataya, dosta, 
yoldaşa, qadına, təbiətə olan hədsiz məhəbbət təsvirləri müəllifin 
etnopedaqoji qaynaqlardan da bəhrələnməsini göstərir. 

Dastanda əxlaq tərbiyəsinin dostluq, sədaqətlilik, 
humanistlik, alicənablıq, təvazökarlıq, qayğıkeşlil^ ədalətlilik, 
obyektivlik, vəfalılıq, şəfqətlik, rəhmdillik, əzmkarlıq, 
dözümlülük, səmimilik, səbrlilik, təmkinlilik, vüqarlılıq, 
xeyirxahlıq, qorxmazlıq, cəsarətlilik, dəyanətlilik və s. bu kimi 
komponentləri əsas personajlann ən ali keyfiyyətləri kimi 
tərənnüm edilir. Bu əxlaqi komponentlər içərisində həqiqi dostluq 
və dostluğa sədaqət diqqəti daha çox çəkir. Fikrimizi Mehrin 
Müştərinin surətilə söhbəti səhnəsindən bəhs edən bəzi misralarla 
izah edək: 

Sən ki mənim can dostumun timsalında dilə gəl, 
Öz dostuna əhvalını bəyan eylə mükəmməl. 

Ey sədaqət yollannda zillət çəkən vəfalım, 
İndi söylə haradasan, necə keçir de halın. 

Cahu cəlal quyusunda düşüb fəğan eyləyən, 
Dostan uzaq nə əzab məşəqqətə düşdün sən. 

.. .Yenə dostun fəraqında etdi fəğan, ahu, zar. 
Bilmirdi nə tədbir görsün qurtarsın bu intizar. 

Əsərdə əsil dostu səciyyələndirən belə misallar çoxdur. Bu 
misallann təzadı kimi qeyri əxlaqi normalann da təqdim 
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edilməsinin mühüm tərbiyəvi əhəmiyyəti vardur. Riyakarlıq, 
yalançılıq, ikiüzlülük, yaltaqlıq, xəbislik qəddarlıq, insafsızlıq, 
namərdlik, nadanlıq, övlad və ailə tərbiyəsi üçün qeyri əxlaqi 
normalar kimi tənqid hədəfinə çevrilir. 

Əsərdə ailə tərbiyəsi üçün ən mütərəqqi əxlaqi norma kimi 
yeni ailənin qurulması hadisəsinin də şahidi oluruq. Ölkənin iki 
əxlaqlı övladı Mehrlə biri-birilərini təmiz məhəbbətlə sevən 
Nahid evlənirlər. Ata-baba adət-ənənənə- sinə uyğun olaraq 
məclis qurulur. Hər tərəf ipək, xara, qızıl, gümüşlə bəzədilir, 
təbillər vurulur, mütrüflər oxuyur, hamı rəqs edir. 

Mehrin dostu Müştərini tapması, Keyvan şahdan ədəb- 
ərkanla icazə alması, həyat yoldaşını özü ilə ölkəsinə aparması, 
Səbanm Şapur şaha muştuluq xəbəri aparması, Şapur şahın onu 
möhtəşəm şəkildə qarşılaması əxlaq tərbiyəsinin əsas 
məziyyətlərindəndir. 

Ata, ana və oğulun görüş səhnəsində əsil ailə və övlad 
münasibətləri əxlaq tərbiyəsi fonunda öz bədii həllini tapır. 
Aşağıdakı misralarda bu fikri daha aydın görmək olar. 

Mehr görən tək atasının gəldiyini uzaqdan. 
Bədəninə lərzə düşdü, coşdu ürəyində qan. 

Atdan düşüb qaça-qaça yüyürdü ona san. 
Yaxınlaşıb öpdü yeri, qalxıb tutdu əfsan. 
Şah yəhərdən sıçrayaraq basdı onu bağnna, 
Elə bildi məlhəm qoydu ürəyinin dağına. 

.. .Ana Mehri görən zaman əvvəlcə baxdı, baxdı. Sonra 
solğun gözlərindən sevinc yaşlan axdı. Bərk-bərk alıb 
ağuşuna, sıxdı cantək özünə. Yapışdırdı üzünü o, 
balasının üzünə. 

Yeri gəlmişkən demək lazımdır ki, atanın övlad həsrətilə 
yaşaması, öz arzusuna çatması, övlad qayğılan, təhsili, tərbiyəsilə 
məşğul olması və eyni zamanda onun səhv addımlan. 
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yalana uyması, övladını təhsildən ayırması, onu öz dostundan 
uzaqlaşdmnası, övladının vətəndən uzaq düşməsi, bir sözlə, sırf 
atanın övlada bütün münasibətləri geniş işıqlandınimaqla ananın 
və ailənin digər üzvlərinin fəaliyyəti gözə görünür. 

Ekoloji tərbiyə. Əssar Təbrizi «Mehr və Müştəri» əsərində 
ailə və övlad tərbiyəsinin tərənnümü zamanı ekoloji tərbiyə 
məsələlərini də təsvir etmişdir. O, hadisələri şərh edərkən 
atmosferə, hidrosferə, litosferə, biosferə dair astroloji və mifoloji 
məzmunda izahlar vermişdir. Böyük mütəfəkkir ölkənin 
flora-faunasına, yeraltı, yerüstü sərvətlərinə, çölə, çəmənə, 
çiçəklərə, düzlərə, ormanlara, meşələrə, suya, dənizə, küləyə, 
səmaya, torpağa, dağlara olan məhəbbəti poetik dillə şərh 
etmişdir. 

Ə.Təbrizi yeri gəldikcə təbiəti sevib qorumağı təlqin edir. 
Şair səhər nəsiminin təbiətdəki bütün cisim və hadisələrlə 
təmasda olduğunu nəzərə alaraq ona müraciət etməyə üstünlük 
verir. «Müştərinin səhər nəsiminə müraciəti» adlı bölmədə şair 
«Səba yeli gəlib sanki nəğmə oxudu», «Elə bil ki, üfüqlərdə şəfəq 
xalı toxudu», «Torpağa üz qoyan zaman sanki Aləm daraldı», 
«Gah torpağın üzərinə salırsan öz nəqşini», «Lalə sənin eşqin ilə 
torpaq üstə baş qoyar», «Ancaq sənin cazibənlə sərf çinar rəqs 
edən>, «Söyüdlərin yarpaqlan sənin üçün tərpənər», «Sənsən 
quru budaqlara bol meyvələr yetirən», «Müşküllərin həll edirsən 
dağın, çölün, çəmənin» kimi misralarla nümunəvi ailədə tərbiyə 
almış övladın ekoloji mühitə səmimi münasibətini və hədsiz 
sevgisini qələmə almışdır. Əsərdə Azərbaycanın, o cümlədən 
Aranın, Muğanın, Şirvanm ekoloji mühiti haqqında da məlumat 
verilir. 

Ümumiyyətlə deməliyik ki, Əssar Təbrizinin «Mehr və 
Müştəri» əsəri ailə və övlad tərbiyəsi baxımından çox dəyərlidir. 
Əsərdə övlad üçün ailə-məişət problemlərini düzgün həll 
etməkdən ötrü istənilən sayda tərbiyə komponentləri vardır. Ona 
görə də əsərin daha dərindən tədqiq edilməsinə ciddi ehtiyac 
duyulur. 
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4.2. Lütfizadə irsi və ondan orta ümumtəhsil 
məktəblərinin təlim-tərbiyə prosesində istifadənin 

imkanları 

Problemi şərh etməzdən əwəl dünya şöhrətli azərbaycanlı 
alim Lütfizadə ilə bağlı bəzi xatirələrimi yazıya almaq istəyirəm. 

Lütfizadə haqqında çox eşitmişdim. Eşitmişdim ki, XX 
əsrin ikinci onilliyində Bakıda anadan olmuş, Idçik məktəb yaşı 
dövründə ailəsilə birlikdə Cənubi Azərbaycana köçmüşlər. 
Təbrizdə, sonra isə Tehranda təhsil almışdır. Təhsilini Amerikada 
davam etdirmiş, ABŞ-m Kaliforniya Ştatmdakı Berkli 
LFniversitetində çalışmış, elmi dərəcələr almışdır. Hazırda Berkli 
Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən eyni adlı 
Elmi-Tədqiqat İnstitutuna rəhbərlik edir. 

1997-ci ilin yazında Almaniyanın Visbaden şəhərində 
keçiriləcək beynəlxalq konfransa dəvətnamə aldım. Dəvətnamədə 
Beynəlxalq konfransda Soft-Komputenq problemi üzrə tədqiqat 
aparan alimlərin çıxışı barədə məlumat var idi. Konfransın 
proqramında Lütfizadənin adını görəndə təəccübümü gizlədə 
bilmədim. Konfransın təşkilat komitəsinin sədri Azərbaycan Neft 
Akademiyasmın kafedra müdiri, fizika- riyaziyyat elmləri 
doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
müxbir üzvü Rafiq Əliyevlə əlaqə saxladım. Məlum oldu ki, 
beynəlxalq konfransda Lütfizadənin kəşfləri əsasmda 
müəyyənləşdirilmiş mövzular müzakirə olunacaqdır. Konfransın 
işində Azərbaycan alimlərilə yanaşı Amerika, İngiltərə, 
Almaniya, İtaliya, İspaniya, Fransa, Türkiyə, İran, Özbəkistan, 
Rusiya və başqa ölkələrin də alimləri iştirak edəcəkdir. 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində mən də 
Almaniyamn Visbaden şəhərinə yola düşdüm. Açığmı etiraf edim 
ki, Lütfizadə ilə gürüşü səbrsizliklə gözləyirdim. Biz 
mehmanxanada yerləşəndən sonra məlum oldu ki, Lütfizadənin 
gəlməsinə hələ bir neçə saat qalıb və artıq professor Rafiq Əliyev 
kiçik bir heyətlə onu qarşılamağa 
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gedib. Nəhayət onlar Lütfizadəni mehmanxanaya gətirdilər, ilk 
dəfə olaraq Lütfizadəni gördüm. Bizim nümayəndə heyəti onunla 
görüşmək üçün sıraya düzülmüşdülər. Lütfizadə Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin hər bir üzvü ilə öz doğmalan kimi görüşür, 
hal - əhval tutur və bağnna basırdı. Növbə mənə çatanda professor 
Rafiq Əliyev məni təqdim etdi. Lütfizadə onunla Almaniyaya 
daha bir azərbaycanlı alimin, özü də universitet rektorunun görüşə 
gəlməsindən məmnunluğunu bildirdi. Mən onunla görüşümdən 
qürur duyduğumu söylədim və xahiş etdim ki, mənimlə söhbət 
etməyə əlavə vaxt sərf etsin. Lütfizadə «məmnuniyyətlə» deyərək 
plenar iclasından sonra məni qəbul edəcəyinə söz verdi. 

Səhəri gün konfiunsın plenar iclası başladı. Plenar iclası 
ingilis dilində səlist danışan professor Rafiq Əliyev apanrdı. 
ABŞ-ın iki Ştatından, Londondan, İndiana Universitetindən, 
Braziliyadan, İstanbuldan, Moskvadan gələn professorlar məruzə 
ilə çıxış etdilər. Azərbaycandan isə akademik Maqsud Əliyev 
çıxış etdi. Plenar iclasından sonra Azərbaycan Dövlət Teleradio 
Şirkətinin rejissoru Oqtay Ağazadənin jurnalist Möhübbəddin 
Səmədin ssenarisi əsasında çəkdiyi «Uzaq və yaxın Lütfizadə>> 
adlı 4 seriyalı sənədli film nümayiş etdirildi. 

Konfransın birinci günü beləcə başa çatdı. Konfransdan 
sonra mən Lütfizadəye yaxınlaşdım və dünənki vədini onun 
yadına saldım. Lütfizadə özünəməxsus səmimiyyətlə qoluma 
girdi və konfrans zalından məni dəhlizə çıxartdı. Dəhlizdə al- 
əlvan xalçalann üstündə qoyulmuş qoşa kresloda əyləşdik. 
Lütfizadə ilə mənim aramda belə bir dialoq başladı: 

Lütfizadə - Mən Sizi görməyimə çox şadam. Sevinirəm ki, 
uzaq yol qət edərək mənim görüşümə gəlmişsiniz. 

F.Sadıqov - Mən də çox sevinirəm ki, çoxdan həsrətində 
olduğum görkəmli bir azərbaycanlı alimi əyani şəkildə görürəni. 
Mən bir azərbaycanlı alim kimi, ən azı bir Azərbaycan vətəndaşı 
kimi adı Faradeylə, Eynşteynlə, Nyutonla, Key Lüssakla, Keldışla 
bir çəkilən Lütfizadəni yji əsrin bir nömrəli alimi hesab edirlər. 
Hörmətli professor. Sizin həyat yaradıcılığımz barədə, xüsusilə 
milli mənşəmizlə bağlı 
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mətbuatda bir-birinə uyğun gəlməyən, bəzən də bir-birini təkzib 
edən faktlara və rəqəmlərə rast gəlirik Mən fürsətdən istifadə edib 
həyatınız və fəaliyyətiniz barədə bəzi faktlan və rəqəmləri öz 
dilinizdən eşitmək istərdim. 

Lülflzadə - Düz deyirsiniz, həyatım və yaradıcılığımla 
bağlı ziddiyyətli fikirlərə mətbuat səhifələrində, hətta kitablarda 
mən də rast gəlmişəm. Əgər sizi yormuramsa, bu barədə yığcam 
şəkildə bir neçə fikir deyərəm. 

...1921-ci il fevral ayının 4-də Azərbaycan Respublikasının 
paytaxtı olan Bakı şəhərində ziyalı bir azərbaycanlının ailəsində 
anadan olmuşam. İbtidai təhsilimi Bakı şəhərindəki 16 saylı orta 
məktəbində almışam. Sonra biz ailəliklə İrana köçdük. Əvvəlcə 
Təbrizdə, sonra Tehranda yaşadıq. Mən orta təhsilimi Tehranda 
tamamladım və Tehran universitetinin elektrik mühəndislik 
fakültəsinə qəğul olundum. Universiteti bitirməyə bir il qalmışdı. 
Valideynlərim İrandan köçməyə hazırlaşırdı. Çünki ikinci dünya 
müharibəsi İranın ictimai-siyasi-iqtisadi həyatına da öz təsirini 
göstərdi. Ruslar İrsma qoşun yeritmişdilər. 1943-cü ildə Ruzvelt, 
Çörçil və Stalinin iştirakı ilə keçirilən Tehran konfransı planda 
mən universiteti artıq bitirmişdim. Qəzetlər Amerika prezidenti 
Franklin Ruzveltin qüdrətli dövlət yaratmasmdan yazır, Çörçil 
siyasətini göylərə qaldırdılar. İngilis dilinin, ingilis siyasətinin 
bəşəriliyindən söz açırdılar. Mən də 1944-cü ildə universiteti 
qurtaran kimi Amerikaya getməyi qət etdim. Əvvəlcə Masaçusset 
Texnologiya universitetində, sonra isə Kolumbiya universitetində 
magistlik və doktorluq dissertasiyalan müdafiə etdim. 1959-cu ilə 
qədər Kolumbiya universitetində işlədim, sonra Kolifomiya 
Ştatında yerləşən Berkli şəhər universitetində əvvəlcə professor 
vəzifəsində çalışdım. 1963-cü ildə isə «Elektron mühəndisliyi və 
kompüter elmləri» kafedrasına rəhbərlik etməyə başladım. 

FSadıqov - Sizin kəşflərinizdən hansı Sizin üçün daha 
əzizdir? 

Lütfizadə - Təvazökarlıqdan uzaq olsa da «Ladə Tənliyi», 
«Ladə-Rəqqasının tənliyi «2 çevirməsi» diskret və 
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rəqəmli idarəetmə» və s. kimi kəşfləri dünya alimləri yaxşı 
qarşılayırlar, lakin mənim üçün «Qeyri-səlist məntiq» hamısından 
əzizdir. 

Elə bu zaman professor Rafiq Əliyev bizə yaxmlaşır, mənə 
azərbaycanca «Siz Allah bağışlayın», deyir. Lütfizadəyə isə 
ingilis dilində nəsə söyləyir. Belə məlum olur ki, Zadənin vaxtı 
çox məhduddur. Rafiq müəllim isə mənim məyus olduğumu hiss 
edərək bildirir ki, Ferahim müəllim, sizə Zadə haqqında material 
verərəm. Rafiq müəllimdən aldığım materiallardan və onun 
akademik İ.Ə.İbrahimovla birgə hazırladıqlan yazılardan istifadə 
edərək Lütfizadə haqqında bildiklərimə aşağıdakılan da əlavə 
etdim. 

L. Zadə təbiət, sosial dəqiq elmlərə dərindən təmas 
edən və inqilabi dəyişiklər yaratmış bir neçə nəzəriyyənin 
müəllifidir. 

Professor L.Zadənin elmdə, texnikada, incəsənətdə inqilabi 
dəyişikliklər etmiş bir neçə nəzəriyyəsinin şərhini kiçik bir yazıda 
vermək fikrində deyilik. Lakin L.Zadəni çoxdan və yaxından 
tanıyan bir həmkar kimi oıiu bir alim tək də səciyyələndirmək 
istərdik. 

Qərbdə böyük alimləri qiymətləndirəndə onlan 2 sinfə 
bölürlər: romantik alimlər, klassik alimlər. Birincilər ideya 
generatorlandır, ömürləri boyu bir neçə nəzəriyyə təklif edirlər. 
Maraqlıdır ki, hər nəzəriyyəyə aid onlar cəmi 3-5 məqalə və ya 
kitab yazarlar, yəni obrazlı şəkildə desək, bu elmi binanın əsasını 
qoyarlar. Dünyanın minlərlə alimləri bu binam tikərlər. İkincilər 
isə belə binalann arxitektorlan olarlar və bu elm binasını çox 
möhkəm tikərlər. 

L. Zadə romantik alimdir. Bir ömürdə 5 fundamental 
elmi nəzəriyyə yaratmışdır. Almaniyada məşhur fizika alimi 
Plankm adını artıq əbədiləşdirən Maks Plank institutu, ABŞ-da 
Norkin institutu və b. mövcuddur. Lakin biz elə bir alim tanımınq 
ki, özünün sağlığında onun adını daşıyan elm ocağı yaradılsın. Bu 
yaxınlarda ABŞ-ın Kolifomiya ştatında Berkli şəhərində 
İnformasiya Texnologiyası üzrə Zadə institutu yaradılmışdır - 
ZIFIT institutu. 
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Zadə belə elm dühalanndandır. 
L. Zadənin öz vətəni - Azərbaycanla əlaqələri çox 

sıxdır. Akademik İ.Ə.İbrahimov və prof. R.Əliyevin rəhbərliyi və 
bilavasitə iştirakı ilə hər iki ildən bir qeyri-səlis məntiq və Soft 
Computing üzrə ümumdünya konfransı keçirilir. Həddən artıq 
vaxtı məhdud olmasına baxmayaraq bu konfranslann fəxri sədri 
kimi o, konfranslann işində iştirak edir, məsləhətlər verir, görüşlər 
keçirir. Azərbaycandan gələn nümayəndələr ilə onun görüşləri əsl 
bayrama çevrilir. Qeyri-səlis məntiq üzrə IV konfrans - ICAFS - 
2000 Almaniyada keçirilmişdir. İ.Ə.İbrahimovun və 
R.Ə.Əliyevin təşəbbüsü və iştirakı ilə Zadəsevər Azərbaycan 
alimləri «Zadə irsi və süni intellelrt» Assosiasiyası yaratmışdır. 
Assosiasiyanın məqsədi L.Zadənin elmi irsini Ö3n*ənmək, geniş 
yaymaq, elmi seminarlar təşkil etmək, bu sahədə işləyən 
Azərbaycan alimlərini L.Zadə dühasına və öz növbəsində 
L.Zadəni Azərbaycana yaxınlaşdırmaqdır. 

2000-ci il Almaniyanın Ziqen şəhərində, eyni adlı 
universitetdə keçirilən beynəlxalq konfransda mən də iştirak 
etdim və məni də Zadə irsi və süni intellekt Assosiasiyasına üzv 
seçdilər. Fərəhlisi o idi ki, üzvülük biletini mənə Lütfiza- də 
şəxsən özü təqdim etdi. 2001-ci ildə Zadəyə, onun ideyalanna həsr 
olunmuş konfransda iştirak və çıxış etmək mənə də nəsib oldu. 
Konfransın proqramı ilə tamş olsaq konfrans haqqında daha geniş 
informasiya əldə edərik. 

Soft Komputinq və Sistem Analizində Sözlərlə Hesablama, 

Qərar və Nəzarət Üzrə Birinci Beynəlxalq Konfrans 

Konfransın təşkilatçılan: 
Azərbaycan «Lütfızadə irsi» Assosiasiyası, Türkiyənin 

Soft Komputerləşdirmə Zəka Cəmiyyəti, Ziken Universiteti, 
Azərbaycan VISC - Berkeley İnitativein Soft Computinq, ABŞ, 
istanbul Voqaziçi Universiteti, Türkiyə Nyu-Mexiko Universiteti, 
ABŞ Corciya Dövlət Universiteti, Atlanta, ABŞ Beykent 
Universiteti, Türkiyə. 
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Fəxri səbr Prof. L.A.Zadə 
Həmsədr Prof. M.Cəmşidi 
Həmsədr Prof R.A.Əliyev 
Həmsədr Prof K.V.Bonfiq 
Həmsədr Prof O.Kaynak 
Beynəlxalq Proqram Komitəsi F.Əliyev, 

Almaniya G.Klir, ABŞ 
M.Əliyev, Azərbaycan 
D.All^verdiyev, Azərbaycan 
A. Averkin, Rusiya 

A. N.Borisov, Latviya 
İ.Batırşin, Rusiya 
H.Berenci, ABŞ 
D. Dudua, Fransa 
G. Dundar,Türkiyə 
M.O.Efe, ABŞ 
B. FəzlulIahi, ABŞ 
B.Frizleben, 
T.Fukuda, Yaponiya 
M.Qupta, Kanada 
R. Qurbanov, Azərbaycan 
İ.tbrahimov, Azərbaycan 
Y.Kasprzuk,Polşa 
S. Klazko, Almaniya 

R.Kruz, Almaniya 
R.Lanqari, ABŞ 
V.N.Lemke, Niderland 
E. Mamdami, İngiltərə 
R. Paşayev, Azərbaycan 
V.Pedriç, Kanada 
H. Preyd, Fransa 
M. E.Salukvadze, 
Gürcüstan 
N. Tanaka, Yaroniya 
T.Terano, Yaponiya 
B.İ.Türksen, Kanada 
S. Ulyanov, Rusiya 
Ə.Vəliyev, Azərbaycan 
T. Valeh, ABŞ R.Yaker, 
ABŞ 
N.Yusifbekov, Özbəkistan 

Təşkilat Komitəsi 
Səi: 
Üzvlər: R.R.Əliyev, 

R.Məmmədov 
V.Şteymann 
V.A.Zahidov 

F. Əliyev 
T.S.AbduUayev 
R.K.Quluzadə 
F.B.Sadıqov 
V.Tarasov 

Konfransın məramı 
İCSCCW - 2001-in məqsədi Soft Komputinq (SC) və 

Sözlərlə Hesablama (SW) sahəsindəki yeni inkişaf və 
nailiyyətləri müzakirə etmək üçün elm və sənaye 
müəssisələlərinin tədqiqatçılanm bir yerə toplamaqdan ibarətdir. 
Konfrans «Sis 
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tem Analizi, Qərar və Nəzarət» üzrə metodologiyaların 
tətbiqinə həsr olunur. 

Konfransın mövzuları 
Konfransda iştirak üçün aşağıdakı tədqiqat sahələrf üzrə 

orijinal işlər məhdudiyyətsiz qəbul olunur: 
1 Soft Komputinq (SC) nəzəriyyəsi; 
2 SC-nin Sinerçistik Kombinasiyalan; 
3. SC vasitələri (alətlər); 
4. SC və hesablama zəkalı sistemlər; 
5. Hibrid Soft Komputinq Sistemləri; 
6. SC və Agentlər Texnologiyası; 
7. SC və İnternet əlaqəli problemlər; 
8. Sistem Analizində SC və SW-nin tətbiqi; 
9. Qərar Elmlərində SC və SW-nin tətbiqi; 
10. SC və SW nəzarətdə; 
11. Qabaqcıl Nevro və Qeyri-səlis paradiqmIər; 
12. Mütərəqqi Komputerləşdirmə; 
13. Xaotik Davranış; 
14. SC -nin Zəkalı istehsala tətbiqi; 
15. SC və SW-nin iqtisadiyyata, elmə, incəsənətə, tibbə, 

sənaye mühəndisliyinə, ekologiyaya, maliyyəyə, biznesə, 
elektron ticarətinə tətbiqi. 

Rəsmi dil 
Konfransın rəsmi dili ingilis dili olacaq. 
Konfrans materiallarmda çap olunan «Lütfizadə irsi və 

ondan Azərbaycan məktəblərinin təlim-tərbiyə prosesində 
istifadənin imkanlan» adlı məruzənin mətninin məzmunu 
aşağıdakı kimi idi. 

Dünya elminə şöhrət gətirən azərbaycanlı alim Ələsgər 
Lütfizadənin adı bu gün Bəhmənyar, N.Tusi, Aristotel, Nyuton, 
Eynşteyn və başqa görkəmli şəxslərlə birgə çəkilir. Hazırda 
Amerikanın Kaliforniya ştatının Berkli şəhərindəki 
Universitetində kafedra müdiri və Soft Komputinq Elmi- 
Tədqiqat İnstitutunun rəhbəri kimi fəaliyyət göstərən bu alim 
dünyada ilk dəfə olaraq qeyri-səlis məntiq ideyasını irəli sürərək 
altemativsiz liderə çevrilmişdir. 
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Lütfizadənin diskret və rəqəmli idarəetmə informasiya və 
kommunikasiya sistemlərinin yaradılması və bu nəzəriyyənin 
banisi kimi şöhrət tapması əsl sensasiyaya çevrildi. 

Laplas çevrilməsinin riyaziyyat və texnikada oynadığı rolu 
eyni səviyyədə və ondan da bir qədər artıq Zadə çevirməsi 
oynayır. Zadənin ən böyük xidmətlərindən biri də modern 
idarəetmə elminin əsasım təşkil edən vəziyyətlər fəzası dinamik 
sistemləri idarəolunma və müşahidə olunma nəzəriyyələrinin 
təklif edilməsidir. Bu nəzərİ3^ələr vasitəsilə dünyada ilk dəfə 
olaraq vəziyyətlərin fəzasımn idarəolunan və müşahidə obyektləri 
haqqında təkliflər verən Zadə böyük ixtiralar sahibi kimi ad 
qazanmışdır. O, sübut etmişdir ki, bir ilə sıfınn arasında sonsuz 
qiymət ola bilər. Bu təklif bəşəriyyət üçün böyük bir nəzəriyyəyə 
çevrildi. Beləliklə, klassik riyaziyyatla yanaşı, qeyri-səlis 
riyaziyyat adlı yeni bir elm sahəsi yarandı. Nəticədə dünya 
elminin ayn-ayn bölmələri yaranmağa başladı. Bu gün dünya 
alimlərinin hejn'ət və maraqla öyrəndikləri qeyri-səlis riyaziyyat, 
qeyri-səlis fizika, qeyri-səlis kimya, qeyri-səlis iqtisadiyyat, 
qeyri-səlis incəsənət və bədii məntiq Zadənin kəşflərinin bəhrəsi 
kimi qiymətləndirilir. 

Hazırda dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən 
Amerika, Yaponiya, Kanada, Fransa və Çində qeyri-səlis məntiqə 
söykənən və öz işini bu kəşflərin ideallan əsasında quran yüzlərlə 
istehsalat müəssisələri fəaliyyət göstərir. 

Dünyanın bir çox ölkələrində L.Zadənin Soft Komputinq 

nəticələri tətbiq olunmaqdadır. Bu nəzəriyyə qeyri-səlis məntiq, 

süni neyron şəbəkələri, genetik aiqoritmiər, qos nəzəriyyəsi və 

ehtimal nəticə çıxarma paradiqmIərinin intellektual 

kombinasiyalanm özündə təcəssüm etdirir. Lütfizadənin 

Sofl-Komputinq nəzəriyyəsi əsasında dünyanın ən məşhur 

kompüter mərkəzləri, ən böyük istehsalat şəbəkələri yaranır. 

Xüsusilə bu şəbəkələrdə həyata keçirilən yeni iş sistemi sözlə 

(rəqəmlə yox) işləyən kompüterlər nəzəriyyə 
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sidir. Bu nəzəriyyənin böyüklüyü ondan ibarətdir ki, həmin 

kompüter maşınlanndan informasiyalann qranilyasiyasi 

rəqəmlərlə, kodlarla deyil, yalnız sözlərlə, cümlələrlə tənzimlənir. 

Zadənin hazırda üzərində işlədiyi yeni kəşfi təəssürat nəzəriyyəsi 

adlanır. Bu gün dünyamızın elə populyar idarə etmə mərkəzi 

yoxdur ki, L.Zadənin bu kəşfinə istinad etməsin. 

Bütün bunlan nəzərə alaraq «Zadə» irsindən Azərbaycanda 

ümumtəhsil məktəblərində istifadə olunması məqsədi ilə 

aşağıdakı təklifləri veririk: 

- Müstəqil Azərbaycan Respublikasında hazırlanan təhsil 

islahatı ilə bağlı direktiv və proqram sənədlərində Lütfizadə- nin 

nəzəriyyələrindən istifadə olunması çox faydalı nəticələr verə 

bilər. 

- Ümumtəhsil məktəbləri üçün hazırlanan riyaziyyat, fizika 

və kimya dərsliklərindən həm aynca bölmə kimi (dünyanın ən 

populyar və ən yeni kəşfləri kimi), həm də müvafiq problemlərin 

şərhləri zamanı Lütfizadə nəzəriyyələrindən istifadə olunması 

yetişən nəslin elmi dünyagörüşünün formalaşmasında əvəzsiz 

xidmət rolunu oynayar. 

- İncəsənətlə bağlı bütün dərslik və dərs vəsaitlərində 

Lütfizadə irsiıidən istifadə olunması bu sahədə qazanılan bacanq 

və vərdişlərin formalaşdınlması işində əvəzsiz xidmətlər göstərə 

bilər. 

- İbtidai siniflərin dərsliklərində «Dünya şöhrətli 

Azərbaycan alimi Lütfizadə» mövzularının daxil edilməsi faydalı 

olardı (Əlifba, II, III, IV sinif üçün «Oxu» dərsliklərində uşaqlann 

yaş dövrü üçün məqbul sayılan oçerklərin verilməsi nəzərdə 

tutulur). 

- Təlim prosesi zamanı humanitar və dəqiq elmlər arasında 

inteqrasiya və differensiasiyanın yaranması işində 
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səmərəli didaktik üsul kimi Zadə irsindən lazımi səviyyədə 

istifadə etmək məsləhət görülür. 

- Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər Lütfiza- 

dənin həyatı, yaradıcılığı, elmi fəaliyyəti və onun kəşflərini 

özündə təcəssüm etdirən gecələrin, görüşlərin, disputlann, sinif 

saatlannm, dərnəklərin (Estetik-bədii dərnəklər, texniki 

dərnəklər, özfəali}^ət dəməkləri, didaktik oyunlar, 

kompozisiyalar, bayramlar və s. nəzərdə tutulur) mütəmadi 

şəkildə təşkil edilməsi yaxşı olardı (hərçənd belə tədbirlərdən az 

da olsa istifadə olunur). 

- Məktəbin məktəbdənkənar müəssisələrlə əlaqəsi zamanı 

tətbiq olunan iş prosesində Lütfizadə irsi ilə bağlı mövzulardan 

istifadə olunması səmərə verərdi. Xüsusilə radio və televiziyada 

Lütfizadə mbrikası açılsa yaxşı olar. 

- Azərbaycan məktəblərində «Lütfizadə məktəbi», 

«Lütfizadə guşəsi», «Lütfizadə kabineti», «Lütfizadə 

laboratoriyası», «Lütfizadə albomu», Lütfizadə ilə bağlı 

trafaretlərdən istifadə olunması və bu kimi personallann 

yaradılmasına, təsis və tərtib edilməsinə zəruri ehtiyac duyulur. 

Bütün bunlar nəticə etibarilə şagirdlərin və müdavimlərin 

əsl intellekt kimi yetişməsinə kömək göstərməklə onlann elmi 

dünyagörüşünü formalaşdıracaq, texniki biliklərini artıracaq, 

riyazi təfəkkürünü yetginləşdirəcək, estetik-bədii tərbiyəsini 

formalaşdıracaq, vətənpərvərlik hissini yüksəldəcək, doğma 

diyann dühalanna məhəbbətini artıracaq, beynəlmiləlçilik 

ənənələrinin yaranmasmda səmərə verəcək və sair mənəvi 

dəyərlərin formalaşmasında mühüm rol oynayacaqdır. 
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V FƏSİL. MÜQAYİSƏLİ PEDAQOGİKA 

5.1. Müqayisəli pedaqogika haqqında ümumi məlumat 

Müstəqillik qazandığımız hazırki şəraitdə bütün elm 
sahələri ilə yanaşı pedaqogika elm sahəsinin də qarşısında çox 
mühüm vəzifələr durur. Bu vəzifələrdən ən başlıcası 
pedaqogikanın ayn-a>n sahələrində olan çatışmazlıqlann, boşluq- 
lann aradan qaldınimasıdır. 

Qeyd 'etmək lazımdır ki, pedaqogikam təşkil edən ən zəruri 
struktur kimi pedaqoji elmlər sisteminin nizama salınması uzun 
illərdən bəri həllini gözləyən məsələlərdən hesab olunur. Pedaqoji 
elmlər sisteminə nəzər salsaq, görərik ki, körpəlik pedaqogikası, 
ibtidai təhsil pedaqogikası, tiflopedaqogika, oliqofren 
pedaqogika, müqayisəli pedaqogika və bu kimi digər sahələr 
zəruri tədqiqini gözləyir. Nəzərə alsaq ki, qeyd etdiyimiz pedaqoji 
sistemə daxil olan yuxanda adını sadaladığımız strukturlahn 
ayn-ayn bölmələrinin də (tərbiyəşünaslıq, didaktika, təhsil 
müəssisələrinin idarə olunması) ayn-aynlıqda tədqiq olunub 
pedaqoji ictimaiyyətə çatdınimasma böyük ehtiyac duyulur. Qeyd 
etmək vacibdir ki, pedaqoji elmlər sisteminə daxil olan 
müqayisəli pedaqogika bölməsi bu günə qədər respublikamızda 
tədqiqat obyektindən kənarda qalmışdır. Yuxanda sadaladığımız 
bölmənin bir qisminə dair məqalələr, tövsiyələr, dərs vəsaitləri, 
dərsliklər, monoqrafiyalar yazılıb çap olunduğu halda, 
respublikamızda müqayisəli pedaqogikaya aid kiçik bir məqalə 
belə hazırlanmamışdır. 

Hər bir ölkənin tarixində təhsilin dünya standartları 
səviyyəsinə yüksəlməsi məhz müqayisəli pedaqogikadan çox asılı 
olduğuna görə onu daha geniş şəkildə hazırlayıb aşkara çıxartmaq 
təxirəsalınmaz vəzifələrdən sayılır. Çünki müasir dünyamızda 
təhsil sahəsində olan yeniliklərə, xüsusilə çağdaş dünya 
pedaqogikalannm təlim-tərbiyə sahəsində olan yeniliklərinə 
istinad etmədən təhsilin məzmununun yaxşılaşdıniması ilə bağlı 
irəliyə doğru heç bir addım atmaq 
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olmaz. Bu gün yeni pedaqoji konsepsiyalann formalaşması 
prosesi dövrün, zamanın tələblərinə uyğun olaraq çox sürətlə 
inkişaf edir, onlann təkmilləşdirilməsi prosesi hər gün həyata 
keçirilir. 

Bunun üçün inkişaf etmiş ölkələrdə müqayisəli-pedaqoji 
araşdırmalann apanimasına ciddi diqqət yetirirlər. ABŞ-ın, 
Almaniyanın, Fransanın, Böyük Britaniyanın, İtaliyanın, 
İsveçrənin, Yaponiyanın və bu kimi ölkələrin müqayisəli 
pedaqogika ilə bağlı tədqiqat mərkəzləri, laboratoriyalan, 
institutlan fəaliyyət göstərir. Bu ölkələrdə həmin obyektlər istər 
etnopedaqogika ilə, istərsə də elmi pedaqogika ilə bağlı bütün 
yenilikləri izləyir və bütün yeniliklərin ölkə üçün vacib olan ən 
zəruri ideyalarınm, müddəalannm, tövsiyələrinin tətbiqi ilə 
məşğul olur, onlann təcrübə prosesinə gətirilməsinə səy 
göstərirlər. Çünki bu ideyalar, müddəalar, tövsiyələr şagirdləri, 
tələbələri, pedaqoji hadisələrin müqayisəli təhlili sahəsindəki 
biliklərlə silahlandıniması, gələcəyin mütəxəssislərinin elmi, 
pedaqoji dünyagörüşlərinin formalaşması işində istisna dərəcədə 
əhəmiyyət kəsb edəcəyi şəksizdir. Nəzərə alınmalıdır ki, müstəqil 
Azərbaycan Respublikasmın Konstitusiyasında, ölkədə apanlan 
təhsil islahatı ilə bağlı proqram və direktiv sənədlərdə yetişən 
nəslin bilik, bacanq və vərdişlər sisteminin milli koloritə və dünya 
təcrübəsinə istinad edərək qurulması tövsiyə olunur. Belə olan 
halda ölkəmizdə gedən təhsil islahatlannm qarşıya qoyduğu ən 
ümdə vəzifələrdən biri kimi qabaqcıl təcrübənin müqayisəli 
şəkildə diqqət mərkəzində saxlamimasıdır. Elmi-pedaqoji, 
metodik istiqamətlər qabaqcıl dünya təcrübəsindəki 
elmi-pedaqoji metodik istiqamətlər müqayisə edildikdə: 

- məktəbəqədər tərbiyə sahəsində körpələrin və uşaq- lann 
dünyagörüşlərinin formalaşmasında uğur qazanmaq mümkündür; 

- savad təliminin təkmilləşdirilməsinə və ibtidai sinif 
şagirdlərinin sonrakı mərhələlərə hazırlanmalanna nail olmaq 
olar; 

- yuxan sinif şagirdləri dünyamızın bugünkü gəncliyinin 
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intellektual səviyyəsinə yüksəlmiş olarlar; 
- müəllimlər elmlərin əsasını müqayisəli şəkildə şərh 

etmək üçün zəngin informasiyalar qazanarlar; 
- ali məktəb tələbələri çağdaş dünyamızın bugünkü 

gəncliyinin tərəqqisinin son nailiyyətləri ilə silahlanmış olarlar; 
- təhsil müəssisəsi rəhbərləri rəhbərlik etdikləri təlim- 

tərbiyə müəssisələrini günün reallığı və çağdaş dünyamızın təhsili 
ilə bağlı son nailiyyətlərini özündə əks etdirən planlaşdırma, 
proqramlaşdırma, kompüterleşdirmə, linqafon- laşdırma, audiad, 
vizual və audioviziuallaşdırma kimi idarəetmə aparatından 
səmərəli şəkildə istifadə etmiş olarlar. 

Bütün bunlan nəzərə alaraq biz son illərdə baş vermiş 
təlim-tərbiyə və təhsil yeniliklərini, habelə dünyanm inkişaf etmiş 
və inkişaf etməkdə olan dövlətlərinin təhsilə qarşı münasibətlərini 
müqayisəli şəkildə verməyə və bunlann haqqında lakonik şərhlər 
vermək üçün aşağıdakı vəzifələrin həllinə çalışmışıq: 

1. Müqaysəli pedaqogika ilə bağlı son ədəbiyyatlara istinad 
edərək haqqında danışılan problemin predmetini, vəzifələrini və 
tədqiqat üsullanm müəyyənləşdirmək. 

2. Müqayisəli pedaqogikanın inkişaf mərhələlərinə 
münasibət bildirmək. 

3. Müqayisəli pedaqogikanın metodoloji əsaslanm müasir 
dövrün tələblərinə uyğun şəkildə şərh etmək. 

4. Avropanın bəzi ölkələrində xalq təhsilinə ekskiyuziv 
yanaşmaq. 

5. inkişaf etmiş ölkələrdəki təhsil islahatlanmn əsas 
istiqamətlərini təhlil etmək. 

6. Bir sıra ölkələrin təhsil sistemlərinin təşkili prinsiplərini 
təhlil etmək. 

7. Çağdaş dünyamızm bir sıra ölkələrindəki məktəb 
siyasətinin təşkili prinsiplərini ümumiləşdirmək. 

8. Müasir dünyada müəllim probleminə münasibəti şərh 
etmək. 

9. Azərbaycan təhsilinin çağdaş dünyamızm ən nüfuzlu 
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ölkələrindən biri olan Amerika təhsili ilə müqayisəsini vermək. 
10. Ölkəmizdə yeni yaranmış özəl təhsil strukturunun 

inkişafı ilə bağlı müsbət təcrübəyə münasibət bildirmək. 
11. Ölkəmizdə yeni yaranmış təhsil müəssisələrindəki 

qabaqcıl təcrübəni Qərb və Şərq ölkələrinin təhsil müəssisələri ilə 
müqayisəli şəkildə şərh etmək. 

Bu vəzifələrin həllinə nail olmaq üçün istər dünya 
təcrübəsində, istərsə də ölkəmizdə baş verən yeniliklərin 
müqayisə olunması ilk addım sayılarsa, onun kövrəkliyini nəzərə 
almağı oxucular yəqin ki, diqqət mərkəzində saxlayacaqlar. 

5.2. Müqayisəli pedaqogikanın mahiyyəti, predmeti, 

əsas vəzifələri və tədqiqat üsulları 

Ölkəmizdə həyata keçirilməkdə olan təhsil islahatlan hər 
şeydən əvvəl pedaqogikanın bütün sahələrinin dünya standartlan 
səviyyəsində qurulmasını tələb edir. İstər təhsil islahatı 
proqramında, istər təhsil konsepsiyası ilə bağlı materiallarda, 
istərsə də yeni təhsil qammunda məktəb və pedaqoji fikrə və ən 
ümdəsi, çağdaş dünyamızda baş verənlərə istinad etməklə yetişən 
nəslin dünyagörüşünün formalaşması ən vacib şərtlərdən hesab 
olunur. Göstərilən sənədlərdə təhsilin humanistləşdirilməsi, 
humanitarlaşdınl- ması və demokratikləşdirilməsi ən zəruri amil 
kimi tövsiyə olunur. Bımun üçün ölkəmizdə baş verən təhsil 
prosesini çağdaş dünyamızdakı təhsil prosesi ilə müqayisə 
etmədən uğur qazanmaq mümkün deyil. 

Ona görə de ölkəmizdə təhsilin məzmununun yaxşılaş- 
dınlması müqayisəli pedaqogikadan çox asılıdır. İstər xalq 
pedaqogikası, istər elmi pedaqogika, istər pedaqogika tarixi ilə 
bağlı ölkəmizdə mövcud olan ideyalann, müddəalann, 
nəzəriyyələrin xarici ölkələrdəki eyniadlı komponentlərlə 
müqayisəli şəkildə izah olımarsa, müqayisəli şəkildə öyrənilərsə, 
şübhəsiz, ölkəmizdə vüsət almış təhsil islahatlannın zəfər 
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yürüşünün şahidi təkcə biz yox, beynəlxalq arenanın 
tədqiqatçıları da ola bilər. 

Keçmiş SSRİ məkanında mövcud olan təhsil sistemi bu və 
ya digər dərəcədə ölkəmizin təhsilinə öz müsbət təsirini 
göstərmişdir. Bunu inkar etmək olmaz. Lakin müstəqil dövlət 
kimi Azərbaycan təhsilinə münasibəti keçmiş SSEtİ-nin və 
bugünkü MDB ölkələrinin təhsil sistemi ilə müqayisəli şəkildə 
verilməsi bu gün islahat yürüşümüzü ləngitməsə də, onu irəli 
apara da bilməz. Ona görə də ölkəmizin təhsil strukturu bütün 
dünyanın təhsil şəbəkələrinə istinad edilərək qurularsa, güman ki, 
dünyanın qabaqcıl təcrübə tribımasmdan milli mentalitetimizə 
uyğun ideyalann götürülməsi və tətbiqi Azərbaycan maarifinin 
inkişafında öz müsbət rolunu göstərər. Fikrimizcə, ölkəmizin 
pedaqogika dünyası üçün ən vacib olan pedaqoji elmlər 
sisteminin tamlaşdırılması məhz bu səbəbdən bizim üçün 
vacibdir. Dünya praktikasına istinad etsək, deməliyik ki, hazırda 
pedaqoji elmlər sistemi yeni-yeni bölmələrin yaranması 
səbəbindən daha da zənginləşir. Bu gün həmin sırada əlahiddə 
pedaqogikanın tərkib hissəsi kimi surdodidaktika, tiflodidaktika, 
oliqofren didaktika, musiqi pedaqogikası, idman pedaqogikası, 
hərbi pedaqogika, tibbi pedaqogil^, texniki peşə məktəbi 
pedaqogikası, orta ixtisas məktəbi pedaqogikası, əmək-islah 
pedaqogikası, istehsalat pedaqogikası, ailə tərbiyəsi 
pedaqogikası, etnopedaqogika, yaşlılar pedaqogikası, milli 
pedaqogika ilə yanaşı müqayisəli pedaqpgika da mühüm yer 
tutur. 

Professsor Nurəddin Kazımovun «tarixi-müqayiseli 
üsulu» ilə bağlı fikri dediklərimizi bir daha sübut edir. 
N.M.Kazımovun irəli sürdüyü bu üsulun məzmununa 
Azərbaycanda maarifin, təlim və tərbiyə məsələlərinin, habelə 
pedaqoji fikir və ya xarici ölkələrdəki təhsil sistemlərinin 
xüsusiyyətlərinin müqayisəli şəkildə öyrənmək zərurəti meydana 
çıxdıqda, tədqiqatın məhz bu üsuluna üstünlük verilməlidir. 
Bütün bunlan nəzərə alaraq pedaqoji elmlər sistemində 
müqayisəli pedaqogika başlıca yerlərdən birini tutmalıdır. 
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5.3. Müqayisəli pedaqogikanın predmeti 

Pedaqoji elmlər sistemində mövcud olan tərkib hissələrin 
hər birinin özünəməxsus predmeti vardır. Bu mənada biz 
müqayisəli pedaqogikanın predmetini geniş şəkildə olmasa da 
qısa şərh etməyi məqsədəuyğun hesab etmişik. 

Məlum olduğu kimi, dünyamızda mövcud olan pedaqoji 
nəzəriyyələr həmin ölkələrin təlim-tərbiyə sahəsindəki sosial- 
iqtisadi quruluşu ümumi olan ölkələr üçün daha xarakterik 
sayılan sosial-siyasi şəraitə istinad olunmaqla araşdınlır. Ona 
görə müqayisəli pedaqogikanın predmetinin müəyyənləşdirilməsi 
də ümumbəşəri təhsilin qanunlanna və qanunauyğunluqlarına 
müvafiq olaraq müəyyənləşdirilməlidir. Bu ideya müqayisəli 
pedaqogikaya tərif vermək üçün mütəxəssislərin istinad etdikləri 
başlıca komponentlərdən biri sayılır. Biz bu kontekstə 
söykənərək, müqayisəli pedaqogikaya aşağıdakı şəkildə tərif verə 
bilərik. 

Müqayisəli pedaqogika çağdaş dünyada mövcud olan 
pedaqoji nəzəriyyələrin, təhsil, təlim, tərbiyə təcrübəsinin 
ümumi, fərqli və oxşar cəhətlərini, inkişaf dinamikasını öyrənir, 
ümumiləşdirir, formalaşdınr, təkmilləşdirir, onlann ictimai, 
iqtisadi, sosial-siyasi və qneseoloji əsaslanm, həmçinin milli 
mentalitetdən nəşət edən xüsusiyyətlərini üzə çıxaran elm 
sahəsidir. 

Yetişən gənc nəslin təhsilinin formalaşdıniması sahəsində 
ictimai quruluşlan, konsepsiyaları, maarifçilik direktivləri 
müxtəlif olan ölkələrin təhsil sahəsindəki bütün yenilikləri üzə 
çıxanr və həmin ölkələrdə təhsilin məzmununun yaxşılaşdınl- 
masında tərbiyə işinin günün reallıqları səviyyəsində 
qurulmasında, çağdaş pedaqoqların ən yeni müddəalanm, 
ideyalarını onlara çatdırmaq işində yardımçı rolunu oynayır. 
Yuxanda yazdığımız tərif məhz bu sahədə mütəxəssislərə düzgün 
istiqamət verəcəkdir. Doğrudur, müqayisəli pedaqogika ilə bağlı 
verilən təriflər çoxluq təşkil edir. Rusiyanın, Amerikanın, 
Fransanın, Almaniyanın, Bolqarıstanın, Çexiyanın, İngiltərənin, 
İsveçrənin, eləcə də Şərq ölkələrinin bu 
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sahədə çalışan alimləri müqayisəli pedaqogika ilə bağlı həm 
obyektiv, həm də subyektiv fikirlər söyləyirlər. Bu barədə 
müqayisəli fikir söyləmək özü də pedaqogika ilə məşğul olan 
mütəxəssislərə yardımçı olmaq kimi qiymətləndirilməlidir. 

Məsələn, 1978-ci ildə Moskvanın «Prosveşeniye» 
nəşriyyatı tərəfindən çap olımmuş «Müqayisəli pedaqogika» 
(M.A.Sokolov2i, E.N.Kuzmina, M.L.Radionova) Idtabına istinad 
etsək, deməliyik ki, V.Kinits və V.Menert (Almaniya) tərəfindən 
müqayisəli pedaqogikanın predmetinin tərifi aşağıdakı kimi 
verilir: «Müqayisəli pedaqogika əsas siyasi təhsil və pedaqoji 
hadisələri və həmin hadisələrin müxtəlif ölkələrdə konkret tarixi 
şərtlənmə və qarşılıqlı əlaqəli qanuna- uyğımluqlannı araşdınr». 
N.Çakırov (Bolqanstan) və Sinqule (Çexiya) qeyd edirlər ki, 
müqayisəli pedaqogika təlim və tərbiyənin əməli təcrübəsinə təsir 
göstərən qüvvə və qanunlan aşkar edir və bummia da əsas 
hadisələri daha dərindən dərk etmək, bütövlükdə tərbiyə prosesini 
daha ətraflı təsəvvür etmək və doğma təhsil sistemini daha yaxşı 
anlamaq imkanı verir. V.Suxodolskinin (Polşa) tərifinə görə, 
müqayisəli pedaqogika maarif sistemlərində, müxtəlif ölkələrdə 
təhsil və tərbiyə problemlərinin başa düşüləsi və həllində olan 
oxşarlıq və fərqləri nümayiş etdirir və geniş problemlər 
dairəsini-pedaqoji nəzəriyyələri, tərbiyə və təhsilin məzmununu, 
üsullannm təşkilini və s. araşdınr. 

İnkişaf etmiş ölkələrin müqayisəli pedaqogika elminin 
nümayəndələrinin təklif etdiyi təriflər əslində, onlann ümumi 
baxışlanm əks etdirir və yalnız araşdırmalann məqsədy- önlülüyü 
ilə bağlı bir sıra fərqləri var. D.Beredey, İ.LKendI (ABŞ), 
Mallison (İngiltərə), F.Hilker, İ.Derbalov (Almaniya), N.Hens 
(İngiltərə), F.Şneyder (Almaniya), H.Rers (Almaniya), təhsil 
sistemlərinin inkişafına təsir göstərən ən mühüm amillərin 
müəyyənləşdirilməsini, M.A.İulyen (Fransa), M.Sedler 
(İngiltərə), R.Kinqhol (ABŞ) və b. ayn-ayn ölkələr qrupu üzrə 
təhsilin planlaşdıniması və proqnozlaşdıniması ilə bağlı bir sıra 
müqayisəli fikirlər söyləmişdir ki, bu fikirlərdə də müəyyən 
ziddiyyətlər var. 

355 



N.M.Kazımov (Azərbaycan) müqayisəli pedaqogikamn 
predmetihi aydınlaşdırmaqdan ötrü ona belə tərif verir: 
«Müqayisəli pedaqogika müxtəlif ölkələrdə maarifin həm spesiM 
xüsusiyyətlərini, həm də ümumi cəhətlərini öyrənib üzəçıxano). 

5.4. Müqayisəli pedaqogikanın əsas inkişaf mərhələləri 

Müqayisəli tədqiqat üsultonm köməyilə müqayisəli 
pedaqogikanın inkişaf mərhələlərini üzə çıxarmaq olar. 
Müqayisəli pedaqogikanın əsas tədqiqat üsulu ilə bağlı 
danışarkən, bu üsulun tətbiq olunması zərurətini də qeyd 
etməliyik. Doğrudan da, müqayisəli pedaqogika kursunun ən 
başlıca, apancı tərəflərdən birincisi müqayisəli tədqiqat 
üsullandır. Bu üsullar barədə hazırkı dövrə qədər Azərbaycan 
pedaqoji fikir tarixində geniş şərhlər apanimasa da onun müvafiq 
ideyalan pedaqoji fikir tariximizin müxtəlif fikir niərhələlərində 
klassiklərimiz, mütəfəkkirlərimiz və tədqiqatçılarımız tərəfindən 
şərh edilmişdir. Bəhmənyann «Ət-Təhsil» əsərində, Nəsirəddin 
Tusinin «Əxlaqi-Nasiri» kitabında müqayisəli şərhlərin vacibliyi 
göstərilir. Böyük ədib və müəllim 
S.Ə.Şirvani «Dərsi-üsuli cədid» üçün hazırladığı vəsaitlərdə belə 
üsulun vacibliyini əsaslandıran fikirlərlə çıxış etmişdir. 

Azərbaycanın görkəmli pedaqoqlarmdan C.Cebrayıl- 
bəyli, M.Mehdizadə, Ə.Seyidov,H.Əhmədov, N.Kazımov, 
Z.Qaralov, Ə.Ağayev, Y.Talıbov, F.Rüstəmov və b. adı çəkilən 
üsullarla bağlı gərəkli mülahizələr söyləmişlər. 

Rus pedaqoqu K.D.Uşinski, çex pedaqoqu Y.A.Ko- 
menski müqayisəli üsulun zəruriliyini müxtəlif səpkili əsərlərində 
göstərmişlər. 

XX əsrin pedaqoqlanndan olan N.M.Kazımov adlan 
çəkilən müəlliflərdən fərqli olaraq müqayisəli üsulu həm də 
müqayisə priyomu adlandırmışdır. O, dünya alimləri'içərisində 
ilk dəfə olaraq bu priyomun didaktik məzmummu açan 
alimlərdən sayılır. 

N.M.Kazımov müqayisə priyomunun obyektini. 
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predmetini, metodoloji əsasını, tətbiqi xüsusiyyətlərini geniş 
şəkildə tədqiq edərək ona aid onlarla məqalə, kitab, hətta 
monoqrafiyalar hazırlamışdır. Yeri gəlmişkən,- qeyd etmək 
lazımdır ki, N.Kazımovun bu məsələ ilə bağlı müddəalanmn 
dünya alimlərinin bu məsələ ilə bağlı fikirləri ilə müqayisəsinə 
ciddi ehtiyac du3mlur. Gələcəkdə bu məsələni geniş şəkildə tədqiq 
edəcəyimizi planlaşdırdığımız üçün həmin məsələnin geniş 
şərhinə burada ehtiyac duymuruq. Sadəcə olaraq qeyd etməliyik 
ki, K.D.Uşinski (Rusiya), Yan Komenski (Çexiya), İ.Q.Geyder, 
İ.P.Brinkman, F.A.Hekt, E.H.Fişer (Almaniya), E.Ə.Everes 
(İsveçrə), İ.Nif, D.Qris (Amerika) kimi pedaqoqlann müqayisəli 
tədqiqat üsulu ilə bağlı fikirlərini N.M.Kazımovun müqayisə 
priyomu ilə bağlı dediyi gərəkli fikirlərlə müqayisə etmək çox 
faydalı olardı. 

Beynəlxalq miqyasda mövcud olan təhsil şəbəkələrinin 
müqayisəli şəkildə öyrənilməsi bir tərəfdən müqayisə edən tərəf 
üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir, yəni həmin tərəf dünyanın 
müxtəlif ölkələrində mövcud olan təhsil sisteminin üstünlüklərini' 
öyrənir, ümumiləşdirir, özünün təcrübə arenasına tətbiq edir, 
digər tərəfdən isə öz. təcrübəsindəki müsbət cəhətləri beynəlxalq 
miqyasda təqdim edir. Məsələn, əgər Azərbaycan təhsil sistemi 
üçün vacib sayılan və bizim tədqiqat obyektlərimiz olan ABŞ-ın, 
Almaniyanın, Fransanın,. İngiltərənin, İsveçin, Belçikanın, 
Norveçin, İspaniyanın, Afnka və ərəb ölkələrinin, İranın, 
Türkiyənin, Rusiyamn, Ukraynanın, Belarusiyanın, Orta Asiya 
Respublikalannm, Gürcüstanın, Estoniyamn, Latfiya və Litfanm, 
Polşanın, Çexiyanm, Slovakiyanın, Ruminiyanın və digər 
ölkələrin təhsil sistemində olan müsbət təcrübəni öyrənib 
ümumiləşdirməklə yanaşı, onlann da etnopedaqoji materiallanm, 
tərbiyə komponentlərini, habelə, didaktika problemlərini 
sadaladığımız təcrübə nümunələri ilə müqayisəli şəkildə 
veririksə, biz həmin ölkələrin təhsil sistemini öyrənməklə bərabər 
öz respublikamızm təhsil sistemindəki örnəkləri də onlara təqdim 
etmiş oluruq. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda mövcud olan 
etnopedaqoji nümunələr digər ölkələrin eyni adlı nümunələrindən 
köklü 
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surətdə fərqlənir. Nəzərdən keçirtdiyimiz xarici ölkələrin 
etnopedaqoji nümunələri sırasında Azərbaycan etnopedaqoji 
nümunələri nəinki həcminə, miqdanna, hətta çoxşaxəli 
komponentlərinə görə böyük üstünlük təşkil edir. Apanlan 
müqayisələrdən aydın olur ki, Azərbaycanın ən nadir 
etnopedaqoji nümunələri sayılan ağılar, laylalar, oxşamalar, 
holavarlar, sayacı sözləri, atalar sözləri və məsəllər, deyimlər, 
düzümlər, sınamalar, sanamalar, nazlamalar, tyüklar, qoşmalar, 
bayatılar, təcnislər, gəraylılar, müxəmməslər, müstəzadlar, 
murəbbelər, tərkibəndlər, tərcibəndlər, qəsidələr, nəğmələr 
(muğamlar, təsniflər, rənglər, müqəddimələr, dəramədlər, 
diringilər, rəqslər, meyxanalar və s.), oyunlar (Kosa-Kosa, 
Novruz, Xəlil öldü, Donuz doydu, Şuppu-şuppu, Ənzəli, 
Fincan-fincan, Torba doldu. Qayış götürdü. Xan-xan oyunu və s.), 
rəvayətlər, nəsihətlər, traktatlar, dastanlar, nağıllar, əfsanələr, 
varsaqilər, başqa xalqlarda ya heç yoxdur, ya azdır, ya da ki 
Azərbaycan etnopedaqoji nümunələrinə çatmayan bir 
miqdardadır. Başqa bir müqayisə aparaq: Azərbaycan 
etnopedaqo- gikasında tərbiyənin üsul və vasitələrinin növü 
yüzlərlədir. Qətran Təbrizinin, Xətib Təbrizinin, Ə.Bəhmənyann, 
N.Gən- cəvinin, N.Tusinin, Arif Ərdəbillinin, Saib Təbrizinin, 
Sira- cəddin Urməvinin, Əssar Təbrizinin, M.Əvhədinin, Kişvə- 
rinin. Həbibinin, Sürurinin, Füzulinin, Aşıq Qurbaninin, Seyid 
Əzim Şirvaninin, Q.Zakirin, S.Ə.Nəbatinin, N.Vəzirovun, 
Ə.Haqverdiyevin,A.A.Bakıxanovun,M.F.Axundovun, M.Ş.Va- 
zehin,C.Məmmədquluzadənin,Y.V.Çəmənzəminlinin, N.Nəri- 
manovun, Ü.Hacıbəyovun, A.Şaiqin, S.S.Axundovun, S.Vur- 
ğunun və başqalannın əsərlərində yüzdən artıq növü tərbiyənin 
üsul və vasitələri kimi sadalanmış, onlar ən yüksək tərbiyəvi 
təsirə malik olan didaktik nümunə kimi diqqəti cəlb edir. 

Professor Əliheydər Həşimov öz tədqiqatlannda göstərir 
ki, zəhmətkeş kütlələrin komplektiv pedaqoji irsi ilə tanışlıq 
göstərir ki, uşağın ərsəyə çatdıniması işində xalq öz söhbət, 
öyüd-nəsihət, tələb, nümunə, əyani göstərmək, inandırmaq, 
vəziyyət, tövsiyə, təqdir etmək, məsləhət, göstəriş, izah 
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etmək, alışdırmaq, məşq, təlqin, yamsılamaq, xahiş, sınaq 
yoxlamaq, işə qoşmaq, arzulamaq, təəssüf, uğurlama (xeyir- dua), 
dilləşmə, (dilə tutmaq), tərifləmə, alqışlamaq, təkid, məcbur 
etmək, and, xəbərdarlıq, hədə-qorxu, qadağan etmək, məzəmmət, 
qınamaq, irad tutmaq, tənə etmək, başına qaxmaq, qarğış kimi 
onlarca üsullardan, həmçinin oyun folklor nümunələri (mahnı, 
nağıl, lətifə, nəsihətnamə, dastan, atalar sözü, məsəl və s.), 
bayram şənliyi, təbiət, əmək məişət şəraiti, adət-ənənələr, 
incəsənət, söz və s. vasitələrdən tez-tez istifadə etmiş və istifadə 
etməyi vacib bilmişdir. 

Sadaladığımız bu üsul və vasitələr deməyə əsas verir ki, bu 
gün etnopedaqogikamn da müqayisəli şərhinə ciddi ehtiyac 
duyulur. Belə halda qeyd olunmalıdır ki, müqayisəli 
pedaqogikanın inkişaf mərhələləri haqqında danışarkən, onun 
növlərini sistemə salarkən antik dövrdən başlayaraq günümüzə 
qədərki mərhələləri də unutmaq olmaz. Bir halda ki, 
etnopedaqogika tarixi-elmi pedaqogikanın əsas bölmələrindən 
hesab olunursa, deməyə haqqımız var ki, müqayisəli 
etnopedaqogika da müqayisəli pedaqogikanın ilkin mərhələsi 
sayıla bilər. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da, biz bu əsərdə ilk dəfə 
olaraq müqayisəli etnopedaqoji terminini işlədirik. 

Yeri gəlmişkən qeyd olunmalıdır ki, müqayisəli 
pedaqogikanın banisi fransız pedaqoqu J.Parijski (Mark Antuan 
Yulian Pariski, 1775-1848) olmuşdur. O, pedaqogika aləmində 
ilk dəfə olaraq «Müqayisəli pedaqogikaya dair araşdırma 
haqqında oçerk və ilkin qeydlər» əsərində (Fransa, Paris, 1817) 
«müqayisəli pedaqogika», «müqayisəli tərbiyə» terminlərini 
işlətmişdir. Ondan sonra isə böyük rus pedaqoqu K.D.Uşinski, 
L.N.Tolstoy həmin terminlərdən istifadə etmişlər. Başqa sözlə 
desək, bu terminlərə keçmiş SSRİ məkanında yalnız 
K.D.Uşinskinin və L.N.Tolstoyun əsərlərində rast gəlmək 
mümkündür. 

K.D.Uşinskinin əsərlərində «müqayisəli pedaqogika», 
«müqayisə üsulu», «müqayisə priyomu» epizodik yozumda 
sadalansa da, müasir Azərbaycan pedaqoqlarmdan olan pedaf 

elmlər doktoru, professor, əməkdar elm xadimi 
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N.M.Kazımov respublikamızda ilk dəfə olaraq K.D.Uşinskinin 
müqayisə priyomuna müraciət etmişdir. O, müqayisə priyo- 
mımu fundamental tədqiqat əsərləri vasitəsilə daha geniş şəkildə 
şərh edərək onun elmi pedaqoji, psixoloji, fizioloji, metodoloji, 
qnesoloji mahiyyətini açıqlamışdır. 

Bütün bunlara istinadən qeyd olımmalıdır ki, müqayisəli 
pedaqogikamn inkişaf mərhələlərinin həm şərti, həm də konkret 
şəkildə müəyyənləşdirmək olar. 

Müqayisəli pedaqogikanın mərhələlərini şərti şəkildə 
aşağıdakı kimi qeyd edək: 

Birinci mərhələ antik dövrü özündə əks etdirir. Bu dövr 
üçün səciyyəvi olan bütün etnopedaqoji nümunələrin 
müqayisəsini vermək daha düzgün olardı. Güman edirik ki, bu 
sahədə çalışan tədqiqatçılar qeyd olunanlara dair tədqiqləri ilə öz 
sözlərini deyəcəklər. 

İkinci mərhələ orta əsr dövrünü əhatə edir. Bu dövrdə 
yaranmış etnopedaqogikaya dair nümunələrin müqayisəli şərhi 
həmin dövr üçün səciyyəvi olan şifahi xalq ədəbiyyatı 
nümunələrindəki təlim-tərbiyə haqqındakı fikirləri özündə 
birləşdirir. Bu dövrə aid olan materiallan üzə çıxanb müqayisəli 
şəkildə vermək ayn-ayn xalqlann adətlərini, ənənələrini, 
əxlaqi-mənəvi dəyərlərini, əqidə xüsusiyyətlərini öyrənib 
qiymətləndirmək mümkündür. Başqa sözlə desək, antik dövrün 
sonundan başlayaraq orta əsrlərin sonuncu rübünə qədər olan 
dövrünü müqayisəli pedaqogikanın şərti olaraq ikinci mərhələsi 
adlandırmaq olar. 

XVIII-XIX əsrlərdə mövcud olan etnopedaqoji 
nümunələri şərti olaraq müqayisəli pedaqogikanın üçüncü 
mərhələsi adlandırsaq, səhv etmərik. Çünki bu dövrdə mövcud 
olan istər şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrində, istərsə də yazılı 
ədəbiyyatda müqayisə üçün kifayət qədər materiallar vardır. 

İkincisi, bu dövr üçün əhəmiyyətli olan tədqiqat 
materiallan da müqayisəli pedaqogikanın ən zəngin xəzinəsi 
hesab olunur. 

Bu dövr üçün ən görkəmli material kimi böyük çex 
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pedaqoqu Y.Komenskinin həm didaktika, həm də tərbiyə 
nəzəriyyəsi sahəsindəki ideyalan, müddəalan, tövsiyələri 
müqayisə üçün son dərəcə dəyərli mənbə sayılmalıdır. Təkcə 
onun «Böyük didaktika» əsərindəki elmi istiqamətlər yüzlərlə 
müqayisənin obyekti kimi seçilə bilər. Və yaxud «Yeni təşkil 
olunmuş məktəbin qaydalan» adı altında yazdığı silsilə 
materiallan qeyd olunan dövr üçün çox zəruri müqayisə 
materiallarıdır. 

Şərti olaraq müqayisəli pedaqogikanın inkişafinm 
sonuncu-dördüncü mərhələsini isə XX əsrin birinci rübündən bu 
günümüzə qədərki dövrü hesab etmək olar. 

Bu mərhələdə isə həm etnopedaqogikamn, həm 
pedaqogika tarixinin, həm elmi pedaqogikanın, həm də milli 
pedaqogikanın ən xarakterik cəhətlərini müqayisə edə bilərik. 
Özü də bu müqayisə üçün zəmin yaradan mərhələlər yuxanda 
sadaladığımız mənbələrdən ən zəngini sayılmalıdır. 

Haqqında danışılan mərhələlər üzrə təlim, tərbiyə və təhsil 
məsələlərini müqayisəli şəkildə şərh etmək üçün respublikamızda 
yeni tədqiqat əsərlərinin meydana gəlməsini xüsusi qeyd eləmək 
lazımdır. Bu gün respublikamızda Əhməd Seyidovun, Əliheydər 
Həşimovun, Hüseyn Əhmədovun, Yusif Talıbovun bu sahədəki 
ənənələrini layiqincə davam etdirən tədqiqatçıların meydana 
çıxmasmı təqdirəlayiq hal hesab etmək olar. Belələrindən biri 
olan pedaqoji elmlər doktoru Fərrux Rüstəmov Azərbaycan 
pedaqoji fikir tarixi üçün dəyərli materiallar hesab edilən təlim, 
tərbiyə, təhsil ənənələrini xronoloji ardıcıllıqla tədqiq etməldə 
yanaşı, qədim dövrlərin Şərq, Qərb və yeni dövrün pedaqogika 
tarixinə dərindən nüfüz edərək bir sıra qiymətli əsərlər nəşr 
etdirmişdir. Nümunə təriqilə onun «Qərb pedaqogika tarixi» adlı 
əsərinə müraciət etsək, fikrimizi daha aydın şərh etmiş olanq. 

F.A.Rüstəmovun adı çəkilən kitabında müqayisəli 
pedaqogikanın şərti adlandırdığımız əsas mərhələlərinə dair 
istənilən qədər material var. Həmin əsərdə antik dövrdə 
Yunanıstanda və Romada məktəb və pedaqoji fikir tarixinə 
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dair mühüm əhəmiyyət kəsb edən informasiyalar, məlumatlar, 
ideyalar, müddəalar, konsepsiyalar, nəzəriyyələrlə yanaşı bir sıra 
mütəfəkkirlərin maarifçilik görüşləri barədə də materiallar 
verilmişdir. 

«Min illik dövrü əhatə edən antik pedaqogika b.e.ə. VII- VI 
əsrlərdə meydana gəlmiş, əvvəlcə İoniyada, sonralar İtaliyanın 
Roma şəhərində, nəhayət Afinada təşəkkül tapmış və inkişaf 
etmişdir. Romada isə antik pedaqoji fikir b.e.ə. II-I əsrlərdə 
yaranmış, eramızın V-VI əsrlərinə qədər apancı mövqeyə malik 
olmuşdur. Antik dövrün orijinal pedaqoji nəzəriyyələri Şərqin 
pedaqoji ənənələrini mənimsədikdən sonra tərəqqi yoluna qədəm 
qoymuşdur. Qədim İkiçayarasının (Mesopotamiyanın), 
Babilistanın, Misirin, Hindistanın, Çinin pedaqoji ənənələri antik 
pedaqoji fikrin təşəkkülü və inkişafına mühüm təsir göstərmişdir. 
Qərbin Şərqlə əlaqələri yunanlara böyük uğurlar qazandırmışdır. 
Onlar Şərqin riyaziyyat, həndəsə, astronomiya, kosmologiya, 
coğrafiya və b. elmlərlə bağlı biliklərini mənimsəmiş, onlan 
Yunanıstanda elmin və mədəniyyətin inkişafına yönəltmişlən> 
(Bax. Qərb pedaqogika tarixi, səh. 56) deyən müəllif 
Yunanıstanda maarifçiliyin inkişaf tarixinin təşəkkül tapıb inkişaf 
etməsini Qərbin və Şərqin pedaqoji ənənələrinin müqayisəsindən 
aldığı fikrə istinad edərək sübuta yetirmişdir. 

F.Rüstəmovun adı çəkilən elmi-tədqiqat əsərində pedaqoji 
ənənələrin müqayisəsi üçün çox böyük bir sistem vardır. Həmin 
sistemi nəzərdən keçirək; 

- qədim Avropada və ABŞ-da pedaqogika tarixinin bir elm 
və tədris fənni İdmi inkişafı; 

- rusiyada pedaqogika tarixinin bir elm və tədris fənni kimi 
inkişafi; 

- azərbaycanda pedaqogika tarixinin bir elm və tədris fənni 
kimi inkişafı; 

- qədim sivilizasiyalarda tərbiyənin təşəkkül forma- lannın 
yaranması; 

- antik dövrdə Yunanıstanda məktəb və pedaqoji fikir 
(Sparta tərbiyə sistemi. Afina tərbiyə sistemi); 
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- qədim Yunanıstanda pedaqoji nəzəriyyələrin təşəkkülü 
və inkişafı (Pifaqor, Heraklit, Demokrit, Sokrat, Platon, 
Aristotel); 

- ellinizm dövründə tərbiyə və təhsil (Lenon, Epikür); 
- qədim Romada tərbiyə, məktəb və pedaqoji ideyalar 

(Böyük Katon, Siseron, Seneka, Mark Avreli, Plutarx, Kvin- 
tilyan); 

- xristianlığaqədərki dinlərdə tərbiyə («Avesta»da, 
«Tövrat»da əxlaqi-mənəvi dəyərlər); 

- erkən xristianlıqda tərbiyə və təlim; 
- bizans imperiyasında məktəb, pedaqoji fikir və onlann 

inkişaf mərhələləri; 
- bizansın pedaqoji nəzəriyyələri (Vasili Qeysəriyyəli, 

İohann Zlatoust, Maksim İspoveÄıik, İohaıln Mansur Dəməşqi, 
Fotiy və b.); 

- erkən orta əsrlərdə Qərbi Avropa ölkələrində tərbiyə, 
məktəb və fəlsəfi-pedaqoji fikir (Flavii Kassidor, Evreli Avqustin, 
Pyer Abelyar, Vinsent de Voeve və b.); 

- intibah və islahatlar dövründə Qərbi Avropada məktəb, 
tərbiyə və pedaqoji fikir (Dante Aligeri, Vittorina de Feltre, 
Tomozo Kampanella, Fransua Rable, Mişel de Monten, Xuan 
Luis Vives, Tomas Mor və b.); 

- XV əsrdən XVII əsrin əvvəllərinə kimi Qərbi Avropada 
məktəb; 

- şərqi Slavyanda, Kiyev Rusunda və Rus dövlətində 
məktəb və tərbiyə. 

Göründüyü kimi, bu sistemə daxil olan pedaqoji 
ənənələrin, nəzəriyyələrin nəzərdə tutduğumuz mərhələlərdəki 
mövqeyini müqayisəli şəkildə şərh edilməsi pedaqoji fikir 
tarixinin zənginləşməsi baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb 
edəcəyi şəksizdir. Ona görə ki, bu müqayisələr şagrd- lərin, 
tələbələrin (xüsusilə magistrantlann), aspirantlann, dissertantların 
təlim, tərbiyə, təhsil sahəsində çalışan mütəxəssislərin 
elmi-dünyagörüşünü zənginləşdirmək baxımmdan mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Moskvada çap olunan «Sravnitelnaya pedaqogika» (Bax, 
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Sokolova M.A., Kuzmina E.N., Radionov, M.L. Sravnitelnaya 
pedaqogika. Moskva, Prosveşeniye, 1978) adlı dərs vəsaitində 
müqayisəli pedaqogikanın inkişaf mərhələləri təhlil olunur. Lakin 
müəlliflər həmin mərhələləri şərh edərkən yalnız orta əsrlərdən 
sonra^ dövrəlri təhlil etmişlər. Müəlliflər müqayisəli 
pedaqogikanın inkişaf mərhələlərini heç bir şərti nəzərə almadan 
ona görə orta əsrlərdən əvvəlki dövrlərə şamil etməmişlər ki, 
məhz bu dövrdə müqayisəli pedaqogika nəzəriyyəsi haqqında 
tədqiqat aparanlar meydana gəlməyə başlamışdır. Unutmaq 
olmaz ki, insan cəmiyyəti mövcud olduğu dövrdən başlayaraq 
pedaqoji fikir mövcuddur. Pedaqoji fikrin isə müqayisəli təhlili 
zəngin faktlann, obyektiv təhlillərin üzə çıxanimasına şərait 
yaradır. 

Bizim fikrimizcə, müqayisəli pedaqogikamn bizim qeyd 
etdiyimiz mərhələlərindən sonrakı mərhələsi müqayisəli 
pedaqogikanm nəzəri əsaslarmm yaranması mərhələsidir. 
Yuxanda adı çəkilən dərs vəsaitində müəlliflərin məhz bu 
mərhələ haqqında dediklərinə də öz münasibətimizi bildirmək 
istərdik. 

Müəlliflər göstərirlər ki, bu dövrdə bir sıra inqilablar baş 
vermiş, kapitalizmin sürətli inkişafı özünü bariz şəkildə 
göstərmişdir. Bunun nəticəsində, Avropanın və Asiyanın müxtəlif 
ölkələrində mövcud təhsil sistemi və təlim-tərbiyə işinin 
müqayisəsi üçün zəmin yaranmışdır. Məhz ona görə də xarici 
ölkələrin istər məktəbəqədər, istər ümumtəhsil məktəblərində, 
istər peşə təhsili sistemində, istərsə də ali məktəb strukturlarmda 
müqayisə obyektləri daha çox diqqəti cəlb etməyə başlamışdır. 
Unutmaq olmaz ki, bu dövrdə, yəni XVIII əsrin birinci yansından 
XIX əsrin ortalanna qədərki dövrlərdə görkəmli pedaqoqlann 
müxtəlif xarakterli əsərləri işıq üzü görmüşdür. Həmin əsərlərdən 
faydalanan maarifse- vərlər bu dövr üçün müqayisəli 
pedaqogikanın ilk nümunələrini yaratmağa başlamışlar. 
Bunlardan ilkin hesab olunan «müqayisəli pedaqogikamn atası» 
adma ilk dəfə layiq görülən fransız pedaqoqu Mark Antuan 
Juliyen Parijski olmuşdur. 

Juliyen Parijski «Müqayisəli pedaqogikaya dair 
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araşdırma və ilkin qeydlen> əsəri vasitəsilə, necə deyərlər, 
müqayisəli pedaqogika ilə bağlı ilk müjdəsini vermişdir. O, böyük 
zəhmət hesabına Avropa ölkələrinin təhsili, telimi və tərbiyəsi 
üçün xarakterik olan tərəfləri öyrənmiş və ümumiləşdirmişdir. 

J.Parijski apardığı müşahidələrə, araşdırdığı tədqiqat 
materiallanna istinad edərək elmi pedaqogikanın daha bir yeni 
sahəsini icad etmişdir. Otıun adı ilə bağlı olan müqayisəli 
pedaqogika beynəlxalq alem üçün müjdə sayılan Avropa 
örnəklərinin təhsil sisteminin müqayisəli şərhinə həsr edilmişdir. 

Juliyan Parijski müqayisəli pedaqogikanm nəzəriyyə və 
təcrübəsinin tekmilləşdirilməsini, Avropanın bütün ölkələri üçün 
yardımçı ola bilən pedaqoji nəzəriyyənin işlənilib hazırlanmasım 
zəruri sayırdı. O, tərbiyə məsələləri üzrə müxtəlif ölkələrin 
nümayəndələrindən ibarət beynəlxalq komissiyanm yaradılmasını 
da zəruri sayırdı və belə güman edirik ki, həmin komissiya 
müntəzəm olaraq sorğu vərəqləri və hesabatlar vasitəsilə müxtəlif 
Avropa ölkələrində təlim- tədris müəssisələrinin materiallarmı, 
tərbiyə və təhsil üsullanna dair materiallan toplanılmalı, təsnif 
etməli və tutuşdurmalıdır. Yuliyan pedaqoq-mütəxəssislər 
hazırlanması üçün xüsusi təhsil müəssisəsi açılmasını, bir neçə 
dildə çıxan pedaqoji jurnal çap olunmasını, Avropanın ən mühüm 
mədəni mərkəzlərinin nümayəndələrinin arasından maarif 
məsələlərilə bağlı ardıcıl yazılı fikir mübadiləsi apanimasını çox 
vacib sayırdı. 

Müəlliflərin fikrinə görə, təxminən 1870-1900-cu illəri 
əhatə edən, yəni XDC əsrin ikinci yansmda müxtəlif ölkələrdə 
ümumi-icbari təhsil haqqında dövlət səviyyəsində qərarlar qəbul 
olunmağa başladı. Avropada kilsə tərəfindən açılan təhsilin 
strukturu, məqsədə və məzmununa görə, demək olar ki, bütün 
Avropada bir-birinə bənzəyən məktəblərlə yanaşı, dövlət və 
bələdiyyə məktəbləri də meydana çıxmağa başladı ki, həmin 
məktəblər hər bir ölkənin milli xüsusiyyətlərini daha yüksək 
səviyyədə əks etdirirdi. 
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inkişaf etməkdə olan müxtəlif ölkələrdə təhsil sı aleminin 
təkmilləşdirilməsi problemlərinə olan maraq və məktəbin 
müqayisəli tətbiqi zərurəti getdikcə artır, digər tərəfdən XIX əsrin 
sonu üçün müqayisəli pedaqogikanın bir sıra nəzəri əsaslan və 
əməli vəzifələri müəyyənləşirdi. Bu zaman xarici pedaqoji 
təcrübəyə dair materiallann toplanması, araşdırılması və çapı, öz 
ölkələrində təhsil və tərbiyə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi 
məqsədi ilə müxtəlif təhsil sistemlərinin və müsbət cəhətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi və faydalı təcrübənin əks edilməsi üçün 
məqam yaranırdı. 

Müəlliflərin araşdırmalanna görə məhz belə məqamda 
təhsilin quruluşu ilə tanış olmaq üçün bir sıra alimlər iri miqyaslı 
müşahidələr aparmağa başlamışdılar. Bu müşahidələrin 
nəticələrində müəlliflər bir çox hallarda öz milli məktəblərinin 
təkmilləşdirilməsi yollanm qələmə alırdılar. Sorbonnada fəlsəfə 
professoru olan fransız Viktor Kuzenin, alman pedaqoqlanndan 
S.A.JCruze, Fridrix Tirş,. mühəndis F.Harkrot, Amerika 
pedaqoqlan Q.Mann, Q.Bemard, K.Stou, Ç.Turber, A.Fleksner, 
ingilis pedaqoqu M.Sedler və b. əsərləri məhz bu qəbildəndir. 

Bu sahədə rus pedaqoqlan K.D.Uşinski və L.N.Tolsto- yun 
tədqiqatlan da diqqətə layiqdir. Xaricdə məktəblərin vəziyyətinin 
təhlili K.D.Uşinski üçün rus təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi 
barədə mühakimələr yürütmək üçün zəmin yaratdı. 

L. N.Tolstoy nəinki məqalələrində, hətta bədii 
əsərlərində bu məsələyə yer verirdi. Lakin rus pedaqoqlanndan 
fərqli olaraq Azərbaycan pedaqoqlan xarici pedaqogikanın 
müsbət xüsusiyyətlərindən səmərəli bəhrələnməyi çox vacib 
hesab etmişlər. Belə ki, görkəmli maarif xadimi akademik Mehdi 
Mehdizadə YUNESKO-nun nümayəndəsi kimi xaricdə olarkən 
bu ölkələrin maarif sistemini ətraflı öyrənmiş, məktəb 
təcrübəsinin uğurlannı ətraflı təhlil etmişdir. Onun qəlbində, 
fikrində isə onu narahat edən problemlər - Azərbaycan xalqının 
problemləri olmuşdur. O, fikrən hər şeyi müqayisə edirdi. 
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Amerika məktəblərində psixoloji xidmətlərin az qala bir 
əsrlik tarixi var. İngiltərə, Fransa, Almaniya, Yaponiya 
məktəbləri bir-birindən nə qədər fərqlənsələr də, bir- birilərinə 
həm də oxşayırlar. Onlann hamısı psixologiya və pedaqogika 
elminin uğurlarına məharətlə arxalanır. Mehdi Mehdizadə 
pedaqogika və psixologiyanı müəllimin Qoşa qanadı adlandınrdı. 
Onun fikrincə, müəllim bu bənzərsiz elmlərə yiyələndikdə əsl 
tərbiyəçiyə çevrilir. «Akademik Mehdi Mehdizadə ömrünün 
işığı» kitabma (kitabm müəllifi prof. V.Xəlilovdur) istinadən 
qeyd etdiyimiz bu fikir onu göstərir ki, Azərbaycan alimləri də 
müqayisəli pedaqogikanın öncüllərindəndir. Lakin possovet 
məkamnda Azərbaycan alimləri, Azərbaycan pedaqoji fikri bu 
tədqiqatlara cəlb edilməmişdir. Ona görə də təhlil etdiyimiz 
«Sravnitelnaya pedaqogika»da Azərbaycanın pedaqoji ənənələri 
nəzərə alınmamışdır. Həmin kitabın müəlliflərinin fikrincə xarici 
ölkələrin məktəbləri və pedaqogikası bir çox rus müəllim və 
pedaqoqlann diqqətini cəlb etmişdir. XIX əsrin sonu-XX əsrin 
əwələrində çap olunan rus pedaqoji jumallan «İbtidai məktəb», 
«Müəllim», «Tərbiyə jurnalı», «Pedaqoji toplu», «Xalq maarif 
nazirliyinin jurnalı» və i.a. rus pedaqoqlannm xaricdəki pedaqoji 
nəzəriyyələrinin və məktəb təcrübəsinin təsviri və təhlilinə dair 
məqalələrini, həmçinin xarici pedaqoqlann tərcümələrini çap 
edirdi. Rus müəlliflərinin ayn- ayn tədqiqatlan xaricdəki məktəb 
və pedaqoji nəzəriyyə problemlərinə həsr edilirdi. 

XIX əsrin II yansında Qərbdə öz ölkələrində xaricdəki 
təhsil və tərbiyə haqqındakı statistik məlumatlən informatik 
materiallan ardıcıl olaraq toplayan, araşdıran və yayan əvvəlcə 
milli, daha sonra isə beynəlxalq tədqiqat müəssisələri, 
«muzeylər», yaxud «institutlan> meydana çıxmağa başladı: 
«London beynəlxalq sərgisi» (1851), Vaşinqtonda «Maarif 
xidməti» (188), Parisdə Pedaqogika muzeyi və mərkəzi ibtidai 
təhsil kitabxanası (1879) və s. haqqında danışılan kitabın 
müəllifləri yazırlar ki, XIX əsrin 70 - illərində Osmanlı və 
Avstriya - Macanstan imperiyalarının tərkibinə daxil olan 
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slavyan xalqlannm nümayəndələri pedaqoqlann müqayisəli 
pedaqogikaya dair araşdırmalan özünəməxsus səcəyyə daşıyırdı. 
Bu pedaqoqlar məktəb vasitəsilə slavyan xalqlannm birləşməsi və 
mlliliyi, müstəqilliyi əldə etmələrinə yardımçı olmağa can 
atırdılar. Müəllimlərin - xorvatlar, serblər, slovak- lar, çexlər, 
polyaklar və moraviyalılann 1871-ci ildə Zaqrebdə keçirilən 
qurultayında pedaqogika tarixində ilk beynəlxalq pedaqoji jurnal 
- «Slavyan pedaqoqu» jurnalı (1872-1874) təsis olundu ki, həmin 
jumalm vəzifəsi slavyan xalqlannm mədəni əlaqələrinin 
möhkəmləndirilməsi, yadelli istiladan xilas olmaq üçün mübarizə 
aparmaq məqsədilə xalqlann birliyinə nail olmaq idi. Jurnalda 
həmin xalqlann dillərində slavyan ölkələrində maarifin vəziyyəti 
haqqında məqalələr çap edilirdi. 

Müqayisəli pedaqogikanın inkişafının ikinci mərhələsi 
kitab müəlliflərinə görə, XX əsrin birinci rübündən ikinci dünya 
müharibəsinin başa çatmasına qədər olan bir dövrü əhatə edir. 
Rusiyada baş verən Oktyabr inqilabı, SSRİ-də sosializmin 
qurulması, bir çox ölkələrdə kommunist partiyala- nnm meydana 
çıxması və sinfi mübarizənin güclənməsi bəşər həyatının bütün 
tərbiyə sisteminə təsir göstərdi. Bu dövrdə xarici ölkələrin 
mütərəqqi qüvvələri məktəbin demokratikləşdirilməsi, 
zəhmətkeşlərin təhsil hüququnun real şəkildə təmin edilməsi 
uğrunda mübarizəyə başladılar. Eyni zamanda, hakim siniflər 
təhsil üzərində monopoliyalannı qoruyub saxlamağa can atır, 
sosialist ideyalannin təhsil alan gənclər arasında yayılmasının 
qarşısını almaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirdilər. 

Müəlliflərə görə, bu dövrün müqayisəli pedaqogikası təkcə 
ictimai quruluşu müxtəlif olan ölkələr arasında yox, həm də 
müxtəlif dünya ölkələri arasında da mövcud sosial-iqtisadi və 
siyasi ziddiyyətləri əks etdirir. Belə ki, kapitalist ölkələrində 
təhsillə iqtisadiyyatın qarşılıqlı təsirini nəzərə alan pedaqoqlar 
məktəbin xaricdəki inkişafını getdikcə daha diqqətlə izləyirlər. 
Onlardan bir çoxu: AİBŞ-dan İsaak L.KendI, Poİ Monro, Vilyam 
Rassel, Corc Kaunts, Almaniyada Frans 
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Hilker, Fridrix Şneyder, İsveçrədən Pedro Rossello və başqaları 
müqayisəli pedaqogikanı elmi fəaliyyətlərinin predmeti kimi 
seçmişdilər. 

Ali təhsilin inkişafı, icbari təhsilin müddətinin uzadılması 
və səviyyəsinin artırılması, müxtəlif istiqamətlərə, tiplərə və 
səviyyələrə məxsus məktəblərin inkişaf etməsi, təhsil və tərbiyə 
üsullannm təkmilləşdirilməsi zərurəti Avropa və Amerikanın 
kapitalist ölkələrinin əksəriyyəti üçün ümumi olan bir sıra 
problemlər irəli sürdü. 

Pedaqoji amillərin beynəlxalq miqyasda dərk edilməsi 
zərurəti müxtəlif regional və beynəlxalq elmi-tədqiqat 
təşkilatlannm yaradılmasına səbəb oldu: Kolumbiya 
Universitetinin pedaqoji kolleci nəzdində Beynəlxalq İnstitut 
(ABŞ) 1923-cü ildə yaradıldı; Berlindəki Mərkəzi tərbiyə və 
tədris İnstitutunun xarici pedaqogika və məktəb şöbəsi 1925-ci 
ildən etibarən elmi-tədqiqat və əməli işi fəallaşdırdı; Millətlər 
Şurasının təşəbbüsü ilə Beynəlxalq maarif bürosu - BMB 
yaradıldı (Cenevrə, 1925-ci il). 

Büronun vəzifələrinə və səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aid 
idi: BMB üzvü olan ölkələrdə xüsusi anketlər və sorğu vərəqələri 
vasitəsilə təhsilin vəziyyətinə dair materialların toplanması; 
pedaqoji idarə və cəmiyyətlər arasında əlaqələrin yaradılmasında 
vasitəçilik edilməsi; «Beynəlxalq tərbiyə və təhsil illiyi»nin nəşri; 
elmi işlərin çap olunması; müşavirə və seminarların keçirilməsi; 
ayrı-ayrı məsələlərə dair tövsiyələrin işlənib hazırlanması və s. 

Müəlliflərin bu mərhələyə dair məlumatlannda: 
- avropa və Amerikada müxtəlif ölkələrdəki vıhsil 

sistemlərilə tanışlıq məqsədilə elmi konfrans və seminarlar, 
beynəlxalq görüşlər və xarici məktəblərin öyrənilməsinin digər 
formaların çox geniş tətbiq edilməsi; 

- müqayisəli pedaqoji araşdırmalann özünəməxsus 
üsullarının müəyyənləşdirilməsi, onlann əməli vəziiələıinin 
genişləndirilməsi. Müqayisəli pedaqogika sahəsindəki 
araşdırmaların daha dərin, məqsədyönlü xarakter kəsb etməsi; 
maarifin təhlili həmin ölkələrin mədəni-tarixi və sosial- 
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iqtisadi həyatının vəziyyətini nəzərə alınmaqla apaniması; 
- iyirminci illərdə və ondan sonrakı dövrdə müqayisəli 

pedaqogika nəzəriyyəsi məsələlərinə dair bir sıra araşdır- malann 
çap edilməsi. Belə ki, məsələn, professor İ.KendI «Müqayisəli 
pedaqogika sahəsində araşdırmalan> (Boston, 1633) adlı 
əsərində müqayisəli pedaqogikanın əhəmiyyəti, predmeti və 
üsullanm nəzərdən keçirib, İngiltərə, Fransa, Almaniya, İtaliya, 
Rusiya və ABŞ-dakı təhsil sistemlərinin müqayisəli təsvirini 
verib: 

- müqayisəli pedaqogika mərkəzlərinin fəaliyyətinin 
ABŞ-dakı «Sülh korpusu», Almaniyadakı «Alman tərəqqi 
xidməti», «Danimarka gənclərinin inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 
işi», «Skandinaviya sülh korpusu». Yaponiyadakı «Sülh 
korpusu» və i.a. üçün üzvlər hazırlamaqla məşğul olması; 

- inkişaf etmiş ölkələrin müqayisəli pedaqogikasının 
qarşısmda duran vəzifələr sırasında bəzi ölkələrin məktəb və 
pedaqogikanın vəziyyəti haqqında uydurmalann yayılması əsas 
yer tutması; 

- tərbiyə və təhsil sahəsində həyata keçirilən bəzi 
ideyalann inkişaf etmiş dövlətlərin siyasətinin tərkib hissəsini 
təşkil etməsi; Almaniyadan olan professor F.Şneyderin 
müqayisəli pedaqogikanın mahiyyəti haqqında qiymətli fikirlər 
irəli sürməsi; Amerika pedaqoqu F.Qruberin də onun fikirlərini 
müdafiə etməsi; 

- inkişaf etmiş ölkələrin müqayisəli pedaqogikasının tədris 
təcrübəsi bəzi ölkələrin tarixinin, siyasətinin, iqtisadiyyatı və 
mədəniyyətinin siyasi tərbiyə sistemində öyrənilməsinə dair 
tövsiyələrin, sərəncamlann, metodiki və əyani tədris vəsaitlərinin, 
ədəbiyyat siyahılannm və digər materiallarm işlənib 
hazırlanmasında özünü binizə verməsi və s. məsələlər göstərilir. 
Bu ölkələrin hakim sinifləri siyasi tərbiyənin əsas vəzifələri kimi 
aşağıdakılan irəli sürürlər: 

Müqayisəli pedaqogikanın inkişafının üçüncü mərhələsini 
müəlliflər 1940-cı ildən 1991-ci ilə qədərki dövrü hesab edirlər. 
Onlara görə bu dövrdə (mərhələdə) bir tərəfdən 
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beynəlxalq siyasi vəziyyətdəki bir sıra mühüm dəyişikliklər, digər 
tərəfdən isə elm və texnikanın sürətli inkişafı müqayisəli 
pedaqogikanın inkişafina təkan verdi. Avropa və Asiyanın bir sıra 
ölkələrində xalq demokratik inqilablannm qələbəsi, dünya 
sosialist sisteminin təşəkkülü və möhkəmlənməsi yer üzündə 
qüvvələr nisbətini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirmişdi. 

Elm və texnikanın inkişafı getdikcə daha yüksək ixtisasa 
malik xüsusi kadrlann hazırlanmasını və ümumi təhsilin 
səviyyəsinin durmadan yüksəldilməsini tələb edir, lakin inkişaf 
etmiş ölkələrdə maarifin inkişafı sosial münaqişələrin 
kəskinləşməsinə gətirib çıxanrdı. 

Bu mərhələ üçün müəlliflərin məlumatlarmm sistemi 
aşağıdakı kimi olmuşdur; 

- YUNESKO-nun yaradılması müqayisəli pedaqogikanm 
sərhədlərini genişləndirdi; 

- 1945-ci ildə Parisdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatmm 
təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə bu təşldlatm öz 
qarşısında çox mühüm vəzifələr qoyurdu. Həmin vəzifələrdən ən 
başlıcası bütün səviyyələrdə təhsilin inkişafına yardımçı olmaq, 
xüsusən də məktəb və məktəbdənkənar təhsilin bütün texniki 
tərəflərinin yaxşılaşdıniması və inkişafına kömək göstərmək idi. 
İkincisi, bu təşkilata üzv olan ölkələrə, ilk növbədə, inkişaf 
etməkdə olan ölkələrə, təhsil, elm və mədəniyyətin inkişaf 
etdirilməsi proqramlannm köməyi ilə onların iqtisadi və sosial 
tərəqqisinin sürətləndirilməsində yardımçı olmaq; üçüncü vəzifə 
beynəlxalq əməkdaşlığı dəstəkləmək və sitimullaşdırmaq, mədəni 
- maarif məqsədləri üçün həyata keçirilən W beynəlxalq 
mübadilələri təşkil edənləri həvəsləndirmək, üzv olan bütün 
ölkələrə təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində müvafiq sənədləri 
təqdim edən informasiya mərkəzi kimi xidmət göstərmək isə ən 
ümdə vəzifələrdən idi; 

- Təşkilat müqayisəli pedaqogika sahəsində araşdırmalar 
aparmaq üçün zəruri olan materiallarm toplanmasım həyata 
keçirir, dünya ölkələrində maarifin vəziyyəti haqqında illik və 
digər sorğu kitablan çap etdirir, tərbiyə, təhsil, həmçinin 
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müqayisəli pedaqogika problemlərinə dair beynəlxalq konfranslar 
təşkil edir. 

- Müqayisəli pedaqogika cəmiyyətlərinin ümumdünya 
şurası YUNESKO nəzdində olan Beynəlxalq maarif burosu ilə 
birlikdə hər rübdə nəşr olunan bülleten (Cenevrə) buraxır; 

- Təşkilat üçün beynəlxalq təsviri və statistik materiallann 
təkmilləşdirilməsi və mümkün qədər vahid şəklə salınması, 
həmçinin müqayisəli pedaqogikanın nəzəri problemlərinin 
araşdmlması işi ilə beynəlxalq maarif bürosu və 1951- ci ildə təsis 
olunan Hamburq Pedaqogika İnistutu məşğul olur. İnistutun 
nizamnaməsində onun fəaliyyəti aşağıdakı şəkildə 
müəyyənləşdirilib: YUNESKO-nun Baş Konfransının 
müəyyənləşdirdiyi əsas istiqamətlərə müvafiq olaraq, müqayisəli 
pedaqogikaya dair geniş beynəlxalq əhatəyə malik tədris 
proqramı hazırlamaq və çap etdirmək; müxtəlif ölkələr arasında 
pedaqoji mübadilə və qarşılıqlı anlaşmanın yaxşılaşdıniması 
məqsədi ilə proqramın həyata, keçirilməsinə çalışmaq; inkişaf 
etməkdə olan ölkələrə yardım proqramından irəli gələn əsas 
pedaqoji problemlənn araşdınimasma YUNESKO Kati^)Iiyinə 
yardımçı olmaq; institutun beynəlxalq miqyasda i'fəaliyyətində 
iştirakını dəstəkləmək məqsədilə öz ölkəsinin pedaqoqlan ilə 
təmaslan təmin etmək; 

- Bu dövrdə bir sıra digər beynəlxalq və milli təşkilatlar da 
meydana çıxdı. Məsələn, 1956- cı ildə yaranan ABŞ Müqayisəli 
Pedaqogika Cəmiyyəti qarşısına aşağıdakı məqsədləri qoymuşdu: 
müqayisəli pedaqogikanın kollec və universitetlərdə 
öyrənilməsinə yardımçı olmaq; müqayisəli pedaqogikaya dair 
elmi^ araşdınimaya, müqayisəli pedaqogika məsələlərinə dair 
tədqiqat əsərlərinin və ən yeni irforma- siyanm yayılmasına 
kömək etmək: pedaqoji hadisələri digər ictimai hadisələrlə 
qarşılıqlı əlaqədə araşdırmaq və qiymətləndirmək məqsədilə 
başqa bilik sahələrində çalışan alimlərlə əməkdaşlıq etmək; 
müxtəlif ölkələrin müqayisəli pedaqogika mütəxəssislərilə 
əməkdaşlığı, YUNESKO, Beynəlxalq Maarif Burosu və digər 
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı genişlən 
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dirmək; 
- Cəmiyyətin şöbələri illik müşavirə və konfranslar keçirir, 

monoqrafiyalar, toplular və «Müqayisəli pedaqogikaya dair 
icmal» jurnalı («Comparative Education Review») çap etdirir; 

- Londonda təsis edilmiş (1961) Avropa müqayisəli 
pedaqogika cəmiyyətinin vəzifələri isə aşağıdakı kimi 
müəyyənləşdirilib: pedaqogikada müqayisəli metodu inkişaf 
etdirmək, müqayisəli pedaqogikaya dair tədqiqatlan təsvir etmək, 
pedaqoji tədris müəssisələrində müqayisəli pedaqogika kursunun 
tədrisini genişləndirmək və keyfiyyətini yüksəltmək; müqayisəli 
pedaqogika sahəsində tədqiqat işlərinin çapına yardımçı olmaq, 
mütəxəssislərin görüş və konfranslannı təşkil etmək, xaricdəki 
müqayisəli pedaqogika cəmiyyət və mərkəzlərilə əməkdaşlıq 
etmək; 

- Müqayisəli pedaqogikamn problemlərinin araşdıniması 
ilə Sevrdəki Beynəlxalq pedaqoji araşdırmalar mərkəzi 
nəzdindəki fransız dilli bölgənin müqayisəli pedaqogika 
assosiasiyası; Avropa müqayisəli pedaqogika cəmiyyətinin 
Almaniya, İngiltərə və bir sıra digər Avropa ölkələrindəki 
bölmələri; İspaniya, Belçika, Kanada, Avstraliya, Yaponiya və b. 
ölkələrdəki müqayisəli pedaqogika cəmiyyətləri; Visbaden- dəki 
(Almaniya) pedaqoji fikir mərkəzi (1957-ci ildən etibarən sənəd 
və informasiya xidməti adlandınlır); Frankfut-Mayn (Almaniya) 
şəhərindəki pedaqoji araşdırmalar İnstitutu; Zaltsburqdakı 
(Avstriya) Müqayisəli pedaqogika İnstitutu; Tokiodakı dövlət 
pedaqoji araşdumalar institutunun müqayisəli pedaqogika şöbəsi; 
Xirosima universiteti nəzdindəki beynəlxalq pedaqoji 
araşdırmalar institutu; Çikaqo Universiteti nəzdindəki Müqayisəli 
pedaqogika institutu; ABŞ-dakı Kolumbiya, Texas, Pittsburq, 
Stenford, Kent, Haıyard, İndiana və b.; Almaniyad|akı Bohum, 
Hamburq, Marburq, Heydenberq və b. universitetlərin kafedra, 
bölmə və laboratoriyalan məşğul olur; 

- «Restalossianm» (İsveçrə) və Vaşinqtondakı «Maarif 
xidməti (Office of Education) fəaliyyətlərini davam etdirirlər. 
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1963-ci ildən etibarən sonuncunun tərkibində xaricdə maarif və 

tərbiyə Bürosu yaradılıb ki, onun da müvafiq şöbələri var 

(müqayisəli pedaqogika və beynəlxalq pedaqoji xidmət kimi iki 

bölmədən ibarət olan xarici pedaqogika şöbəsi); 

- İnkişaf etmiş sənaye ölkələrində müqayisəli 

pedaqogikaya dair son 30 ildə meydana gələn çap məhsullanm 

tədqiqatların xarakterinə görə iki qrupa bölmək olar: müqayisəli 

pedaqogika nəzəriyyəsi məsələləri (predmet, vəzifələr, tədqiqat 

üsullan), dövlətlər qrupunda təhsil və tərbiyə sistemlərinin təsviri 

və təhlili, yaxud maarifin ayn-ayn problemlərinin müqayisəli 

təhlili. Birinci qrupdan olan nəşrlərə aşağıdakılar aid edilməlidir: 

F.Şneyderin «Xalqlann pedaqogikasının hərəkətverici qüvvələri» 

adlı materiallan Müqayisəli pedaqogikaya giriş (İZalsburq, 1947); 

Müqayisəli pedaqogika. Tarix, araşdırma, təlim (Heydelberq, 

1961); İ.Kendl. Maarifdə yeni dövr-müqayisəli araşdırma (ABŞ, 

1955); N.Hens. Müqayisəli pedaqogika (London, 1955); F.Hilker. 

Müqayisəli pedaqogika. Tarixi, nəzəriyyəsi və əməli təcrübəsinə 

giriş (Münhen, 1962); F.Zeydenfaden. Pedaqogikada müqayisə 

(Braunşveyq, 1966) və b. 

- 1957-ci ildə Alman Mərkəzi Pedaqogika İnstitutu 

nəzdində müqayisəli pedaqogika şöbəsi yaradılmışdı ki, sonradan 

bu şöbə Almaniya Pedaqoji Elmlər Akademiyasının Xaricdə 

məktəb və pedaqogika İnstitutuna çevrilmişdi; 

- Bolqanstanda müqayisəli pedaqogika problemləri üzrə 

Maarif Nazirliyi nəzdində ölkənin müxtəlif pedaqoji ali təhsil 

müəssisələrinin bir qrup müəllimi çalışır. Sofiya Universitetində 

sənədlər mərkəzi - pedaqogika tarixi və müqayisəli pedaqogika 

bölməsi yaradılıb; 

- Çexiya Elmlər akademiyası nəzdində Pedaqoji cəmiyyət 

yaradılıb ki, onun da tərkibində ümumi və müqayisəli pedaqogika 

bölməsi fəaliyyət göstərir. Bratislava şəhərində də müqayisəli 

pedaqogika bölməsi var; 

- Bolqanstan, Almaniya, Macanstan, Rumıniya, Çexiya və 

digər şəhərlərin elmi-tədqiqat müəssisələri, universitetləri 
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müqayisəli pedaqoji araşdırmalar apanr; 

- Çap edilmiş bir sıra tədqiqatlarda müqayisəli pedaqogika 

nəzəriyyəsinə dair məsələlər nəzərdən keçirilir, xarici ölkələrdəki 

təhsil sistemlərinin və təlim-tərbiyənin ayn-ayn problemlərinin 

müqayisəli təhlili verilir: N.Cakırov. Müqayisəli pedaqogika 

məsələləri (Sofiya, 1969); T.YVilyex. Müqayisəli pedaqogikaya 

giriş (Varşava, 1970); Stançu Stopan Müqayisəli pedaqogika 

(Buxarest, 1960). Kollektiv əməyin məhsulu olan və 1965-ci ildə 

Varşavada çapdan çıxan üçcildlik «Pedaqogikaya dair 

oçerklən>də «Müqayisəli pedaqogikanın problemləri və 

vəzifələri haqqında» adlı fəsil var; 

- Keçmiş ADR Pedaqoji Elmlər Akademiyası «Müqayisəli 

pedaqogika» jurnalı nəşr edirdi. Jurnalın səhifələrində bir çox 

ölkələrdə maarifin vəziyyəti və inkişaf təmayülləri haqqında 

materiallar çap edilir, dövlət inhisarçı kapitalizmin məktəb 

siyasətinin əsas istiqamətləri əsaslandınlır, müqayisəli təhlil 

verilir, müqayisəli pedaqogikanın tarixi və nəzəriyyəsinə dair 

məsələlər nəzərdən keçirilirdi; 

- Polşada çıxan «Pedaqoji rüblüb> jurnalı pedaqogikaya 

dair çoxlu məqalə çap edir; 

- Keçmiş sosializm ölkələrinin bir sıra universitet və 

pedaqoji ali təhsil müəssisələrində müqayisəli pedaqogika 

kursundan mühazirələr oxunur, diplom işləri və dissertasiyalar 

yazılır, müqayisəli pedaqogika sahəsində mütəxəssislərin 

hazırlanması üzrə iş apanlırdı; 

- Keçmiş Sovetlər ölkəsində də müqayisəli pedaqogika 

problemləri elmi-tədqiqat institutlannm elmi işçilərinin, pedaqoji 

ali təhsil müəssisələrində çalışan müəllim və tələbələrin də 

diqqətini cəlb edirdi; 

- Xarici ölkələrin pedaqogikası sahəsində araşdırmalar isə 

SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının Ümumi pedaqogika 

institutunun xaricdəki müasir pedaqogika’ və məktəb şöbəsində 

həyata keçirilirdi; 

Eı dövrdə bir sıra araşdırmalar çap edilib ki, bunlardan 

aşağıdakılan göstərmək olar: Z.A.Malkova. Müasir ABŞ 
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məktəbi (1971); B.L.Vulfson. Müasir Fransa məktəbi (1970); 

Z.A.Malkova, B.L.Vulfson. Kapitalist ölkələrində müasir məktəb 

və pedaqogika (1975); V.P.Lapçinskaya. Müasir İngiltərənin orta 

ümumtəhsil məktəbi (1977); Avropa sosialist ölkələrinin 

məktəbi. Müharibədən sonrakı inkişaf və müasir problemlər 

(M.N.Kuzminin redaktəsi altında, 1976); A.Y.Şi- rinski. İnkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə təhsil (1977); Kapitalizm ölkələrində 

məktəb siyasəti və məktəb (Z.A.Malkovanm redaktəsi altında, 

1976); 

1966-cı ildə Moskva Dövlət Pedaqoji İnstitutunun 

pedaqogika kafedrası nəzdində müqayisəli pedaqogika 

laboratoriyası yaradılmışdır. Laboratoriyanın əsas tədqiqat 

problemləri aşağıdakılardır; müqayisəli pedaqogika tarixi və 

nəzəriyyəsi, bəzi ölkələrdə məktəb və pedaqogikanın inkişafının 

müqayisəli şəkildə qiymətləndirilməsi. Bu problemlər üzrə 

laboratoriya əməkdaşlan bir sıra məqalələr toplusu nəşr etdirib: 

«Müqayisəli pedaqogika məsələləri». Laboratoriya əməkdaşlan 

həmçinin müqayisəli pedaqogika üzrə xüsusi kurs proqramı, 

xüsusi seminar planı və onlara dair metodik göstərişlər işləyib 

hazırlamışlar. 

Müqayisəli pedaqogikanın bütün bu nailiyyətləri qeyd 

etdiyimiz inkişaf mərhələlərinin üçüncüsünə şamil edilir. Hansı 

ki, YTJNESKO-nun xəttilə bu mərhələ müqayisəli 

pedaqogikanın inkişaf mərhələsinin zirvəsinə yaxınlaşdığı sayıla 

bilər. 

Müqayisəli pedaqogikanın inkişafinın dördüncü mərhələsi 

əsrin sonuncu onilliyini özündə birləşdirir. 

Bu müddət ərzində istər Afrikada, istərsə də Avstraliyada 

bir sıra ölkələr öz müstəqilliklərini əldə edirlər. 

Fərəhli haldır ki, bu ölkələrdən biri də Azərbaycandır. 

SSRİ parçalandıqdan sonra onun tərkibində olan bütün 

respublikalar kimi Azərbaycan da öz müstəqilliyini elan etdi. 

Tarixə ekskursiya etsək, görərik ki, Səfəvilər dövlətindən sonra 

(Səfəvilər dövləti müstəqil dövlət kimi iki əsr yanm ərzində 

dünyanın ən möhtəşəm dövlətlərindən biri idi və 
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süquta yetdikdən sonra Azərbaycanda xanlıqlar yanm əsir 

mövcud olduqdan sonra Azərbaycan işğal olundu) müstəqil 

Azərbaycan R^espublikası 1918-ci ildə olduğu kimi (1918- 

1920-ci illərdə 22 ay müddətində Azərbaycan dövləti müstəqil 

dövlət kimi yaşamışdır) yenidən beynəlxalq meydanda öz 

atributlan olan müstəqil dövlətə çevrildi, öz konstitusiyasını 

yenidən bərqərar edən Azərbaycan dövləti xalq təsərrüfatının 

ayn-ayn sahələrində də yeni-yeni uğurlar qazanmağa başladı. 

Keçmiş SSRİ-nin tərkibindən qopan, Müstəqil Dövlətlər 

Birliyi (MDB) sırasında şərti olaraq dayanan Azərbaycan sözün 

həqiqi mənasında müstəqil təhsil siyasəti yeritməyə başladı. Bu 

müstəqilliyin bəxş etdiyi ən böyük töhfələrdən sayılan müstəqil 

təhsil siyasəti yürüdən Azərbaycan dövləti öz milli mentalitetinə 

xas olan yeni təhsil sistemi yaratdı. Milli kaloritin bütün 

komponentləri təhsil sisteminin tərəqqisinə yönəldildi. Təhsildə 

çoxşaxəli komponentlər özünü göstərməyə başladı. Yeni tipli 

məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri, litseylər, kolleclər, peşə 

məktəbləri yaradıldı. Yeni Təhsil Qanununa görə, Azərbaycanda 

dövlət təhsili ilə yanaşı özəl təhsil sektoru da yaradıl^. «Xəzər», 

«Qərb», «Asiya», «Odlar Yurdu», «Azərbaycan», «Naxçıvan», 

«Təfəkkür», «Ali diploatiya», «Ali Qızlar Seminariyası», «Gəncə 

Elm-təhsil mərkəzi», «Biznes», «İctimai-siyasi kollec», 

«San-Marino» (Mingəçevir), «Azərbaycan Beynəlxalq 

Universiteti» adı altında yeni ali tədris şəbəkələri yaradıldı. Bu ali 

məktəblər Amerikanın, Böyük Britaniyanın, Fransanın, 

İtaliyanın, Almaniyamn, Meksikanın, Çexiyanın, Slovakiyamn, 

Türkiyənin, Rusiyanın, Ukraynanın və digər böyük dövlətlərin 

təhsil sahəsində qazandıqlan uğurlardan istifadə etmiş, təcrübə 

toplamış, özləri üçün yeni müqayisəli təhsil standartlan 

müəyyənləşdirməyə başlamışlar. Bu proses müqayisəli 

pedaqogikanın inkişaf mərhələsini XXI əsrə istiqamətləndirdi. Bu 

barədə bir qədər sonra ətraflı məlumat verəcəyik. 
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5.5. Müqayisəli pedaqogikanın metodoloji əsasları 

Hər bir elm sahəsinin metodoloji əsaslan olduğu kimi 
müqayisəli pedaqogikanın da metodoloji əsaslan vardır. 

Pedaqoji elmin apancı tədqiqatçılan pedaqogikanın ayn- 
ayn sahələrinin hər birinin metodologiyası olduğunu və bu 
metodologiyanın müvafiq qanunauyğunluqlanndan nəşət edən 
prinsiplər əsasında müəyyənləşdirilməsini iddia edirlər. Bu 
mənada müqayisəli pedaqogikanın müvafiq 
qanunauyğunluqlanndan nəşət edən prinsiplərini aşağıdakı 
şəkildə müəyyənləşdirmək olar; 

Müqayisəli pedaqogikanın metodoloji prinsipləri: şifahi 
xalq yaradıcılığı nümunələri, klassiklərin təlim-tərbiyə-təhsil 
haqqında fikirləri, milli, mənəvi və bəşəri dəyərlər, qabaqcıl 
təcrübə və dövlət direktivlərinin məzmununu özündə əks etdirən 
nəzəri müddəalann, ideyalann, tövsiyələrin, metod və vasitələrin 
məcmujmdur. 

Şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrindəki təlim-tərbiyə- 
təhsil faktlarını müqayisə etmədən yeni fikir, yeni ideya söyləmək 
mümkün olmadığı kimi, klassiklərin əsərlərindəki 
təlim-tərbiyə-təhsil faktlanm müqayisə etmədən yeni nəzəri 
mülahizələr irəli sürmək də çətindir. Eyni sözləri milli-mənəvi 
dəyərlər haqqında da demək olar. Çünki hər hansı bir milli- 
mənəvi dəyərlərin, hər hansı bir ictimai-iqtisadi formasiyanın 
tələbinə uyğun olan tərbiyəvi əhəmiyyəti var. Onlan müqayisə 
etmədən, əlbəttə ki, tərbiyə ilə bağlı yeni fikir söyləmək olmaz. 
Məsələn, «Qurani-Kərim», «Avesta», «Dədə Qorqud», «Qız 
Qalası» kimi milli-mənəvi dəyərlərimiz haqqında müxtəlif 
dövrlərdə müxtəlif fikirlər söylənilmişdir. Hətta bu fikirlərdə 
həmin dövrlərin ideologiyasının təsirlərini də görmək olar. 
Bunlan müqayisə etmədən həmin dəyərlərin tərbiyəvi əhəmiyyəti 
və təsiri barədə yeni söz demək mümkün deyil. 

Müqayisəli pedaqogika pedaqogika tarixi və nəzəriyyəsi 
ilə həddən artıq sıx bağlıdır. Müəyyən şəraitdə ümumi 
pedaqogika, pedaqogika tarixi və pedaqoji elmlər müqayisəli 
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araşdırma üsulundan istifadə edir. 
Azərbaycan ictimai fikir tarixinə diqqət yetirsək, burada 

müqayisəli pedaqogikanın müxtəlif problemlərinə dair qiymətli 
fikirlərlə qarşılaşa bilərik. Təəssüf ki, pedaqogika tariximizdə bu 
məsələlər lazımi səviyyədə diqqət mərkəzində saxlanılmayıb. 
Halbuki pedaqoji fikir tariximizdə müqayisəli pedaqogikanın 
tərkib hissələrinə aid zəngin ideya irsi mövcuddur. 

Görkəmli Azərbaycan filosofij və pedaqoqu, orta əsr 
müsəlmanlanmn şərq peripatetizminin nümayəndəsi Əbülhə- sən 
Bəhmənyarın yaradıcılığı bu cəhətdən diqqəti cəlb edir. Onun 
«Dərketmə», «Zinətləndirmə», «Sevinc və xoşbəxtlik», «Musiqi 
haqqında» kitablarında və didaktik əhəmiyyət kəsb edən bir sıra 
kiçikhəcmli əsərlərində məhz müqayisəli pedaqogikanın müxtəlif 
xüsusiyyətlərinə aid qiymətli fikirlər öz əksini tapmışdır. 

Ə.Bəhmənyarın fikrincə, bilik qazanmaq çox vacib 
şərtlərdən biridir. O, bilik əldə etməyi var-dövlət qazanmaqdan 
üstün tutur. İnsan bilik qazanarsa, bu, onun ən böyük var- 
dövlətidir. Böyük filosof insanda gözəl əxlaqi keyfiyyətlərin 
formalaşmasının başlıca mahiyyətini də məhz bilik əldə etmək və 
onu möhkəmləndirməklə əlaqələndirir. 

Ə.Bəhmənyar qeyd edir ki, bilik heç də öz-özünə qəbul 
edilmir. Onu əldə etmək üçün insan lazımi ağıla malik olmalıdır. 
Bilik və ağılı bir-birindən ayırmayan görkəmli filosof və pedaqoq 
onlar arasında daxili bir əlaqənin mövcud olduğunu göstərir. Eyni 
zamanda insanın bir çox əlaqəli keyfiyyətlərinin anadangəlmə 
olduğunu qeyd edir, onun yazdığına görə, bu əxlaqi keyfiyyətlər 
konkret zaman daxilində getdikcə təkmilləşir, yeni forma, yeni 
məzmun kəsb edir. Saflıq, mərhəmət, mərdlik, zəhmətsevərlik, 
müdriklik və s. insanın əxlaqi keyfiyyətləri sırasına daxildir. 

Ə.Bəhmənyar insan fəaliyyətində incəsənətin roluna çox 
yüksək qiymət verir. O qeyd edir ki, incəsənət olmadan insanın 
fəaliyyəti birmənalı olardı, təbiidir ki, heyvanların fəaliyyətindən 
fərqlənməzdi. Görkəmli filosofun bu fikrində 
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böyük həqiqət var. İncəsənət insanın həyatında bir tərbiyə vasitəsi 
kimi son dərəcə böyük rol oynayır. İncəsənət estetik tərbiyənin 
tərkib hissəsi kimi böyük filosofun da diqqətini özünə cəlb 
etmişdir. Omm fikrincə, incəsənət insanın ümumi inkişafında 
mühüm əhəmiyyətə malik olduğu kimi, onun estetik tərbiyəsinə 
də güclü təsir göstərən amillərdən'biridir. Buradan belə nəticə 
çıxarmaq mümkündür ki, hələ erkən orta əsrlərdə Azərbaycanda 
estetik tərbiyə məsələləri bəzi mütəfəkkirlərin diqqət mərkəzində 
saxlanılmış və insanın tərbiyə olunmasında ona mühüm vasitə 
kimi baxılmışdır. Bu cəhətdən Ə.Bəhmənyann incəsənətə bu 
qədər yüksək qiymət verməsi və cəmiyyətdə onun rolunu düzgün 
dərk edərək qiymətləndirilməsi çox maraqlıdır. Deməli, 
Azərbaycan mütəfəkkiri bir çox Avropa pedaqoqlanndan hələ 
çox-çox əvvəl incəsənətin cəmiyyətdə tərbiyəvi rolunu, 
funksiyasını dərk etmiş və onu mühüm tərbiyə vasitəsi kimi irəli 
sürmüşdür. Bu, o deməkdir ki, estetik tərbiyə bir elm sahəsi kimi 
Azərbaycan mütəfəkkirinə borcludur, başqa sözlə desək, bu elm 
sahəsinin əsasını görkəmli Azərbaycan filosofu Behmənyar 
qoymuşdur. 

Böyük mütəfəkkir və pedaqoq incəsənətlə bağlı fikirlərini 
inkişaf etdirərək belə bir qənaətə gəlmişdir ki, insan incəsənətin 
bütün sahələrini dərk etmək bacanğma malikdir. Lakin bu dərk 
etmək bacanğımn özü də insan qabiliyyətindən asılıdır. Əgər 
qabiliyyət imkan verərsə, insan incəsənətin bütün sahələrini dərk 
edə bilər. 

Ə.Bəhmənyann fikrincə, fərdlər anadangəlmə qabiliyyət 
əlamətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Sonralar həyat inkişaf 
etdikcə insanın qabiliyyəti artır və zənginləşir. İncəsənətin bütün 
sahələrini və elmləri dərk etməyə qabiliyyəti çatır. 

İnsanın estetik tərbiyəsi qarşısında qoyulan bu tələblər 
sonralar bir çox pedaqoqlar tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. 

Böyük pedaqoq incəsənətin bütün sahələrinin dərk 
edilməsi problemlərindən danışarkən omm idraki prosesdə 
oynadığı rolu da qiymətləndirmişdir. O, haqlı olaraq qeyd 
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etmişdir ki, insan bu və ya digər incəsənəti dərk etdikdən sonra 
onun bəzi qabiliyyətləri aşkara çıxır və yaranmış «incəsənət 
forması» sənətkarlığa çevrilir. Deməli, insan özü bu və ya digər 
incəsənət sahəsi ilə məşğul olur ki, bu da bütövlükdə insanın 
estetik şüunmım, estetik tərbiyəsinin inkişafinda,və 
formalaşmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Ə.Bəhmənyar həqiqi biliyin qazanılmasına böyük 
əhəmiyyət verir. Onun filöincə, həqiqi bilik yalnız rəqabət 
prosesində aşkara çıxa bilər və onu səthi biliklə, seyretmə ilə 
qətiyyən eyniləşdirmək olmaz. Bəhmənyarm bu fikirləri bu gün 
də əhəmiyyətini saxlamaqdadır. 

Azərbaycan mütəfəkkirlərinin demək olar ki, hamısı öz 
yaradıcılığında təlim-tərbiyə məsələlərinə xüsusi diqqət 
yetirmişlər. Bu cəhətdən görkəmli filosof Xacə Nəsirəddin 
Tusinin yaradıcılığı diqqəti cəlb edir. Böyük filosof və pedaqoq 
«Əxlaqi-Nasiri» əsərində bu məsələlərə aynca yer ayırmışdır. 
Tusi insanın mənəvi təmizliyinə, əxlaq saflığına böyük əhəmiyyət 
vermişdir. O, müasirlərinə, eləcə də tərbiyə işi ilə məşğul olan hər 
bir şəxsə uşaqlann və gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi ilə 
vaxtında məşğul olmağa, onlan düzlüyə, doğruçuluğa, vicdanlı 
olmağa çağırmış və bu mühüm keyfiyyətlərin öyrənilməsini ön 
plana çəkməyi, tərbiyə işləri ilə müntəzəm məşğul olmağı tövsiyə 
etmişdir. 

Böyük pedaqoqun fikrincə, insanın kamilliyə, səadətə 
çatmasında, xeyirli işlər görməsində ədalətli keyfiyyətlərə 
yiyələnməyin böyük rolu vardır. O, cəmiyyət üçün vicdanlı, 
namuslu, bacanqlı, xeyirxah, işgüzar adamlann tərbiyə edilib 
hazırlanmasında bütün tərbiyə üsullanndan istifadə etməyi lazım 
bilir. 

N.Tusinin «Əxlaqi-Nasiri» əsəri özündə fəlsəfi-əxlaqi 
məziyyətləri daha çox birləşdirir. Bu əsər uzun müddət məhz bu 
xüsusiyyətlərinə görə Şərq ölkələrində məktəblərdə tədris olunub, 
tərbiyə işi sahəsində ən yaxşı əsərlərdən biri sayılıb. 

Güclü pedaqoji təfəkkürə malik olan Nəsirəddin Tusi 
uşaqlann xarakteri və psixologiyasını müşahidə edərək belə 
qənaətə gəlmişdir ki, uşaqlann bəziləri tez tərbiyə qəbul edən 
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olur, bəziləri gec, bir qismi isə heç tərbiyə olunmaq bilmirlər. 
Onlann içərisində öz məcazlanna uyğun həyalılıq, sırtıqlıq, 
əliaçıqlıq, xəsislik, rəhmdillik və bu kimi hallar təzahür edir. 
Bundan əlavə, onların bəziləri təbiətlərinə əks olan xüsusiyyətləri 
asan, bəziləri çətin, bəziləri orta qəbul edir, bəziləri heç qəbul 
etmirlər. Ona görə də bəziləri xeyirxah, bəziləri bədxah, bəziləri 
isə orta olurlar, hərə öz əxlaqına görə, çünki davranış əxlaqın 
göstəricisidir^. 

Göründüyü kimi, N.Tusi uşaqların xarakter 
dəyişikliklərini, davranış və əxlaqmdakı xüsusiyyətləri çox gözəl 
bilir və hər bir tərbiyəçiyə bu uşaqlara çox həssaslıqla və diqqətlə 
yanaşmağı, onlarda ən yaxşı keyfiyyətləri tərbiyə etməyi irəli 
sürürdü. 

N.Tusinin pedaqoji fikirləri çox zəngindir, onun təlim və 
tərbiyə sahəsində irəli sürdüyü fikirlərə istinad edərək aynca bir 
kitab yazmaq mümkündür. 

İstər Ə.Bəhmənyann, Nəsirəddin Tusinin, istərsə də digər 
Azərbaycan mütəfəkkirlərinin yaradıcılığında pedaqoji baxışlan 
müqayisəli şəkildə öyrənmək üçün zəngin ınateriallar 
mövcuddur. Biz yalnız bu iki böyük mütəfəkkirin 
yaradıcılığındakı bəzi təlim və tərbiyə məsələlərinə toxunmaqla 
Azərbaycan ictimai fikir tarixində bu mühüm problemlərin diqqət 
mərkəzində saxlandığını nəzərə çatdırmaq istəyirik. Şübhəsiz ki, 
həmin problem aynca tədqiqat işinin mövzusu olduğuna görə, 
burada onu ətraflı şəkildə tədqiq etniəyi, araşdırmağı lazım 
bilirik. 

Müqayisəli pedaqogikanın xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, 
müqayisəli metod onun əsas tədqiqat üsuludur; müqayisəli 
pedaqogikanın araşdırma predmetinin özü də elə müasir ^ünyada 
təlim və tərbiyənin nəzərİ5^ə və əməli iş təcrübəsinin inkişafının 
vəziyyəti, qanunauyğunluqlan vəi istiqamətlərinin ümumi və 
fərqli cəhətlərinin müqayisəli araşdınimasıdır. 

Müqayisəli pedaqogika müasir dünyadakı ümumpedaqoji 

^ Bax, N.Tusi. Əxlaqi Nasiri, səh. 101 
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problemləri ölkələrin sosial-iqtisadi qruplan üzrə araşdırarkən 
pedaqogika tarixinin topladığı nəhətig faktiki və nəzəri 
materiallara əsaslanır. Pedaqoji hadisələri müqayisəli-tarixi 
metod vasitəsilə təhlil edir; pedaqogikanın əsaslandırılmış 
tənqidini verir; mütərəqqi pedaqoji hadisələri seçir və təhlil edir, 
deməli, ümumi pedaqogikanın qollarından birini təşkil edir. 

5.6. Müqayisəli pedaqogikanın vəzifələri 

Müqayisəli pedaqogika ilə bağlı araşdırdığımız 
ədəbiyyata, tədqiqat materiallanna, müşahidə faktlanna istinad 
etməklə müqayisəli pedaqogikanın vəzifələrini də 
müəyyənləşdirməyə çalışmışıq. Bu vəzifələri 
müəyyənləşdirərkən, ilk növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, 
bizdən sonrakı nəsillə bağlı haqqında danışılan problemlə 
əlaqədar konkret vəzifələr müəyyənləşdiriləcəkdir. Ona görə də 
müqayisəli pedaqogikanın vəzifələrini problemin həllinv^ 
yönəldilən əsas vəzifələr kimi müəyyənləşdirməyi məqsəd; •'W 
ğun saymışıq. Yuxanda qeyd etmişdik ki, müqayisəli pedaqogika 
təxminən iki əsr əvvəl pedaqoji elmlər sistemi sırasına daxil 
olmuşdur. Onu da demişdik ki, bu məsələ ilə bağlı təhsilimizin 
tarixinə ekskursiv prinsipə istinad edərək yanaşılmalıdr. Məhz bu 
baxımdan müqayisəli pedaqogikanın qlobal bir problem kimi 
həlli üçün aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi daha 
məqsədəmüvafiqdir. 

Birinci vəzifə. Müqayisəli pedaqogika probleminin həlli 
üçün başlıca vəzifə ona tarixilik prinsipi əsasında yanaşılmasıdır. 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri Azərbaycan 
müəllimlərinin XI qurultayındakı məruzəsində demişdir: 

«Çox qədim tarixə malik Azərbaycan təhsili və pedaqoji 
fikri yalnız Şərq aləmində deyil, orta əsrlərdən başlayaraq bütün 
Qərb dünayısında tanınmış və öyrənilmişdir. Çar Rusiyası və 
Sovet dövlətinin imperiya siyasəti Azərbaycanın milli təhsil və 
pedaqoji fikir tarixinin qədim səhifələrini nə qədər ört-basdır 
etməyə çalışsa da, bu tarix qorunub saxlanmış, dəyərli ideya və 
təcrübə nümunələri ilə bu gün də milli 
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təhsilimizin əsas mənbələrindən biri kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir, elmin, sənətin inkişafına təkan verir. XVII əsrin ortalannda 
Azərbaycanda olmuş türk səyyahı Övliya Çələbinin yazdığına 
görə, 1647-ci ildə yalmz Təbriz şəhərində 47 orta, 600 ibtidai, 
Şamaxıda 7 orta, 40 ibtidai məktəb olmuşdun)*. 

Xn-XV əsrlərdə Azərbaycan yüksək ali təhsil müəsis- 
sələri ilə dünyada məşhurlaşdı. Bu dövrdə Azərbaycanın Gəncə, 
Şamaxı, Beyləqan, Naxçıvan, Bərdə, Təbriz, Marağa kimi 
şəhərlərində ali məktəblər memarlıq, musiqi, astronomiya, 
təbabət, dəqiq elmlər və s. üzrə biri digərini təkrar etməyən 
təmayülə malik olmuşlar. Fərəhli haldır ki, XIV əsrdə Təbrizdə 
ilk ali təhsil müəssisəsi kimi yaradılmış «Darulfimum) yalnız 
Yaxın və Orta Şərq ölkələrində deyil, həmçinin Qərbdə də böyük 
elmi mərkəz hesab edilmiş, burada təhsil alan 7000 tələbənin 
əksəriyyəti azərbaycanlı olmuşdur. 

Azərbaycan hökmdarlan içərisində təhsil işinə xüsusi 
diqqət yetirmiş Hülaki xanm XIII əsrdə Marağada tikdirdiyi 
rəsədxana o dövrün elmi - tədqiqat mərkəzi kimi elm tariximizin 
qızıl səhifəsini təşkil etmişdir. 

Azərbaycanın orta və ali məktəblərində oxuyanlara o 
dövrdə dərin dünyəvi biliklərlə yanaşı, dini savad da aşılanır, 
əxlaq və mənəviyyatın formalaşmasına xüsusi diqqət yetirilirdi. 
Maraqlıdır ki, həmin tədris müəsissələrində təlim differensial, 
təhsilin məzmunu isə interaktiv şəkildə qurulurdu. Ona görə də 
orta əsrlərdə yazıb - yaratmış alimlərin, filosof və müəllimlərin 
cəmiyyət, təbiət, həyat, insan haqqında aldıqlan məlumatlar 
onlann ensiklopedik biliyə yiyələnmələrinə kömək etmişdir. Hələ 
600 il bundan əvvəl Azərbaycan məktəblərində bu gün üçün də 
müasir olan diskussiya, mübahisə, problemli çalışmalar kimi 
təlim üsullanndan istifadə edilməsi 0 dövrdə təhsilimizin 
mükəmməlliyinə dəlalət edir»^. 

' Azerbaycan müellimlerinin XI qurultayının materiallan. Bakı, Çaşıoğlu, 

1999, seh. 23-24 

^Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayının materialları. Bakı, 

Çaşıoğlu, 1999, səh. 23-24 
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Bu sitatdan göründüyü kimi, çox qədim, ulu tarixə malik 
olan Azərbaycan yüzilliklər boyu maarif sahəsində də çox böyük 
uğurlar qazanmışdır. Azərbaycanın ayn-ayn region- lannda 
yaranmış təhsil müəssisələri həmişə Şərqdə öz üstün cəhətləri ilə 
fərqlənmişlər. Belə örnəklərin müasir dövrümüzdə olan təhsil 
xariqələri ilə müqayisə olunması ən başlıca vəzifələrdən sayılırdı. 
Bu vəzifələrin həlli konteksində Azərbaycanın görkəmli 
klassiklərinin, maarif xadimlərinin fəaliyyətinə də müqayisəli 
şəkildə yanaşmaq başlıca vəzifələrdən sayılır. Təhsil Nazirinin bu 
məsələ ilə bağlı fikirlərinə diqqət edək: «Uzun illər haqqmda açıq 
danışa bilmədiyimiz, geniş və dərindən tədqiq edib 
öyrənmədiyimiz görkəmli xadimlərin, filosof və 
pedaqoqlanımzm irsi bu gün də milli məktəb təcrübəsində az 
əhəmiyyət daşımır. Bəhmən- yar, Eynəlgüzat Miyanəçi, 
Şihabəddin Yəhya Şührəverdi, Əfzələddin Xünəçi, Siracəddin 
Urməvi, Nəsirəddin Tusi, Nəcməddin Qəzvini, Xətib Təbrizi, 
Hinduşah Naxçıvani, Marağalı Əhvədi, Hacı Zeynalabdin 
Şirvani, Əbdürrəşid Bakuvi, Mahmud Şəbüstəri, Yusif Qarabaği 
və bir çox digər görkəmli filosof - pedaqoqlar. Nizami Gəncəvi, 
İmadəddin Nəsimi, Şah İsmayıl Xətai, Məhəmməd Füzuli, Molla 
Pənah Vaqif kimi bədii söz ustalan təlim-tərbiyə ilə bağlı zəngin 
və faydalı irs qoyub getmişlər. Onlann bir çoxu məktəblərdə 
fəaliyyət göstərmiş, müəllimlik peşəsini müqəddəs və ali sənət 
hesab etmişləD>^ 

Məruzəyə diqqət etsək, görərik ki, Azərbaycan 
maarifçilərinin sırasında bütün ömrünü şam kimi təhsilin inkişafi 
naminə əritmiş görkəmli simalarımız öz əsərlərində sözün əsl 
mənasında təlim, tərbiyə, təhsil ilə bağlı çox böyük bəşəri fikirlər 
söyləmişlər. Həmin fikirlərin həm də o dövrlər üçün xarakterik 
olan təhsil örnəkləri ilə, hç»m bügünkü təhsil ənənələri ilə, həm 
də xarici ölkələrdə mövcud olan nümunəvi təhsil materiallan ilə 
müqayisə olunarsa, qeyd etdiyimiz vəzifənin başlıca həllinə nail 
olarıq. 

^Azərbaycan müəllimlərinin XI qumltaj ının materialUn. 

Çaşıoğlu, 1999, səh. 24 
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ikinci vəzifə. XVIII-XIX əsrlərdə mövcud olan maarif 
qaynaqlanndakı təhsil ənənələrini müasir dövrdəki təhsil 
ənənələri ilə müqayisə olunmasıdır. 

Bu vəzifənin qoyuluşuna diqqət etsək görərik ki, dövrü 
üçün vacib sayılan bir sıra məsələlərin həllinə dair ciddi 
tədqiqatlar apanimalıdır. Həmin məsələlərin aşağıdakı sistemdə 
araşdınimasını vacib sayınq: 

- XVIII əsrdə Azərbaycanda mövcud olan məktəblərdə 
təlim-tərbiyə və təhsil problemlərinin dövrümüzlə müqayisəli 
şərhi; 

- Rusiyanın Azərbaycanı istila etməsindən sonra məktəb və 
pedaqoji fikir tarixinin müqayisəli öyrənilməsi; 

- həmin dövr üçün çox da xarakterik sayılmayan qadın 
təhsili məsələlərinin müqayisəli şərhi; 

- M.V’Vidadi, M.P.Vaqif, Q.Zakir, 
A.A.Bakıxanov, 
M.Kazımbəy, M.Ş.Vazeh, M.F.Axundov və bu kimi görkəmli 
ədiblərin dini təhsil və təhsilin digər mütərəqqi cəhətləri ilə bağlı 
ideyalannı müqayisəli şəkildə gənc nəslə çatdırmaq; 

- XIX əsrin 60-cı illərində Rusiyada məktəb islahatları və 
onun Azərbaycan maarifinin, təhsilinin problemilərilə müqayisəli 
şəkildə ümumiləşdirib Öyrənmək (burada məktəblərin yaranması 
və fəaliyyəti ilə bağlı direktiv sənədlərin öyrənilməsi, yeni tipli 
təhsil sahələrinin öyrənilməsi, müəllim kadrlannm hazırlanması 
problemi, Qori müəllimlər seminariyası nəzdində Azərbaycan 
şöbəsinin təşkili və s.); 

- Azərbaycanda bu dövrün təliminin ana dilində apanl- 
ması ideyasının yaranması və inkişafının əsas mərhələlərinin 
müqayisəli şəkildə öyrənilməsinə nail olmaq; 

- M.İ.Qasirin, S.Ə.Şirvaninin, H.Zərdabinin, İ.Qasprin- 
skinin, M.T.Sidqinin, M.M.Nəvvabm, S.M.Qənizadənin, 
H.Mahmudbəyovun, F.Köçərlinin, R.Əfəndiyevin pedaqoji 
fikirlərmin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi. 

Üçüncü vəzifə. XX əsrdə məktəb və pedaqoji fikir tarixinin 
müqayisəli şəkildə öyrənilməsi və onun Avropa və dünyavi 
təhsilin ən mütərəqqi nümunələri ilə tutuşdurulması. 

Bu dövrə xas olan maarifçilik ideyalannm tədqiqi 
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istiqamətlərini aşağıdakı şəkildə vermək məqsədəmüvafiqdir: 
- XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan məktəb və pedaqoji 

fikir tarixinin müqayisəli şəkildə öyrənilib ümumiləşdirilməsi; 
- M.Ə.Sabir, A.Səhhət, Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağayev, A.To- 

fıq (Sur), M.Mahmudbəyov, M.Şaxtanxtinski, N.Vəzirov, 
H.Cavid, Y.V.Çəmənzəminli, C.Məmmədquluzadə, Ü.Hacı- 
bəyov, F.Ağazadə (professor Əcdər Ağayevin Fərhad Ağazadə 
haqqında çap etdirdiyi monoqrafiyadan istifadə etməklə dövrün 
pedaqoji ideyalannın müqayisəli şəkildə verilməsini daha 
məqsədəmüvafiq hesab edirik - F.S.) və N.Nərimanovun 
təlim-tərbiyə-təhsil haqqında fikirlərinin müqayisəli şəkildə 
öyrənilib ümumiləşdirilməsi; 

- Azərbaycan Demokratik Respublikası (Cümhuriyyəti) 
dövründə maarif sahəsindəki islahatlann öyrənilməsi və 
müqayisəli şəkildə şərh edilməsi; 

- M.Ə.Rəsulzadənin pedaqoji ideyalanm öyrənilib müasir 
dövrümüzün örnəkləri ilə müqayisə olunması; 

- Azərbaycanda ilk ali təhsil müəssisəsi olan Bakı Dövlət 
Universitetinin yaranması ilə bağlı dövlətin həyata keçirdiyi işin 
öyrənilməsi və müasir dövrümüzlə əlaqələndirilməsi; 

- Əhməd Cavadın milli vətəndaşlıq və maarifçilik 
xidmətlərinin öyrənilib müqayisəli şəkildə təhlil edilməsi; 

- Azərbaycan sovet məktəbinin və pedaqoji elmin 
təşəkkülü məsələlərinin sonrakı dövrlərdə mövcud olan eyni adlı 
problemlə müqayisəli şəkildə şərh etmək; 

- H.Sanılı, S.Axundov, A.Şaiq, S.Vurğun, Ə.Y.Seyidov, 
M.M.Mehdizadə, M.Ə.Muradxanov və onlann davamçılannm 
pedaqoji ideyalannın, maarifçilik görüşlərinin müqayisəli şəkildə 
şərh olunması. 

Dördüncü vəzifə. Avropada mövcud olan təhsil qurum- 
lannın müqayisəli pedaqogika ilə bağlı ideyalann müqayisəli 
şəkildə öyrənilməsi. 

Avropa müqayisəli pedaqogika cəmiyyətinin prezidenti 
Br.Holms müasir mərhələdə müqayisəli pedaqogikanın əsas 
vəzifəsinin aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirir: hökumətlərə 
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seçdikləri məktəb siyasətinin uyğunlaşdıniması və həyatiliyi 
yollanm müəyyənləşdirmək ilə əlaqədar məsləhətlər vermək; 
özünü doğrultmayan qərarlann qəbul edilməsinin qarşısının 
alınmasında yardımçı olmaq; qəbul edilmiş qərarlann nəticələrinə 
təsir göstərə bilən şəraiti imkan daxilində qabaqcadan nəzərdə 
tutmaq (xalqın dəyərlər sistemi və hamı tərəfindən qəbul olunmuş 
həyat tərzi, mövcud institutlar, ölkənin milli ehtiyatlan); seçilmiş 
siyasətin nəticələrini qabaqcadan görmək və onun həyata 
keçirilmə yollanm söyləmək Br.Holmsun fikrincə, məhz bu 
səbəbdən hökumətlərin müqayisəli pedaqogika üzrə 
mütəxəssislərə ehtiyacı var. Müqayisəli pedaqogika ilə bağlı 
araşdırmalann bütün bu problem və vəzifələri 1977-ci ilin 
iyulunda Londonda keçirilmiş «Müqayisəli pedaqogika üzrə 
Ümumdünya konqresin»də müz^irə edilmişdir. 

Müasir dövrdə müqayisəli pedaqogikanın vəzifələrinə 
aşağıdakılar daxildir; müasir dünyada təlim-tərbiyənin nəzəriyyə 
və təcrübəsinə təsir göstərən amillərin tədqiqi, onlann eyni 
sosial-iqtisadi sistemə mənsub ölkələrdəki məktəb və 
pedaqogikaya təsirinin nəticələrinin müqayisəli təhlili; dünyada 
maarifin inkişafında ən aktual, ümumi problem və meyllərin 
bütövlükdə müəyyənləşdirilməsi; xarici ölkələrdə olan müsbət 
təcrübənin öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi; böyüməkdə olan 
nəslin tərbiyəsi və təhsili sahəsində müqayisəli pedaqogikanın 
mövqelərinin, müasir pedaqoji nəzəriyyələrin inkişaf etmiş 
ölkələrdə pedaqogika və məktəbin inkişafma göstərdiyi təsirin 
konkret ideya və formalannm əsaslandınimış şəkildə tədqiqi. 

Müasir pedaqogikanın xarici ölkələrdə inkişafı və yeni 
məktəb quruculuğu sahəsində əldə edilən böyük təcrübə bizim 
üçün xüsusilə maraq doğurur. Məktəbin və pedaqoji nəzəriyyənin 
inkişaf sahəsindəki təcrübənin ümumiləşdirilməsi, böyüməkdə 
olan təlim-tərbiyəsinin ən mühüm problemlərinin birgə 
araşdınlması və müzakirənin təşkili, ölkələr arasında mənəvi 
birliyin möhkəmləndirilməsinə, təlim və tərbiyənin nəzəriyyə və 
əməli işinin təkmilləşdirilməsinə. 



gənclərdə dərin ideya inamının, ideya yetginliyinin 
formalaşmasına yardım göstərir. Bütün bımlar isə Azərbaycan 
təhsilinin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

5.7. Müqayisəli pedaqogikanın tədqiqat üsulları 

Müqayisəli pedaqogika yeni sahə olduğu üçün onun 
tədqiqat üsulu barədə mövcud ədəbiyyatda müxtəlif səpkili 
fikirlər vardır. Belə ki, bəzi müəlliflər müqayisəli pedaqogikanın 
üsullarım sadalayarkən oraya müşahidə, müsahibə, anket sorğusu, 
məktəb sənədlərinin öyrənilməsi, smaq və s. kimi tədqiqat üsullarının 
adlannı qeyd edirlər. Bir sıra müəlliflər isə təsviri, statistik, 
qnoseoloji-tarixi, sosioloji, analitik üsullara üstünlük verirlər. Bunlan 
nəzərə alaraq biz müqayisəli pedaqogikanın tədqiq üsullanm 
aşağıdakı şəMldə sistemləşdirməyi lazım bilirik: 

1) müşahidə üsulu; 
2) müsahəbə üsulu; 
3) arxiv sənədlərinin öyrənilməsi üsulu; 
4) təsviri üsul; 
5) statistik üsul; 
6) qnoseoloji-tarixi araşdırma üsulu; 
7) ekskiyüziv üsul. 
Müşahidə üsulu hər bir tədqiqatçının müşahidə etdiyi 

faktlara istinad edərək müqayisəli pedaqogika ilə bağlı qarşı 
tərəfdən öyrəndiyi faktlann ümumiləşdirilməsi nəticəsində 
yaranır. 

Müsahibə üsulu vasitəsilə öyrənilmiş möv^lan sistemə 
salmaq üçün şəkillərdən, sxemlərdən, diaqramlardan, 
xəritələrdən, təbii obyektlərdən, audio və vizual vasitələrdən, 
kompüter texnikasından istifadə edərək fakt və hadisələrin 
öyrənilməsi nəzərdə tutulur. 

Arxiv sənədlərinin öyrənilməsi üsulu. Buraya təlim, tərbiyə, 
təhsil və bütövlükdə maarifçilik sahəsində olan bütün sənədlərin 
xronoloji ardıcıllıqla öyrənilib sistemə salınması daxildir. 
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Müasir müqayisəli pedaqogika ilə məşğul olanlann xeyli 
hissəsi ön plana miqdann təhlili üsulunu çəkirlər (H.Noa və 
M.Ekstayn, ABŞ). Miqdar göstəricilərinin təhlili vasitəsilə bəzi 
ideoloqlar tədqiqat dairəsindən təlim və tərbiyənin məzmunu 
məsələlərini, dünyagörüşü problemini kənarlaşdırmağa, 
məlumatlan tarixi və milli xüsusiyyətləri nəzərə almadan 
tutuşdurmaqla bir çox ölkələrdə maarifin vəziyyətini üstüörtülü 
şəkildə saxtalaşdırmağa can atırlar. 

Müasir müqayisəli pedaqogikanın araşdırma üsullan və 
pedaqoji obyektlərin təsviri bütün ictimai hadisələrə vahid 
yanaşma vasitəsilə daxilən birləşmir və inkişafın ən mühüm 
konsepsiyalanna əsaslanır. 

Müasir müqayisəli pedaqogika aşağıdakı araşdırma 
üsullanm tətbiq edir: təsviri, statistik, tarixi, sosioloji, müqayisəli, 
induktiv-deduktiv və s. Araşdırmalar prosesində bu üsullar o 
dərəcədə qarşılıqlı əlaqədə olurlar və bir-birinə o qədər yaxından 
qovuşurlar ki, bu zaman onlar müqayisə olunan obyektin bütün 
cəhətlərini üzə çıxarmış olurlar. 

Təsviri üsul bir sıra ölkələrin müxtəlif pedaqoji 
hadisələrinin təsvirini nəzərdə tutur. Bu, sonrakı təhlil, 
tutuşdurma və qarşılaşdırma üçün zəruri informasiya toplamaq 
imkanı verir və yüksək obyektivlik və dəqiqlik tələb edir. Təsviri 
üsul aşağıdakı hadisələrin təhlili zamanı tətbiq olunur: təhsilin 
idarə edilməsi və maliyyələşdirilməsi, təlim-tərbiyə 
müəssisələrinin növləri və stıtukturlan, müxtəlif növ və səvi)^ə- 
lərdən olan təhsil müəssisələrinin tədris planlan və proqram- lan, 
müəllimlərin yetişdirilməsi və onlann maddi vəziyyəti, 
məktəbdənkənar tərbiyə sistemi, uşaq və gənclər teşkilatla- nnın 
fəaliyyəti və i.a. 

Statistik üsul təsviri üsulla sıx bağlıdır. O təkcə statistik 
informasiyanın yox, maarif sistemlərinə və digər pedaqoji 
hadisələrə dair rəqəmlə ifadə olunmuş informasiyanın təhlilini, 
təsvirini də nəzərdə tutur: savadsızlıq faizi; tədris səviyyələri üzrə 
təhsil müəssisələrinin sayı; şagird kontingentləri və təhsilə cəlb 
edilmiş müvafiq yaş səviyyəli uşaq və gənclərin faizi; təhsil 
pillələri üzrə xaric edilənlərin faizi; 
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siniflərdə uşaqların sayının orta göstəricisi kimi subyektlərin 
öyrənilməsi də əhatə olunmalıdır. Unutmaq olmaz ki, şagirdlərin 
sosial tərkibinə diqqət yetirmək, dövlət təhsili ilə yanaşı Özəl 
təhsil müəssisələrinin kontingentinin bir-birinə nisbətinin 
müəyyənləşdirilməsi və ən nəhayət, məktəbyaşlı uşaqlann 
məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri tərəfindən necə əhatə 
olunmasını da məhz statistik üsul vasitəsilə öyrənmək 
mümkündür. 

Müqayisəli pedaqogikada qnoseoloji tarixi araşdırma üsulu 
demək olar ki, bütün hadisələrə tətbiq oluna bilər: milli maarif 
sisteminin meydana çıxması və təşəkkülü, maarif və 
mədəniyyətin inkişafında əsas ənənələr, xalq təhsili sisteminin 
strukturu və müəyyən tarixi mərhələlərdə onda baş verən 
dəyişikliklər, dövlətin məktəb siyasətinin və ölkədə məktəblə 
dinin qarşılıqlı münasibətlərinin səciyyələndirilməsi, maarifin 
inkişafında ən mühüm problemlər və meyllər, pedaqoji ideyalar, 
nəzəriyyələr və maarifin ayn-ayn problemlərinin araşdırılması və 
i.a. İstənilən pedaqoji problem üzrə qənaətlər yalnız həmin 
problemin mənşəyi və onun inkişafının xüsusiyyətlərinin 
təhlilinə əsaslandıqları halda kifayət qədər elmi səciyyəyə malik 
ola bilər. Tarixi üsul təhlil olunan pedaqoji hadisənin müasir 
vəziyyətinin daha dərindən başa düşülməsinə xidmət edir. 

Sosioloji üsul digər araşdırma üsullan ilə ən sıx şəkildə 
bağlıdır. O, xalq təhsili sisteminin sosial xarakterinin 
qiymətləndirilməsini, tərbiyə və təhsilin məqsəd və vəzifələrini, 
məzmun və üsullanmn qiymətləndirilməsini və i.a. nəzərdə tutur. 

Analitik üsullara təhlil, sintez, mücərrədləşdirmə, 
ümumiləşdirmə, induksiya və deduksiya kimi məntiqi araşdırma 
üsulları aiddir. Müqayisəli pedaqogikada təhlil, sintez və 
ümumiləşdirmə kimi tənqidi proseslər xüsusilə böyük 
əhəmiyyətə malikdir. Bütün pedaqoji hadisələrin tarixi, təsviri, 
statistik və sosioloji üsullann köməyi ilə və onlann əsasında 
araşdınimasında təhlil və sintezin tətbiqi, ümumi qiymətlər 
vermək və müqayisəli təhlil üçün zəruri olan 
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ümumiləşdirməiər aparmaq imkanı yaradır: təxminən eyni inkişaf 
səviyyəsinə malik ölkələr qrupunda xalq təhsili sistemlərində əsas 
cəhətlərin siyasi və sosial-siyasi cəhətdən dəyərləndirilməsi; 
pedaqoji nəzəriyyələrin sosial-siyasi xarakteristikası və onlann 
tərbiyə və təhsil sisteminə təsirinin qiymətləndirilməsi; təhsilin 
məzmununun və onun elm və texnikanın inkişafının müasir 
səviyyəsinin tələblərinə müyafiqliyinin ümumi qiymətinin 
verilməsi; ölkələr qrupunda maarifin inkişafında əsas meyllərin 
aşkar edilməsi və i.a. 

Ekskiyuziv üsul. Müqayisəli pedaqogika ilə bağlı faktlan, 
rəqəmləri, pedaqoji proseslərlə bağlı yenilikləri və bu kimi 
informasiyaları daha tez, daha dinamik şəkildə öyrənmək üçün bu 
üsuldan istifadə edilir. Bu zaman elmi-texniki tərəqqinin son 
nailiyyəti hesab olunan kompüter və İnternet sisteminin 
şəbəkələrindən istifadə olunması zəruri sayılır. 

5.8. Müqayisəli pedaqogika tədris predmeti kimi 

«Sravnitelnaya pedaqogika» kitabına (M., Prosveşeniye, 
1978) istinad edərək aşağıdakı faktları diqqətə çatdıra bilərik. 

Hazırda beynəlxalq miqyasda müqayisəli pedaqogika 
apancı tədris müəssisələrində, tədqiqat mərkəzlərində böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Amerikanın, Fransanın, Almaniyanın, 
Belçikanın, İngiltərənin, Yaponiyanın, İsveçin və sair ölkələrin 
ali məktəblərində müqayisəli pedaqogikadan tədris predmeti kimi 
istifadə olunur. Xüsusilə ali pedaqoji təhsil müəssisələrində, 
universitetlərdə gələcək mütəxəssislərə ən əsas ideyalar 
müqayisəli şəkildə öyrədilir. 

Tədris fənni kimi müqayisəli pedaqogika bir sıra ölkələrdə 
(Belçika, İngiltərə, Yaponiya, İsveç, ABŞ, Almaniya və b.) tətbiq 
olunur. İstər ölkənin özündə, xüsusən də onun hüdudlanndan 
kənarda işləməli olan pedaqoqlar və gələcək müəllimlərin 
pedaqoji hazırlığını təmin etmək məqsədilə müqa)dsəli 
pedaqogika bir fənn kimi tədris olunur. Hər bir ölkədə və tədris 
müəssisəsində kursun həcmi, məzmunu və təşkilati-metodiki 
formalan müxtəlifdir (10-100 dərs saatı 
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arasında), lakin əksər hallarda bu, 30-40 saat mühazirə və seminar 
məşğələsindən ibarətdir ki, bura ölkələr qrupundakı vəziyyətin 
ətraflı öyrənilməsi, müəllimlərin xarici ölkələrə tədrisin 
vəziyyətini öyrənmək məqsədilə səfərləri, seçilmiş mövzumm 
müstəqil şəkildə araşdıniması və nəticə kimi məruzə edilməsi, 
yaxud yazılı imtahan verilməsi daxildir. 

Bəzən müqayisəli pedaqogika problemləri və ya 
«Müqayisəli pedaqogika məsələlərinin qoyuluşuna giriş» 
bölməsinə tədris fənlərimdən - pedaqogika, pedaqogika tarixi, 
təhsil fəlsəfəsi, təhsilin müqayisəli sosialogiyası və s. tərkibinə 
daxil olur. Bir sıra universitetlər və ali pedaqoji məktəblərdə giriş 
kursu tədris olxmur ki, bunun da məqsədi bütün tələbələri 
müqayisəli pedaqogikanm predmeti, vəzifələri və üsullan, 
həmçinin məktəb və pedaqogikanın ayrı-ayn problemlərinin 
başqa ölkələrdə həlli ilə ümumi şəkildə tanış etməkdir. Xaricdə 
pedaqogika probleminin daha dərindən öyrənilməsi xüsusi kursa 
həvalə olunub. 

Müəllim kadrlarının hazırlanmasına köməklik göstərmək 
məqsədilə müqayisəli pedaqogika kursunun öyrənilməsinin 
səmərəliliyinin y^əldilməsi üçün Avropamn və Asiyanın bir sıra 
universitetlərində, London (1947), Hamburq (1950), Xirosima 
(1963), Kioto (1965), Toldo (1967) və b. universitet və 
kolleclərdə belə kafedralar vardır. 

Son illər xarici təhsil sistemlərinin qlobal miqyasda 
nəzərdən keçirilməsi, tədricən ayn-ayn problemlərin hərtərəfli 
araşdıniması ilə əvəzlənir. 

İnkişaf etmiş ölkələrin müqayisəli pedaqogikasının bir sıra 
nümayəndələri tədris kursuna təhsilin iqtisadiyyatı və 
sosialogiyası, həmçinin məktəb-siyasəti problemlərilə bağlı çoxlu 
mövzular daxil edirlər ki, əksər hallarda bımlardan açıq- aşkar 
xüsusi məqsədlər üçün istifadə edilir. ABŞ-da bu qəbildən olan 
kurslar bütün tiplərdən olan məktəblərdən ötrü müəllimlər 
hazırlayan təhsil müəssisələri üçün məcburidir. Bir çox ölkələrin 
ali təhsil müəssisələrinin müqayisəli pedaqogika kurslannm 
proqramlanmn tutuşdurulması göstərir ki, onlann hamısı üçün 
ümumi olan cəhətlər vardır. Məsələn: müqayi 
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səli pedaqogikanın predmeti, inkişaf tarixi, vəzifələri və 
araşdırma üsullan; bir ölkədə və ya ölkələr qrupunda təhsil 
sistemi; təhsil və tərbiyənin ayn-ayn problemləri; milli pedaqoji 
sistemləri və onlann öz ölkəsinin təhsil sistemi ilə tutuşdurulması, 
xalq təhsilini idarəetmə sistemi, məktəb islahatlan, tədris üsullan, 
müəllimlərin hazırlanması, həmçinin pedaqogika və təhsil 
sahəsində YUNESKO və digər beynəlxalq təşkilatlann fəaliyyəti 
və s. 

Müqayisəli pedaqogika üzrə tədris kursunun məzmunu ilə 
bağlı məsələlər dəfələrlə regional və beynəlxalq müşavirələrdə 
müzakirə edilib: Avropa müqayisəli pedaqogika cəmiyyətinin 
ikinci toplantısında (1965), Müqayisəli pedaqogika cəmiyyətinin 
beynəlxalq konqresində müqayisəli pedaqogika ilə bağlı bir sıra 
zəruri məsələlər araşdırılıb (1970, Ottava, Kanada). Orada 
aşağıdakı məsələlər nəzərdən keçirilmişdir: müəllimlərin 
hazırlanmasında müqayisəli pedaqogikanın rolu; pedaqoji təhsil 
sahələrində müqayisəli pedaqogika kursunun vəzifələri, 
məzmunu və təşkilati forma- lan; əyani vəsaitlərdən istifadə və s. 

Son illər bir sıra ölkələrin ali təhsil müəssisələrində 
(Bolqarıstan, Almaniya, Macanstan, Polşa, Çexiya, Bosniya- 
Hersoqovinia, Çernoqoriya, Xorvatiya və s.) tələbə və 
aspirantların pedaqoji hazırlığının, onlann pedaqoji elmlər 
sahəsindəki biliklərini tamamlayan və daha da dərinləşdirən ən 
mühüm tərkib hissəsi kimi müqayisəli pedaqogika kursuna böyük 
diqqət yetirilir. 

Müqayisəli pedaqogika kursunun öyrənilməsi tələbələrin 
pedaqoji dünyagörüşlərini genişləndirir, onlara pedaqoji 
nəzəriyyənin, tərbiyə və tədrisin əməli təcrübəsinin ümumi 
qanunauyğunluqlanm və milli xüsusiyyətlərini düzgün başa 
düşmək və qiymətləndirməyə kömək edir; onlan öz əməli 
fəaliyyətlərində tətbiq edə biləcəkləri təlim-tədris işinin ən 
səmərəli forma və üsullannı seçə bilmək bacanğı ilə silahlandırır; 
tələbələrdə elmi-ədəbi mənbələrlə müstəqil işləmək vərdişlərinin 
inkişafına və onlann elmi araşdırmalar aparmaq sahəsində ən 
elementar vərdişlərə yiyələnmələrinə 
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yardımçı olur. 
Hələ ötən əsrin ikinci yansında Almaniyanın Humbold 

adına dövlət universitetinin pedaqogika kafedrası nəzdindəki 
fəaliyyət göstərən müqayisəli pedaqogika şöbəsinin rəhbəri 
professor H.Harski xüsusi olaraq onu qeyd edir ki, müqayisəli 
pedaqogika kursu tələbələrə təhsilin xaricdəki inkişaf qanunlan, 
inkişaf etmiş ölkələrdə təhsil və pedaqogikanın ümumi və milli 
qanunauyğunluqlan barədə biliklər verir; inkişaf etmiş ölkələrdə 
təhsil sistemlərində baş verən böhranlann mahiyyətini və təhsil ilə 
bağlı siyasi və pedaqoji nəzəriyyələrin meydana çıxmasını və 
həmin ölkələrdə təlim və tərbiyənin əməli iş təcrübəsinə təsirini 
aşkar edir; gələcək müəllimləri bir çox pedaqoji hadisələri elmi 
şəkildə təhlil etmək və qiymətləndirmək, xarici ölkələrdə 
pedaqogikanın və şagirdlərin təlim-tərbiyəsinin, əməli iş 
təcrübəsinin mütərəqqi nailiyyətlərinin səmərəli seçimini təmin 
etmək və bunlardan öz ölkəsinin təlim-tərbiyə müəssisələrində 
istifadəni elmi şəkildə əsaslandırmaq bacanğı ilə silahlandınr; 
şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsini daha müvəffəqiyyətlə həyata 
keçirmək işində müəllimlərə yardımçı olur. 

Elə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəzi ali məktəblərin 
pedaqoji iş sahəsində qazandığı zəngin təcrübədən də bilavasitə 
tədris prosesində geniş istifadə olunması məqsədə- müvafiq hesab 
edilir. İstər dövlət, istərsə də özəl ali məktəblərin bu sahədə zəngin 
təcrübəsi var. Onlann hər birinin iş üslubunu öyrənmək, tədris 
prosesində ümumiləşdirmələr aparmaq və lazımi səviyyədə 
istifadə etmək bütövlükdə müqayisəli təhsil pedaqogikasının 
tədqiqində və inkişafında mühüm amillərdən birini təşkil edir. 

Məsələn, Bakı Biznes Universitetində tədris prosesində 
başlıca məqsəd yüksək standartlara nail olmaqla hər bir tələbənin 
fərdi keyfiyyətlərinin üzə çıxaniması üçün şərait yaratmaqdan 
ibarətdir. Bu zaman respublika və xarici ölkələrin qabaqcıl ali 
məktəblərinin iş təcrübəsinə istinad edilir. Tədris prosesində 
mühüm apancı fənlər təlim vaxtının 70 %-ni təşkil edir. 

395 



Yaxud, götürək «Xəzər» Universitetini. Əwəla onu deyək 
ki, Azərbaycanda yeganə universitet olan «Xəzən>də təhsil 
«kredit-bal sistemi» əsasında qurulmuşdur. Bunun özü deməyə 
əsas verir ki, azərbaycanlı tələbələr Qərbin ən populyar təhsil 
sistemilə nəinki tamş olur, hətta onu əxs edirlər. İkincisi, 
universitetin aşağı kurs tələbələrinin ən səviyyəliləri öz arzulanna 
uyğun olaraq Avropanın və Amerikanın müvafiq 
universitetlərində (müqavilə əsasında) təhsillərini davam 
etdirməklə yanaşı, həmin ölkələrin təhsil sistemilə yaxından tanış 
olurlar. Üçüncüsü, Avropanın və Asiyanın müxtəlif ölkələrindən 
universitetə təhsil almağa gələnlər isə təhsili başa vurduqdan 
sonra öz ölkələrinə gedib təhsil aldıqları ölkənin təhsil sistemilə 
müvafiq təhsil sistemlərini müqayisə etməyə cəhd göstərirlər. 

«Xəzən> Universitetinin təcrübəsindən gətirdiyimiz bu 
nümunələr deməyə əsas verir ki, artıq Azərbaycanda da gənclərin 
(tələbələrin) xarici ölkələrin təhsilinə inteqrasiya olunması, 
tələbələrin öz ölkələrinin təhsili ilə xarici ölkələrin təhsilini 
müqayisə etmək sahəsində müsbət təcrübə yaranmağa 
başlamışdır. Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin xəttilə tələbələrin 
xarici ölkələrə göndərilməsi, xarici ölkələrin tələbələrinin 
Azərbaycanda təhsil almağa cəlb edilməsi faktlan da haqqında 
danışılan problemin həllinə müsbət təsirini göstərəcəyini də qeyd 
etməliyik. 

Arzu edərdik ki, yaxın zamanlarda bu işlər kütləvi hal 
alsın. Əgər belə olarsa, respublikamızda müqayisəli 
pedaqogikanın tədqiqatçılan üzə çıxar, universitetlərimizdə 
müqayisəli pedaqogika adı altında kafedralar, şöbələr, bölmələr 
və nəhayət, kurslar fəaliyyət göstərər. 

Təəssüf hissilə qeyd etməliyik ki, bu gün respublikamızda 
nəinki universitetlərdə, institutlarda, tədqiqat mərkəzlərində belə 
kafedralar, şöbələr, bölmələr, kurslar və s. yoxdur, hətta 
müqayisəli pedaqogika ilə bir başa məşğul olan, bu sahədə 
tədqiqat aparanlar yoxdur. Unutmaq olmaz ki, dünyanın bir sıra 
ölkələrində fəaliyyət göstərən universitetlərində və tədqiqat 
mərkəzlərində müqayisəli pedaqogika artıq 
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müstəqil kurs kimi fəaliyyət göstərir. Məsələn, pedaqogikanın bu 
sahəsinin inkişafı və müəllim hazırlığı işinin özünəməxsusluğu və 
bu kurs üçün ayrılan saatların miqdan - Etvoşla- rand adma 
universitetində (Macanstan) 20 saat, Pedaqoji Elmlər 
Akademiyasında (Almaniya) 45 saat. Polşanın pedaqoji 
institutlannda 60 saat (proqram professor Tadeuş Yvileh 
tərəfindən hazırlanıb) həcmində tədris olunur. Moskva Pedaqoji 
institutunda müqayisəli pedaqogika xüsusi kurslar və xüsusi 
seminarlar kimi tədris (24-42 saat) edilir. 

Müqayisəli pedaqogikaya dair xüsusi kurs və seminar- lann 
vəzifələri rəngarəngdir: tələbələri müqayisəli pedaqogika tarixi 
və nəzəriyyəsinin əsas məsələləri və inkişafının əsas mərhələləri, 
müqayisəli pedaqogikanın predmeti və vəzifələri, onun pedaqoji 
elmlər sistemindəki yeri ilə tanış edilməsi və inkişaf etmiş 
ölkələrdə maarifin müasir dövrdəki inkişafının tarixi və 
sosial-iqtisadi şəraitinin təhlili; ölkələrin üç qrupu üzrə məktəb 
siyasətinin əsas istqamətlərinin və təhsil sistemlərinin təşkilinin 
əsas prinsiplərinin izlənilməsi; ən mühüm müasir pedaqoji 
nəzəriyyələrin ideya əsaslan və xarakterlərinin 
müəyyənləşdirilməsi və onlann dünyanın müxtəlif ölkələrindəki 
pedaqoji proseslərə təsirinin nümayiş etdirilməsi; inkişaf etmiş 
ölkələrdə məktəb siyasətinin və ən mühüm pedaqoji 
nəzəriyyələrin mahiyyətini açıb göstərmək; müasir təhsilin ən 
ınühüm problemlərinin, onlann həlli yollannm və gələcək inkişaf 
meyllərinin müəyyənləşdirilməsi; inkişaf etmiş ölkələrdə 
uşaqlann və gənclərin tərbiyəsinin nəzəriyyə və əməli iş 
təcrübəsinin qısa icmalının verilməsi; bəzi ölkələrdə təhsil 
sisteminin üstünlüyünün sübut olunması; inkişaf etmiş ölkələrdə 
məktəbin demokratikləşdirilməsi uğrunda apardıqlan 
mübarizənin açıqlanması. Müqayisəli pedaqogikaya dair 
materialın şərhinin əsasını müxtəlif ölkələrdə pedaqoji 
hadisələrin müqayisəli təhlili prinsipi təşkil edir. 

Hər hansı bir pedaqoji problemin təhlili, müqayisəsi 
tələbələri təkcə təhsil sahəsindəki yeniliklərlə tamş etmir, onlar 
həm də müqayisə apardıqlan müxtəlif ölkələrin təhsil 
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siyasəti fonunda həmin ölkələrin tarixini iqtisadiyyatını 
mədəniyyətini, incəsənətini, adət və ənənələrini də öyrənirlər. 

Müqayisəli pedaqogikaya dair xüsusi kursları fərqləndirən 
səciyyəvi cəhət tələbələrin pedaqoji fakültələrdə təhsil prosesində 
əldə etdikləri geniş biliklər kompleksindən istifadə etmək 
imkanını qazansınlar. Psixoloji-pedaqoji və ictimai elmlərə dair 
biliklərə yiyələnən tələbələr müasir dünyadakı mürəkkəb 
pedaqoji hadisələrin elmi, müqayisəli təhlili vərdişlərinə 
yiyələnirlər. Bu baxımdan müqayisəli pedaqogika 
koordinasiyaedici tədris fənninə çevrilir və tam bir sıra pedaqoji 
və ictimai-siyasi biliklərin ümumiləşməsi səciyyəsi kəsb edir. 

Müqayisəli pedaqogikaya aid xüsusi kursda pedaqogika 
elminin bütün problemlərindən danışmaq lazımdır. Belə ki, bu 
kursun tədrisi zamanı xalq pedaqogikasına da müəyyən yer 
ayrılmalıdır. Xalq pedaqogikası ilə tanış olmağın praktik 
əhəmiyyəti az deyildir. Bu da onunla əlaqədardır ki, xalqın 
pedaqoji irsini özündə yaşadan materiallar gənc nəslin 
tərbiyəsində bu gün də əhəmiyyətli rol oynayır. 

Azərbaycan xalq pedaqogikasının əsas tədqiqatçılanndan 
olan mərhum professor Əliheydər Həşimov və bu kitabın müəllifi 
hələ 90-cı illərin əvvəllərində xalq pedaqogikasını kütlələrin 
kamal dünyası, həyat dərsliyi adlandırmış və ali məktəblərdə, 
xüsusi ixtisas tədris ocaqlännda bu mühüm problemə diqqət 
yetirməyi tövsiyə etmişlər. 

Xalq pedaqogikasının bizə çatan yadigarlan, materiallan 
sözün əsl mənasında müdriklik dəfinəsidir. Ə.Həşimovun 
təbrincə desək, onların yığcamlığı, siqləti, obrazlılığı, dərin 
ictimai-pedaqoji məzmunu, ədəbi-tarixi koloriti, əxlaqi-etik 
tövsiyəsi, nəsihətamiz ruhu elə xalqın kamal dünyasıdır. Xalq 
pedaqogikası materiallannm hər birində həyatın, tərbiyənin bu və 
ya digər məsələsi üzrə zəhmətkeş kütlələrin real qənaəti, inamı, 
etiqad və təsəvvürü əks olunmuşdur. 

Xalq hikmətlərinin müqayisəli şərhi yeni ideyalann üzə 
çıxanlması üçün bir növ stimul yaradır. Ona görə də müəllim 
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hazırlığı ilə məşğul olan ali məktəblərdə, universitetlərin pedaqoji 
təmayüllü fakültələrində tələbələrə müqayisəli pedaqogikanın 
öyrədilməsinin çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Bakalavr 
pilləsində müqayisəli pedaqogika haqqında müvafiq biliklər 
qazanan tələbələr magistratura pilləsində müqayisənin nəzəri və 
təcrübi əsaslarını da asanlıqla mənimsəyə bilərlər. Fərəhli hal 
kimi qeyd olunmalıdır ki, artıq bu sahədə respublikamızda uğurlu 
addımlar atılmaqdadır. Artıq bir sıra ali məktəblərin magistratura 
pilləsində «Müqayisə üzərində işin nəzəriyyəsi və təcrübəsi» adlı 
xüsusi kurs tədris olunur. 

5.9. Müqayisə üzərində işin nəzəriyyəsi və təcrübəsi 

Azərbaycan Dillər Universitetinin təşəbbüsü və 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tövsiyəsi əsasında 

magistratura pilləsi üçün «Müqayisə üzərində işin nəzəriyyəsi və 

təcrübəsi» adlı yeni bir seçmə kurs müəyyənləşdirilmişdir. Onun 

tədrisi üçün 18 saat həcmində dərs yükü nəzərdə tutulmuşdur. Bu 

kursun seçilməsində əsas məqsəd magistrantlann müqayisə 

bacarığına yiyələnmələri üçün onlara müqayisənin nəzəri və 

əməli problemləri barədə ən zəruri məlumatların verilməsindən 

ibarətdir. Pedaqoji elmlər doktoru, professor, əməkdar elm 

xadimi Nurəddin Kazımov yazır ki, «Bütün öyrənmək istədiyimiz 

təbiət və cəmiyyət hadisələri müqayisəli şəkildə, müqayisə 

qaydalanna uyğun tərzdə nəzərdən keçirildikdə həmin hadisələrin 

mahiyyətini dərindən başa düşmək, məntiqi mühakimə yürütmək, 

əsaslı nəticə çıxartmaq və səmərəli fəaliyyət göstərmək xeyli 

asanlaşır; hətta unutqanlığı aradan qaldırmaq, yadda saxlamanın 

etibarlılığını artırmaq üçün münasib idrak zəmini yaranır. Nə 

üçün? Çünki xarici aləmin cisim və hadisələrinə xas olan fərq və 

oxşar əlamətlər məntiq kateqoriyalannda, fizioloji və psixoloji 

proseslərdə bu və digər formada inikas edir. İnsandan asılı 

olmayan bu obyektiv proses, yəni təbiət və cəmiyyət 
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hadisələrindəki oxşarlıq və fərq əlamətlərinin məntiq kateqo- 

riyalannda (məfhumda, təsnifdə, tərifdə, ümumiləşdirmədə, 

mühakimədə) fizioloji hadisələrdə (oyanmada, ləngimədə, 

differensiasiyada, inteqrasiyada) psixoloji proseslərdə (duyğuda, 

qavrayışda, təsəvvürdə, təxəyyüldə və s.-də) bu və ya digər 

şəkildə əks olunması həmin əlamətlərin müqayisə yolu ilə şüurda 

dərk edilməsini zərurətə çevirir. Bu halda müqayisə, ondan şüurlu 

istifadə edən şəxsdə ağIm sönməz məşəlinə çevrilir (Bax, 

N.M.Kazunov, Müqayisənin nəzəri və əməli problemləri. Ağlın 

sönməz məşəli, Bakı, Çaşıoğlu, 2003, səh. 3)». 

Bu fikir deməyə əsas verir ki, xalq təsərrüfatının bütün 

sahələrində çalışanlar, xüsusilə tədqiqatla məşğul olanlar düzgün 

müqayisə aparmaq bacanğma yiyələnməlidir. Magistrantların isə 

müqayisə bacanğma yiyələnməsi çox zəruridir. Əslində xüsusi 

kursun ali məqsədi bu zərurətdən doğur. Magistraturada 

oxuyanlann dissertasiya yazmalanm da nəzərə alsaq, deməliyik 

ki, onlar tədqiq edəcəkləri problemin obyektini, predmetini, 

metodologiyasını, fərziyəsini, məqsəd və vəzifələrini düzgün 

müəyyənləşdirmək üçün araş- dıracäqlan elmi-tədqiqat 

əsərlərindəki müqayisəli fikirləri ümumiləşdirmədən konkret 

nəticəyə gələ bilməzlər. Elmi ədəbiyyatdakı oxşar ideyalan 

tutuşdurmadan, fərqli müddə- alan qarşılaşdırmadan yeni fikir 

demək, məntiqi mülahizə söyləmək və dəyərli mühakimə 

yürütmək olmaz. Ona görə də magistrantlara belə bir kursun 

tədris olunması çox vacibdir. 

Seminar məşğələsi nəzərdə tutulmadığı üçün kursun 

prosesində müəllimin plan üzrə mövzunu şərh edərkən əks əlaqə, 

problem situasiya, canlı polemika, müşahidə faktlannm 

müqayisəli şərhi kimi üsul və priyomlardan istifadə etməsi daha 

məqsədəuyğundur. 

400 



Birinci bölmə. 
Müqayisə üzərində işin nəzəriyyəsi və təcrübəsi kursunun 

mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri 
I mövzu: Problemin qoyuluşu və növbəti vəzifələr. 

Plan: 
1. Müqayisənin mahiyyəti və ümumi əsaslan; 
2. Ağlın sönməz məşəli; 
3. Müqayisənin tarixi səciyyəsi; 
4. Müqayisənin tədqiqi tarixindən. Azərbaycanda 

müqayisəni ilk dəfə fundamental şəkildə tədqiq edən professor 
N.M.Kazımov haqqında bir neçə söz və onun bu sahədəki 
konsepsiyasının əsas istiqamətləri; 

5. Müqayisə üzərində işin nəzəriyyəsi və təcrübəsi 
probleminin həlli üçün qarşıda duran növbəti vəzifələr haqqında. 

Ədəbiyyat 
1. Kazımov N.M. «Ağlın sönməz məşəli», Bakı, Maarif, 

1999. 
2. Kazımov N.M. «Müqayisənin nəzəri və əməli 

problemləri. Ağlın sönməz məşəli». Bakı, Çaşıoğlu, 
2004, səh.3-ll.Ə.Ş., 

3. Sadıqov F.B. «Müqayisəli pedaqogika». Bakı, 
Ünsiyyət, 2000, səh. 7-37. 

4. Sadıqov F.B., Məcidov M.K. «Magistr hazırlığının 
həyata keçirilməsinə dair metodik göstəriş», Bakı, 
Ünsiyyət, 2000, səh. 9-59. 

5. Həşimov Sadıqov F.B. «Azərbaycan xalq 
pedaqogikası». Bakı, Ünsiyyət, 2002, səh. 9-37. 

Əgər kafedranın təşəbbüsü ilə seminar məşğələsinin 
keçirilməsi zəruri hesab edilərsə, bu zaman kafedranın cari dərs 
yükü hesabına, ya da kursu tədris edən müəllim könüllü olaraq 
məccani dərs demək arzusunu nəzərə almaqla, 12 saatlıq seminar 
məşğələsinin aparılması daha məqsədəuyğun olar. Həmin saatlar 
hesabına isə tələbələrə «folklor material»- lannda, etnopedaqoji 
materiallarda, klassik Azərbeycan ədəbiyyatı nümunələrində 
müqayisə, Azərbaycanda, Şərqdə, 
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Qərbdə pedaqoji fikir tarixi və çağdaş təhsilin müqayisəsi, 
Azərbaycan təhsilinin Amerika təhsili ilə müqayisəsi 
mövzulannm müzakirəsini təşkil etmək faydalı olar. Bunu nəzərə 
alıb həmin mövzulan da proqrama əlavə edirik. 

İkinci bölmə. 
Müqayisənin ictimai, milli və ümumbəşəri əhəmiyyəti 

(Seminar məşğələsi üçün) 

I mövzu: Folklor materiallarında, Azərbaycan klassik 
ədəbiyyatı nümunələrində və milli-mənəvi dəyərlərdə 

müqayisənin yeri, rolu və əhəmiyyəti 
Plan: 

1. Folklor materiallannda müqayisə. 
2. Azərbaycan klassik ədəbiyyat nümunələrində 

müqayisə. 
3. Milli-mənəvi dəyərlərdə müqayisə. 
4. İslam dəyərlərində müqayisə. 

Ədəbiyyat 
1. Kazımov «N.M. Ağlın sönməz məşəli», Bakı, Maarif, 

1999. 
2. Kazımov N.M. «Müqayisənin nəzəri və əməli 

problemləri. Ağlın sönməz məşəli». Bakı, Çaşıoğlu, 
2004. 

5. Həşimov Ə.Ş., Sadıqov F.B. «Azərbaycan xalq 
pedaqogikası». Bakı, Ünsiyyət, 2002. 

4.Sadıqov F.B. «Müqayisəli pedaqogika». Bakı, Ünsiyyət, 
2000. 

Müqayisəli pedaqogika 

n mövzu: Müqayisəli pedaqogikanın mahiyyəti, predmeti, 
məqsədi və əsas vəzifələri 

Plan: 
1. Müqayisəli pedaqogikanın mahiyyəti; 
2. Müqayisəli pedaqogikanın əsas inkişaf mərhələləri; 
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3. Müqayisəli pedaqogikanın metodoloji əsaslan; 
4. Müqayisəli pedaqogikanın məqsədi, vəzifələri və 

tədqiqat üsullan; 
5. Müqayisəli pedaqogika tədris predmeti kimi. 

Ədəbiyyat 
1. Kazımov N.M. Ağlın sönməz məşəli, Bakı, Maarif, 

1999. 
2. Kazımov N*.M. Müqayisənin nəzəri və əməli 

problemləri. Ağlın sönməz məşəli. Bakı, Çaşıoğlu, 
2004. 

3. Sadıqov F.B. Müqayisəli pedaqogika. Bakı, Ünsiyyət, 
2000. 

III mövzu: Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil sisteminə 
inteqrasiyasının müqayisəli təhlili Plan: 

1. Azərbaycanda, Şərqdə, Qərbdə pedaqoji fikir tarixi və 
çağdaş təhsilin müqayisəli təhlili; 

2. Azərbaycan təhsili ilə Amerika təhsilinin müqayisəsi; 
3. Azərbaycan təhsilinin Avropa təhsilinə inteqrasiyası; 
4. Dövlət və qeyri dövlət sektorunda təhsilin qoyuluşu. 

Ədəbiyyat 
1. Kazımov N.M. «Ağlın sönməz məşəli», Bakı, Maarif, 

1999. 
2. Kazımov N.M. «Müqayisənin nəzəri və əməli 

problemləri. AğIm sönməz məşəli». Bakı, Çaşıoğlu, 
2003. 

3. Sadıqov F.B. «Müqayisəli pedaqogika». Bakı, 
Ünsiyyət, 2000. 

4. Rüstəmov F.A. «Şərqdə pedaqogika tarixi». Bakı, 
Naşir, 2002. 

5. Rüstəmov F.A. «Qərbdə pedaqogika tarixi». Bakı, 
Nasir, 2002. 
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VI FƏSİL. ALİ MƏKTƏB PEDAQOGİKASINA 

BİR NƏZƏR 

Pedaqoji elmlər sisteminə diqqət etsək, görərik ki, ali 
məktəb pedaqogikası bu sistemin ən möhtəşəm həlqələrindən 
biridir. Ona görə də ali məkfeb pedaqogikası geniş şəkildə tədqiq 
olunmalı, onun geniş şəbəkəsi sistemə salmmalıdr. Ali məktəb 
pedaqogikasının şəbəkəsi deyəndə biz müxtəlif peşələr üzrə kadr 
hazırlığı ilə məşğul olan ali məktəblərin didaktik məsələlərini, 
tərbiyə nəzəriyyəsini və ali məktəbin idarə olunmasmın pedaqoji 
əsaslanm geniş şəkildə öyrənib, ümumiləşdirib sahmana 
salınmasını nəzərdə tuturuq. Bu məsələnin həlli isə müstəqillik 
qazandığımız indiki şəraitdə daha vacibdir. Çünki bu gün 
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 50- dən artıq ali məktəbdə həyata 
keçirilən pedaqoji işlərin demək olar ki, böyük əksəriyyəti şablon 
qaydalara əsasən qurulur. Hər bir ali məktəbdə həyata keçirilən 
pedaqoji işlər həmin ali məktəbin rəhbərinin şəxsi təşəbbüsü, fərdi 
ideyası əsasında qurulur. Nəticədə ali məktəb didaktikasımn 
məzmununa, ali məktəb tərbiyəşünaşlığııim prinsiplərinə, ali 
məktəbdə pedaqoji prosesə xidmətin metodikasma, ali məktəbdə 
pedaqoji prosesə xidmətin metodikasma, ali məktəbdə elmi- 
tədqiqatlann fundamental şəkildə apanimasına, ali məktəbin idarə 
olunmasına və ona nəzarətin elmi-pedaqoji-metodik imkanlanna 
məhəl qoyulmur. 

Unutmaq olmaz ki, əksər hallarda ali məktəb pedaqogikası 
deyəndə müəllim hazırlığı ilə məşğul olan ali məktəblərdə həyata 
keçirilən pedaqoji işlərin nəzəri əsaslanmn sistemə salınması ilə 
məhdudlaşdınlır. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, təməyülündən asılı 
olmayaraq bütün ali məktəblərdə həyata keçirilən pedaqoji işlərin 
nəzəri əsaslən sistemə salınmalıdır. Bəzi mütəxəssislər, təhsilə 
rəhbərlik edənlər, hətta tədqiqatçılar ali məktəb pedaqogikäsı 
deyəndə müəllim hazırlığı ilə məşğul olan ali mətobləfdə həyata 
keçirilən pedaqoji işlərin nəzəri əsaslanmn sistemə salınmasım 
nəzərdə tuturlar. 

404 



Avropanın və dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində hər bir ali 
məktəbin öz Kurikulumu vardır. Həmin Kurikulumda ali 
məktəbdə həyata keçirilən didaktik sistemin, tərbiyə işlərininə 
əsaslan öz əkini ta:pır. Həmin ali məktəb üçün hazırlanan tədris və 
fənn proqramlan da, dərsliklər də, dərs vəsaitləri də həmin 
Kurikulumun tələbləri əsasında hazu*lanır. Nəticədə müəllim 
hazırlığı ilə məşğul olan ali məktəblər üçün aynca didaktika, 
tərbiyə nəzəriyyəsi və ali məktəbin id^ olunması üçün 
ədəbiyyatlar yazılır. Həmin məzmunch görülən işlər isə istər tibb 
işçiləri, istər hüquqşünaslar, isətər mühəndislər, istər incəsənət 
işçiləri, istər ali təhsilli idmançılar, istərsə də digər mütəxəssis 
hazırlığı istiqamətində həyata keçirilir. 

Bizim ölkəmizin ali naəktəblərində həyata keçirilən 
pedaqoji işlər isə heç bir kriteriya gözlənilmədən ayn-ayn 
fərdlərin ideyalan əsasında qurulur, həyata keçirilir. Baxmayaraq 
ki. Respublika Təhsil Nazirliyi və digər müvafiq nazirlildər ali 
məktəblərdə həyata keçirilən işlərə dair konkret qərarlar qəbul 
edir və həmin qərarlann həyata keçirilməsini ali məktəb 
rəhbərlərinə tövsiyə edir. 

Nümunə təriqi ilə bir neçə ali məktəblərimizdə həyata 
keçirilən pedaqoji işləri nəzərdən keçirsək fikrimizi daha aydm 
şəkildə əsaslandırmış olanq. 

Uzun illərdir ki, ölkəmizdə ali təhsilli musiqiçilər h^ır- 
layan ali məktəb fəaliyyət gösterir. Əsası dünya şöhrətli Üzeyir 
Hacıbəyov, tərəfindən Azərbaycan Dövlət Konsrvatoriysı kimi 
qoyulem həmip ali məktəb indi ilri ali məktəb kimi fəaliyyət 
göstərir. Biri Azərbaycan Dövlət Musiqi Akademiyası, ikincisi isə 
Azərbaycan Milli Konservatoriyası kimi fəaliyyət göstərir. Bu ali 
məktəblərdə elmi şurada, fakültə elmi şürası da, dekanlıq da, 
kafedra da, mühazirə və seminar məşğələləri də, fərdi məşqələ 
formalan da var. Sadalananlann hamısı ali məktəblərdə həyata 
keçirilən pedaqoji işlərin ayn- ayn tərkib hissələridir. Sual olunur. 
Bəs, bu ali məktəblərdə həyata keçirilən işlər ali məktəb 
pedaqogikasmm hansı nəzəri əsaslarına uyğun şəkildə həyata 
keçirilir? Sualı aydınlaş- dırmazdan qabaq həmin ali məktəbdə 
həyata keçirilən 
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pedaqoji işlərin bəziləri haqqında mülahizələri göz önünə gətirək. 
Hər iki ali məktəbdə həyata keçirilən fərdi məşqələləri 

müxtəlif peşə və ixtisas sahibləri olan pedaqoqlar apanr. 
Maraqlıdır ki, həmin mütəxəssislərin hər birinin aynca otaqlan və 
kabinetləri vardır. Həmin otaqlara daxil olan hər bir adamın 
diqqətini hər şeydən əvvəl həinin otağın qarşısına vurulmuş lövhə 
daha sox cəlb edir. Lövhədə isə həmin mütəxəssisin adı, soyadı 
belə yazılır. «Pedaqoq Ə.Məmmədov», «Pedaqoq S.Sariyev», 
«Pedaqoq Ə.Hüseynov» və s. (adlar, soyadlar şərtidir). Deməli, 
həmin mütəxəssislər doğrudan da pedaqoqlar və hər hansı bir 
musiqi alətinin tədrisilə məşğul olan müəllimlərdir. Fortepianonu, 
tan, kamançanı, kanonu, zərb alətlərini, nəfəsli alətləri və digər 
çalğı alətlərini öz tələbələrinə öyrədən bu müəllimlər doğrudan da 
pedaqoji prosesin apancı simalandırlar. Əgər bu müəllimlər 
tələbələrin yaşı, fərdi, cinsi və psixoloji xüsusiyyətlərini 
bilməsələr, onlara düzgün yanaşa da bilməzlər. Belə bir pedaqoji 
prosesdə tələbəyə düzgün yanaşa bilməyən, onlarla düzgün 
münasibət də qura bilməz və nəticədə də proqram materialını da 
öyrənməyə müvəffəq ola bilməz. Tədqiqatçılar göstərir ki, musiqi 
müəllimlərinin pedaqogikanı bilməməsi ucbatından onlar 
yüzlərlə, minlərlə istedadlı yeniyetmələrin, gənclərin musiqilə, 
hətta incəsənətlə bağlı fərqli xüsusiyyətlərini öyrənmədən, onlan 
psixoloji cəhətdən müşahidə etmədən, onlann cinsi fərqlərinə 
uyğun onlara düzgün yanaşmadan, heç şübhəsiz, onun nə 
qabiliyyətini üzə çıxara bilər, nə qavrama bacanğım 
müəyyənləşdirə bilər, nə istedadını üzə çıxara bilər. Unutmaq 
olmaz ki, tələbələrin instrumental ifa tərzinə yiyələnməsi üçün 
onlara hökmən pedaqoji cəhətdən düzgün yanaşmağı bacarmaq 
lazımdır. 

Vokal sənətinin öyrədilməsi zamanı hər hansı pedaqoqdan 
daha yüksək pedaqoji ustalıq tələb olunur. Çünki, əgər bir 
tərəfdən pedaqoq tələbənin yaş, fərdi, cinsi, psixoloji 
xüsusiyyətlərini dərindən öyrənməsə, ona istənilən səviyyədə 
yanaşa bilməz və beləliklə proqram materialının öyrənilmə 
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sinə nail ola bilməz. Digər tərəfdən isə hər hansı bir vokal 
partiyanın, mahnının, həm söz mətninin, həm də melodiya 
mətninin tərbiyəvi məzmunu ilə bağlı iş görə bilməz. Yaddan 
çıxarmaq olmaz ki, hər hansı musiqi alətini və yaxud vokalizimi, 
drijorluğu, bəstəkarlığı, rejissorluğu öyrənənləri biz həm 
mütəxəssis kimi hazırlamalı, həm də müstəqil dövlətimizin layiqli 
bir vətəndaşı kimi yetişdirməliyik. Əgər hər hansı bir incəsənət 
adamı öz repertuannda, ifa tərzində, səhnə və efirdə, konsert 
salonunda öz dövlətinin, xalqınm, millətinin koloritini, əxlaqmı 
və milli-mənəvi normalarmı nümayiş etdirə bilməsə onun 
Azərbaycan vətəndaşı kimi yetişməsi məsələsi şübhə altında 
qalır. Bülbül, Rəşid Behbudov, Fərhad Bədəlbəyli, Zeynəb 
Xanlarova, Alim Qasımov, Habil Əliyev, Ramiz Quliyev kimi 
sənət korifeylərimiz dünyanm hansı ölkəsində çıxış etmişlərsə, 
həmişə Odlar Yurdunun qüdrətli vətəndaşı olduqlanm nümayiş 
etdirmişlər. Milli- mənəvi, əxlaqi keyfiyyətləri, məhz öz 
sənətlərilə binizə verdikləri üçün, onlan həmişə Dədə Qorqud 
yurdunun övladlan kimi təqdir etmişlər. 

Müslüm Maqomayev əslən azərbaycanlı olmasa da öz 
repertuannda, bəstələdiyi mahnılarda, ifa etdiyi nəğmələrdə, 
oynadığı rollarda Azərbaycan koloritinə, milli-mənəvi norma- 
lanna sadiq olduğunu daim nümayiş etdirir. Yaxud ingiltərəli 
Cefri Verbax ifa etdiyi Azərbaycan tannı, sazını, udunu, qavalını 
ona görə uğurlu ifa edir ki, o, Azərbaycan koloritinə hörmətlə 
yanaşmağı bacanr. Cefrinin oxuduğu muğamlar, təsniflər ona 
görə bizə şirin, ləzzətli gəlir ki, o, Azərbaycanm milli koloritinə 
dərin məhəbbət bəsləyir. 

Bütün bunlar isə deməyə əsas verir ki, bizim ali məktəbdə 
yetişdirdiyimiz ali təhsilli musiqiçi, ifaçı həm yaxşı mütəxəssis, 
həm də qeyrətli vətəndaş olmalıdır. Vətənini satan ifaçı dünya 
şöhrəti qazansa da, yenə vətən xaini adlamr. 

Başqa fənlərin təlimi və tərbiyəsinin əsas məqsədi kimi 
musiqi təlimi və tərbiyəsinin əsas məqsədi, professor Nurəddin 
Kazımovun təbrincə desək, təlimin başlıca məqsədi belə ifadə 
edilməlidir: məzmunu milli və ümumbəşəri 
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dəyərlərlə zənginləşmiş biliklərə, bacanq və vərdişləri 
mənimsəmək yolu ilə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, ərazi 
bütövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığını qorumağa, 
respublikamızı inkişaf etmiş demokratik dövlətlər səviyyəsinə 
qaldırmağa qadir olan vətəndaşlar yetirməyə köməklik göstərmək 
təlimin əsas məqsədidir. 

Göründüyü kimi təlimin əsas məqsədi təkcə bilik, bacanq 
və vərdişlər aşılamaq yox, həm də müstəqil dövlətimizin 
mənafeinə xidmət etmək, onu inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə 
qaldırmağa qadir olan vətəndaşlar yetişdirməkdir. Burada bütün 
təlim formalan nəzərdə tutulur. Yəni dil, ədəbiyyat, tarix, 
coğrafiya, tibb, idman, fizika, riyaziyyat, hüquq və sairlə yanaşı 
həm də musiqi təlimi nəzərdə tutulur. Musiqi təliminin isə həm də 
güclü tərbiyəedici imkanlara malik olması bəllidir. Özü də musiqi 
təliminin tərbiyəedici imkanlanm estetik tərbiyə ilə 
məhdudlaşdırmaq olmaz. Doğrudur, hər hansı mahnının həm söz 
mətninin, həm də melodiyasının çox güclü estetik tərbiyə 
imkanları vardır. Lakin onlann həm də ideya-siyasi, mənəvi, 
əxlaq, vətənpərvərlik, beynəlmilərçilik, fiziki, ekoloji, iqtisadi 
tərbiyəsi baxımından imkanlan daJıa böyükdür. Mövcud milli 
pedaqogika tərbiyəvi məqsədinə, müstəqil dövlətimizə, 
xalqımızın ehtyaclanna xidmət etmək baxımından yanaşmağı 
tələb edir. «İndi tərbiyənin məqsədi Azərbaycan xalqının 
ehtiyaclanna xidmət edir və etməlidir. Müstəqil Azərbaycan 
Respublikasında tərbiyənin məqsədi belə ifadə olunur: «Milli və 
ümumbəşəri dəyərlərlə əlaqədar olan davranış və mənəvi 
keyfiyyətlərin mənimsənilməsi yolu ilə Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyini, sərhədlərinin toxunulmazlığını, ərazi bütövlüyünü 
qorumağa, respublikamızı inkişaf etmiş demokratik dövlətlər 
səviyyəsinə qaldırmağa qadir olan adamlar yetişdirməyə yardım 
etmək tərbiyənin məqsədidir». (Bax. N.Kazımov. Ali məktəb 
pedaqogikası, B, Nicat, 1999, səh. 19). 

Göründüyü kimi, ali təhsilli musiqiçilər hazırlayan ali 
məktəbdə pedaqoji qaydalann, üsullann, yollann, prinsiplərin və 
sairin öyrədilməsinə də ciddi ehtiyac duyulur. Nəzərə 
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alsaq ki, bu tipli ali məktəbləri bitirənlərin böyük əksəriyyəti orta 
ümumtəhsil məktəblərində musiqi müəllimi, musiqi kurslarında 
fənn müəllimi, musiqi dəməklərinin rəhbərləri, orta ixtisas və ali 
məktəblərdə musiqi müəllimi kimi fəaliyyət göstərirlər, deməliyik 
ki, musiqiçilər hazırlayan ali məlrtəb- lərdə pedaqogika kursu 
tədris edilməzsə, kadr hazırlığı işi birtərəfli apanimış olar. 

Eyni sözləri digər ali məktəblər haqqında da demək olar. 
Çünki bütün ali məktəblərdə pedaqoji proses mövcuddur. 
Pedaqoji prosesdə isə bir tərəfdə öyrədən - müəllim, ikinci tərəfdə 
isə öyrənən - tələbə vardır. Öyrədən hər hansı bir ixtisasla bağlı 
bilik verir, bacanq və vərdişlər aşılayır, həm də təlim 
materiallannm tərbiyəedici təsirinə istinad edir. Öyrənən isə 
bilikləri öyrənir, bacanq və vərdişləri mənimsəyir, həm də tərbiyə 
olunur. Bu prosses bütün ali məktəblərdə baş verir. Elə götürək 
Azərbaycan Tibb Universitetini. Burada tələbələr tibb elminin 
ayn-ayn sahələri ilə bağlı biliklər qazanır, ən zəruri bacanq və 
vərdişlərə yiyələnirlər. Bütün bunlar isə müəllimin və tələbənin 
iştirak etdiyi pedaqoji prossesdə baş verir. Deməli, pedaqoji elmin 
qaydalarım, qanunauyğunluqlan, tərəflərini, prinsiplərini, 
üsullanm həm didaktika, həm də tərbiyəşünaslıq kontestində 
öyrətməyə imkan yaratmınqsa, hazırladığımız kadrlar yalnız 
müalicə həkimi kimi hazırlanır və unuduruq ki, onlann bir qismi 
gələcəkdə öz peşələrini, səriştələrini məhz pedaqoji prossesdə 
gənc nəsillərə öyrədəcəklər. Sual orlunur, əgər onlar pedaqoji 
prossesin qaydalannı bilmirlərsə, pedaqoji elmin 
kateqoriyalanndan bixəbərdirlərsə, bu işi necə yerinə 
yetirəcəklər? Sualın cavabı isə çox sadədir. Onlar pedaqoji 
prossesi peşəkar səviyyədə deyil, yalnız və yalmz öz fəaliyyəti 
sahəsində qurmaq məcburiyyətində qalacaqlar. 

Eyni sözləri Texniki Universitet, İqtisadiyyat Universiteti, 
hışaat Mühəndisləri Universiteti, Neft Akademiyası, Kənd 
Təsərrüfatı Akademiyası və digər ali məktəblər haqqında da 
demək olar. 

Keçmiş SSRİ məktəbində bütün müttəfiq respublikalarda 
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olduğu kimi Azərbaycanda da aspirant və dissertanta pedaqogika 
öyrədilirdi və onlar pedaqogikadan minimum imtahanlan 
verirdilər. Lakin müstəqillik qazandıqdan sonra bu ənənəyə son 
qoyuldu. Bunun əvəzində, bir neçə ali məktəb istisna olunmaqla, 
ali məktəblərin böyük əksəriyyətində magistratura pilləsində ali 
məktəb pedaqogikası tədris olunur. Özü də çox cüzi saat 
hesabına. Açığını etiraf etmək vaxtıdır ki, magistratura pilləsində 
tədris olunan ali məktəb pedaqogikası kursunun bir sıra ali 
məktəblərdə qeyri ixtisas sahibləri apanr. Məşğələlər 
başdansovdu keçirilir, dərsliklərdən istifadə olunmur. 

Professor Nürəddin Kazımov tərəfindən 1999-cı ildə nəşr 
etdirilən «Ali məktəb pedaqogikası» dərsliyi haqqında əksər ali 
məktəblərin magistrantlannm xəbərləri yoxdur. 50- dən artıq ali 
məktəblərin magistratura pilləsində təhsil alan magistrantlar üçün 
nəzərdə tutularaq çap olunan «Ali məktəb pedaqogikası» dərsliyi 
cəmi 1000 (min) nüsxədən ibarətdir. Özü də 1999-cı ildə nəşr 
olunan bu dərslik satışda da yoxdur. Heç ola da bilməz, çünld 
müəllifin şəxsi vəsaiti hesabına çap olunan bu kitabı əsasən 
Azərbaycan Dillər Universitetinin magistamtlan almış, bir neçə 
ali məktəblərin kitabxanalarma göndərilmişdir. Bir sözlə, bu 
dərslik respublika magistrantlarının 15-20 faizinin ehtiyacım 
ödəyə bilir. Bəs qalanlan görəsən ali məktəb pedaqogika kursunu 
hansı ədəbiyyatdan öyrənirlər. Maraqlıdn ki, heç bir ali məktəb 
bu dərsliyin təkrar nəşri ilə maraqlanmu*. 

Ali məktəb pedaqogikasına belə ögey münasibətin heç kəsi 
narahat etməməsi də təssüf doğurur. 

Bütün bunlan nəzərə alaraq aşağıdakılan təklif edərdik: 
1. N.M.Kazımovun «Ali məktəb pedaqogikası» dərsliyi 

yenidən kütləvi tiracla çap olunsun. 
2. Adı çəkilən dərslik rus dili və ingilis dilinə çevrilərək 

çap olunsa yaxşı olar. Çünki bu gün rus bölmələrində təhsil alan 
magistrantlar üçün rus dilində heç bir ədəbiyyat çap 
olunmamışdır. 

3. Həkim ixtisası, musiqiçi, kənd təsərrüfatı mütəxəssisi. 
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inşaatçı və sair mütəxəssislər hazırlayan ali məktəblərdə 
«Pedaqogika» heç olmasa xüsusi kurs kimi, yaxud seçmə kurs 
kimi tədris olımarsa, yaxşı olar. 

4. Bu tipli ali məktəblərin magistratura pilləsi üçün «Ali 
məktəb pedaqogikası» dərsliyinin onlann peşə və ixtisaslarmm 
spesifikası nəzərə alınmaqla yenidən hazırlanması məsləhətdir. 
Həmin ali məktəblər üçün hazırlanacaq yeni tipli «Ali məktəb 
pedaqogikası» dərsliklərinin üst qabığmda «Ali məktəb 
pedaqogikası» sözlərinin altında mötərizədə müvafiq olaraq 
(Musiqi akademiyasının magistrantlan üçün), (Hüquqşünas 
hazırlayan ali məktəblərin magistratura pilləsi üçün), (İqtisadçı 
kadırlar hazrlayan ali məktəblərin magistratura pilləsi üçün) və 
sair kimi yazılsın. 

6.1. Ali məktəblərdə müəllim kadrlannm hazırhğı 

problemləri və həlli yolları 

Məlumdur ki, təhsil hər hansı müstəqil dövlətin başlıca 
atributlanndan biridir. Bu atribut cəmiyyətin inkişafında, onu 
təkamül prosesinə qovuşdurmaq işində müstəsna əhəmiyyətə 
malikdir. Ona görə ki, insan cəmiyyətinin yaranışını, quruculuq 
fəaliyyətini, inkişaf istiqamətlərini, formalaşma məzmununu, 
təkmilləşmə səviyyəsini təhsildən kənarda təsəvvür etmək düzgün 
deyil. Bütün milli etnogenez strukturlan kimi, Azərbaycan 
xalqınm da yaranışmdan tutmuş bu günkü intibah dövrünə 
qədərki müddətdə elm, mədəniyyət, maarifçilik apancı olmuşdur. 
Hələ yäzlı ədəbiyyatımıza qədərki etnope- daqoji materiallardakı 
təhsilə maraq və meyl təsəvvürləri mifoloji məntiqə söykənsə də, 
ulu bir tarixi özündə əks etdirir. Bu, dünyamn ən qədim xalqlan 
kimi, Azərbaycan xalqının da öz milli konstruktiv təfəl^rə malik 
olduğunu sübut edən obyektiv bir gerçəklikdir. 

«Əynini ziynətləndirincə ağlım ziynətləndir», «Alim öldü, 
aləm öldü», «Çox bilən ölmün>, «Necə dil bilirsənsə, bir o qədər 
də adamsan» deyən ulu babalanmızm, «Bir saat elm öyrənmək 60 
illik ibadətdən üstündün> kəlamını yaşadan islam 
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dəyərlərimizin elmə, təhsilə çağınşlan yazlı ədəbiyyatımıza 
qədərki dövrün ideyalandır. 

Yazlı ədəbiyyatımızı nəzərdən keçirsək, məlum olur ki, 
dünyavi təhsilin nəzəri^praktik məzmunda yar;^ışı prosesində 
dünya xalqlan içərisində Azərbaycan xalqmın xidmətləri özünü 
kifayət qədər qabanq göstərir. Başqa sözlə desək, dünyavi təhsilin 
yaranışı və təkamülündə Azərbaycan xalqının öz payı vardır. Bir 
neçə faktı nəzərdən keçirsəl^ fikrimizə daha müfəssəl əminlik 
gətirmiş olanq. 

Hələ təhsil haqqında heç bir nəzəri material olmayanda 
təhsilin ən vacib tərkib hissəsi sayılan «Didaktika» barədə XVII 
əsrdə yaşamış çex pedaqoqu Yan Amos Koınenski «Böyük 
didaktika» əsərini yazmaqla elmi pedaqogikanın banisi hesab 
olımdu. Lakin unutmaq olmaz ki, təhsilin qnesoloji məzmununu 
özündə əks efdirən ilkin nəzəri mənbələrdən birini XI əsrdə 
yaşamış; bpyük mütəfəkkir Əbül- həsən Bəhmənyar 
Əl-Azərbaycani yaratmışdır. O, özünün «Ət-Təhsil» adlı 
monoqrafik əsərində ilk dəfə olaraq təhsil haqqında dissertabelli 
elmi-tədqiqat əsəri yaratmışdır. 

Görkəmli alim, Azərbaycanda didat sayıla pedaqoji elmlər 
doktoru, əməkdar elm xadimi Nürəddin Kazımov öz 
müasirlərindən fərqli olaraq, təhsilə daha uğurlu tərif verilmişdir; 
«Xalq təsərrüfatının tərkib hissəsi kimi, müvafiq təhsil 
müəssisəsində müəyyən müddətdə öyrənilən, tərbiyə və inkişaf 
imkanma malik olan, təlimin həm zəruri şərti, həm də nəticəsi 
olan biliklər, bacarıq yə vərdişlər pstenu təhsil(^..K 

Sözün əsil mənasında, dünyanm bütün pedaqoqlannm 
təhsilə verdiyi təriflər içərisində ən samballı tərif məhz 
N.Kazımova məxsusdur. Bu tərif keçmiş SSRİ xalqlanmn bu gün 
də əlimizdə olan yüzdən artıq «Pedaqogika» dərsliklərin- dəki 
bütün təriflərin ən önəmlisidir. N.Kazımov Əbülhəsən 
Bəhmənyann «Ət-Təhsil» əsərini bəhrələndiyi ilk və ən dəyərli 
mənbə saymışdır, 

Xin əsrdə böyük filosov Fəridəddin Damadın tələbəsi 
Nəsirəddin Tusinin yaratdığı əvəzsiz elmi ədəbiyyatlar dünyavi 
təhsilin inkişafında bir növ katalizator rolunu 
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oynamışdır. Onun həndəsəni (xətti sistemi), triqonometriyanı 
riyaziyyatdan təcrib edərək, ilk dəfə ayrıca elm sahəsi kimi 
təqdim etməsi təkzibolunmaz faktdır. Onun astronomiya, fizika, 
kimya, iqtisadiyyat sahəsində etdiyi yeniliklər bu gün də həmin 
elmin inkişaf mənbələri kimi qiymətləndirilməlidir. Kari Marks 
«Kapitab>dakı əsas ideyalan Tusidən iqtibas etdiyini etiraf 
eləməyə məcbur olmuşdur. Tusinin «Əxlaqi- Nasiri» əsərində 
pedaqoji, psixoloji, sosioloji, bioloji və demoqrafik yozumlar bu 
gün bütün təhsil müəssisələrində apanlan islahatlar üçün örnək 
kimi qəbul edilməsi vacib olan materiallardır. 

Tusinin həməsri Səfiyyədin Urməvinin «Dillərin 
qrammatik qaydalannm müə3^ənləşdirilməsi prinsipləri»nin 
ibtidai sinif müəllimi hazırlığı ilə bağlı mövcud qüsurlann 
bəzilərinə münasibət bildirməklə izah etmək istərdim. 

1. İbtidai sinif müəllimi hazırlığına xidmət edən nəzəri 
materiallarla praktik iş istiqamətləri arasında ciddi ziddi)o^ət- lər: 

- Savad təlimi və ana dili tədrisi ilə bağlı nəzəri və praktiki 
istiqaməti özündə əks etdirən sistem istisna olunmaqla digər 
fənlər üçün materiallar qıtlığı mövcuddur; 

- İbtidai siniflərdə riyaziyyat elminin nümunəvi proq- 
ramlannm, dərsliklərinin, dərs vəsaitlərinin təkmilləşdiril- məsinə 
ciddi ehtiyac duyulur. Professor Zahid Qaralovun ciddi narahatlıq 
doğuran məqalələrini oxuyarkən, bu qüsurlann daha ciddi olduğu 
ilə əyani tanış olmaq mümkündür. Həmin məqalələrin epizoduk 
bir faktmı nəzərinizə çatdırmaq istərdim. 

İbtidai sinif riyaziyyat dərsliklərinin birində göstərilir: 
«Çəməndə 7 at otlayırdı. Çəmənliyə üç dayça gəldi. Orada neçə at 
oldu? Belə çıxır ki, çəmənlikdə otlayan atlann yanına gələn 
dayçalar həmən dəqiqə ata çevrildilər. Belə primi- tivliklə 
pedaqoji kadrlar hazırlığında irəliyə heç bir müsbət addım atmaq 
mümkün deyildir. 

- Riyaziyyat elminin ibtidai siniflərindəki tədrisi çox aşağı 
səviyyədə olduğu üçün, tədris prossesinə cəlb edilən təcrübəçi 
tələbələrə heç bir nümunəvi üsullar, priyomlar. 
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yollar tətbiq edilmədən yanaşılır və nəticə çox zəif olur; 
- Təbiət elmlərinin tədrisində ciddi qüsurlar mövcuddur. 

«Naxçıvan» Universitetinin professoru (həm də ADPU-nun 
kafedra müdiri) Əli Hüseynov istisna olunmaqla ibtidai siniflərdə 
təbiət elmlərinin tədrisi ilə bağlı elmi-pedaqoji- metodik 
xarakterli yazan alimlərimiz demək olar ki, yox dərəcəsindədir; 

Təsviri incəsənətin tədrisi daha acınacaqlı 
vəziyyətdədir. Bu vəziyyət məktəbdə təcrübəçi tələbələrin 
hazırlığına ciddi zərər verir; 

- İbtidai siniflərdə musiqi dərslərini ya keçirilməməsi və 
yaxud çox aşağı səviyyədə keçirilməsi, musiqi alətlərindən 
istifadə edilməməsi şagirdləri estetik zövqdən məhrum etməklə 
yanaşı, müəllim hazırlığmın praktik istiqamətlərinin inkişafına 
mane olur; 

- İbtidai sinif şagirdlərinin fiziki hazırlığı haqqında ürək 
ağrısı ilə danışmalıyıq. Təsəvvür edin ki, ibtidai sinif şagirdləri 
heç olmasa rayon və kənd mühitində piyada da olsa açıq havada 
dərsə gedib-gəlməklə müəyyən fiziki hazırlıq qazanırlar. Şəhər 
mühitində nəqliyyat vasitəsilə öz mənzilindən birbaşa sinif 
otağına, oradan da geriyə öz mənzilinə, valideyinlərinin, yaxud 
onlan əvəz edən adamlar vasitəsilə yola salınırlar. İnsaflı sinif 
müəllimləri primitiv didaktik oyunlardan istifadə edirlər, 
vəssalam. Nəticədə proqram materialı sandıq ədəbiyyatına 
çevrilir. 

Əksər universitetlərdə «Xarici dil», «Tərcüməçi» 
fakültələrinin olduğunu nəzərə alıb bir neçə kəlmə də 
müəllimlərinin praktik hazırlığında özünü göstərən qüsurlara öz 
münasibətimi bildirmək istərdim. Bir neçə məktəb nəzərə 
alınmasa xarici dil müəllimi hazırlığının praktik məzmununun 
yaxşılaşdınimasına ciddi ehtiyac hiss olunur. 

- Məktəblərdə əksər hallarda qruplann bölünməməsi 
ucbatından təcrübəçi tələbələrin hazırlanması işi düzgün 
qurulmamışdır; 

- Audial vasitələrindən ya az istifadə olunur, ya da heç 
istifadə olunmur; 
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- Vizual vasitələrin tətbiqindən çətinlik çəkən 
məktəblərdə təcrübəçi tələbələr hazırlanması üçün pis şərait 
maneçilik törədir; 

- Audiovizual vasitələrin olmaması qeyd olunan 
ziddiyyətlərin yaranmasına səbəb olur; 

- Kompüter texnikası bu gün müasir məktəbdə olmasa 
svilizasiya dövrünün kadırlannm yetişdirilməsindən söhbət açıla 
bilməz. 

Qeyd etdiyimiz və qeyd etmədiyimiz digər qüsurlann 
özünü daha qabanq göstərməsinin ən başlıca səbəblərindən biri bu 
gün respublikamızda müqayisəli pedaqogikanın olmaması ilə 
bağlıdır. Təsəvvür edin ki, beynəlxalq miqyasda müqayisəli 
pedaqogika tüğyan etdiyi bir zamanda müqayisəli pedaqogikanın 
heç pedaqoji elmlər sistemində tanınmaması çox acınacaqlı 
haldır. Əksər mütəxəssislərimiz müqayisəli pedaqogika haqqında 
heç kiçik bir təsəvvürə malik deyillər. Fürsətdən istifadə edib bəzi 
informasiyalan vermək istərdim. «Müqayisəli pedaqogikanın 
atası» adını alan Mark Antuan Julyan Parijsku (1775-1848) ilk 
dəfə olaraq «Müqayisəli pedaqogika», «Müqayisəli tərbiyə» 
proqramlan və ilk metodik tövsiyyələrini yaradır. 

XIX əsrin 70-ci illərində Türkiyə və Avstro-Macar 
imperiyalannın tərkibinə daxil olan slaviyan xalqlanmn bütün 
dünya xalqlannı vahid dildə danışmağa yönəldən «musiqi 
əlifbası» kimi nəşrləri bu gün bütün dünya Xalqlanmn apardıqlan 
təhsil islahatlannm əsasım, bünövrəsini, təməlini təşkil edir. 

Səfəvilər dövründəki təhsil islahatları nəticəsində 
Azərbaycan xalqı öz ana dilini saflaşdırdı. Öz ana dilində 
məxəzlər, təzkirələr və müxtəlif xarakterli elmi əsərlər yaratdı. 
Sonrakı dövrlərdə Seyd Əzimin «Dərsi üsuli-cədid»i yaratması. 
Mirzə Fətəli Axundovun «Əlifba islahatı», böyük Sabirin təhsilə 
biganələri satira atəşinə tutması. Mirzə Cəlilin elmə, tərəqqiyə 
mane olanlan ifşa etməsi, Həsənbəy Zərdabinin yeni tipli məktəb 
açması, Üzeyir Hacıbəyovun dünyavi təhsilin standartlanna cavab 
verən «Rus dili», «Riyaziyyat», «Təbəiət- 
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şünaslıq» dərsliklərim yaratması, Azərbaycan publisistikasını 
formalaşdırması, ilk milli opera yaratması Azərbaycan təhsilinin 
enişli-yoxuşlu yollannda büdrəmədən addımlamasına dəlalət 
edən faktlardır. 

Sovet imperiyası dövründə də Azərbaycanda həmişəki 
kimi güclü ziyalı korpusu yarandı, bu da təhsilin inkişafında öz 
sözunu dedi. Burada sovet təhsil sisteminin müsbət vəziyyətini də 
qeyd etməmək ədalətsizlik olardı. 

Bu gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin təhsil islahatına 
rəhbərlik edənlərin demək olar ki, hamısı qeyd olunan təhsil 
bazasımn yetişdirmƏləridir. 

Bu gün müstəqil dövlətimizin ərazi bütövlüyü pozulsa da, 
torpaqlarmın 20%-i işğal altmda olsa da, təhsil islahatınm 
apanimasına heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Bu fikri məntiqi 
məcraya yönəltsək, deməliyik İd, erməni faşiziminin təcavüzünə 
məruz qalan torpaqlanmız istər sülh ilə, istərsə də hərbi yolla azad 
olunacağı təqdirdə, ideoloji mübarizənin əsas obyekti yalnız və 
yalnız təhsil yolu ilə hərəkət edən xalqm bütün mübarizə 
mərhələlərində təhsil islahatlan aparması çox təbii bir prosesdir. 

Fərəhli haldır ki, təhsil alternativ qaydada qurulur. Başqa 
sözlə desək, dövlət təhsil sistemi ilə yanaşı, qeyri-dövlət təhsil 
sistemi yeni təhsil islahatlan prossesində qoşa addımlayırlar. 
Qeyd olunmalıdır ki, bu gün dövlətin özəl sektorundakı əsas 
apancı stimullarından biri özəl təhsilin düzgün təşkili işidir. Özəl 
təhsilin daimi inkişaf yollannda 17 təhsil müəssisəsi iştirak edir. 
İnstitut, kollec, seminariya və universitet formasmda təsis edilmiş 
ali və orta ixtisas təhsil müəssisələri içərisində «Naxçıvan» 
Universitetinin xüsusi rolu olmuşdur. Yeni yaradılmış özəl təhsil 
müəssisələri kimi «Naxçıvam> Universiteti də istər maddi-texniki 
bazasmm genişləndirilməsi, istər tədris proqramlannm dünya 
standartlan səviyyəsində təkmilləşdirilməsində, istər kadr 
korpusunun gücləndirilməsində, istər təlimin məzmununun 
yaxşılaşdınimasında, istərsə də təhsil sahəsində qüsurlann aradan 
qaldınimasında əzmlə fəaliyyət göstərmişdir. Əslində, təlim, 
tərbiyə təhsil prose- 
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sində mövcud qüsurlan müəyyənləşdirmək, onlan quruplaş- 
dırmaq hələ işin bir tərəfidir. Əsas məsələ həmin qüsurlann 
aradan qaldıniması yollanmn axtaniması, üzə çıxaniması və 
sistemləşdirilməsidir. Bu mühüm məsələ ilə bağlı «Naxçıvan» 
Universitetinin əsas atributu hesab edilən Vahid Elmi Şurasında 
müxtəlif məzmımlu müzakirələr apaniması yaxşı hal kimi qeyd 
olunmalıdır. 

Əwala, bu qüsurların hamısı haqqında birbaşa söhbət 
açmaq imkan xaricində olduğu üçün onlann bəziləri haqqında 
mülahizə yürütməyi məqsədəuyğun hesab edirəm. İkincisi, bütün 
ixtisaslar korpusu barədə fikir yürütmək də olar, lakin onlann 
içərisində pedaqoji ixtisaslarla bağlı özünü göstərən qüsurlar 
barədə söhbət açmağı daha məqsədəuyğun hesab edirəm. 

Bu gün pedaqoji kadrlann hazırlığı ilə bağh xeyli sayda 
qüsurlar mövcud olduğu üçün məhz müəllim hazırlığı işindəki 
ciddi qüsurlardan geniş danışmağa ehtiyac duyulur. 

Məlum olduğu kimi, pedaqoji kadr hazırlığı dövlət 
direktivi kimi qəbul edilmiş Təhsil Planına uyğun olaraq əsasən 
iki istiqamətdə apanlır. Bunun birincisi və ən başlıcası tələbələrin 
yüksək nəzəri hazırlığa yiyələndirilməsidir. Yəni bu istiqamətdə 
görülən işlər auditoriya şəraitində həyata keçirilir. İkincisi isə, 
alınan nəzəri biliklərin praktikada tətbiq edilməsinin sınaq 
mərhələsi hesab olunur. Apanlan uzunmüddətli tədqiqatlar 
göstərir ki, hər iki istiqamət üzrə müəyyən qüsurlar özünü büruzə 
verir. Müxtəlif ixtisaslar üzrə proqram materiallarının, dərslik və 
dərs vəsaitlərinin hələ də standart stereotiplərinə söykənməsi 
narahatçılıq doğurur ki, bu da pedaqoji kadr hazırlığı işində ciddi 
maneələr yaradır. Fikrimizcə, bu işin müvəffəqiyyətli həllində 
müqayisəli pedaqogikanın nümayəndələri olan pedaqoqlarm 
müqayisəli pedaqogikaya dair araşdırmalan özünəməxsus səciyyə 
daşıyırdı. Bu pedaqoqlar məktəb vasitəsilə slavyan xalqlannm 
birləşməsi və milli müstəqillik əldə etmələrinə yardımçı olmağa 
can atırdılar. Hələ ötən əsrdə slavyan xalqlannm birliyinə nail 
olmaq üçün müqayisəli pedaqogika strukturuna 
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söykənərək, müəlliflərin xorvatlar, serblər, slavyanlar, çexlər, 
polyaklar və poraviyalılar 1871-ci ildə Zaqrebdə qurultayını 
çağırdılar. Həmin qurultayda «Slavyan pedaqoqu» jurnalı təsis 
olundu ki, həmin jurnalın vəzifəsi slavyan xalqlannm mədəni 
əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, yadelli istiladan xilas olmaq 
üçün mübarizə aparmaq məqsədilə onlann birliyinə nail olmaq 
idi. Bügünki hadisələr onu göstərir ki, müqayisəli pedaqogika 
ideyası həmin xalqlann elmi-pedaqoji məzmunda inkişafına nə 
qədər müsbət təsir göstərirdisə Yuqoslaviya dağmtılanndan sonra 
həmin xalqlann vahid birliyinin qorunmasında bütün siyasi 
strateji xətlərdən də üstün mövqeni «müqayisəli pedaqogika» 
qazandı. 

Məlum olduğu kimi, 1945-ci ildə Parisdə Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə 
təşkilatı (UNESKO) yaradıldı ki, həmin təşkilat, eyni zamanda, 
müqayisəli pedaqogika sahəsində araşdırmalar aparmaq üçün 
zəruri olan materiallann toplanmasını həyata keçirdi, dünya 
ölkələrinin maarifinin vəziyyəti haqqında illik və digər məzmunlu 
sorğu kitablan çap etdirdi, tərbiyə, təhsil, həmçinin müqayisəli 
pedaqogikanın bütün başqa sahələrinə dair beynəlxalq 
konfranslar təşkil etdi. Təəsüf ki, respublikamızın pedaqoji 
ictimayyəti bu məsələlər barədə heç bir informasiyaya malik 
deyillər. Beynəlxalq aləmdəki pedaqoji yenliİdəri özündə əks 
etdirən Cenevrədə nəşr olunan «Be)məlxalq maarif bürosunun 
buraxdığı bülleten»in əlimizdə olmaması da müsbət hadisə deyil. 

Bu gün dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində 
müqayisəli pedaqogika mərkəzləri yaratmaqla nəzəri və praktik 
məzmunda görülən işlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail 
olurlar. 

İngiltərənin London şəhərində hələ 1961-ci ildə fəaliyyət 
göstərən «Avropa müqayisəli pedaqogika cəmiyyəti» öz qarşısına 
aşağıdakı mühüm vəzifələrin həllinə nail olmaq məqsədi qoyub: 
müqayisəli pedaqogikaya dair tədbirləri genişləndirmək, pedaqoji 
tədris müəssisələrində «Müqayisəli pedaqogika» kursunun tədris 
həcmsini genişləndirmək, müqa 
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yisəli pedaqogika ilə bağlı beynəlxalq aləmdə mütəxəssislərin 
görüşlərini, konfranslan təşldl etmək, xaricdəki müqayisəli 
pedaqogika cəmiyyət və mərkəzlərlə əməkdaşlıq etmək və i.a. 

Müqayisəli pedaqogikamn problemlərinin araşdıniması ilə 
Sevrdəki (Paris ətrafında) Beynəlxalq Pedaqoji Araşdırmalar 
Mərkəzi nəzdindəki fransız dili bölgülərinin müqayisəli 
pedaqogika cəmiyyətinin AFR, İngiltərə və bir sıra digər Avropa 
ölkələrindəld bölmələri; İspaniya, Belçika, Kanada, Avstraliya, 
Yaponiya və b. ölkələrdəki pedaqogika cəmiyyətləri; 
Visbadendəki (AFR) Pedaqoji Mərkəz (bu mərkəz 1957- ci ildən 
etibarən Sənəd və İnformasiya xidməti adlandmlır); 
Frankurt-mayn şəhərindəki Beynəlxalq pedaqoji araşdırmalar 
institutu; Avstriya Müqayisəli pedaqogika institutu; Kusu 
Universiteti (Yaponiya) nəzdindəki Müqayisəli pedaqogika 
institutu; Tokiodakı Dövlət pedaqoji araşdırmalar institutunun 
müqayisəli pedaqogika şöbəsi; Xirosima Universiteti nəzdindəki 
Müqayisəli pedaqogika institutu; ABŞ-dakı Kolumbiya, Texas, 
Stenford, Kent, Harvard, İndiana və b., AFR-dəki Bohum, 
Hamburq, Marburq, Beydenberq və b. Universiteti kafedra, bölmə 
və laboratoriyalan məşğul olur. 

«Pestalossianum» (İsveçrə) və Vaşinqtondakı «Maarif 
xidməti» (Office of Education) fəaliyyətini davam etdirirlər. 
1962-ci ildən etibarən sonuncunun tərkibində Xaricdə maarif və 
tərbiyə Bürosu yaradılıb ki, onun da müvafiq şöbələri var 
(müqayisəli pedaqogika və beynəlxalq pedaqoji xidmət kimi iki 
bölmədən ibarət olan xarici pedaqogika şöbəsi). 

Kapitalist ölkələrində müqayisəli pedaqogikaya dair son 30 
ildə meydana gələn çap məhsullannı tədqiqatlann xarakterinə görə 
iki qrupa bölmək olar: müqayisəli pedaqogika nəzəriyyəsi 
məsələləri (predmet, vəzifələr, tədqiqat üsullan), dövlətlər 
qrupunda təhsil və tərbiyə sistemlərinin təsviri və təhlili, yaxud 
maarifin ayn-ayn problemlərinin müqayisəli təhlili. Birinci 
qrupda olan nəşrlərə aşağıdakılar aid edilməlidir. F.Şneyder: 
«Xalqlann pedaqogikasımn hərəkətverici qüvvələri. Müqayisəli 
pedaqogikaya giriş» (Zalsburq, 1947); Müqayisəli pedaqogika. 
Tarix, araşdırma, təlim (Heydelberq, 
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1961); İ.Kendi. Maarifdə yeni dövr-müqayisəli araşdırma (AVŞ, 
1955); N.Hens: Müqayisəli pedaqogika (London, 1955); 
F.Hilkler: Müqayisəli pedaqogika. Tarixi, nəzəriyyəsi və əməli 
təcrübəsinə giriş (Münhen, 1962); F.Zeydenfaden: Pedaqbgikada 
müqayisə (Braunşveq, 1966) və b. 

Son illərin təhsil sistemlərinin və təlim-tərbiyənin ayn- ayn 
problemlərinin müqayisəli-pedaqoji araşdınimasına getdikcə 
daha çox diqqət yetirilməlidir. 

Pedaqogikanın xüsusi bir sahəsi olmaqla müqayisəli 
pedaqogika Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində get-gedə daha 
ÇOX inkişaf etməkdədir. 

1957-ci ildə ADR-də Alman Mərkəzi Pedaqogika İnstitutu 
nəzdində müqayisəli pedaqogika şöbəsi yaradılmışdır ki, 
sonradan bu şöbə ADR Pedaqogi Elmlər Akademiyasının Xaricdə 
məktəb və pedaqogika institutuna çevrilmişdi. 

Bolqarstanda müqayisəli pedaqogika problemləri izrə 
Maarif Nazirliyi nəzdində ölkənin müxtəlif pedaqoji ali təhsil 
müəssisələrinin bir qrup müəllimi çalışır. Sofiya Universitetində 
sənədlər, mərkəzi-pedaqogika tarixi və müqayisəli pedaqogika 
bölməsi yaradılıb. 

Çexiya Elmlər Akademiyası nəzdində Pedaqogi cəmiyyət 
yaradılıb ki, onun da tərkibində ümumi və müqayisəli pedaqogika 
bölməsi fəaliyyət göstərir. Bratislava şəhərində də müqayisəli 
pedaqogika bölməsi var. Bolqarstan, Almaniya, Macanstan, 
Rumuniya, Çexiya elmi tədqiqat müəssisələri, universitetləri 
müqayisəli pedaqoji araşdırmalar apanf? 

Uzun illərdən bəri keçmiş SSRİ-nin Moskva, Leninqrad 
(Sank-Peterburq), Kiyev şəhərlərində müqayisəli pedaqogika 
mərkəzləri fəaliyyət göstərdiyi halda, bu həqiqət respublikamızın 
pedaqoji ictimaiyyətindən gizli saxlanılıb. Bunun əh böyük 
səbəblərindən biri isə Moskvanın müqayisəli pedaqogika ilə bağlı 
xarici ölkələrə ezamiyyət xərci üçün aynimış valyuta hesabım 
qeyrilərinden gizlətməsi olmuşdur. Bir də ki, Moskva həmişə 
azərbaycanlı alimlərin xarici ölkələrə səfərlərinə qısqanclıqla 
yanaşmışdır. 

Naxçıvan Universiteti belə əlaqələrə qoşulmaq üçün 
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Elmi Şurada müxtəlif məsələlər müzakirə etmişdir. ABŞ, 
Türkiyə, Almaniya, İran kimi dövlətlərin dövlət və özəl təhsil 
müəssisələrilə əlaqə yaratmış, ABŞ-m Beynəlxalq Tədqiqat 
Mərkəzinin (BTM) «Ayreks» Şirkətilə yaratdığı əlaqələr məhz 
müqayisəli pedaqogika sahəsində də nailiyyətlər qazanmağa 
köməklik göstərəcəkdir. Bu gün özəl təhsil müəssisələri vasitəsilə 
müqayisəli pedaqogikanın Azərbaycanda yaradılmasına, mən 
deyərdim ki, müharibə şəraitində respublikanm təhsil büdcəsinə 
sanki böyük bir maddi yardım göstərilməsi kimi 
qiymətləndirilməlidir. Unutmaq olmaz ki, bu gün dünyanm əksər 
ölkələrində milli gəlirdən ən yüksək faiz təhsilə aynlır. Nümunə 
təriqilə onlardan bir neçəsini nəzərdən keçirək. Ən isti statistik 
məlumata görə milli gəlirdən təhsilə xərclənmiş vəsait (faizlə) 
Avstriyada 5,7 (tələbələrin sayı 220 min), Belçikada 5,0 
(tələblərin sayı 263 min). Böyük Britaniyada 4,9 (tələbələrin sayı 
2 mln. 260 min), Danimarkada 7,5 (tələbələrin sayı 200 min), 
Almaniyada 4,1 (tələbələrin sayı 1 mln. 700 min), Yunanstanda 
3,1 (tələbələrin sayı 262 min), İspaniyada 4,2 (tələbələrin sayı 100 
min), İrlandiyada 6,0 (tələbələrin sayı 28 min), İtaliyada 3,1 
(tələbələrin sayı 400 min), Lüksenburqda 4,5 (tələbələrin sayı 
1500 nəfər), Hollandiyada 6,3 (tələbələrin sayı 412 min), 
Portuqaliyada 5,1 (tələbələrin sayı 180 min), Filandiyada 7,1 
(tələbələrin sayı 188 min), Fransada 5,8 (tələbələrin sayı 1 mln. 
800 min) İsveçdə 7,1 (tələbələrin sayı 228 min) faizdir. Müharibə 
gedən, düşmən təcavüzünə məruz qalan ölkə kimi təbii ki, bizim 
ölkəmizdə bu rəqəm qeyd olunanlardan xeyli aşağıdır. Tarixə 
faktla müraciət etsək, deməliyik ki, müharibədə gedən bütün 
ölkələrdə təhsil həmişə ölkənin ziyalı korpusunda, xüsusilə elmi 
işçilərin, alimlərin, tədqiqatçılann həm ciddi, həm də köməklik 
əhatəsində olmuşdur. Yeni yaranan bütün özəl təhsil müəssisələri 
bu gün məhz həmin prinsiplə işləyirlər. Fərəhli hadisədir ki, bütün 
özəl təhsil müəssisələri dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin müsbət 
təcrübəsini öyrənib ümumiləşdirmək işində böyük nailiyyətlər 
qazanırlar. «Xəzər», «Qərb», «Azərbaycan», «Asiya» 
Universitetlərinin 
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ABŞ, Yaponiya, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya kimi nəhəng 
dövlətlərin təcrübəsini öyrənib Azərbaycan təhsilinə tətbiq 
etmələri haqqında danışılan problemin müvəffəqiyyətli həllinə 
müsbət təsir göstərəcəyi əsl gerçəklikdir. Bu gün doğrudan da, 
geniş vüsət alan özəl müəssisələrdə pedaqoji kadr hazırlığı ilə 
bağlı müsbət beynəlxalq təcrübəyə istinad edildikdə yeni novator 
səviyyəli, nəzəri və praktik hazırlıqlı kadrlar yetişdirməyə ciddi 
ehtiyac duyulur. ABŞ-ın Maarif Nazirinin bu yaxınlarda 
nazirliyin ümumi yığıncağındakı iclasında çıxışındakı bəzi 
cəhətlərə diqqətinizi cəlb etmək istərdim. «İndiki hökumət 
məktəblərimizdə təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə böyük 
iş apanb və bu iş təhsil müəssisələrimizə son zamanlar 
görünməmiş şagird axını və ən pis rayonlanmızda müəllimlərin 
çatışmaması ilə xüsusilə bağlıdır. Ölkəmizin mötəbər və uğurlu 
gələcəyinin təmin olunmasında heç bir peşə müəllim peşəsi kimi 
son dərəcə həyati zəruri rol oynamır. Bu yaxınlarda prezident 
100000 müəllimə «Nümunəvi» müəllim vəsiqəsi almaqla yardım 
göəstərmək üçün vəsait ayırmağı öhdəsinə götürür. Hər Amerika 
məktəbində heç olmasa bir nəfər belə müəllim vardır. O, qalan 
müəllimlərə nümunə olsa, onlan pedaqoq peşəsinin geniş 
imkanlara malik olduğuna inandıracaq. Lakin ən yaxşı zəkalan 
güclərini pedaqogika sahəsində sınamağa inandırmaqla yanaşı, 
artıq müəllim peşəsini seçənlərin onu başqasına dəyişməməyə can 
atmalanna da nail olmaq lazımdır. Bununla yanaşı, peşələrindən 
bəzən müəllimlər işləmək üçün xüsusi məsləhət xidmətləri 
yaratmaq və onlara peşələrini sürətlə və ləyaqətli şəkildə 
dəyişməkdə yardımçı olmaq lazımdır. Eynilə biz hər bir məktəbdə 
tədrisin səviyyəsinin yüksək keyfiyyət standart- lanna müvafiq 
kəlməsinə nəzarət etməliyik. Bu və ya digər məktəb şagirdləri 
biliklərin tələb olunan səviyyəsilə təmin etmək iqtidannda deyilsə, 
onu bağlamağa və ya orada yenidənqurma aparmağa hazır 
olmalıyıq. Məktəb direktoru öz vəzifəsinin öhdəsindən gələ 
bilmirsə, müfəttişlər və məktəb şuralan onu dəyişməyə hazır 
olmalıdm Biz hansı iş üsullarmın uğur gətirdiyini bilirik. Biz 
məktəb işinin islahatının necə 

4 22  



yaxşı nəticələr gətirə biləcəyini görmüşük. Müvəffəqiyyət 
qazanan məktəblərin iş üsullanm bütün bölgələrdə tətbiq etmək 
və bununla da yerli məktəblərin yeni korporasiyası (birliyi) bıma 
nümunə ola bilər. 

Hazırda ABŞ-da özəl ali məktəblərlə yanaşı özəl ümum- 
təhsil məktəbləri də formalaşmağa başlayıb. ABŞ-da şagirdlərin 
89%-i dövlət məktəblərində oxujmrlarsa, qalan 11 %-i isə şəxsi 
məktəblərdə təhsil alırlar. Bu şəxsi məktəblərin 85%-i aşağı təhsil 
haqqı olan şəxsi məteblərdə (burada ABŞ şagirdlərinin 9,5%-i 
oxu3mr), 15%-i isə «seçmə» şəxsi məktəblərdə (şagirdlərin 
1,5%-i) təhsil alırlar. Özü də seçmə məktəblərə düşmək çox çətin 
problemdir. Çünki bu məktəblər ABŞ-da çox nümunəvi 
məktəblər hesab olunur. 

ABŞ-da təhsil alan 15 milyon tələbənin (0,5 min. 
əcnəbilərdir) yuxarı təbəqələrdən olanlannm böyük əksəriyyəti 
özəl universitetlərdə təhsil alırlar. Özəllərdə də «Əsas» təhsil 
bazası adı ilə örnək kimi qeyd olıman məzmun vardır. 

Bir qayda olaraq ABŞ-da test itahanlannda 1200 və daha 
artıq bal toplayanlar ABŞ-ın 30-a yaxm ali kollecində cəmləşirlər. 
Lakin lap aşağı balla Finiks Universitetində yerləşən tələbələr 
(Arizona ştatı) ona görə adlı-sanlı kolleclərin tələbələrindən 
fərqlənir, çünki Finiks Universitetində təhsil yüksək səviyyədə 
qurulur. 

Hazırda 15 milyon tələbəyə dövlətin nəzərdə tutduğu 200 
milyard dollar həcmində olan məbləğin tam yarsını özəl sektorlar 
ödəyirlər. Buraya təhsil haqqı, ianələr və könüllü ödəmələr 
cəmləşdirilir. 

İstər orta, istər ali təhsil müəssisələrində fitri qabiliyyətə 
malik olanlar pulsuz olmaqla yanaşı, yüksək maddi və mənəvi 
qayğı ilə əhatə olunurlar. ABŞ təhsil naziri göstərir ki, Vaşinqton 
ətrafındakı məktəblərin birində şagirdlər 81 dildə danışırlar. 
Müxtəlif xarakterli ödənişlər məhz belə məktəblərə yönəldilir. 

Böyük Britaniyada Kral Partiyası və parlament aktlan 
universitetlərinin pedaqoji fakültələrin «Əsas» təhsil fakülto’ )ri 
sayılır. Xalq təsərrüfatının bütün mütəxəssislərinin 
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müəllimlərin əlindən çıxdığını nəzərə alan ingilislər müəllim 
hazırlığına xüsusi əhəmiyyət verir. Təsadüfü deyil ki, 
Şotlandiyada fəaliyyət göstərən 5 pedaqogi institut ölkənin 97 
universitetilə rəqabətdə həmişə öncüllər sırasında olunur. 

İtaliyada peşə ali məktəblərinin böyük əksəriyyəti özəl 
sektorun sərəncammdadır. 

Ölkədəki 55 universitetin 9-u «Azad universitetlər» 
adlanır. Bunlardan başqa ölkədə ali peşə məktəbi və institutlar 
var. İdman, musiqi, incəsənət üzrə müəllim hazırlayan bu idman 
təmayüllü ali məktəblərin sayı 11-dir. Onlann yalnız biri dövlətə 
məxsusdur, qalanlan özəl məktəblərdir. İtaliyada mövcud 21 
incəsənət akademiyası da həmin strukturda fəaliyyət göstərir. Bu 
akademiyanı bitirənlərin heç birinə ali təhsil diplomu verilmir. 
Onlara praktikada özlərini yüksək səviyyədə göstərdikdən sonra 
ali peşəkarlıq sənədi verilir. 

Niderlandda 13 universitetin 4-ü özəl universitetlərdir. Bu 
universitetlərə dövlət tərəfindən yardım edilməsi dövlət 
konstutsiyasında təsbit olunmuşdur. Ölkədə pedaqoji kadırlann 
hazırlığı zamanı pedaqoji təcrübənin təşkilinə yüksək maliyyə 
ödənişi verilir, təcrübə rəhbərlərilə yanaşı ölkənin ən istedadlı 
pedaqoq-psixoloqlan, metodistləri və tədqiqat mərkəzləri cəlb 
olunurlar. 

Yeri gəlmişkən. Azərbaycandakı özəl təhsil müəssisələri 
haqqında bəzi subyektiv fikirlərə də münasibət bildirmək 
istərdim. Yeri gəldi-gəlmədi bu təhsil müəssisələrinin say 
çoxluğundan söhbət açılır. Qədim təhsil ənənələrinə malik 
Azərbaycan xalqının təhsilinə böyük marağı vardır. Əslində say 
çoxluğu da bu maraqdan irəli gəlir, mövcud statistik rəqəmlərə 
istinad edərək deməliyik ki, istər qonşu ölkələrdə, istərsə daha 
ucqarlarda yetişən nəslin minimum 20-25%-i ali təhsilə cəlb 
edilir. İnkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş nəhəng ölkələrdə isə 
yeniyetmə və gənclərin 30-35 və hətta bəzən 35-45%-i ali təhsilə 
cəlb edilirlər. Azərbaycanda isə bu rəqəm qeyd olunan ölkələrin 
göstəricilərindən xeyli aşağıdır. Daha konkret desək. 
Respublikamızda yetişən gənc nəslin təxminən 85%-dən çoxu ali 
təhsildən kənarda qalır. Deməli, 
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bizim yeniyetmə gənclərin cəmi 13-14%-i ali təhsilə 
istiqamətləndirilir. Buradan belə məntiq hasil olur ki, 
respublikamızda ali məktəblərin çoxluğu ifadəsilə heç cür 
barışmaq olmaz. Müqayisə üçün bir fakt desəm, fikrimi daha 
düzgün əsaslandırmış olaram. Qonşu Gürcüstamn əhalisi 
respuğlikamızın əhalisinin yansı qadərdir. Orada özəl ali təhsil 
müəssisələrinin sayı 200-dən çoxdur. Özəl təhsilin hesabına 
Gürcüstanda orta ümumtəhsil məktəblərini bitirən gənclərin 
50%-dən çoxu ali məktəbə daxil olur. Bu göstərici ilə sadəcə 
olaraq Ö3mnmək olar. Xalqımızın böyük filosofu Bəhmənyar 
Əl-Azərbaycani təxminən min il əwəl beynəlxalq miqyasda təhsil 
haqqında ilk elmi-nəzəri əsər sayılan «Ət-təhsil» əsərində yazır 
ki, təhsil almadan yaşayanlann gözləri kor, qulaqlan kardır. Bu 
mənada məhz orta ümumtəhsil məktəblərindən yayınma hallarına 
qarşı ciddi mübarizə aparmalı, orta ixtisas və ali təhsilin 
inkişafına, formalaşdınimasına, təlonilləşdirilməsinə isə daha 
ciddi yanaşmalıyıq. Özü do «say artımı» deyilən çaşdıncı 
yozmalara məhəl qoymadan. Çünki bu gün ali təhsilə ciddi qayğı 
dünyanm bütün inkişaf etmiş Ölkələrində böyük vüsət alıb. 

Əgər əhalinin hər on min nəfərinə Almaniyada 299 nəfər, 
Kanadada - 260, Yaponiyada - 235, Amerikada - 231, Rusiyada - 
191 nəfər tələbə düşürsə, Azərbaycanda bu rəqəm 105 nəfərdən 
artıq deyil. 

Deməli, Universitetlərin sayım yox, orada hazırlanan 
kadırlann sayını nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də səkkiz 
milyon əhali ilə universitetlərin saymın nisbəti deyil, hazırlanan 
kadırlann sayınm nisbəti meydana çıxır. Bizcə, ikinci tərəf daha 
düşündürücüdür. 

Qaldı mütəxəssislərin taleyi haqqında düşünmək 
məsələsinə münasibət bildirməyə, deməliyəm ki, əgər ali təhsil 
müəssisəsi keyfiyyətli kadr hazırlayırsa, onun, yerləşməsi çox 
təbii prosesdir. Çünki bu günün istehsal sahəsi keyfiyyətli kadrı 
çıraqla axtanr. 
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6.2. Təhsil islahatı baxımından özəl ali məktəblərdə kadr 

hazırlığının təkmilləşdirilməsi yolları 

Azərbaycan xalqı XX əsrin axırlanna yaxın yenidən 
müstəqillik qazanmaqla xalq təsərrüfatının bütün sahələrində 
mühüm nailiyyətlər əldə etmək yoluna qədəm qoymuşdur. 
Respublikamızın ümummilli lideri, cənab Heydər Əliyevin 
apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkəmizdə qazanılmış 
uğurlann günü-gündən artması danılmaz həqiqətdir. Məhz onun 
1993-cü ildə, ölkəmiz üçün ən çətin bir vaxtda hakimiyyət başına 
gəlməsi respublikamızda mövcud qarşıdurmanın, vətəndaş 
müharibəsi təhlükəsinin aradan qaldınlma- sında mühüm rol 
oynadı, eyni zamanda respublikamızda tezliklə sabitlik yaradıldı. 
Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi öz inkişaf yoluna başladı, 
ölkədə demokıutik quruculuq işləri durmadan inkişaf etdi. 

Ölkəmizdə getdikcə genişlənən proses bütün sahələrdə 
olduğu kimi, təhsil sektorunda da dərhal özünü biruzə verdi. 
Müsətəqil dövlətin Konstisiyasına, Təhsil Qanununa və digər 
direktiv sənədlərə üyğun olaraq özəl sektorda bir sıra ali 
məktəblərin yaranması da günü-gündən vüsət alan 
demokratiyanın nəticəsi kimi qiymətləndirməlidir. Bu ali 
məktəblərin əksəriyyəti bu gün dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin 
təhsil standartlanna uyğun şəkildə öz işini qurmuşdur və çox qısa 
vaxt ərzində respublikamız üçün dəyərli kadır hazırlığı sahəsində 
mühüm uğurlar qazanmışdır. Məsələn, «XƏZƏD> Universiteti 
Azərbaycanda ilk qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrindən biridir. 
Müstəqil dövlətimizin bütün direktivlərinə uyğun olaraq bu 
universitetdə ilk dəfə ingilis dili təmayyülü kadr hazırlığı işinə 
başlanmışdır. Belə nadir təhsil stnü^ru əsasında işləyən 
universitet tez bir zamanda təhsilsevərlərin böyük rəğbətini 
qazanmışdır. Kadr hazırlığı sahəsində əldə etdiyi uğurlar onu 
respublika hüdudlanndan kənarda da məşhurlaşdırmışdır. 
Görkəmli alim, professor Hamlet İsaxan- lının rəhbərliyi altında 
«XƏZƏD> Universiteti təkcə respublikamız üçün deyil, həm də 
xarici ölkələr üçün 12 ixtisas üzrə 
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kadr hazırlayır. 
Eyni fikri «Qərb» Universiteti haqqında da söyləmək 

mümkündür. Bu universitet de respublikamızda yaranan qeyri- 
dövlət ali təhsil müəssisəlerindəndir. Universitetdə təhsil ingilis 
dilində aparılır. Respublikamızın, eləcə də xarici ölkələrin 
görkəmli alimlərin, professor-müəllim heyəti 13 ixtisas üzrə 
kadırlann hazırlığı işi ilə məşğul olurlar. 

Respublikamızda fəaliyyət göstərən digər qeyri-dövlət ali 
təhsil müəssisələri barədə də eyni xoş sözləri deyə bilərik. 
Dünyanın bir çox ölkələrində olmuş bir ziyalı kimi müşahidə 
faktlarına və ədəbiyyata istinadən deyə bilərik ki, özəl təhsil bu 
gün Azərbaycanda maarifin inkişafının ən vacib tərəfini təşkil 
edir. Doğrudur, bu gün Azərbaycanda ali məktəblər bolluğudur. 
Bir neçə il bundan əvvəl isə az qala hər kəndə, qəsəbəyə bir 
universitet və ya bir kollec düşürdü. Həyat rəqabətə dözə 
bilməyən ali məktəbləri sıradan çıxartdı. Gələcəkdə də özəl təhsil 
müəssisələrinin taleyi rəqabətdən asılı olacaqdır. Yaxşı kadr 
hazırlayan, maddi-texniki bazası yüksək olan, ətrafına səviyyəli, 
tanınmış alim və pedaqoqlan yığan və təhsil işini keyfiyyətli 
qurmağı bacaran qeyri-dövlət təhsil müəssisələri dövrün, zamanın 
qarşıya qoyduğu tələblərə, rəqabətə davam gətirəcək və öz 
fəaliyyətini təkmilləşdirəcəkdir. 

Müstəqilliyimizi möhkəmləndirdiyimiz indiki şəraitdə 
yaradılan və fəaliyyət göstərən hər bir təhsil müəssisəsinin 
məqsədi, məramı Azərbaycanın gələcəyi üçün ixtisaslı kadırlar 
yetişdirmək olmalıdır. Şəxsi qazanc məqsədi ilə yaradılan hər bir 
ali məktəbin fəaliyyəti gec-tez ifşa olunur və onun pis niyyəti 
digər ali məktəblərə kölgə salır. 

Bu gün dünyanın, demək olar, bütün inkişaf etmiş 
ölkələrində dövlət təhsil şəbəkəsi ilə yanaşı, özəl təhsil 
müəssisələri sistemi də mövcuddur. İngiltərə, ABŞ, Belçika, 
Fransa, Avstraliya və başqa dövlətlərdə təhsil haqqı o qədər 
yüksəkdir ki, bu özəl ali məktəblərdə çox yüksək təminatlı 
ailələrin uşaqlan oxuya bilirlər. Bir sıra ölkələrdə ümumtəhsil 
sistemində də özəl məktəblər tətbiq olunur. Məsələn, ABŞ, 
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İngiltərə və Fransada özəl məktəblər ümumtəhsil məktəblərinin 
ümumi saymm 11-18%-ni təşkil edir. Ümumtəhsil 
məktəblərindəki şagirdlərin sayı 11-16%-ə, özəl məktəblərin sayı 
30%-ə çatır. Belçikada isə özəl məktəblərin sayı dövlət 
məktəblərinin sayından 3 dəfə çoxdur. Yaponiyadakı yuxan orta 
məktəblərin 25%-i özəldir və onlarda şagirdlərin 30%-i təhsil alır. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə hakimiyyətdə olan yuxan təbəqə öz 
uşaqlanna özəl məktəblərdə təhsil verməyi üstün tutur. 
Mütəxəssislər hesablamışlar ki, İngiltərədə Xarici İşlər Nazirliyi 
əməkdaşlannm 95%-i, səfirlərin 85%-i, ordunun ali 
komandanlığının 37%-i, ali məhkəmə və appelyasiya 
məhkəmələri hakimlərinin 86%-i və ruhanilərin 88%-i bir neçə 
imtiyazlı özəl məktəblərin yetişdirməleridir. 

Özəl məktəblərin heç de az əhəmiyyətli olmayan bir 
cəhətini də qeyd etmək istəyirəm. Bu məktəblərdə hazırlanan 
şagirdlərə ali təhsil müəssisələrinə qəbul zamanı zəmanət verilir. 
Çünki ölkələrinin nüfuzlu universitetlərinə qəbul zamanı həmin 
məktəblərin məzunlarma verilən zəmanətə üstünlük verilir. 
İnkişaf ettniş dövlətlərin iqtisadiyyatımn, ədliyyə orqanlanmn, 
diplomatik xidmətlərinin, silahlı qüvvələrinin və digər dövlət 
müəssisələrinin rəhbər kadırlan isə həmin ali təhsil məktəblərində 
hazırlanır. ABŞ-da ali təhsil müəssisələrinin üçdə iki hissəsi özəl 
səciyyə daşıyır və ən böyük inhisarlar və şirkətlərin fondlan 
hesabma müəyyənləşdirilir. 

Amerikada qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrinin 
əksəriyyətini «müəssisə» adlandırmaq tamamilə mümkündür. 
Çünki onlann çoxu müxtəlif sənaye, ticarət və kənd təsərrüfatı 
müəssisələrinə qoyulmuş iri kapital sahiblərdir. Məsələn, Harvard 
Universiteti ildə 30 milyon dollardan çox gəlir gətirən kapitala 
malikdir. Nyu-York Universiteti makaron fabrikinə, gön-dəri 
kombinatma malikdir, onlardan çoxlu kapital, yəni 35 milyon 
dollar qazanc əldə etmişdir. Bu gün həmin rəqəm 3 dəfə artmışdır. 
Kolumbiya Universitetinin kapital qoyluşlannm məbləği 28 
milyon dollardan artıqdır. Universitet və kolleclərə 
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şəhər tramvaylan, maldarlıq fermalan, plantasiyalar və s. 
məxsusdur. Bu gün bu faktlar bizə qeyri-adi görünşə də inkişaf 
etmiş ölkələrdə özəl təhsilin əldə etdiyi böyük nailiyyətləri 
göstərir. Bu ölkələrdə özəl təhsil sistemi böyük bir yol keçmişdir. 
Azərbaycanda özəl təhsil stisteminin fəaliyyət göstərməsinin 
tarixi qədim olmasa da, mən bu sistemin gələcəyinə inanıram. 

Yuxanda qeyd etdiyimiz özəl təhsil müəssisələrində 
qazamimış nailiyyətlər yalnız islahatlar hesabına mümkün 
olmuşdur. Amerika və Avropada 90-cı illərə qədər həyata 
keçirilən müxtəlif xarakterli təhsil islahatlan təhsilin demokra- 
ratiya yolunda inkişafına rəvac vermişdir. Həmin ölkələrdə həm 
dövlət sektorunda, həm də özəl sektorunda, məktəbəqədər təhsil, 
litsey təhsili, kollec təhsili, monastr təhsili, islam təhsili, ali təhsil, 
dünyəvi-bəşəri təhsil sistemi sağlam rəqabət məcrasmda tərəqqi 
yoluna qədəm qoymuşdur. 

Kadr hazırlığı işində nəzəri və praktik maneralann 
birləşdirilməsi, onlann vəhdəti böyük səmərə verə bilər. 
Kafedralar səviyyəsində apanlan tədqiqatlann səmərəsi və 
perspektivi müəyyənləşdirildikdən sonra ali təhsil müəssisəsi 
istehsalat sahəsində eksperimentdən keçirilir. Nəticə ümud- verici 
olduğu təqdirdə istehsalata tətbiq edilir. Əldə edilmiş qazanc isə 
universitetin büdcəsinə daxil edilir. Mən xarici ölkələrin 
universitetlərinin əldə etdiyi yüksək məbləğdə olan qazandan 
sadalayanda belə bir təcrübəni nəzərdə tuturdum. Bizim 
respublikamızda da belə bir təcrübənin tətbiqinə rəvac verilməsi 
ilə islahatın gedişində, şübhəsiz, müəyyən qələbələrə nail olmaq 
mümkündür. Tədris müəssisəsinin istehsal prosesilə vəhdətdə 
götürülməsi üçün artıq didaktik layihələr hazırlanmalıdır. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə hər bir ali məktəbin mövcud 
fakültəsinin ixtisasını özündə əks etdirən müəssisəsi vardır. 
Məsələn, musiqi fakültəsinin fəaliyyətini zənginləşdirən musiqi 
məktəbi mövcuddur və yaxu^ məktəbəqədər fakültənin nəzdində 
bağçalar, ibtidai sinif fakültələrinin nəzdində ibtidai məktəblər,, 
tibb fakültəsinin nəzdində isə poliklinika və 
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xəstəxanalar mövcuddur. Belə bir təcrübənin tətbiqinə artıq 
başlamağın vaxtıdır. Çünki bunu təhsil islahatı ilə bağlı direktiv 
sənədlər də tələb edir. 

Azərbaycanda revanş götürmüş, artıq öz startından çevik 
sürət almış təhsil islahatı çoxpilləli təhsilin məzmununun 
yaxşılaşdınlmasma səbəb olacaqdır. 

Azərbaycan Respublikasımn Təhsil Naziri, müxtəlif 
mötəbər məclislərdəki çıxış və məruzələrində haqqında danışılan 
məsələnin yeni didaktik əsaslar üzərində qurulmasını, tədris 
planlannm, fənn proqramlannm, dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin, 
köməkçi metodik ədəbiyyatın yeniləşməsi məqsədi ilə çoxpilləli 
təhsil sistemində didaktik məzmunun yaxşılaşdıniması ilə bağlı 
vacib vəzifələrin həllinə aid mülahizələr söyləmiş, mühakimələr 
yürütmüş, islahatla bağlı görüləcək işin sistemi barədə çox 
qiymətili tövsiyələr vermişdir. 

Təhsilin dünya standartlan səviyyəsində inkişafı 
beynəlxalq təhsil sisteminin vahid məqsəd və rəngarəng 
kompleksdə qurulmasına köməklik göstərəcəkdir, eyni zamanda 
həm də özəl təhsil sistemində kadr hazırlığı işində mühüm rol 
oynayacaqdır. 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycandakı özəl təhsil müəssisələri 
haqqında bəzi subyektiv fikirlərə də öz münasibətimi bitirmək 
istəyirəm. Yeri gəldi-gəlmədi bu tipli müəssisələrin say 
çoxluğundan söhbət açılır. 

Qədim təhsil ənənələrinə malik Azərbaycan xalqının 
təhsilə marağı vardır. Əslində, say çoxluğu da maraqdan irəli 
gəlir. Əvvəlki yanmfəsildə qeyd etdiyimiz kimi, mövcud statistik 
rəqəmlərə istinad etsək, deməliyik ki, istər qonşu ölkələrdə, istərsə 
də daha ucqarlarda yetişən nəslin minimum 20-25%-i ali təhsilə 
cəlb edilir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə yeniyetmə və 
gənclərin 30-45%-i ali təhsilə cəlb edilirlər. Azərbaycanda isə bu 
rəqəm inkişaf etməkdə olan ölkələrin göstəricilərindən xeyli 
aşağıdır. Daha konkret desək, respublikamızda yetişən gənc nəslin 
təxminən 85%-dən çoxu ali təhsildən kənarda qalır. Deməli, bizim 
yeniyetmə gənclərin cəmi 13-14%-i ali təhsilə istiqamətləndirilir. 
Buradan belə bir 
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məntiqi nəticə hasil olur ki, respublikamızda ali məktəblərin 
çoxluğu ifadəsilə heç cür banşmaq olmaz. Müqayisə üçün bir fakt 
desəm, fikrimi daha da yaxşı əsaslandırmış olaram: qonşu 
Gürcüstanın əhalisi respublikamızın əhəlisindən xeyli azdır. 
Orada özəl ali təhsil müəssisələrinin sayı 200-dən çoxdur. 
Gürcüstanda orta ümumtəhsil məktəblərini bitirən gənclərin 
50%-dən çoxu ali məktəbə daxil olur. Şübhəsiz ki, burada özəl ali 
təhsil məktəbləri mühüm rol oynayır. Bu göstəricini yaxşı hal 
kimi qeyd etmək olar. Xalqımızın böyük filosofu Əbül- həsən 
Bəhmənyar Əl-Azərbaycani təhsil haqqında ilk elmi- nəzəri əsəri 
sayılan «Ət-Təhsil» əsərində yazırdı ki, təhsili olmadan 
yaşayanlann gözləri kor, qulaqlan kardır. Bu mənada məhz orta 
ümumtəhsil məktəblərindən yayınma hallanna qarşı ciddi 
mübarizə aparmalı, orta isxtisas təhsilinin inkişafına, 
formalaşdınimasma, təkmilləşdirilməsinə daha ciddi 
yanaşmalıyıq. Çünki bu gün ali təhsilə ciddi qayğı dünyanın 
bütün inkişaf etmiş ölkələrində geniş vüsət almışdır. Ali təhsildə 
«say artımı» tendensiyası bizi çaşdırmamalıdır. 

Təcrübə göstərir ki, özəl ali məktəblər kadr hazırlığı işində 
daha çevik, daha operativ hərəkət edir, təhsil sahəsində 
qazanılmış dünya təcrübəsindən, dünya standartlanndan səmərəli 
istifadə edirlər. Onu da qeyd edim ki, özəl ali təhsil 
müəssisələrinin öz iş üsullanm dünya təcrübəsi əsasmda qurmalan 
rəqabət prosesində dövlət ali məktəblərinin fəaliyyətində də 
müəyyən dönüş yaradır, nəticədə respublikamızın təhsil sistemi 
daha da təkmilləşir. Kadır hazırlanması sahəsində uğurlar 
qazanılır. 

Qərb təhsil sistemi, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştat- 
lanndakı mövcud təhsil sistemi ilə müqayisədə respublikamız 
müəyyən uğurlara malik olsa da, son təhsil sahəsində aparılan 
islahatlar, yeni özəl tədris ocaqlannm yaradılması göstərir ki, hələ 
bu sahədə çox işlər görülməlidir. 

Azərbaycan təhsil sistemi ilə müqayisədə, şübhəsiz ki, 
Amerika təhsil sistemi daha qabaqcıl ənənələrə yiyələnmişdir. Bu 
ölkədə kadr hazırlığı sahəsində çox böyük uğurlar qazanılmışdır. 
Azərbaycanda yaradılmış özəl ali məktəblərin 
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ABŞ-m həm təhsil sistemindən, həm də kadr hazırlığı sahəsində 
qazandığı təcrübədən istifadə etməsi təqdirəlayiq bir hadisədir. 

Yeri gəlmişkən, bu gün Yaponiya təhsil sistemi Amerika 
təhsil sistemindən qabağa çıxmışdır. Bu da onunla əlaqədardır ki, 
yaponlar təhsildə riyaziyyata və təbiət elmlərinə daha çox diqqət 
yetirirlər, başqa sözlə desək, yaponlar inkişafı məhz həmin 
elmlərin uşaqlara öyrədilməsində görürlər. Yaponiyada 300 özəl 
universitet fəaliyyət göstərir. Bu ölkədə özəl ali məktəblər öz 
işlərini çox yaxşı qurmuşlar. Yaponlann təhsildə qazandıqlan bu 
uğurlar, şübhəsiz ki, kadr hazırlanması sahəsində də özünü 
büruzə vermişdir. Məhz bu amilin sayəsində yaponlar hazırda bir 
çox sahələrdə apancı mövqeyə malikdir. 

Amierika təhsil sistemi işçiləri, o cümlədən dövlət 
rəhbərliyi Yaponiyanın təhsil sahəsində qazandığı bu uğurların 
böyük əhəmiyyətini qeyd etməklə bu gün həmin təcrübədən 
istifadə etməyi planlaşdırmışlar. ABŞ Maarif Nazirliyinin 
fikrincə, ölkə həmin təcrübəni tətbiq etməklə yaxın gələcəkdə 
kadr hazırlanması sahəsində Yaponiyanı ötüb keçməyə qadir 
olacaqdır. 

Bu cəhətdən həm Yaponiya, həm də ABŞ-da həyata 
keçirilən təhsil islahatlan sahəsində qazanılmış təcrübə özəl ali 
məktəblərimiz üçün zəngin və faydalı mənbə rolunu oynaya bilər. 
Azərbaycanda apanlan təhsil islahatı bu ölkələrin kadr 
hazırlanması sahəsinədə əldə etdiyi böyük uğurlardan səmərəli 
istifadə edərsə, respublikamız yaxın gələcəkdə bunun bəhrəsini 
görə bilər. 

Pedaqogika ilə bağlı son tədqiqatlann müəllifi olan 
amerikalı professor Tomas Liniona (ABŞ-ın Aleksandriya 
şəhərində Təhsil Proqramına Nəzarətetmə Cəmiyyətinin sədri) 
görə yetişən nəslin mənəvi tərbiyəsinin əsas istiqamətləri 
aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirilmişdir: 

1. Yetişən nəslin mənəvi tərbiyəsinin əsas mənbəyi təlimin 
tərbiyəedici xarakteri ilə müəyyənləşdirlməlidir; təlim prosesində 
əxlaq dəyərlərinə laqeyidlik inciklik yaradır, mənəvi pozuntuya 
səbəb olur. 
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2. Əxlaq dəyərini gələcək nəslə ötürmək həmişə 
sivilizasiyanm, yəni mədəni ölkənin on başlıca funksiya- 
lanndandır. 

3. Milyonlarla uşaq öz valideynlərindən savayı, 
cəmiyyətdən, dini ocaqlardan, tərbiyə müəssisələrindən əxlaq 
normalan əxz edirsə, bunun üçün onlara istiqamət verən çox 
nümunəvi elmi-nəzəri mənbələr olmalıdır. 

4. Mənəvi dəyərlərlə bağlı mövcud olan mübahisələri 
pedaqoji ədəbiyyatlar sahmana salırsa, bu ədəbiyyatlar günün 
tələbləri səviyyəsində hazırlanmalı və bütün tədris ocaqlannda 
istifadə olunmalıdır. 

5. Tədris prosesində demokratiyanın mexanizimi düzgün 
müəyyənləşdirilməlidir. Çünki demokratiya xalqm özünün 
dövlətidir. 

6. Azad təhsil dəyərini əvəz edən heç bir təhsil forması ola 
bilməz. Bunun üçün nümunəvi təhsil proqramı hazırlanmalıdır. 
Elə proqram ki, o, bütün cəmiyyət üzvlərinə istiqamət verə bilsin. 

7. Tərbiyə üsullan həm xalq hikmətlərinə, həm də dövrün 
müasir tələblərinə uyğun olaraq sistemə salınmalıdır. 

8. Məktəblərdə əxlaq tərbiyəsinin tətbiqi bütün təlim- 
tərbiyə prosesini əhatə etməlidir. 

9. Məktəblərdə dersin kiçik bir hissəsi (minimum 8 dəqiqə) 
uşaqların əxlaqının saflaşdınimasına həsr olunmalıdır. Bunun 
üçün bütün ixtisaslan tədris edən müəllimlərin pedaqogika 
sahəsində biliklərə malik olmasına ciddi ehtiyac vardır. 

10. Keyfiyyətli tərbiyə işi keyfiyyətli elmi nəticənin 
əsasıdır. 

. Məlumdur ki, təhsil hər hansı müstəqil dövlətin başlıca 
atributlanndan biridir: Bu atribut cəmiyyətin ümumi inkişafında, 
onu təkamül prosesinə qovuşdurmaq işində müstəsna əhəmiyyətə 
malikdir. Ona görə də cəmiyyətin yaranışını, quruculuq 
fəaliyyətini, inkişaf istiqamətlərini, formalaşma məzmununu, 
təkmilləşmə səviyyəsini təhsildən kənarda təsəvvür etmək 
mümkün deyil. 
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Hazırda respublikamızda təhsil alternativ qaydada qurulur. 
Dövlət təhsil sistemi ilə yanaşı, qeyri dövlət təhsil sistemi bir-biri 
ilə rəqabət apararaq fəaliyyət göstərir. Apanlan tədqiqatlar və 
uzunmüddətli müşahidələr göstərir ki, hər iki istiqamət üzrə 
apanlan işlərdə qüsurlar özünü büruzə verir. Müxtəlif ixtisaslar 
üzrə proqram materiallannm, dərslik və dərs vəsaitlərinin hələ də 
standart stereotiplərə söykənməsi ciddi maneələr yaradır. 
Məsələn, riyaziyyat elmlərinin ibtidai siniflərdəki tədrisi çox 
aşağı səviyyədə olduğu üçün tədris prosesinə cəlb edilən təcrübəçi 
tələblərə heç bir nümıməvi üsullar, priyomlar, yollar tətbiq 
edilmədən yanaşılır və nəticə çox zəif olur. Təbiət elmlərinin 
tədrisində də ciddi qüsurlar mövcuddur. İbtidai siniflərdə təbiət 
elmlərinin tədrisi ilə bağlı elmi-pedaqoji-metodik xarakterli 
əsərlər yazan alimlərimiz, demək olar ki, yox dərəcəsindədir. 
Təsviri incəsənətin tədrisi isə daha acnacağlı vəziyyətdədir. Bu 
vəziyyət məktəbdə təcrübə keçən tələbələrin hazırlığına ciddi 
sədd çəkir. İbtidai siniflərdə musiqi dərslərinin çox aşağı 
səviyyədə keçirilməsi, musiqi alətlərindən istifadə edilməməsi 
şagirdləri estetik zövqdən məhrum etməklə yanaşı, müəllim 
kadrlar hazırlığının praktik istiqamətlərinin inkişafına mane olur. 
İbtidai sinif şagirdlərinin fiziki hazırlığı haqqında da eyni fikri 
söyləmək olar. 

Kadr hazırlığı ilə bağlı nəzəri materiallann hazırlanması 
üzərində də dayanmaq istərdim. Şübhəsiz, bu yanmfəsildə 
məsələnin bütün tərəflərinə toxunmaq mümkün olmazdı. 
«Pedaqogika» dərslikləri ilə əlaqədar konkret fikir söyləmək 
mümkündür. 

Bu gün pedaqoji elmlər sistemində mövcud olan ixtisas 
pedaqogikalanmn böyük əksəriyyətinin olmaması narahatlıq 
doğurmalıdır. Başqa sözlə ifadə etsək, deməliyik ki, bu sahədə 
artıq həyacan təbili çalınmalıdır. 

«Məktəbəqədər pedaqogika», «İbtidai məktəb 
pedaqogikası», «Peşə təhsil pedaqogikası», «Orta ixtisas təhsili 
pedaqogikası», «Musiqi pedaqogikası», «Hərbi pedaqogika», 
«Tibbi pedaqogika», «Surdopedaqogika», «Tiflopedaqogika», 
«Oli- 
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qofren pedaqogika» və s. kimi sahələrə dair dərslik və dərs 
vəsaitlərini hələ bu vaxta qədər hazırlamamışıq. 

Məktəbəqədər müəssisələrdə pedaqoji qaydalar, fərdi 
yanaşmalar, yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, uşaqlarm 
yaradıcı fəaliyyətinin üzə çıxaniması, onlarm bədii yaradıcılıq 
qabiliyyətlərinin formalaşması kimi məsələlər spesifik xarakterə 
malikdir. Elmi-pedaqoji işin təşkilində düzgün sistem 
yaradılmasa, təhsil müəssisələrinin idarə olunmasında stereotiplər 
yaranacaq və onlar hədsiz dərəcədə ziyan verəcəkdir. 

Azərbaycanda apanlan təhsil islahatlan həm dövlət, həm 
də özəl ali məlrtəblər qarşısında çox mühüm vəzifə qoymuşdur. 
Respublikamızın sosial-iqtisadi həyatmın inki- şahnda, 
müstəqilliyimizin möhkəmlənməsində, özəl təhsil 
müəssisələrində məqsədyönlü şəkildə apanlan kadr başlığının 
böyük əhəmiyyəti vardır. Şübhəsiz ki, bu sahədə gələcəkdə daha 
böyük uğurlar qazanılması özəl təhsil müəssisələrində tədris işini 
daha da yaxşılaşdınimasma öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. 
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vn FƏSİL. TƏRBİYƏNİN ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏRİ 

Tərbiyə insan cəmiyyəti yarandığı gündən mövcuddur. 
Bütün ictimai-iqtisadi formasiyalar dövründə insanlar uşaqlann 
tərbiyəsi ilə məşğul olmuşlar. Zaman keçdikcə tərbiyə məsələləri 
inkişaf etmiş və formalaşmışdır. 

Tərbiyə haqqında fikirləri ilk dəfə olaraq insanlar şifahi 
xalq yaradıcılığı nümunələri vasitəsilə gələcək nəsillərə 
çatdırmışlar. Bu baxımdan ağılar, laylalar, atalar sözləri, məsəllər, 
tapmacalar, bayatılar, deyimlər, düzümlər, inanclar, sınamalar, 
sanamalar, atmacalar, çaşdırmalar, yanıltmaclar, holavalar, sayacı 
sözlər, varsaqilər, tuyuqlar, nəsihətlər, vəsiyyətlər, qoşmalar, 
təcnislər, gəraylılar, divanilər, ustadnamələr, müxəmməslər, 
nağıllar, dastanlar, xalq nəğmələri, xalq rəqsləri, oyun havalan, 
təsniflər, rənglər, müqəddimələr, dora- mədlər, duetlər, muğamlar 
və s. mühüm əhəmiyyətlər kəsb edir. Sadalananlar həm də 
etnopedaqoji nümımələr hesab olunur. Həmin etnopedaqoji 
nümunələrdə xalqın istək və arzulanm ifadə edən müdrik 
kəlamlar - xalq hikmətləri yetişən nəslin ideya-siyasi, əxlaq, 
əmək, vətənpərvərlik, fiziki, estetik, bədii, hüquq, ekoloji, iqtisadi 
tərbiyəsi üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən fikirlər vardır. 

«Avesta», «Kitabi-Dəde Qorqud» kitabələrindəki həmin 
tərbiyəvi fikirlər uzun illər Azərbaycan övladlannm tərbiyəsinə 
xidmət etmişdir. Nəsirəddin Tusinin «Əxlaqi Nasiri», 
Məhəmməd Füzulinin «Hədiqətus-süəda», Abbasqulu Ağa 
Bakıxanovun «Təhzübül əxlaq», «Riyazül qüts» kimi əsərlərində 
insanlann bələkdən məzara qədərki dövrlərdə tərbiyə olunmağa 
ciddi ehtiyac olduğu iddia edilir. Qətran Təbrizinin, Saib 
Təbrizinin, Nizami Gəncəvinin, Marağalı Əhvədinin, Səfiyəddin 
Urməvinin, Siracəddin Urməvinin, Seyid Əzimin, Mirzə 
Fətəlinin, Nəcəf Bəyin, Üzeyir Bəyin əsərlərində istənilən qədər 
tərbiyəvi fikirlərə rast gəlmək olur. Bu gün də təlim, tərbiyə, 
təhsil müəssisələrində həmin fikirlərdən istifadə olunur. Hazırda 
uşaq bağçalannda, ümumtəhsil məktəblərində, orta ixtisas və ali 
məktəblərdə tərbiyə məsələləri 
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elmi pedaqogikada sistemə salınmış tərbiyənin tərkib hissələri 
əsasında qoyulur və həyata keçirilir. Son zamanlar nəşr olunan 
ənənəvi «Pedäqogika»larda həmin tərkib hissələr müvafiq 
ardıcıllıq və müxtəlif məzmunda şərh olunur. Biz də onlan təkrar 
etməmək şərtiylə tərbiyənin bir neçə tərkib hissələri barədə öz 
mübahisələrimizi bildirəcəyik. 

7.1. Heydər Əliyev irsindən orta ümumtəhsil 

məktəblərində istifadənin elmi - pedaqoji əsaslan 

Bu gün böyük fəxarət hissi ilə demək olar ki, Azərbaycan 
dövlətçiliyinin tarixi əsasnaməsinə daha bir qızıl səhifə 
yazılmışdır. Bu böyük öndərimiz, XX əsrin son qərinəsində 
dövlətçiliyimizin bənzərsiz meman, xalqımızı dünyaya tanıdan, el 
atası Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun bir qərinəlik 
fəaliyyəti əslində böyük bir eradır. Bu eranı nəzərdən keçirsək, 
orada Heydər Əliyev dühasmdan doğan, xalqımızın 
ictimai-iqtisadi və siyasi cəhətdən inkişafinm çoxcəhətli 
istiqamətlərini görərik. 

Bir qərinə ərzində yeni arxitektura abidələrinin 
yaradılması, yeni mikrorayonlann salınması, saysız-hesabsız elm- 
mədəniyyət-incəsənət obyektlərinin inşası,. azərbaycanlılarm 
xarici ölkələrə təhsil almağa göndərilməsi, xarici səmayə- çilərin 
Azərbaycana cəlb olunması ulu öndərin uzaqgörən siyasətinin 
uğurlanndan yalnız bir neçəsidir. 

Heydər Əliyevin ən böyük xidmətləri içərisində 
övladlanmızın təhsil və tərbiyəsi ilə bağlı həyata keçirdiyi 
müqtədir tədbirlər kompleksi, parlaq nəticələr verən ideyalan, 
Azərbaycan ıriəktəblərində tədrisin məzmununun yaxşılaş- 
dınlmasma təkan verən dəyərli məsləhətləri, yetişən nəslin 
mənəvi cəhətdən saflaşması naminə verdiyi nəsihətləri mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Heydər Əliyev hələ 1979-cu ilin aprelində Bakıda «Fəal 
həyat mövqeyinin foımalaşdınlması, mənəvi tərbiyənin təcrübəsi 
və aktual problemləri» mövzusunda keçirilmiş ümumit- tifaq 
konfi*ansmda apancı məruzəçi kimi çıxış edərkən demiş 
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dir ki, «...insanın mənəvi keyfiyyətlərinin, xarakterinin ilk 
əlamətləri ailədə formalaşır. Ailə ilk tərbiyə məktəbi kimi insanın 
formalaşmasında mühüm rol oynayır. Uşaqlar ailədə dünyaya göz 
açır, məktəbdə bir şəxsiyyət kimi formalaşırlan>. Bu tarixi 
sözlərdən 17 il sonra Heydər Əliyev Müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti kimi, 1996-cı il fevral ayının 2-də 
Azərbaycan Respublikası gənclərinin birinci forumunda isə «... 
nə qədər dövlət olsa da, nə qədər pul olsa da, mənəviyyət olmayan 
yerdə, heç bir şey ola bilməz» fikri ilə yetişən gənc nəslin mənəvi 
tərbiyəsinin zəngin bir proqrammı vermişdir. 

Böyük öndərimizin bu müdrik kəlamlannı eyni zamanda 
əxlaqi-mənəvi tərbiyənin kodeksləri də hesab etmək olar. Hansı 
ki, bu kodekslərin böyük bir silsiləsini onun çıxışlannda və 
nitqlərində aydm görmək mümkündür. Onun «...öz dilini 
bilməyən, öz dilini sevməyən adam öz tarixini yaxşı bilməz. Ana 
dilini bilməyən adam Nizamini, Füzulini, Nəsimini, Vaqifi, 
Cavidi, Sabiri, Mirzə Cəllili, Səməd Vurğunu oxuya bilməz...», 
«... Azərbaycan çox millətİi, demokratik bir dövlətdir. 
Millətindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaş üçün Azərbaycan 
Ana vətəndir» «... Milli-mənəvi dəyərlərimizi toplamaq, 
qorumaq, gələcək nəsillərə çatdmnaq hər birimizin ən müqəddəs 
borcudiu:» kimi müdrik kəlamlan dərin mənalı tərbiyəvi 
fikirlərdir. 

Bu tərbiyəvi fikirlər isə özlüyündə Heydər Əliyevin 
irsindən doğan və zaman-zaman formalaşaraq mövcud olan 
möhtəşəm bir tərbiyə məktəbidir. Bu məktəbin dəyərli 
materiallanndan orta ümumtəhsil məktəblərimizin təlim- tərbiyə 
prosesində istifadəyə zəruri ehtiyac vardır. 

Heydər Əliyevin irsindəki tərbiyəvi fikirlərin dərsliklərə, 
dərs vəsaitlərinə gətirilməsi həm təlim prosesində, həm də 
dərsdənkənar təbirlərdə şagirdlərin ideya-siyasi, mənəvi, əxlaqi, 
vətənpərvərlik, əməksevərlik, işgüzarlıq, estetik, fizild, ekoloji, 
hüquq və əqli tərbiyənin formalaşdınlma- smda çox mühüm 
uğurlar qazanmaq olar. 

Elə götürək pedaqoji prosesdə ideya-siyasi tərbiyə ilə 
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bağlı həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan işləri, Professor 
Nurəddin Kazımov yazır ki, «Gənc nəsildə milli mənlik şüurunu 
və tarixi yaddaşı artırmaq, dövlət müstəqillyini, ərazi 
bütövlüyünü, sərhədlərin toxunulmazlığını qoruyub saxlamaq, 
habelə, dövlət rəmzlərinə hörmət əzmini gücləndirmək üçün 
aparılan planlı və mütəşəkkil tədbirlər sisteminə ideya-siyasi 
tərbiyə deyilİD). 

«Məktəb pedaqogikası» adlı dərslikdən götürdüyümüz bu 
tərifə istinad etsək, deməliyik ki, yetişən nəslin ideya-siyasi 
tərbiyəsini formalaşdırmaq üçün ilk şüurunu zənginləşdirməyə, 
tarixi yaddaşlanm tənzimləməyə, ərazi bütövlüyümüzü, 
sərhədlərimizin toxunulmazlığını qorumağa istiqamətlərindən 
örnəklərdən istifadə etmək lazım gəlir. 

Sual olunur: «Bunun üçün Heydər Əliyevin irsindəki 
örnəklərdən qüdrətlisini tapmaq olarmı?» Suala birmənalı cavab 
versək, əsla yox! 

Doğrudan da Heydər Əliyevin elə bir çıxışı, nitqi olmaz ki, 
orada Azərbaycan tarixinin yenidən hazırlanması, milli- mənəvi 
dəyərlərimizə hörmətlə yanaşılmasını, hüquqi və müstəqil 
dövlətimizin əbədi-dönməz olması, onun ərazi bütövlüyünün göz 
bəbəyi kimi qorunması, sərhədlərimizin toxunulmazlığı, 
torpaqlanmızm erməni işğalçılanndan müdafiə olunması ilə bağlı 
orijinal fikirlər söyləməsin. 

Əksər çıxışlarında isə konstitusiyamıza, dövlət 
rəmzlərimizə, xüsusilə, bayrağımıza, gerbimizə, himnimizə 
hörmətlə yanaşmağı vurğulamışdır. Zənnimizcə həmin fikirlər 
şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsini formalaşdırmaq üçün əvəzsiz 
didatik materiallardır. 

Yaxud, böyük öndərimizin mahnılanmız, muğamlanmız, 
görkəmli sənət ustadlanmız, klassik yazarlanmız, bədii 
yaradıcılıq nümunələrimiz, mədəniyyət abidələrimiz, teatr, kino 
və bütövlükdə götürsək, incəsənətimiz haqqında dedikləri yetişən 
nəslin estetik-bədii tərbiyəsinin inkişafı və onlann estetik 
dünyagörüşlərinin formalaşdırılması baxımından misilsiz 
imkanlara malikdir. 

gün respublikamızda milli pedaqogika yaranır. Milli 
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pedaqogika sahəsində tədqiqat aparan alimlərmizin qarşısında 
duran ən əsas vəzifələrdən biri, deyərdik ki, ən ümdəsi milli 
tərbiyənin məzmununun yeniləşməsində milli dəyərlərimizdən 
layiqincə istifadə edilməsidir. 

Jan-Jakk Russonun, Pestalotsinin, Fransua Rablenin, 
Uşinskinin, Makarenkonun və başqalannm tərbiyəvi fikirlərindən 
faydalanmağı biz qanuna uyğun hal hesab edirik. Lakin 
məsələnin dərinliyinə varanda, görürük ki. Heydər Əliyev dühası 
tərbiyəvi fikirlərin hamısından yüksəkdə dayanır. 

Heydər Əliyevin irsindəki vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə bağlı 
bir neçə örnəyə diqqət edək: 

- Doğma canım - varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım 
mənim qibləgahımdır. 

- Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. 
- Mən ömrümün qalan hissəsini də xalqıma bağışlayıram. 
Öz canı, varlığı qədər vətənini sevən, torpağını, 

məmləkətini özünə qibləgah sayan. Azərbaycanlı olmağı ilə 
öyünən, qürrələnən, fəxr edən, ömrünün ən şərəfli, ahıl və müdrik 
çağlannı xalqına həsr etmiş bir insanın Vətən sevgisini şagirdlərə 
şərh etməklə onlara ən sağlam vətənpərvərlik duyğulan aşılamaq 
daha məqsədəuyğundur. Bu isə, əgər bir tərəfdən milli tərbiyə 
nəzəriyyəsinin düzgün formalaş- dırılmasma xidmət edirsə, digər 
tərəfdən milli pedaqogikanın metodoloji əsasının düzgün 
müəyyənləşməsinə əsas verir. 

Milli pedaqogikada tərbiyənin tərkib hissələri sırasına 
iqtisadi tərbiyə, sahibkarlıq hissi tərbiyəsi yenicə daxil olmuşdur. 

Tərbiyənin adı çəkilən tərkib hissələrinin isə şərhi, izahı, 
elmi şəkildə ümumiləşdirilməsi zamanı yenə Heydər Əliyev 
irsinə müraciət etmək zərurəti yaranır. 

Şübhəsiz, bu məsələləri ətraflı izah etmək üçün 
özəlləşdirmə proqramının həyata keçirilməsi, torpaq islahatı, 
fermer təsərüfatlannm, şirkətlərin, firmaların, birliklərin, ailə 
podratçılarının yaranması, «Əsrin müqaviləsi», 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz 
kəmərlərinin çəkilişi. 
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sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı dövlət direktivlərinin yaranması 
kimi faktora toxunmadan, onlara müraciət etmədən keçinmək 
olmaz. Bütün bunlar isə Heydər Əliyev irsindən bəhrələnən 
iqtisadi və sahibkarlıq hissi tərbiyəsinin elmi>pedaqoji əsaslannm 
formalaşması üçün stimul yaradır. 

Eyni sözləri ümummilli liderimizin şagirdlərin estetik 
tərbiyəsi, mənəvi tərbiyəsi, beynəlmiləlçilik, ekoloji, fiziki, 
humanistlik, iradə tərbiyəsi, halallıq tərbiyəsi, milli-mənəvi 
dəyərlərimizə hörmət, əməksevərlik tərbiyəsi, işgüzarlıq tərbiyəsi 
ilə bağlı olan əməli fəaliyyəti və dəyərli fikirləri barədə də demək 
olar. 

7.2. İdeya-siyasi tərbiyə haqqmda bəzi mülahizələr 

İdeya-siyasi tərbiyə elmi pedaqogikada tərbiyənin ən 
başlıca tərkib hissələrindən biri hesab olunur. Keçmiş SSRİ 
məkanında - həm Moskvada, həm də İttifaqm ayn-ayn 
respublikalannda hazırlanmış «Pedaqogika» adlı dərslik və dərs 
vəsaitlərinin böyük əksəriyyətində ideya-siyasi tərbiyə 
kommunist əxlaqi-tərbiyəsinin birinci və apancı tərkib hissəsi 
kimi təqdim edilmiş, pedaqoji təmayüllü ali məktəblərin 
tələbələrinə tədris planlan və proqramlannm tələblərinə müvafiq 
olaraq dərindən öyrədilmişdir. 

Məlum olduğu kimi, kommunizm qurucusunun əxlaq 
kodeksləri, sosializmin əsas ideyalan, kommunist partiyasının 
ideya istiqamətləri məktəbəqədər yaşlı uşaqların, ümumtəhsil 
məktəblərin şagirdlərinin, ali məktəb tələbələrinin ideya- siyasi 
tərbiyəsi kimi təlqin edilmişdir. Maraqlıdır ki, ideya- siyasi 
tərbiyəni həm «ideya-əxlaq», həm «ideya-siyasi-əxlaq», həm 
«ideya-mənəvi» tərbiyə kimi işlədənlər, həm do «ideyalılıq 
tərbiyəsi» kimi ifadə edənlər vahid kommunist məfkurəsinin 
formalaşmasını nəzərdə tuturdular. Başqa sözlə desək, həmin 
dövrdə ideya kommunist ideyası idisə, siyasət də sovet siyasəti 
idi. Ona görə də bəzi tərbiyəçilər, müəllimlər, pedaqoqlar, hətta 
tədqiqatçılar belə bu sözdən qaçmağa çalışırlar. Hətta Sovetlər 
İttifaqının dağılmasına baxmayaraq 
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«ideya-siyasi tərbiyə» ifadəsinə şübhə ilə yanaşırlar. Ancaq bu 
yanaşma düzgün sayıla bilməz. Çünki müstəqil dövlət quruculuğu 
dövründə milli ideologiyanın yaranması, onun siyasi 
komponentlərinin formalaşması ideya-siyasi tərbiyə üçün əsil 
stimul olar. Bu stimul isə yeni insan tərbiyəsində, xüsusilə sağlam 
ruhlu gənclərin yetişdirilməsində çox mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. 

«Bugünkü gəncliyimizin ən böyük amalı Azərbaycan 
xalqının tarixi nailiyyətlərindən biri dövlət müstəqilliyini əldə 
etməsidir. Lakin məlum olur ki, bəzi xarici qüvvələr Azərbaycanı 
müstəqil dövlət kimi görmək istəmirlər. Bu məqsədlə onlar 
dövlətçiliyimizə qarşı müxtəlif təxribatlar, terror aktları törədir, 
süni çətinliklər yaradır, böhtanlar atırlar. Gəncliyimiz bu cür 
hallara laqeyd qala bilməz. Odur ki, dövlət müstəqilliyimizin 
qorunması, möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi gənc 
nəslin ideya-siyasi tərbiyəsinin tərkib hissəsinə çevrilməlidir» 
(Bax, N.M.Kazımov. Ali məktəb pedaqogikası. Nicat, 1999, səh. 
227). Ona görə də bu gün ideya-siyasi tərbiyənin yeni məna 
çalarlannın, mahiyyətinin, məzmununun, məqsəd və vəzifələrinin 
plüralist mövqedən ay- dınlaşdınlmasına ciddi ehtiyac duyulur. 
Məhz bu baxımdan, məsələnin daha ətraflı şəkildə 
aydmlaşdınlmasmı məqsədə- müvafiq hesab edirik. 

«İdeya-siyasi» ifadəsinin birinci tərəfində «ideya» sözü, 
ikinci tərəfində isə «siyasi» sözü dayanır. İlk öncə onlan ayn- 
ayrılıqda izah etməyə çalışaq. «İdeya» sözü bir anlayış kimi, hələ 
antik dövrdən mövcuddur. İdeya anlayışı antik dövrdə məna 
mahiyyət bildirən söz kimi işlədilmiş, həmçinin fəlsəfənin şüur və 
təfəkkürün kateqoriyalan ilə sıx bağlı olan məvhum kimi irəli 
sürülmüşdür. Filosoflann fikrinə istinad etsək, deməliyik ki, daimi 
və dəyişməz ideya yoxdur. İnsanların ideyası təbii olaraq onlann 
həyat tərzinə, maddi rifahına, cəmiyyətdəki mövqelərinə uyğun 
olaraq daima dəyişir, püxtələşir, və beləliklə insan özü də 
şəxsiyyət kimi formalaşmağa başlayır. Şəxsiyyət isə cəmiyyətə 
rəngarəng tellərlə bağlı olan bir ictimai varlıqdır. O, cəmiyyətin 
tərəqqisi 
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ilə əlaqədar olaraq inkişaf edir və dəyişir. Dahi filosoflarımızdan 
Əbülhəsən Bəhmənyar əl Azərbaycani özünün «Ət- Təhsil» 
əsərində göstərir ki, ictimai münasibətlərin yaradıcısı və 
iştirakçısı olan insan gerçəkliyi düzgün dərk etdiyi təqdirdə güclü 
şəxsiyyətə çevrilir. Heygelə görə, şəxsiyyət insan ruhunun daha 
dərin prinsipinin-azad fəaliyyət prinsipinin dərk edilməsinin və 
idrakın ümumiliyinin və mədəniyyətinin məhsuludur. Deməli, 
insanın ictimai münasibətləri yaratması, onun iştirakçısına 
çevrilməsi gerçəkliyi düzgün dərk etməsi və beləliklə, əsl 
şəxsiyyətə çevrilməsi onun əsas ideyasıdır. Hansı ki, bu 
keyfiyyətlərin əsas komponentlərini milli mənlik şüurunun 
yaradılması, milli-mənəvi və bəşəri dəyərlərin yaradılması. Vətən 
torpaqlanmn yad nəzərlərdən qorunması, onun ekologiyasının 
(hidrosfer, atmosfer, biosfer və litosferinin çirklənməkdən 
qorunması) saflaşdınlması, dövlət mənafeyinin şəxsi mənafedən 
üstün tutulması və s təşkil edir Bütün bunlann məntiqi davamı 
kimi, yetişən gənc nəslin nümayəndələrini bir şəxsiyyət kimi 
formalaşdırmaq üçün onlarda siyasətçilik keyfiyyətlərinin 
aşılanması da ön plana çəkilməlidir. Buraya isə Dövlət 
Konstitusiyasının ali məqsədinə hörmətlə yanaşmaq, onun xarici 
və daxili siyasətini dərindən öyrənməyə, onlann müdafiəsinə 
qalxmağa alışmaq, dövlət atributlannm prioritetliyinə hörmətlə 
yanaşmaq və s. daxildir. 

Deməli, ideya-siyasi tərbiyə elementlərini aşılamaq üçün 
ilk növbədə yetişən gənc nəslin vətən təəssübkeşliyini 
yüksəltmək, dövlətin müstəqilliyinə, onun rəmzlərinə hörmətlə 
yanaşmağı təlqin etmək nəzərdə tutulur. Deyilənləri 
ümumiləşdirərək ideya-siyasi tərbiyəyə aşağıdakı şəkildə tərif 
vermək olar: 

Yetişən nəslin milli-mənəvi və bəşəri dəyərləri qoruyub 
saxlamağı, dövlətin müstəqilliyi, ərazisinin bütövlüyü, 
sərhədlərinin toxunulmazlığı, məfloırə saflığı uğrunda mübarizə 
aparmağa istiqamətləndirilməsi və beləliklə, onlarda milli mənlik 
şüurunun formalaşdıniması üçün aparılan planlı və mütəşəkldl 
işlərin məcmusu ideya-siyasi tərbiyədir. 
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Məktəbəqədər dövrdən başlamaq şərtilə ictimai 
münasibətlərdə iştirak etməyə başlayan hər bir fərdlə bu 
istiqamətdə iş aparmaq lazımdır. İctimai münasibətlərin öncül 
kontingenti olan gənclərə üstünlüyün verilməsi isə zəruri sayılır. 
Çünki ictimai münasibətlər öz növbəsində milli ideologiyaya 
arxalanan gənclərin formalaşmasmda və gələcək inkişafında 
onlara fəal surətdə təsir edir, onlann bütün hərəkətlərinə istiqamət 
verir. Öz növbəsində bu gənclər də ictimai münasibətlərin fəal 
iştirakçısı kimi, bu hərəkətləri stimullaşdınr, mükəmməlləşdirir, 
demokratik Azərbaycan dövlətçiliyinin quruculuq işində istifadə 
edir. Cavan, müstəqil Azərbaycanda milli ideologiyalann 
formalaşdığı, milli mənlik şüurunun baş qaldırdığı, milli 
adət-ənənələrin dirçəldiyi, dövlətçiliyin möhkəmləndiyi bir 
dövrdə yeni tipli bir insan formalaşır və inkişaf edir. Bu, 
ideologiyanın ilk daşıyıcıları tələbələrdir. Milli ideologiya ilə 
silahlanmış tələbələr ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsində, 
sərhədlərimizin toxunulmazlığı üçün xalqın səfərbər 
olunmasında, ideya-siyasi xarakterli tədbirlərinin təşkilində, o 
cümlədən istiqlal gününü. Konstitusiya gününün, dünya 
azərbaycanlılann həmrəylik gününün qeyd edilməsi, 
şəhidlərimizin yad edilməsi işində apancı qüvvəyə çevrilir. 

Siyasi həyatın ardıcıl, sistemli fəlsəfi təhlilinin klassik 
nümunələri əski yunan fəlsəfəsində meydana gəlmişdir. 
Aristotelin siyasi varlıq adlandırdığı bütün insanlann ən böyük 
həyat amalı azad fəaliyyət bərabərliyi uğrunda mübarizədən 
ibarət olmalıdır. Çünİd öz insanlanna bərabər fəaliyyət azadlığı 
verə bilməyən bir xalq toplum halında yaşaya, dövlət qura və azad 
ola bilməz. 

Cəmijo'ətdə xalqın aktivliyi böyüməkdə olan nəslin siyasi, 
mədəni şüur səviyyəsi, şübhəsiz, təlim-tərbiyənin təşkilindən də 
asılıdır. Siyasi yetkinlik, mənəvi-əxlaqi kamillik adətən 
cəmiyyətin mövcud ənənələrində əks olunur (Bax, F.Sadıqov. 
Pedaqoji düşüncələr. Bakı, Ünsiyyət, 1999, səh. 105). 

Siyasi düşüncənin kökü tarixin dərinliklərindən gəlir. 
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«Siyasi» və «Siyasət» sözləri eyni kökdən əmələ gəldikləri 
üçün bir sıra mütəxəssislər bu sözləri eyniləşdirir. Bımunla da 
onlar siyasi tərbiyəni siyasətlə qanşıq salırlar. Bu isə gənclərin 
ideya-siyasi cəhətdən formalaşmasına öz mənfi təsirini göstərir. 
Yeri gəlmişkən deməliyik ki, Sovetlər İttifaqında siyasi tərbiyənin 
məqsədyönlü apanimasmda partiya, həmkarlar ittifaqı və 
komsomol təşkilatlannm rəhbərləri birgə iş aparırdılar. Onlara isə 
partiya erazi şuralannm əməkdaşlan kömək edirdi. «Bilik 
cəmiyyəti» təşldlatlannm həyata keçirdikləri kütləvi tədbirlər 
nəticəsində xalq universitetlərinin çoxunda minlərlə adamı 
özündə birləşdirən pedaqoji kadrlar çoxluğu meydana gəlmişdir. 
Onlann da böyük əksəriyyətinin elmi dərəcəsi və elmi adlan vardı. 
Bütün bu «avanqard» dəstə isə kommımist ideologiyasının təbliği 
ilə məşğul oldu. 

Artıq bugünkü real həyatımızda nə kommunist partiyası, nə 
də onun siyasi ideyalan yoxdur. Bunun əvəzinde minlərlə 
Azərbaycan vətəndaşının qanı bahasına qazanılmış 
müstəqilliyimiz, bu müstəqilliyi qoruyub saxlamaq iqtidannda 
olan gəncliyimiz var. Gənclərimizin ideya cəhətdən mətin, siyasi 
cəhətdən yetkin olması, bərkiyib mətinləşməsi sahəsində isə ali 
təhsil ocaqlannda hələ çox iş görülməlidir. Əfsus ki, müstəqillik 
qazandığımız bu on il ərzində yazılmış kitablarda, dərsliklərdə, 
(prof. N.Kazımovun «Ali məktəb pedaqogikası» dərsliyi istisna 
olmaqla) gənclərin^ xüsusilə tələbələrin ideya- siyasi tərbiyəsi 
mövzusunda demək olar ki, heç bir iş görülməmişdir. Bu gün 
Azerbaycan gəncliyinin, o cümlədən tələbələrin ideya-siyasi 
hazırlığında ali məktəblərlə yanaşı bütün ictimai təşkilatlar iştirak 
etməlidir. İctimaiyyəti bu işə təhrik etmək missiyasım isə kütləvi 
informasiya vasitələri, xüsusilə radio və televiziya şirkətləri öz 
üzərlərinə götürməlidirlər. Tessüf ki, bu təşldlat, qurum, birlik və 
redaksiyalann heç biri yetişən nəslin ideya-siyasi tərbiyəsini ön 
plana çəkmək iqtidannda deyil. Tamaşaçılanmızm və oxuculan- 
mızın «gənclərin ideya-siyasi tərbiyəsi», «tələbələrin ideya- siyasi 
tərbiyəsi» kimi rubrikalarla rastlaşmaması fikrimizi 
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əsaslandırmağa kömək edir. 
Bu gün teleşirkətlər milli ideologiyaya yabançı olan 

teleseriallar, şou biznes verilişləri, şadlıq evlərinin, restoran- lann 
təbliği əvəzinə 20 faiz torpaqlan düşmən tapdağı altında olan 
sinəsi dağlı Azərbaycanın gənc nəslinin ideyaca mətin, siyasi 
cəhətdən yenilməz vətəndaş kimi yetişməsinə xidmət edən, çadır 
şəhərciklərində qaçqın və köçl^ ailələrinə hansısa bir iş adamının 
payladığı yardımı yox, çadır şəhərciyinin əziyyətlərinə qatlaşıb ali 
məktəblərdə təhsil alan, sosial həyatımızın müxtəlif sahələrində 
çalışan, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpası 
üçün dövlətin çağınşma hazır olan gənclərdən, Azərbaycan 
xalqının tarixi nailiyyətlərindən narahat olan, onu müstəqil dövlət 
kimi görmək istəməyən, dövlətçiliyimizə qarşı müxtəlif 
təxribatlar, terror aktlan törədən, süni çətinliklər yaradan, 
böhtanlar atan, istər daxili, istərsə də xarici qüvvələrdən bəhs edən 
verilişlərlə Azərbaycan gəncliyində mübarizlik ruhu tərbiyə 
etməlidir. 

Ali məktəb auditoriyalannda mühazirə oxuyan müxtəlif 
tipli məşğələlər aparan müəllimlər imkan tapıb gənclərin 
ideya-siyasi tərbiyəsini sağlam yönümdə formalaşdınimäsı ilə 
bağlı iş aparmalıdırlar. Müşahidələr göstərir ki, gənclərimizin 
böyük əksəriyyəti milli-mənəvi dəyərlərimizin məzmunu, milli 
sərvətlərimizin bəşəri əhəmiyyəti ilə bağlı ən sadə suallara cavab 
verə bilmirlər. Dəhşətlisi odur ki, gənc oğlan və qızlarımız işğal 
olunmuş ərazilərimizin işğal olunma tarixini bilmir, onlan 
ardıcıllıqla saymaqda belə çətinlik çəkirlər. Tariximizin yaddaşı 
hər bir azərbaycanlı tələbənin beyninə həkk olunmalıdır. 
Zaman-zaman xalqın başına gətirilmiş müsibətləri, qanş-qanş 
itirdiyimiz torpaqlanmızı, o torpaqda yatan ululanmızın, 
qəhrəman babalanmızın ruhunu əsrlər boyu unutdurduğumuz 
kimi, indi də unutsaq, gələcək nəslə verməyə heç nəyimiz 
qalmayacaq. Nə torpaqlanmız, nə həmişə fəxr etdiyimiz 
mədəniyyətimiz, nə də mənəviyyatımız. Atalar yaxşı deyiblər: 
«Torpaqdan pay olmaz». Amma biz istər şimaldan, istər 
cənubdan, istərsə də qərbdən bu torpaqlan o qədər «paylamışıq» 
ki, axırda nankor qonşular 
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bizim unutqanlığımızdan istifadə edərək halal torpaqlanmızda 
məskunlaşaraq bizə qarşı torpaq iddiasından hələ də əl çəkmirlər. 
Heç əl çəkmək də istəmirlər. 

Bütün bu acı həqiqəti biz sabahımızın qurucuları olan 
gənclərə, tələbələrə bütün vasitələrlə çatdırmalıyıq. Ən azı ona 
görə ki, onlarda yaşlı nəsil kimi, unutqanlıq əmələ gəlməsin, onlar 
ideya-siyasi cəhətdən mətinləşmiş olsun, tarixi yaddaşına biganə 
qalmasınlar. 

1990-cı ilin qanlı yanvarı Azərbaycan gəncliyinə vətən 
təəssübkeşliyi hissini, lazım gələrsə vətən yolunda şəhid olmaq 
kimi müqəddəs hissi oyatmışdır. İstər tədris prosesində, istərsə də 
tədrisdən kənar tədbirlərdə tələbələrə öz unutqan- lığımızı 
xatırlatmalıyıq. Xatırlatmalıyıq ki, SSRİ rəhbərlərinin əliyalın 
Azərbaycan xalqının üstünə sürdüyü tanklann yanacağı Bakı 
neftindən hasil olmuşdur. Xatırlatmalıyıq ki, 1941-1945-ci 
illərdəki Vətən müharibəsindəki qələbəyə görə bütün SSRİ 
xalqlan Bakıya, onun neftinə borcludur. Xatırlatmaq vacibdir ki, 
alman faşizmini lərzəyə gətirən sovet tanklarının və təyyarələrinin 
yanacağının 75-80 faizi Bakının neft mədənlərində istehsal 
olunurdu. Xatırlatmalıyıq ki. Sovet hökuməti tərəfindən İrəvan 
xanlığının bütün ərazisi ermənilərə peşkəş edilmişdir. Öz nankor 
hərəkətlərinə görə başqa dövlətlərdən qovulmuş ermənilərə 
azərbaycanlılar tərəfindən səfalı Qarabağ torpağında sığınacaq 
verilmişdir. Yeri gəldikdə Atabəylər dövlətinin siyasi xəttini. 
Uzun Həsənin, Sara Xatunun diplomatiyasını, Səfəvilər dövründə 
Azərbaycanın ərazisinin 3,5 milyon kvadrat kilometr olmasını. 
Dəmir Qapı Dərbəndi, Göyçə mahalının. Baş keçidin strateji 
əhəmiyyətini, 32 milyonluq Azəri türkünün yaşadığı Təbrizi, 
Marağam, Xoyu, Tusu, Ərdəbili, Makunu, İsfahanı, Samirəni və 
sairə bu kimi ata-baba torpaqlanmızı xatırlatmaq tələbələrin 
ideya-siyasi tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rola malikdir. 

Tədris-tərbiyə prosesində tələbələrə birinci növbədə 
Azərbaycançılıq ideologiyasını aşılamaq lazımdır. Dünya 
Azərbaycanlılannm birinci qurultayında dəfələrlə səslənmişdir 
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ki, beynəlxalq miqyasda cərəyan edən çirkin siyasi oynnlann 
nəticəsində Azərbaycan dəfələrlə parçalanmış, xalqın 8 milyonu 
Şimali Azərbaycanda, 32 milyonu Cənubi Azərbaycanda, 10 
milyondan çoxu isə Avropada, Amerikada və Asiyanın müxtəlif 
ölkələrində yaşayırlar. Bu acı həqiqətlər isə bütün Azərbaycan 
gənclərinə bir geosiyasi hadisələr kimi çatdınimalıdır. 
Amerikadan, İngiltərədən, Almaniyadan, Fransadan, 
Hollandiyadan, Hindistandan, Yaponiyadan, Skandinaviya 
ölkələrindən, Balkanlardan və digər ölkələrdən gəlmiş görkəmli 
azərbaycanlı alimlər, mütəxəssislər və iş adamlan siyasi 
maneralar ucbatından didərgin düşən azərbaycanlılar vahid 
Azərbaycançıhq bayrağı altında birləşməlidirlər. Bu birlik şüarı 
isə hər azərbaycanlı gəncinin milli mənlik şüurunun ən qlobal 
pafosuna çevrilməlidir. Keçmiş İttifaqın ideoloqlarmın 
Azərbaycanın şəhər və kəndlərinin bilərəkdan adlannm 
dəyişdirilməsi millətlərə qarşı olan məkirli siyasəti idi. Məsələn: 
Gəncə şəhərinin adı dəyişdirilib Kirovabad qoyulmuşdu. 
Millətlərarası «dostluğu» inkişaf etdirmək pərdəsi altında əsasən 
ermənilərin kompakt yaşadığı Krasnodar vilayətindən (o dövrdə 
Mixail Qorbaçov əvvəl komsomol, sonra vilayət partiya 
komitəsinin birinci katibi idi) cavan qızlan Azərbaycana göndərir, 
biz isə onlan sevinə- sevinə fabriklərə, zavodlara, Sumqayıt, 
Mingəçevir, Əli- Bayramlı kimi sənaye şəhərlərinə işləməyə 
göndərirdik. Bu siyasətin bizə necə baha başa gələcəyini 
düşünməməyimiz də unutqanlığımızdan irəli gəlirdi. Acmacaqlı 
olsa da, qeyd etməliyik ki, bəzi gənclərimiz dövlət rəmzləri 
haqqında konkret təsəvvürə malik deyillər. Kiçik sorğudan sonra 
məlum olur ki, onlarm bəziləri bilmirlər ki, Azərbaycan 
Respublikasının bayrağındakı göy rəng-türkçülüyü bildirir, 
qırmızı rəng ~ çağdaşlığm rəmzidir, yaşıl rəng - islamın 
simvoludur, ulduz - parlaqlıq, yüksəliş simvoludur. Onlar 
bilmirlər ki, dövlət gerbindəki göy rəng-türkçülüyü bildirir, 
qırmızı rəng - çağdaşhğm rənazidir, yaşıl rəng - islamm 
simvoludur, alov - Azərbaycamn rəmzidir, sünbül - bolluğun» 
rifahın rəmzidir, palıd - sülhün, uzunömürlüyün simvoludur, 
qalxan - qoru- 
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mağın rəmzidir. 
Ona görə də Azərbaycan Elmlər Akademiyası Azərbaycan 

tarix muzeyi tərəfindən 2000-ci ildə buraxılmış «Azərbaycanda 
dövlətçilik və onun rəmzləri» kitabı hər bir tələbənin stolüstü 
kitabına çevrilməlidir. 

Yuxanda deyilənləri ümumiləşdirsək, belə bir nəticəyə 
gəlmək olar ki, əgər postsovet məkanında ideya-siyasi tərbiyə işi 
lazımi səviyyədə qurulurdusa, sosializm quruculuğu ideyası 
şagirdlərə, yeniyetmələrə, gənclərə istər tədris prosesində, istərsə 
də tədrisdən kənar vaxtlarda planlı şəkildə təlqin edilirdisə, bu 
gün milli ideologiyanın təbliği barədə çox az iş görürük. Ona görə 
də yetişən nəslin ideya-siyasi tərbiyəsinin formalaşdıniması 
işində elmi-pedaqoji və metodik ədəbiyyatların hazırlanmasına 
ciddi fikir verməliyik, çünki demokratiya yolımda kövrək 
addımlar atan doğma respublikamızın gəncləri üçün bu, hava və 
su kimi lazımdır. 

7.3. Heydər Əliyev irsində ideya-siyasi tərbiyə və pedaqoji 

prosesdə ondan istifadə 

Pedaqoji proses deyəndə ailədə, bağçada və təhsilin bütün 
pilləlrində həyata keçirilən təlim, tərbiyə, təhsil zamanı 
şəxsiyyətin formalaşmasına göstərilən bütün məqsədyönlü, planlı 
və mütəşəkkil təsirlər prosesi nəzərdə tutulur. Professor Nurəddin 
Kazımov yazır ki, sistemləşdirilmiş biliklərin baca- nq və 
vərdişlərin, habelə mənəvi keyfiyyətlərin adamlar tərəfindən 
məqsədyönlü, planlı mütəşəkkil mənimsənilməsi pedaqoji 
prosesdir (Kazımov N.M. Məktəb pedaqogikası. B., Çaşıoğlu, 
2002, səh. 33). Pedaqoji prosesdə hər bir şəxsə aşılanan mənəvi 
keyfi)^ətlərdən birincisi, əgər onlara Vətənin, xalqın mənafeyi, 
torpaqlann bütövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığının naminə 
verilən sağlam ideyalardırsa, ikincisi isə ideoloji işin tərkib 
hissəsi olan siyasətlə bağlıdu:. «Məktəb pedaqogikası» adlı 
dərslikdə göstərilir ki, «...gənc nəsildə milli mənlik şüurunu və 
tarixi yaddaşı artırmaq, dövlət müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, 
sərhədlərin toxunulmaz- 
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lığmı qoruyub saxlamaq, habelə dövlət rəmzlərinə hörmət əzmini 
gücləndirmək üçün apanlan planlı və mütəşəkkil tədbirlər 
sisteminə ideya-siyasi tərbiyə deyilin) (səh. 338). Müstəqillik 
qazandığımız hazırki şəraitdə məktəblərdə, tərbiyə 
müəssisələrində, orta ümumtəhsil məktəblərdə, orta ixtisas və ali 
təhsil müəssisələrində yetişən nəslin nümayəndələrinə müstəqil 
dövlətimizin humanist, demokratik və hüquqi dövlət olmasını, 
möhtəşəm konstitusiyaya, üçrəngli bayrağa, türkçülüyü, 
islamçılığı, müasirliyi özündə əks etdirən gerbə əbədi yiyələnməsi 
ilə bağlı olan ideyalann, ölkəmizin apardığı xarici və daxili 
siyasətin obyektiv çalarlan ilə əlaqədar mənəvi keyfiyyətlərin 
aşılanması üçün geniş imkanlar vardır. Bu imkanlar içərisində 
Böyük öndərimiz, ümummilli liderimiz ölməz və həmişəyaşar 
Heydər Əliyevin müstəqillik, hüquqi dövlətçilik ideyalan; 
ölkəmizin daxili və xarici siyasətilə bağlı olan örnək xarakterli irsi 
yetişən nəslin ideya-siyasi tərbiyəsini formalaşdırmaq 
baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Heydər Əliyev irsi məzmunıma görə elə möhtəşəm, 
fövqəltəbii və zəngin irsdir ki, ondan bütün təlim-tərbiyə 
müəssisələrində istifadə olunması yetişən nəslin nəinki ideya- 
siyasi tərbiyəsi, hətta onlann hərtərəfli dünyagörüşə malik 
vətəndaşlar kimi yetişməsi üçün çox dəyərli bir həyat məktəbidir. 

Bu gün elə bir məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsi tapmaq 
mümkün deyil ki, orada Heydər Əliyevin portreti, şəkilləri və 
balalanmız üçün örnək olan fikirlərini özündə əks etdirən 
trafaretlər, şüarlar olmasın. Bağçalarm məktəbə hazırlıq 
qruplarmda həyata keçirilən işlərin sönuncu mərhələsində adətən 
tərbiyəçilər məktəbə getməyə artıq hazır olan uşaqlarla müxtəlif 
tərbiyəvi işlər apanrlar. Müşahidələr göstərir İd, bu işlər içərisində 
ən önəmlisi «Gənc HeydərçiləD) birliyinin vəsiqələrinin və ya 
fəxri diplomlannın verilməsi mərasimidir. Mərasim həmişə 
Heydər Əliyev portreti önündə keçirilir. Mərasimin ilkin 
mərhələsinin aşa^dakı şəkildə keçirilməsi daha məqsədə uyğun 
olardı. 

Azərbaycan Respublikamızın Himni səslənməmişdən 
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qabaq əllərində Heydər Əliyevin, dövlət rəmzlərinin şəkilləri və 
bayraqlan olan uşaqlara tərbiyəçi müraciət edərək deyir: 

Tərbiyəçi - Uşaqlar, başımızın üzərindəki şəkil kimindir? 
Uşaqlar - Heydər babamızın. 
Tərbiyəçi - Bəs onun başının üzərində dalğalanan nədir? 
Uşaqlar - Heydər babamızın başı üzərində dalğalanan 

bayrağımızdır. 
Tərbiyəçi - Görürsünüzmü, bayrağımızda üç rəng var. 

Birinci rəng göy rəngdir. Göy rəng türkçülüyümüzü göstərir. 
Heydər babamız həmişə deyərdi ki, biz azəri türkləriyik, dünyada 
ən böyük türk dövlətlərindən biri Türkiyə Cümhuriyyəti, biri də 
müstəqil Azərbaycan Respublikasıdır. Heydər babamız həmişə 
Türkiyəyə gedəndə türklər onu böyük məhəbbətlə qarşılamışlar. 
Çünki əziz babamız həmişə dünyada yaşayan türkləri birliyə 
çağınrdı. O, Türkiyə vətəndaşlarına həmişə belə müraciət edərdi: 
- Bir millət, iki dövlətik!!! 

İndi gəlin Himnimizi dinləyək. Himnimiz səslənəndə 
həmişə Heydər babamız ayaq üstdə qalxmış, şux, əzəmətli, 
vüqarlı dayanmışdır. O, himnimizin fusünkar, ecazkar 
melodiyasının mübarizlik, mərdlik, qəhrəmanlıq sədalan ilə 
səsləşən «Ey qəhrəman övladı, şanlı Vətən, Səndən ötrü can 
verməyə cümlə hazırız, Səndən ötrü qan tökməyə cümlə hazırız,... 
Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan 
keçən əsgər, Hərə bir qəhrəman oldu» çağınşlan ilə sanki bütün 
Azərbaycan övladlanm vətənin azadlığı, müstəqilliyi uğrunda 
mübarizəyə səsləyir. Onun müdrik simasında sanki 
bayrağımızdakı yaşıl rəngi ifadə edən islam dəyərlərinə sevgi, 
qırmızı rəngi əks etdirən müasirlik dolu məhəbbət və 
torpağımızın 20 faizini işğal edən erməni cəlladlarına qarşı bir 
nifrət vardır. 

İndi isə gəlin Himnimizi səsləndirək. Himn səslənir. Himn 
başa çatandan sonra uşaqlar birrbir Heydər Əliyevin portretinin 
önünə gəlir, vüqarla dayanır; tərbiyəçi onlara «Gənc Heydərçilər» 
vəsiqəsi təqdim edir. Onlar vəsiqəni 
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aldıqdan sonra and içirlər: 
«Mən, «Gənc Heydərçilər» birliyinin ən azyaşlı üzvü kimi 

and içirəm! Heydər babamızın adına, əməllərinə, meman olduğu 
Konstitusiyamıza and içirəm ki. Yeni Azərbaycanımızın 
çiçəklənməsi naminə yaxşı oxuyacaq, yaxşı peşə sahibi olacaq, öz 
Vətənimi canımdan artıq sevəcək, onun müstəqilliyini 
qoruyacağam. Axı, Heydər babamız Vətənə olan öz istəyini belə 
ifadə edirdi: Azərbaycanın Müstəqilliyi daimidir, əbədidir, 
dönməzdir!!!» 

Ümumtəhsil məktəblərində Heydər Əliyev irsindən 
faydalanmaqla şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsini günün tələbləri 
səviyyəsində formalaşdıniması üçün daha geniş imkanlar vardır. 
Əwəla ümumtəhsil məktəbləri üçün hazırlanmış dərsliklərin 
demək olar ki, hamısında Azərbaycan Respublikasının himni, 
gerbi və bayrağı verilmişdir. Bu o deməkdir ki, respublikamızın 
bütün ümumtəhsil məktəblərinin bütün siniflərində ilk dərsdə 
dünyanın ən demokratik əsas qanunlarından biri olan, əsası 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan Azerbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasında təsbit olunan dövlət rəmzləri barədə ətraflı 
məlumat verilməli, himn səsləndirilməli, böyük öndərimiz. Yeni 
Azərbaycan Respub- likasmın qurucusu, meman, 
müstəqilliyimizin qarantı olmuş, bütün mənalı ömrünü 
Azərbaycanın tərəqqisi naminə həsr etmiş, 1993-cü ildə 
Azərbaycanın ağır günündə onu bütün fəlakətlərdən qurtarmağa 
gələn, hər cür terrora, dövlət çevrilişi cəhdlərinə sinə gərən, 
seperatçı qruplaşmalan tərksilah edən, böyük fəxarət hissilə 
«Ömrümün qalan hissəsini xalqıma bağışlayıram» deyən Heydər 
Əlirza oğlu Əliyev haqqında yığcam məlumat verildikdən, bir 
dəqiqəlik sükutla onun əziz xatirəsi yad edildikdən sonra tədrisə 
başlamaq lazımdır. Müşahidələr göstərir ki, müəllimlərin bir 
qismi, xüsusilə idmanı, musiqini, təsviri sənəti, əməyi, tibbi 
hazırlığı, rus dilini və digər xarici dilləri tədris edənlər 
Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri barədə ətraflı 
məlumat verməkdə çətinlik çəkirlər. Həmin müəllimlərə kömək 
etmək məqsədilə şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinin 
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inkişaf etdirilməsinə xidmət edən həmin məlumatlann onlara 
çatdıniması ilə bağlı bəzi tövsiyələrin veriləsini məqsədəuyğun 
hesab edirik. 

Azərbaycan dövlətinin rəmzlərindən ümumi görünü- 
şündəki dairevilik, yumruluq, şara bənzərlik yer kürəsini, günəşi, 
ayı xatırladır. Dairənin birinci qatında san, ikinci qatında göy, 
üçüncü qatında isə qırmızı rəng əks olunmuşdur. Bu rənglərin 
fonunda isə səkkiz guşəli ulduz vardır. Bu o deməkdir ki, bizim 
dövlət siyasətimizin əsas leytmotivi həm öz xalqımıza, həm də 
bütün dünya xalqlarına açıq səma, yəni gündüzlər açıq səma, 
gecələr ay-ulduzlu, işıqlı gecə arzulayınq. 

Belə bir poetik nümunə var: 
«Bir arzum var çiçək aça, gül bitə. 
Tər yasəmən dostdan dosta pay ola. 
Külək yata, bulud bata, çən ötə. 
Açıq səma, günəş ola, ay ola». 

Göründüyü kimi, xalqımızın bugünkü poetik deyimlərində 
də gerbimizdəki simvollar xatırlanır. Xalqımıza, açıq səma, sülh, 
əminamanlıq, dinclik; günəş hərarəti - əzmkar olmaq, vətən 
uğrunda, torpaq uğrunda çılğın qoçaqlıq, igidlik, qəhrəmanlıq 
göstərmək; ay təmizliyi - məfkurə saflığı, ürək təmizliyi, əqidə və 
mənəvi təmizlik arzu olunur. 

Gerbimizin qalxanabənzərliyi də müdafiə rəmzidir. 
Xalqımızı düşmən təcavüzündən müdafiə etməyə işarə kimi təsvir 
edilən bu qalxanı ən qədim zamanlarda Şərqlilər, o cümlədən 
azərbaycanlılar, türklər və müsəlmanlar silah zərbəsindən 
qorunmaq üçün zireh kimi hazırlamışlar. Xatırlamaq yerinə düşər 
ki, böyük öndərimiz Heydər Əliyevin bir sıra çıxışlannda, 
xüsusilə üç dəfə prezident kimi andiçmə mərasimlərində dövlət 
rəmzlərimizin qarşısında baş əymiş, bayrağımız önündə diz 
çökərək onu öpdükdən sonra dövlət rəmzlərimizin əks etdirdiyi, 
türkçülüyü, islamçılığı, müasirliyi, demokratiyanı, sülhü, 
əminamanlığı, mübarizliyi, məfkurə təmizj % əməksevərliyi, 
uzun ömürlüyü özünəməxsus 
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məğrurluğu, möhtəşəmliyi, inadkarlığı, qələbə əzmini özündə əks 
etdirən şirin, gur, qulağayatımlı səsilə vurğulamışdır. Onun «Mən 
fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam», «Biz milli- mənəvi 
dəyərlərimizə, ələlxüsus islami dəyərlərimizə hörmətlə 
yanaşmağı bacarmalıyıq», «Bizim türk mənşəli millətin və 
türkdilli xalqlann dilinə mənsub dilimiz van> deyərkən hər 
şeydən əvvəl dövlət rəmzlərimizin bəşəriliyini göz önünə gətirir. 
Qalxanvari gerbimizin ortasındakı aura odlar )aırdunun rəmzi 
olmaqla yanaşı auranın alov dillərindəki simvollar isə xalqımızın 
odlardan, alovlardan məharətlə keçməsini, oda, alova müqəddəs 
varlıq kimi baxmasını, vaxtilə oda sitayiş etməsini özündə əks 
etdirir. Bütün bunlan isə Heydər Əliyev öz tarixi çıxışlannda 
dönə-dönə vurğulamışdır. O, Naxçıvan zəhmətkeşləri ilə 
görüşlərinin birində «Odlar diyan olan Azərbaycanın qəhrəman 
oğullan kimi naxçıvanlılar da öz torpaqlarının bütövlüyü uğrunda 
həmişə əzmlə vuruşmuş və mübarizə aparmışlar. Onlann 
torpaqlan, dili, dini, milli mənəvi dəyərləri uzun illər yadelli 
işğalçılann təcavüzünə məruz qalsa da, onlar həmişə qeyrətlə 
vuruşmuş, döyüşmüş və yaşamışlar. Düşmən onlan parçalasa da 
məhv edə bilməmişdir» deməklə bir növ dövlət rəmzlərimizdəki 
əlamətlərə istinad etmişdir. 

Gerbimizin qalxanavari-dairəvi xəttinin aşağısında əks 
olunan sünbüllər əməksevərliyin, işgüzarlığın, halallığın və 
bolluğun, daima yaşıl palıd yarpaqlan isə uzunömürlüyün 
rəmzləridir. Böyük öndərimizin bir qərinəlik fəaliyyəti dövründə 
ölkəmizdə intəhasız pambıq tarlalannda, taxıl zəmilərində, 
üzümlüklərində, çay plantasiyalannda, meyvə- tərəvəz 
sahələrindəki xarüqələrə yiyələnməsini, daim vüsət almasım, 
həmişə bolluq yaradılmasmı göz önünə gətirərək gerbimizin ifadə 
etdiyi ideya istiqamətlərini belə şərh edə bilərik: «Bizimlə 
birlikdə dünya xalqlarına sülh, bolluq və uzun ömür arzulayınq. 
Biz müharibə istəmirik, bizə hücum edənlərdən isə qorunmağa 
hazınq» (Bax, N.Kazımov. Məktəb pedaqogikası, B., Çaşıoğlu, 
2002, s. 337). 

Digər dövlət rəmzləri haqqında da verilən bu tipli 
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məlumatlar bir tərəfdən şagirdləri ideyalılıq cəhətdən 
silahlandırırsa, digər tərəfdən onlan müstəqillik, dövlətçilik, 
konstitusiyalı dövlət rəmzlərinin ictimai siyasi mahiyyəti, 
ölkəmizin siyasi ideallannm məzmunu, dövlət simvollannm siyasi 
motivlərinin demokratikliyi kimi informasiyalarla zənginləşdirir. 

Aşağı siniflərdə ideya-siyasi tərbiyə ilə bağlı şagirdlərə 
aşılanan belə biliklər yuxan siniflərdə məqsədyönlü, planlı, 
mütəşəkkil inkişaf etdirilərsə, şagirdlərdə bu sahədə daha 
samballı bacanq və vərdişlərin sistemli və ardıcıl şəkildə 
formalaşdınlmasına nail olmaq mümkündür. Yuxan siniflərdə 
şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinin sistemli və ardıcıl şəkildə 
formalaşdınlması işində Heydər Əliyev irsindən istifadə etməyin 
çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Birincisi, ona görə ki, ölkəmizin 
30 illik daxili və xarici siyasəti Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 
İkincisi, müstəqillik qazandığımız illərdə işğal olunmuş 
torpaqlarımızın erməni faşistlərindən azad olunması ilə bağlı bu 
günə qədər apanlan dövlət siyasətinin bütün inkişaf perspektivləri 
Heydər Əliyevlə və ondan sonra onun siyasi kursunun davamçısı. 
Heydər Əliyev məktəbinin layiqli yetirməsi, siyasi varislik 
estafetinin davamlı və mənəvi cəhətdən sağlam daşıyıcısı, onun 
əziz xələfi İlham Əliyev cənablarmä məxsusdur. 

Üçüncüsü, təlim, tərbiyə və tədris materiallarmdan 
şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinin formalaşdınimasmda istifadə 
olunması nəzərdə tutulan mənbə, ədebi)^ät və kataloqlar, 
nəzəri-didaktik materiallar yenə də Heydər Əliyevin adı və 
fəaliyyətilə bağlı olan zəngin siyasi fonda cəmlənmişdir. Ona 
görə, yuxan sinif şagirdlərini ideya-siyasi tərbiyə baxımından 
inkişaf etdirib təkmilləşdirmək, onlan ictimai-siyasi cəhətdən 
yetgin bir şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq üçün tərbiyə prosesində 
onlan bu siyasi fondun materiallan ilə bir qədər yaxından tanış 
etmək lazımdır. Özü də yuxan siniflərin (X-)Q siniflər) 
hamısında, başqa sözlə desək, bütün fənlərin tədrisində istifadə 
etmək üçün ideya- siyasi yönümlü istənilən qədər mənbələr, yazılı 
nümunələr. 
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audio-yizual materiallar vardır. Məsələn, Azərbaycan dili 
dərslərində dövlət rəhbərlərinin, siyasi xadimlərin, milli liderlərin 
xalqın ən başlıca atributlanndan olan, onun ictimai, siyasi, 
iqtisadi, əxlaqi və mənəvi cəhətdən tərəqqisini təmin edən milli, 
yazılı və ədəbi dilinin saflaşmasında, ən ümdəsi, dövlət dili 
səviyyəsində qorunub saxlanılmasında, gələcək nəsillərə 
çatdınimasında çox faydası vardır. Bu baxımdan beş- onbirinciləri 
əhatə edən müvafiq siniflərin Azərbaycan dili dərslərində 
aşağıdakı məlumatlann verilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır: 

Bu bir həqiqətdir ki, dili yaşadan və inkişaf etdirən xalq, 
xalqı yaşadan dil olsa da, hər bir dilin inkişafı, zənginləşməsi və 
beynəlxalq nüfuz qazanmasına nail olmasmda qüdrətli dövlət 
xadimlərinin xidmətləri misilsizdir. Bu baxımdan Azərbaycan 
mədəniyyəti tarixində iki böyük şəxsiyyətin adı qeyd edilməlidir. 
Bunlardan biri XVI əsrdə yaşamış, Azərbaycan dilini dövlət dili 
səviyyəsinə qaldınb, ona dövlətçilik dili möhürü vuran Şah 
İsmayıl Xətai, ikincisi isə XX əsrin keşməkeşli dövründə yaşayan, 
Azərbaycan dilini beynəlxalq aləmdə diplomatiya dilinə, dövlət 
dilinə çevirən, xalqımızın tale ulduzu, parlaq günəşi, qüdrətli 
siyasətçisi, yenilməz sərkərdəsi H.Əliyevdir. H.Əliyev yorulmaq 
bilmədən Azərbaycan dilinin qorunması keşiyində durmuş, son 
illərdə «bəylərin» buraxdıqlan səhvləri vaxtında görmüş, onlann 
dil sahəsində apardıqlan siyasətin yaramaz olduğunu kəskin 
tənqid etmişdir. 90-cı illərin əvvəllərində ana dili ilə bağlı 
buraxılan nöqsanlan H.Əliyev səbr və təmkinlə zəngin faktlarla 
tarixi reallıq əsasında təhlil etmiş, 1992-ci ildə ana dilimizlə bağlı 
Milli Məclisin qəbul etdiyi məlum qərann tarixi yamlışlıq və 
dolaşıqlıq yaradan səbəblərini müəyyənləşdirmişdir. 

Bu çox ciddi səhvin aradan qaldıniması vəzifəsinin yerinə 
yetirilməsi böyük öndərimizin üzərinə düşmüşdür. O, özünün 
parlaq zəkası və yenilməz məntiqi, siyasi uzaqgörənliyi ilə 
xalqımızın ayn-ayn bölgələrə bölünməsini, vətəndaş 
müharibəsinin baş verməsinin qarşısım vaxtında 
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almışdır. 
Prezident H.Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə 1995-ci il 

oktyabnn 31-də Azərbaycan Respublikasının EA rəyasət 
heyətinin binasında yaradıcılıq ittifaqları və birliklərin, alimlərin 
iştirakı ilə müstəqil Azərbaycan Respublikasının 
Konstitutsiyasmda dövlət dilinin adı məsələsi geniş müzakirə 
olundu. Hörmətli prezidentimiz müzakirədə iştirak edən alimlərin 
hamısının çıxış etməsinə şərait yaratdı. Bu müzakirələr bir daha 
onun yüksək intellektual səviyyəsini, uzaq görənliyini təsdiq etdi. 
O, çox məzmunlu nitqində Azərbaycan dilinin keçdiyi zəngin 
tarixi yolu təhlil edərək, obyektiv reallığı qiymətləndirərək 
düzgün nəticə çıxardı. Prezidentimiz H.Əliyev dedi: «Biz 
müstəqil dövlət kimi dünyada artıq öz yerimizi tutmuşuq. Ona 
görə də hansı qərar qəbul edəcəyiksə gərək bu milli mənliyimizə, 
milli məğrurluğumuza toxunmasın. Nizaminin sözləri də bizim 
üçün əzizdir, Füzulinin sözləri də bizə əzizdir, C.Məmməd- 
quluzadənin, M.F.Axundovun sözləri də, Cavidin sözləri də bizim 
üçün əzizdir. Hamısı bizim üçün əzizdir. Amma bugünkü reallıq 
var. Reallıq bütün bu tariximİ2dn hamısından üstündür və bizim 
üçün gələcəyə böyük bir yol açır». Bu fikirlərdə Azərbaycan 
dilinin gələcək inkişaf yollannm aydın metodologiyası verilir. Bu 
günün reallığı deyərkən möhtərəm prezidentimizin bizim 
dünyada «Azərbaycan Respublikası», «Azərbaycan xalqı», 
«Azərbaycan dili» adlan ilə tanındığımızı bəyan edir (Y.Talıbov, 
F.Sadıqov, S.Quliyev. «Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir 
tarixi» adlı dərs vəsaitindəki «Azərbaycan məktəbi və pedaqoji 
fikir tarixində Heydər Əliyev mərhələsi», XIII fəsil, səh. 
478-479). 

Azərbaycan dili dərslərində yuxarı sinif şagirdlərinə 
verilən bu səpgili məlumatlar, onlan öz doğma dillərinin keçdiyi 
müəyyən bir tarixi yolu ilə tanış etməklə yanaşı Səfəvilər 
dövlətinin lideri Şah İsmayıl Xətai tərəfindən dövlət dili kimi 
bünövrəsi qoyulan Azərbaycan dilinin təxminən 500 il sonra 
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının lideri Heydər Əliyev 
tərəfindən saflaşdıniması və gələcək nəsillərə 
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çatdırılması kimi ictimai-siyasi mahiyyəti kəsb edən tarixi 
hadisələr barədə fikir söyləməyə sövq edir. Məlum olduğu kimi, 
XI sinif şagirdləri öz dövrünün siyasi tarixini, iqtisadi siyasətini, 
ictimai-siyasi hadisələrin obyektiv şərhini, ölkəsinin apardığı 
xarici və daxili siyasətini öyrənməyə daha çox maraq göstərir, 
əksər hallarda buna ciddi cəhd edirlər. Nəzərə alsaq ki, onlann bir 
qismi öz təhsillərini xarici ölkələrdə almağa meyl göstərir və 
əsasən buna nail olurlar. Deməliyik ki, məhz bütün bunları nəzərə 
alıb, təlim prosesində onlann ideya-siyasi tərbiyəsinin düzgün 
qurulması naminə haqqında danışılan məsələ ilə bağlı şagirdləri 
bilavasitə düzgün istiqamətləndirmək, bu sahədə ən zəruri 
informasiyalarla silahlandırmaq daha vacibdir. Bəs, Heydər 
Əliyev irsinə müraciət edərək humanitar fənlərin tədrisi zamanı 
istifadə olunması lazım bilinən həmin informasiyalar hansı 
səpgidə olmalıdır? Müəllimlərə istiqamət vermək üçün nümımə 
təriqilə həmin informasiyalardan bir neçəsinə diqqət edək: 

«Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini əldə 
etməsi 80-cı illərin birinci yansından başlanaraq keçmiş Sovetlər 
həyatında və bütün dünyada gedən ictimai-siyasi proseslərin 
labüd sonluğu idi. Buna görə də Azerbaycanm müstəqillik əldə 
etməsi heç bir vəchlə müəyyən ictimai-siyasi qüvvələrin, 
təşkilatlann, ayn-ayn şəxslərin müstəsna xidməti hesab etmək 
olmaz». Bu, obyektiv tarixi proseslərin qanuna uyğun nəticəsi, 
talehin Azərbaycan xalqına bu gün keçmiş SSRİ respublikalannın 
xalqlanna əvəzsiz töhfə idi. Heydər Əliyevin dediyi kimi, 
«Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi Azərbaycan xalqının milli 
sərvətidir və bu sərvətin ayn-ayn qurumlann, şəxslərin inhisanna 
alınması heç cür yol verilməzdin) (Prezidentin icra aparatınm 
rəhbəri professor Ramiz Mehdiyevin «Heydər Əliyev və müasir 
Azərbaycan» mövzusunda keçirilən I ümumrespublika 
Əliyevşünaslıq konfransındakı «Heydər Əliyev və Azərbaycanda 
müstəqil dövlət quruculuğu» adlı məruzəsindən. 6 may, 2003). 
Azərbaycanın müstəqillik qazanmasınm obyektiv amillərini 
özündə d^a lakonik şəkildə ehtiva edən bu fikirlərin şagirdlərə 

4 58  



çatdırılması onlann ideya-siyasi tərbiyəsinin düzgün qurulması 
baxımından çox önəmlidir.Yaxud başqa bir nümunə: «1993-cü 
ildən bəri Azərbaycan əldə olunmuş müstəqilliyin 
möhkəmləndirilməsi və daha da inkişaf etdirilməsi və dövlət 
strukturlannm və ümumiyyətlə dövlətin böhrandan çıxaniması 
istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyət göstərilmişdir. 
Dövlətçilik üçün ciddi təhlükə törədən silahlı birləşmələr ləğv 
edildikdən və dövlət orqanlanndan müəyyən idarəçilik 
təcrübəsinə malik olan adamlann bilik və qabiliyyətindən optimal 
surətdə istifadə olunduqdan sonra, daxili sabitlik dövrü başlandı 
ki, bu da quruculuq işləri üçün ilkin zəruri şərait yaratdı». Ölkə 
prezidenti Heydər Əliyev Azərbaycanın bu sahədə tutduğu strateji 
yolu belə səciyyələndirir: «Azərbaycan Respublikası öz dövlət 
quruculuğunda, sosial-iqtisadi problemlərin həllində tutduğu 
strateji yolla gedir. Bizim bu yolumuz Azərbaycanda demokratik, 
hüquqi, sivilizasiyalı dövlət qurmaqdan, demokratik prinsipləri 
gündən günə inkişaf etdirməkdən, dünyanın əldə etdiyi bütün 
demokratik nailiyyəti Azərbaycanda yaymaqdan, onlardan 
bəhrələnməkdən ibarətdir» (Əli Həsənovun «Heydər Əliyev və 
müasir Azərbaycan» adlı I Ümumrespublika Əliyevşünaslıq 
konfransındakı «Heydər Əliyev və Azərbaycanın xarici siyasət 
fəaliyyəti» mövzusundakı məruzəsindən, 6 may, 2003-cü il). 
Şagirdlərə bü səpgidə verilən məlumatlar onlann ideya-siyasi 
tərbiyəsinin formalaşması üçün həm faydalı, həm də zəruri hesab 
olunur. 

7.4. «Kitabi - Dədə Qorqud» dastanlarında 
ekoloji tərbiyə ilə bağlı fikirlər 

Azərbaycan xalqının ən qədim yazılı abidələrindən olan, 
milli-mənəvi dəyərlərimizdən sayılan və eramızın on ikinci əsrinə 
şamil edilən dastanlanmızdan biri də «Kitabi-Dədə Qorqud» 
dastanlandır. 

«Kitabi-Dədə Qorqud» xalqımızın təfəkküründən süzülüb 
gələn, əsrlər keçdikcə öz dəyərini itirməyən, bu gün belə öz 
aktuallığını qoruyub hifz edən, şərəfli keçmişimizi bu 
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günümüzə ərməğan edən, misilsiz qəhrəmanlıqlarla pak 
məhəbbətin qovuşuğundan göyərib boy verən nadir bir sənət 
incisidir. Şifahi xalq ədəbiyyatımızın qədim ilkin və mötəbər 
abidəsi olan «Kitabi-Dədə Qorqud» tariximizin, milli 
mövcudluğumuzun, yaşayış və məişət tərzimizin, 
adət-ənənələrimizin, dinimizin, mədəniyyətimizin bünövrəsi, 
mənbəyidir. 

«Dədə-Qorqud» boylarının əsas ideya istiqamətini doğma 
vətəni, onun ərazi bütövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığını, 
milli istiqlaliyyətini, xarici və daxili düşmənlərdən qoruyub 
saxlamaq əzmi istəyi təşkil edir. Dastanın qəhrə- manlan xalqın 
şərəf və ləyaqətini, qız-gəlinlərin namus və ismətini göz bəbəyi 
kimi qoruyur, ölkənin bol sərvətinin talan edilməməsi üçün 
məmləkətin keşiyində ayıq-sayıq dayanırlar. Humanizm, 
vətənpərvərlik, el-obaya bağlılıq, birlik, mütəşək- killik, 
həmrəylik, yüksək əxlaqi-tərbiyəvi motivlər: ağsaqqal və 
ağbirçəklərə hörmət, valideynə hörmət, övladlıq borcu, dostluq, 
yoldaşlıq, təmizlik, saflıq, zəhmətsevərlik, halallıq, qeyrət, 
namus, mətanət, sədaqət və s. epopeyanın boylanndan qırmızı xətt 
kimi keçir. 

Dastanlarda qoyulan ekoloji tərbiyə məsələlərindən 
danışarkən qədim oğuz tayfalarının boylarda aydın əks olunan 
təbiətə çox yaxın bağlılıqlan haqqında bəzi fikirləri nəzərə 
çatdırmaq istərdik. 

Qeyd edək ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” boylarında təbiət ana 
laylasına bənzər nağıla oxşar təsəvvür olunur. Təbiət insanın 
sığınacağıdır. Çox qədim dövrlərdən insanla təbiət arasında sıx 
əlaqə olduğundan insanda təbiətə inam daha güclü idi. Qədim 
insanlar təbiəti duyan, eşidən, hiss edən, yaşayan, daim hərəkətdə 
olan canlı kimi təsəvvür etmişlər. Təbiət kultu, təbiətə inam çox 
qədim zamanlardan mövcud olmuşdur. Dastanda sanki günəşin 
şüası, ağacın yarpağı, cüyürün gözü, atın qaçışı, su, yer, göy, ay, 
ulduzlar - hər nə varsa hamısı qovuşub birgə nəfəs alır. Boylarda 
göstərilir ki, təbiət insanın inam qaynağıdu:. Oğuz ərənləri 
günəşə, suya, ağaca, dağlara, çaylara inanıb, onlara tapınıblar. Bu 
da təsadüfi deyil. Çünki işıq, günəş və su oğuz şəcərəsi ilə bağlı 
əsatirin əsas 
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ünsürləridir. 
“Dədə Qorqud” oğuznamələrinin uyğur versiyasında 

deyilir ki. Oğuz tayfalarının eponimi olan Oğuz xan dua edərkən 
görür ki, göydən yerə bir işıq şüası, nur düşür. Bu işıq şüasının 
ortasında işıq və parlaqlıqda günəşə və aya meydan oxuyan bir qız 
peyda olur. Oğuz xan bu qızı sevdi. Onun bu səmavi qızdan üç 
oğlu oldu ki, bunlar da Günəş xan. Ay xan və Ulduz xan 
adlandmldılar. 

«Bu hadisədən bir müddət keçir. Bir gün Oğuz yenə ova 
gedir. Bir də gölün ortasında bir ağac görür. Ağacın koğuşunda 
bir qız oturubmuş. Qız çox gözəl imiş...Oğuz bunu da sevib alır. 
Bundan da üç oğlu olur. Adlannı Göy xan. Dağ xan. Dəniz xan 
qoyurlar.» /6.64/. 

Göründüyü kimi bu iki hadisədən günəş və su məsələsi ön 
plana çəkilmişdir. Ola bilsin ki. Oğuzun günəş şüası arasında 
tapıb evləndiyi qızdan doğulanlar və onların sonrakı törəmələri 
alınlanna dəbilqənin bir elementi kimi işığı əks etdirən güzgü və 
ya parlaq metal bağlamaqla özlərinin günəşlə bağlılığını nümayiş 
etdirirdilər. Bu dəbilqədən də şəcərənin üzvləri müəyyən 
vaxtlarda istifadə edirdilər. 

Oğuzun gölün ortasında ağac koğuşunda görüb, sevib 
evləndiyi qızdan olan şəcərəsi üçün isə su böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Odur ki, «Dədə Qorqud» oğuznamələrində ağaca, suya 
müəyyən mənada yer verilir. Çox vaxt da su «görklü su»- yəni, 
müqəddəs su» adlandmlır: 

«Axıntılı görklü sular 
Qurusa,qara daşmaz...» 

Yaxud, Salur Qazan həyata can verən, təbiəti yaşadan su 
haqqında belə deyir: 

«Çığnam-çığnam qayalardan çıxan su. 
Böyük-böyük ağac gəmilər oynadan su. 
Bağ və bostanın zinəti su. 
Şahbaz atlar içdiyi su. 
Qızıl dəvələr keçdiyi su. 
Ağ dəvələr gəlib çövrəsində yatdığı su. 
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Həyatın dörd başlanğıc ünsürlərindən biri olan suyun 
əvəzsiz təbii nemət olduğunu vurğulayan Qazan xan onun böyük 
təbii qüvvəyə malik olmasını da unutmur: 

Böyük-böyük ağac gəmilər oynadan su. 

Dastanda heç bir ağacın adı təsadüfi olaraq çəkilmir. 
Əfsanəyə görə oğuz eponiminin atası öküz, anası isə ağac 
olmuşdur. Ümumiyyətlə, oğuz tayfalan öz soy- köklərini həm 
təbiət predmetlərində «Qaba ağac», həm də quş, aslan, qaplan və 
s. ilə əlaqələndirirlər. Basatın Təpəgözü öldürməsi boyunda 
Təpəgöz Basatdan kim olduğunu xəbər alır. Basat deyir: 

«Anam adm sorar olsan Qaba Ağac. 
Atam adm sorar olsan Xaqan Aslan. 
Mənim adım sorarsan, Uruz oğlu Basatdın>. 

Qədim türk xalqlannda ağac ana, analar anası, hərdən isə 
doğrudan-doğruya qəbilələrin, xalqlann ulu babalannın anası kimi 
özünü göstərir. Ağac qışda quruyur, yazda yenidən göyərir; 
qədim təsəvvürlərə görə bu ölüb yenidən dirilməkdir. Ağac ana 
kimi doğur - bar verir. Lakin insandan fərqli olaraq ölüb dirilə 
bilir. Odur ki, o, müqəddəsdir. 

Kafirlər Uruzu asmağa gətirəndə o, «qoyun məni bir ağacla 
danışım»- deyir. 

«Ağac-ağac, dersəm, ərlənmə ağac. 
Məkkə ilə Mədinənin qapısı ağac. 
Musayi-gəlimin əsası ağac. 
Böyük-böyük sulann körpüsü ağac. 
Qaba-qaba dənizlərin gəmisi ağac. 
Şahmərdan Əlinin düldülünün əyəri ağac. 
Zülfuqarm qınının qəbzəsi ağac. 
Şah Həsənlə Hüseynin beşiyi ağac. 
Başın ala baxar olsam, başsız ağac. 
Dibin ala baxar olsam, başsız ağac 
Məni sənə asarlar, götürməgil, ağac. 
Götürəcək olarsan, yigitliyim səni tutsun, ağac». 
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Göründüyü kimi, Oğuz ərenləri ağaca canlı müqəddəs bir 
varlıq kimi müraciət edir. Onun əhəmiyyətini >^sək 
qiymətləndirir və dar ayaqda ondan yardım gözləyir: «Məni 
səndən asarlar, götürməgil, ağac»-deyir. Göründüyü kimi, 
insanlar üçün ağac təkcə təsərrüfat materialı kimi deyil, ağac 
insanın təbiətdəki, ətraf aləmdəki ən böyük mühafizəçisi, 
həyatdaki əvəzsiz mənəvi dayağıdır. O, adi insanlarla yanaşı 
müqəddəs adamlann, müsəlmanlann, bütün türk dünyasının 
ekoloji məhəbbətinin əsas obyektidir. 

Dastandakı qəhrəmanlar ekoloji mühiti, bütövlükdə təbiəti 
özlərinin həyat amalına çevirirlər. Eposda sanki qoca təbiət 
insanla eyniləşir, bərabərləşir, insamn ürəyinin ritmi ilə birgə 
vurur, insanla bir nəfəs alır. İnsanın əhval-ruhiyyəsi yüksəlirsə, 
qəlbi yaşamaq əzmi ilə vurursa, məsələn, Beyrək ölməyib, yenə 
qayıdıbsa, təbiət də yenidən əvvəlki ritminə qayıdır, canlanır; 
yıxılan qara dağ yenidən ucalır, coşğun çaylar yenidən axır, 
qurumuş qaba ağac yenidən göyərir, qanmış şahbaz atlar yenidən 
qulun, bala verir, qanmış qızıl dəvələr köşək verir. Yaxud da 
əksinə olur; Salur Qazamn evi yağmalanıb, var-dövləti talanıb, 
oğlu, xammı, qızı, qulluqçulan, hətta qoca anası belə əsir almıb, 
yurduna od vurulub. Bu zaman, yəni insanın başına müsibət 
gəlibsə, fəlakət baş veribsə, qarşı yatan qara dağlar ot bitirmir, 
qanlı- qanlı irmaqlar quruyur, şahbaz atlar, qızıl dəvələr qanyıb 
bala verməz olur. Lakin təbiət insanın əhval-ruhiyyəsindən asılı 
olaraq dəyişir? Əlbəttə ki, yox. Dəyişən təbiət deyil, insanın daxili 
emosional vəziyyətidir. Lakin, burada maraqlı odur ki, insanlar 
sevinəndə, də, kədərlənəndə də üzlərini təbiətə tutmuşlar. Onlara 
bədbəxtlik üz verəndə uca dağlann uçduğunu, yüksək ağaclann 
kəsildiyini, coşğun çaylann quruduğunu zənn etmişlər, özlərini 
arxasız, dayaqsız, yalnız hiss etmişlər. Əksinə, sevinəndə isə 
təbiətin də onlarla birlikdə sevindiyinə, canlandığına əmin 
olmuşlar. Çünki ali inkişaf səviyyəsinə malik olan insan təbiətin 
qanunauyğun- luqlanndan asılıdır, təbiətlə sıx əlaqədardır və ona 
bilavasitə bağlıdır. 
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Dastanın ayn-ayrı boylannda heyvanlara, quşlara olan 
ekoloji münasibət ekoloji mühitin qorunması üçün ən dəyərli 
nümunələrdir. Ata, itə, dəvəyə, qoyuna, nadir quşlara dərin 
məhəbbət bəsləyən, onlan sevib, qoruyan oğuzlann bu 
hərəkətlərini sanki ekoloji mühitin hifz edilib gələcək nəsillərə 
çatdıniması ilə səciyyələndirmək olar. 

«Dədə Qorqud» dastanlarında bir çox ev heyvanlannm və 
vəhşi heyvanlann da adı çəkilir. Belə ki, oğuzlann təsərrüfat 
həyatının ayrılmaz hissəsi olan ev heyvanları xüsusi bir rəğbət 
hisi ilə əzizlənir. Məsələn: «yelisi qara qazlıq atım», «qaraqoç 
atım», «boynu uzun bədöy atlar», «ağ-boz atım», «şahbaz atlar», 
«qızıl dəvələn>, «ağca qoyunlan>, «qara köpəb>, «qaragöz at» və 
s. 

Azərbaycan florasına xüsusi gözəllik verən quşlar da 
eposda özünəməxsus yer tutur. Abidədə torağay, quzğun, qarğa, 
şahin, qaz, çal, qaraquş, göyərçin, toyuq, sunqur quşu, ala ördək, 
qara qaz, sağsağan, qu quşu, duma, turac, toğan quşu, tulu quş, 
kəklik və s. adı çəkilir. Məsələn 8-ci boyda belə bir təbiət təsviri 
verilmişdir: «Qanturalı baxdı gördü bu qonduğu yerdə ququ 
quşlan, dumalar, turaclar, kəkliklər uçurlar. Soyuq-soyuq sular, 
çayırlar, çəmənlər...». Dastanda adı çəkilən qaraquş əslində bizim 
tanıdığımız qartaldır. Həmin boydakı örnəyi gözdən keçirməklə 
bu qənaətə gəlmək olar. Çünki burada qartala xas olan 
xüsusiyyətlər böyük məhəbbətlə həm də dərin müşahidələrdən 
gələn dəqiqliklə verilmişdir: 

Qaba qayalar başında yuva tutan. 
Qadir ulu tannya yaxın uçan, 
Mancılağı ağır daşdan Qızıldayıb qatı 
enən. 
An gölün ördəyini şağıyıb alan. 
Qaya öykən dib yürürkən tutub üzən, 
Qanncığı ac olsa qalxıb uçan Cümlə 
quşlar sultanı çal qaraquş... 

Bildiyimiz kimi, qartal uca dağlann zirvəsində məskən 
salan, əngin fəzalarda süzən güclü yırtıcı quşdur. O yalnız ac 
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olanda ova çıxır.Qartal qəhrəmanlıq, qorxmazlıq, məğrurluq, 
simvolu kimi həm şifahi xalq yaradıcılığnda, həm də müasir yazılı 
ədəbiyyatımızda sevə-sevə vəsf edilir. 

Dastanda adı çəkilən «Tulu quş» prof Bəhlul Abdullanın 
fikrincə, uca bö)dik dağda yaşayan zoomorf quşdur. Alimin 
fikrincə bu Simurq quşu da ola bilər. Çünki Simurq quşu da uca 
Tuğ dağında yaşayan zoomorf quşdur. 

«Dədə Qorqud»dakı quşlardan-ucalardan biri də «Toğan 
quş» dur. 5-6-boylarda bu, ov quşu kimi verilmişdir. Şahin ov 
quşu olsa da ,Toğan quş da eposda ov quşu kimi verilmişdir. 
Çünki türklər bir çox ov quşlanm evcilləşdirmişdilər. Məsələn: 
şahin, laçın, qızılquş, tərlan və s. Belə ki, oğuzlann özlərində 
sunqur, qartal cinsindən olan göyənək, qırğı, ala toğan və 
s.quşlardan da qaynaqlarda qədərincə danışılır. 

Qazan xanın kökü Ağ sunqurla bağlı olmasım özü deyir: 

«..Ağ sunqur quşu erkəyində bir köküm var. 
Ala ördək qara qazın uçurmaya...» 

Əski inama görə, müqəddəs quş hesab olunur. Onu nəinki 
ovlamaq, hətta ona daş atmaq, yuvasım dağıtmaq olmaz. Onun 
qarğışından böyük fəlakət baş verə bilər. İnama görə göyərçin 
qadındır, anadır, başqa sözlə desək, onlann ruhudur. Bir qaynaqda 
deyilir ki, o, Nuh peyğənbərin quşudur. Göyərçin xəbər apanb 
gətirəndir. Nuh qurunu tapmaq üçün qarğam göndərir. Qarğa 
gedib tapır, amma qayıdıb xəbər gətirmir. Ona görə də Nuh 
peyğənbər onu qarğayır. O gündən qarğanın rəngi qara olur. 
Sonra Nuh peyğənbər göyərçini göndərir. Göyərçin qurunu tapıb, 
ona xəbər gətirir. 

Beləliklə də, göyərçin bəşəriyyəti və təbiətin digər 
canlılarının xilas edilməsində Nuh peyğənbərə yardımçı olur. 

«Kitabi -Dədə Qorqud» eposunun «Duxu qoca oğlu Dəli 
Domrul» boyunda Tanrının göndərdiyi ölüm Mələyi də məhz 
göyərçinə çevrilib xilas olur: «Əzrayıl bir göyərçin oldu, 
pəncərədən uçdu getdi». 

«Dədə Qorqud» dastanlannda ana təbiət, onun köksü 
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gözəl dağlan, şırıl-şınl çaylardan axan sulan, qara-qara dənizlərin 
körpüsü olan ağadan, yaxud kölgəlicə qaba ağacları, qara dərələri, 
şahbaz atlan, qızıl dəvələri, şişək ağca qoyunlan, otlaqlann yerin 
bilən keyikləri, arslanlan, çəmənləri dolaşan qulanlan, karvan 
yollann bilən torağaylan, qaplanlan, yapa- yapa yağan qarlan, 
yarpaqlı kökcə çəmənləri, irmağlan böyük məhəbbətlə vəsf 
edilmişdir. Burda vətən təbiətinin əsrarəngiz guşələri, onun göz 
yaşı kimi duru çeşmələri, güllü-çiçəkli ormanlan, möhtəşəm 
qayalan, yaşıl meşələri, dumalan, turac və kəklikləri tərənnüm 
edilir və gənc nəsli bu gözəlliyin nümunəsində tərbiyə etməyin 
zəruriliyi vurğulanır. 

Təbiət səxavətlə öz nemətlərini insanlara verib. 
Azərbaycan xalqının qədim əcdadlan olan oğuzlar torpağın 
yetirdiyi nemətlərdən bəhrələnmiş, ona daim qayğı ilə yanaşmış, 
onu qorumağı bacarmış, təbiətə təcavüz etməmişlər. Yəni: 
meşələri qırmamış, torpağı gübrələrlə zəhərləməmiş, çaylann 
məcrasım dəyişməmiş, çaylan, dənizləri, gölləri, havanı 
çirkləndirməmişlər. Onlar özlərini «təbiətin şahı» deyil, onun bir 
hissəciyi hesab etmişlər. Təbiətə bu cür münasibət onun 
tarazlığının qorunmasına, insanlann sağlam və uzunömürlü 
olmasına zəmin yaratmışdır. 

Çox təəssüf ki,türk xalqlannın böyük məhəbbətlə sevdiyi, 
qoruyaraq gələcək nəsillərə tam saflığı, təmizliyi, müqəddəsliyi 
ilə çatdırdığı doğma təbiəti biz qoruyub saxlaya bilmirik. Elə bu 
səbəbdən də müalicəsiz xəstəliklər, vaxtsız ölüm və iqtisadi qıtlıq 
baş alıb gedir.Odur ki, bizim də üzərimizə təbiəti saflaşdırmaq, 
onun zəhərlənməsinin, korlanmasının qarşısını almaq, gələcək 
nəsillər üçün mühafizə etmək kimi çox məsuliyyətli bir vəzifə 
düşür. Bu vəzifəni yetişməkdə olan gənc nəslə aşılamaq üçün ilk 
növbədə bu günün məktəblisinin, tələbə və gənclərinin ekoloji 
təbiyəsinin formalaşmasına, onların ekoloji biliklərinin 
zənginləşdiril- məsinə diqqəti artırmaq zəruridir. 

Bu gün müstəqillik qazandığımız bir zamanda öz soy 
kökümüzə qayıdaraq, milli, mənəvi, mədəni və bəşəri dəyərlərə 
yiyələnərək tərbiyə nəzəriyyəmizi türk xalqlannın 
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yaratmış olduğu «Dədə Qorqud» və digər bu kimi dastanlanmız 
üzərində yemdən düşünməklə, biz bu vəzifələrin öhtəsindən 
gəlməyə çalışmalıyıq. 

«Bilqamıs» dastanında ekoloji tərbiyəyə dair fikirlər 

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlan kimi «Bilqamıs» dastanı 
da bütün türk dünyasının ən nadir milli-mənəvi dəyərlərindən, ən 
zəngin etnopedaqoji nümunələrindən hesab olunur. Eramızdan 
əvvəl Ü-III minilliklərə aid olan bu dastam, qədim Şumer-Akkad 
ədəbiyyatmm ən nadir incilərindən olan «Bilqamıs» dastanını bu 
gün bütün türk xalqlan öz əcdad- lannın qəhrəmanlıq dastam kimi 
sevə-sevə oxuyurlar. Digər türk xalqlan kimi Azərbaycan türkləri 
də «Bilqamıs»ı, Tom- risi, Zərdüştü, Dədə Qorqudu, Babəki, 
Cavanşiri, Koroğlunu ulu babası hesab edirlər. 

Dastanın adı omm əsas qəhrəmanı Bilqamısın adı ilə 
bağlıdır. Son dövrlərdə tədqiqatçılar Şumer dilində çoxlu türk 
mənşəli sözlər olduğunu aydınlaşdırdıqlan üçün şumer dilini türk 
xalqlan dilinə aid edirlər. Bilqamıs sözündəki «Bilgə» sözü 
«bilən», «biliklər toplusu» mənasını bildirir ki, Azərbaycan 
dilində də bu söz həmin mənanı verir. Qames, yəni qamıs-hamı 
şeylər, hər şey deməkdir. Odur ki, bilqamıs sözünün mənası «hər 
şeyi bilən adam» deməkdir. XII lövhədə deyildiyi kimi: «hər şeyi 
bilən adamın dastanı» - «Bilqamıs dastanıdır». 

Dastanın qəhrəmanı Bilqamıs böyük şəhər saldınr, igidliyi 
və qəhrəmanlığı ilə şöhrət qazanır. O, Allahlar tərəfindən 
palçıqdan yoğrulub göylərdən yerə atılmış vəhşi heyvanlar 
içərisində boy atan Enlddu ilə dost olur. Onunla birlikdə Sidr 
meşəsinin gözətçisi qorxunc Humbabanı məhv edirlər, göylərdən 
göndərilmiş vəhşi buğaya qalib gəlir, çoxlu döyüşlərdən qalib 
çıxırlar. Lakin, Humbabanı öldürdüİdərinə görə tannlann 
qəzəbinə düçar olurlar. Enkiduya ölüm hökmü verilir. Bilqamısın 
gözü önündə dostu can verir. Bu hadisə Bilqamısı çox sarsıdır və 
o, ölümün özünə qalib gəlmək və 
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bütün insanları onun əlindən qurtarmaq istəyir. Ölümsüzlüyə 
çabnaq üçün o, uzaq səfərə çıxır. Vaxtilə əbədi həyat qazanmış 
Utnapiştini dünyanın o biri başında tapır. Utnapişti onu başa salır 
ki, insan ömrü əbədi ola bilməz, o, haradasa 
tamamlanmalıdır.Odm ki, insan ona verilən bu qısa həyatı mənalı 
yaşamalı, xeyirxahlıq etməli, gözəl evladlar yetirib, onlan sağlam 
böyütməlidir. 

Utnapişti öz həyatını Bilqamısa danışır. Burada dastan 
içində ikinci bir əhvalat - dastan söylənilir ki, bu da «Nuh 
əfsanəsi» ile eyni olan bir əhvalatdır. Utnapişti dirilik çiçəyinin 
dənizin dibində bitdiyini Bilqamısa bildirir və omm yerini nişan 
verir. Qəhrəman çətinliklə bu çiçəyi əldə etsə də, onu xalqma 
çatdıra bilmir: yolda ilan çiçəyi ondan oğurlayır, qabığını 
dəyişərək cavanlaşır. 

ölməzlik qazanmış Dədə Qorqud ilanın qurbanı olduğu 
kimi, Bilqamısm da əbədi həyat çiçəyini ilan oğurlayır. 
Ümumiyyətlə, «Bilqamıs» dastanmda digər tamdığımız türk 
dastan və nağıllannm motivlərinə oxşar motivlər vardır. Belə ki, 
Koroğlu Qoşabulağın köpüklənən , suyundan dünya işığındäri 
rriəhrum edilmiş qoca atası Alı kişinin gözləmə məlhəm etmək 
üçün götürə bilmədiyi kimi, Bilqamıs da dirilik çiçəyini xalqma 
çatdınb, onu ölməzliyə qovuşdura bilmir. Yaxud,ölüm qorxusu 
Bilqamısm yuxularım ərşə çəkir, ölməzlik arzusu onu uzun 
qaranlıq və təhlükəli yollan qət edib, dənizin dibinə baş vurmağa 
məcbur edir. «Şahnamə»nin qəhrəmanı Əfrasiyab /Alp ər Tonqa/ 
da ölümdən yaxa qurtarmaq üçün dörd tərəfi bağlı, polad saray 
tikdirib, içində yaşayır. Dədə Qorqud isə dörd bir yanı su olan 
adada yaşamağı qərara alır. 

Daha bir oxşarlıq qəhrəmanlann mərdliyində, mənəvi 
saflığında özünü bimzə verir. Məsələn: «Koroğlu» dastanında 
əsərin qəhrəmanı rəiqibi Kiziroğlu Mustafa bəyə yenildiyini 
mərdliklə boynuna alır və onun gücünü, qoçaqlığım etiraf edir. 
Bilqamıs da Enkiduya yenildiyini söyləməklə onun igid, qoçaq 
Və qüvvətli bir qəhrəman olduğunu etiraf edir və ona layiqli 
qiymət verir. 
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Bu misallann sayını artırmaq da olar. Lakin, bizi 
maraqlandıran əsas cəhət digər etnopedaqoji materiallanmızda 
olduğu kimi, «Bilqamıs» dastanında da insanlann ətraf mühitə 
yaşadığı torpağa, onlan əhatə edən canlı və cansız aləmə olan 
münasibətlərinin əks olunmasıdır. On iki gil lövhə üzərində 
yazılmış bu dastanın I lövhəsinin ilk sətirləri əsərin qəhrəmanının 
və onun rəhbəri və kahini olduğu Uruk şəhərinin obrazını yaradan 
təsvirdən ibarətdir ki, bımlar da belə sözlərlə başlayır: 

«Dünyanın bu başından o başına dolaşmış. 
Dənizləri adlamış, uca dağlan aşmış!.. 

Bir insan haqqındadır bizim bu dastanımız». 

Sonrakı lövhələrdə təbiət təsvirlərinə rast gəlirik: 

Yaxud: 

və ya: 

«Bir rahatlıq bürüdü uca-uca dağlan, 
Meşəli zirvələri, yaşıllıqlan». 
«Üfüqə səda düşüb ağaranda dan yeri»... 
«Ağaclann kölgəsi rahatdır, göz oxşayır, 
Göyəmlər pöhrələnib, oramn kol-kosu var. 
Sidrlər boy atdıqca, boy atır oleandrlan>... 

Bu sətirlərdə insanın onu əhatə edən təbiəti qəlbən 
duyması, anlaması ona rəğbət hissi ilə yaşamsı özünü aydın biruzə 
verir. 

Dastanda obrazlann bədii təsvirini vermək, onlann 
xarakterini, həyat tərzini daha aydın çatdumaq məqsədilə 
bənzətmələrdən, bədii paralellərdən istifadə olunmuşdur. Bu 
bənzətmələrdə daha çox insanla təbiət paralelindən istifadə 
olunmuşdur. Bu, insanla təbiət arasındakı daimi əlaqə ilə bağlıdır. 
Həmin əlaqələrin bəşər tarixinin çox qədim dövrlərdən mövcud 
olduğunu «Bilqamıs» dastanmm yaradıcdan bir daha təsdiq edir. 
Məsələn, Bilqamısı oxucuya təqdim edən qədim müəllif onu belə 
təsvir edir: 
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«Çılğınlıqda, qüvvədə oxşayır qızmış kələ»...Daha sonra 
dostunu itirən Bilqamısın ürək yanğısı belə təsvir olunur: «Özü də 
qartal kimi fırlanıb gəşt edirdi, 

Elə bil ki, balası tələyə düşən şirdi»... 
Yaxud qəhrəmanın anası: 

«Bilqamısın anası, camışa bənzər Ninsun» deyə təsvir 
olimur. Təbiətin insanla, insanın təbiətlə eyniləşdirilməsi 
baxımından Enkidu obrazının təsviri daha maraqlıdır: Dastanda 
deyilir ki, Uruk oğullannm xahişi ilə tann Anını 

«.. .Gildən bir şey yoğurub, göylərdən yerə atdə atdı... 
Qüvvətli bir qəhrəman Enkidunu yaratdı. 

.. .Yun kimi qalın tüklə bədəni örtülmüşdü... 

.. .Saçının hər çəngəsi sünbül kimi sıx idi. 

.. .Göydən düşmüş daş kimi çox ağırdı əlləri». 

Göründüyü kimi insanın torpaqdan yaradıldığı qeyd 
olunur. Daha sonra, onun bədəninin qalın tüldə örtülü olması onun 
başqa təbiət canlılanndan, heyvanlardan seçilmədiyinə işarədir. 
Enkidunun saçlannm sıxlığı sünbülə bənzədilir, qollannm ağırlığı 
isə daşla müqayisə edilir. 

Əvvəlcə Enkidu vəhşi heyvanlarla birlikdə, onların 
əhatəsində yaşayır və onlardan heç də seçilmir və o, xoşbəxtdir; 

«Cüyürlərə qoşulub, çöllərdə ot yeyirdi. 
Vəhşilərlə birlikdə o da su üstə gəlir, 
O da yırtıcılarla su içib şənlənirdi, 
Suvatlann məskəni - məskəni idi onun». 

Onu da qeyd edək ki, «Bilqamıs» dastanım xalqımızm 
digər folklor nümunələrinə yaxınlaşdıran eyniliklərdən biri də 
təkrarlardır. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlannda olduğu kimi, bu 
qədim türk abidəsində də çoxlu təkrarlara yol verilir ki, bu da 
hadisənin, vurğulanan vəziyyətin təsir gücünü çoxaldır. Bu 
təkrarlardan bəziləri də məhz Enkidunun Bilqamısla və 
ümumiyyətlə insanlarla tamşlığmdan əvvəlki həyat tərzini 

4 70  



daha qabanq nəzərə çatdırmaq üçün istifadə edilir və yuxanda 
gətirilən sətirlərdəki mənanı təsdiqləyir; 

«Yırtıcılar oynayıb su ilə şənlənirlər. 
Vətəni dağlar olan Enkidu da onlarla, 
Bir gəzir ahularla, qidalanır otlarla. 
Vəhşilərlə birlikdə o da su üstə gəlir, 
O da yırtıclarla su içərək şənlənir». 

Bir sözlə, insan təbii bir varlıq olmaq etibarilə başqa 
canlılardan seçilmir. Lakin, insan, heyvanlardan fərqli olaraq, öz 
ömrünü mənalı yaşamalıdır. Tannlar Enkidunu Bilqamısa yoldaş 
olsun deyə göndərmişlər və ona görə də o, heyvanlardan aynlıb 
insanlara qoşulmalı, öz missiyasım yerinə yetirməlidir. 

Bilqamıs öz gələcək dostunu əvvəlcə yuxuda görür. 
Maraqlıdır ki, Enkidu yuxuda ona «göylərdə.saynşan ulduz» kimi 
görünür və «göydən bir daş» kimi onun üstünə düşür. Onun 
sonraki yuxulan da təbiət hadisələri, səma cisimləri ilə bağlıdır. 
Belə ki, dostu Enkidu ilə təhlükəli səfərlərə çıxan Bilqamıs 
dağlarda gecələməli olur, hər dəfə yuxuya getməzdən əvvəl üzünü 
dağlara tutaraq belə müraciət edir; 

«Dağ, sən mənə xeyirli yuxu gətin>... 

Açıq səma altında, təbiətin qoynunda yuxuya gedən 
qəhrəman təbiət hadisələrinin burulğanına düşür: 

«Gördüm göy guruldayır, yer möhkəm guruldayır. 
Birdən günəş tutuldu, çökdü qatı qaranlıq. 
Şimşəklər panidadı, alov püsgürüb qalxdı. 
Od kükrədi, göylərdən ölüm yağışı yağdı. 
Üfüqün nuru soldu, odlar alovlar söndü. 
İstilər ötüb keçdi, dörd tərəf külə döndü». 

deyir 
Yax'id, başqa bir yuxusunu dostu Enkiduya damşaraq 
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«Dünya lərzəyə gəldi, yer yanidı, çaxnadı, 
Əlbəyaxa oldum mən bir vəhşi öküz ilə. 

O, elə böyürdü ki, yer yanya bölündü, 
Onun qaldırdığı toz göyün üzünü aldı»... 

Dastanın qəhrəmanlan Enkidu, Bilqamısın anası Ninsun 
onun gördüyü yuxulan məharətlə yoza bilirlər. Bu da onu göstərir 
ki ,dastanın yaradıcdan çoxillik və dərin müşahidələr nəticəsində 
müəyyən təcrübələr qazanmış, ətraf aləm, təbiət hadisələri, səma 
cisimləri haqqında biliklər əldə etmişlər. Yuxu, ölüm ,ölümdən 
sonrakı həyat, o biri dünya, ndılar dünyası, yerin su basması 
haqqında fikir yürütmüş, mülahizələr söyləmiş, müxtəlif miflər, 
əsatirlər yaratmışlar. Kainatın sirlərini öyrənməyə çalışmışlar. 
Təbiət hadisələri insamn yuxusu və real aləm arasmda əlaqə 
olduğunu sübut etməyə cəhd etmişlər. 

«Bilqamıs» dastanında istər qəhrəmanlann ifadəli obra- 
zlannı yaratmaq, onlann həyat və məişət şəraitini daha geniş 
işıqlandırmaq, istərsə də təbiətin daha dolğun mənzərəsini təsvir 
etmək üçün müxtəlif ev heyvanlannm, vəhşi heyvanlann və 
quşlann adı çəkilir. Məsələn: mal-qara, keçi, qatır, eşşək, at, öküz, 
qoyun, buğa, camış kimi ev heyvanlan ilə yanaşı ahu, cüyür, şir, 
aslan, qurd, ayı, bəbir və s vəhşi heyvanlann və quşlardan - 
göyərçin, qaranquş, qartal, fırtına quşu, quzğun, çöl yarasası və s. 
adı çəkilir. Məsələn: 

«Mən fırtına quşıma bənzətdim onu düzü, 
İti caynağı vardı, qartal kimi qanadı». 

«Mən göyərçin çıxanb onu buraxdım göyə», 
Göyərçin uçdu, uçdu, gedib döndü geriyə, 

...Qaranquşu çıxanb onu buraxdım göyə, 
...Qaranquş uçdu, uçdu, gedib döndü geriyə. 
...Mən quzğunu çıxanb onu buraxdım göyə, 

Quzğun yol gedib tapdı suyu çəkilmiş yeri.»... 
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Bundan əlavə insanlar və onlann məişəti ilə Enkidu ilk dəfə 
çobanların düşərgəsində tanış olmağa başlayır. Buraya onu həmin 
məqsədlə göndərilmiş qadın gətirir: 

«Uşaq kimi əlindən tutub onu apardı 
Çoban düşərgəsinə, mal-qara ağılına. 
Çobanlar dörd tərəfdən onlan dövrələdi»... 

Bu sətirlərdən görünür ki, qədim şumerlər mal-qara 
saxlamış, onlann mal-qara, qoyun sürüləri olmuş ve bu sürüləri 
naxırçılar, çobanlar otarmışlar. Dastanda həmçinin ot, saman, 
mal-qara üçün tayalanndan söhbət gedir. Həmçinin burada 
insanlann qoyunun, keçinin südündən, ətindən, yunundan və 
dərisindən istifadə etdiklərinə də işarə edilir. Beləliklə aydın olur 
ki, onlar ovçuluqla yanaşı, maldarlıqla da məşğul olmuşlar. Odur 
ki, dastanın yaradıcdan xalqın məişətindən söhbət açarkən ev 
heyvanlannm təsərrüfatdakı və qida və geyim baxımından insan 
həyatındakı əvəzsiz rolunu da gələcək nəsillərə çatdırmağı 
özlərinə borc bilmişlər: 

«Naxırçı ilə ovçu heyvanlarla dolamr. 
Dərisini geyinir, ətiylə qidalanın). 

Türklərin qədim əcdadlan olan şümerlər təbiətin yetirdiyi 
nemətlərə hörmətlə yanaşmışlar. Dastanda zeytun, göyəm, taxıl, 
xurma bitkilərinin və ağaclardan sidr ağacımn və oleandnn adı 
çəkilir. 

«Zeytun yağı sürtüb, o, bənzədi insanlara». 

Bu sətir bu və ya digər şəkildə bir neçə dəfə təkrar olunur. 
Maraqlıdır ki, qədim şumerlər zeytun bitkisinin nə qədər faydalı 
olduğunu artıq bilirdilər, hələ ondan yağ çəkməyin 
texnologiyasına da bələd idilər. Bundan başqa onlar meyvə 
şirəsindən müxtəlif içkilər də hazırlayırdılar. Çörəyə isə onlar 
xüsusi bir hörmətlə yanaşmışlar: 
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«Çörəkdən ye, ey Enkidu, bu, həyat nemətidir, 
Sikera içginən sən, o, dünya qismətidin>. 

Təbiətə daha yaxından bağlı olan, onunla daha sıx təmasda 
olan qədim insanın bütün həyat fəaliyyəti təbiətlə bağlı 
olduğundan onun elmi təfəkkürünün, dünyagörüşünün 
formalaşmasında böyük rol oynayan çoxəsrlik müşahidələrin, bu 
müşahidələrin nəticəsi olan ümumiləşdirmələrin əsas mövzusu da 
məhz təbiət canlıları və təbiət hadisələri olmuşdur. «Bilqamıs» 
dastanında rastlaşdığımız dərin fəlsəfi ümumiləşdirməİər, atalar 
sözləri də əsasən təbiətlə bağlıdır: 

«Sıldınm tək keçilməz, igidlikdə keçilər»; 
«Bir cüt şir balasının gücü şirdən az olmaz»; 
«Cücələr qaçmaz anası tutulanda»; 
«Səhralarda doğulan hikmətdən halı O1UD>; 
«Atılan püşkü geri qaytarmaq olmaz»; 
«Zülmət faydasız şeydir, insana nur gərəkdir» 
«İnsan gəldi-gedərdi, dünyada heç nə qalmaz». 

Sonuncu hikmətli ifadə Dədə Qorqudun təkrarən söylədiyi 
nəsihətlərlə üst-üstə düşür. Dədə-Qorqud deyir: «İndi hanı 
dediyim bəy ərənlər? Dünya mənim deyənlər? Əcəl aldı, yer 
gizlədi, fani dünya kimə qaldı? Gəlimli-gedimli dünya son ucu 
ölümlü dünya...» «Bu gəlimli-gedimli dünyada» insan çox qısa, 
bəşər tarixi ilə müqayisədə ani bir ömür yaşayır. Kainat, insanın 
məskəni olan Yer kürəsi isə daimidir, əbədidir.Lakin, bu gün 
planetin kiçik bir zərrəsi boyda olan bu insanın zəkasının 
yaratdığı silahlar isə Yer kürəsinin bu gözəl təbiətini tamamilə 
məhv etməyə qadirdir. 

Odur ki, insan zəkasının fəaliyyəti dağıdıcı silahlar deyil, 
torpağı, suyu, havanı zəhərləyən maddələr deyil, bəşəriyyətin 
ümumi evi olan bu yaşıl planeti qorumaq üçün, müdafiə etmək 
üçün istiqamətləndirilməlidir. 
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7.5. Əfsanə və rəvayətlərdə ekoloji tərbiyə ilə bağlı fikirlər 

Qədim insan onu əhatə edən aləmin, təbiət hadisələrinin 
həqiqi mahiyyətini dərk etməyə həmişə səy göstərmişdir. Bir çox 
təbiət hadisələrinin başvermə səbəbləri, bitkilərin, heyvan və 
quşlann xüsusİ30^ətlərini dərk etmək üçün lazımi məlumatı 
olmayan insan ayn-ayn səma cisimləri, təbiət hadisələri, bitkilər, 
heyvanlar, quşlar haqqında müxtəlif əfsanə və əsatirlər 
söyləmişlər. Bu əfsanə, əsatir və rəvayətlərdə varlığın törənişi, 
kainat, varlıq, canlılar haqqında bilgisi, təsəvvürləri ifadə olunur, 
xalqın məişəti, həyatı, tarixi keçmişi haqqında düzüb qoşduğu 
fikirlər mühafizə olunur. 

Müxtəlif dövrlərdə zəhmətkeş xalq özünün hər hansı bir 
ideyasını, əxlaqi görüşünü, baxışını ifadə etmək üçün uydurduğu 
əfsanəni bu və ya başqa bir yerlə, şəxsiyyətlə, təbiətlə, bitki və 
heyvanat aləmi ilə bağlamışdır 

Azərbaycan əfsanələri mövzu baxımından geniş və 
rəngarəngdir. Xalq təbiət hadisələrinə baxışlannı bu cür əsatiri 
boyalarla bəzəmiş, əfsanələrdə ifadə etmişdir. 

Əsatirin əsas obyekti təbiət və insan, əfsanəninki isə 
cəmiyyət və insan olmuşdur. Bunlardan təbiət hadisələri heyvan 
və quşlarla bağlı olan əfsanələr gənclərin ekoloji tərbiyəsi 
baxımından daha geniş maraq doğurur. Bunlar əsasən əsatirlə 
qaynayıb qanşmış əfsanələrdir. 

Əvvəlcə coğrafi-toponimik adlarla bağlı olan əfsanələri 
nəzərdən keçirək. Qeyd etməliyik ki, toponimik-etimoloji rəvayət 
və əfsanələrdə xalq doğma təbiətin «başını uca tutan», yanaşı 
duran möhtəşəm, vüqarlı dağlanm, göz yaşı kimi dumduru axan 
buz bulaqlannı, zümrüd gözlü göllərini, ana təbiətin bitirdiyi hər 
bir ağacı, çiçəyi, gülü əzizləyərək gələcək nəsillərə sevdirmək 
üçün təbiəti canlandırmışdır. Sanki ona ruh vermişdir. Məsələn: 
«Göy göl», «İlan dağ», «Yalqız ağac», «Qırxlan>, «İki dağ», 
«Yeddi bulaq», «Gəlin qayası», «Oğlan-qız dağı», «Daş qız», 
«Qan dağ», «Bağn qara lalə», «Qoca ilə quş», «Salxım söyüdlər», 
«Qaranquş», «Ağrı dağ», «Qırx qız». 
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Bu əfsanələrin demək olar ki, hamısında dağlar, daşlar, 
qayalar, quşlar, güllər, çiçəklər, bulaqlar, göllər və s. ilk əwəl 
insan şəklində təsvir olunur. Belə ki, haqq ədalət uğrunda 
apardıqlan mübarizədə güclü düşmənə məğlub olmağı özünə 
sığışdırmayan qəhrəmanlar daşa, qayaya, quşa, ağaca, çevrilməyi 
ulu tanndan arzu etmiş və ulu tann bu Şhf, pak niyyətli insanlann 
arzusuna əməl edərək, onlan təbiətin bir parçasına çevirmişdir. 
Odur ki, əfsanəni oxuyan, yaxud da dinləyən hər kəsdə bu 
qəhrəmanlara qarşı rəğbət hissi oyanır və bu hisslər də onlann 
çevrildikləri dağa, gölə, bulağa, ağaca, quşa, gölə, çiçəyə 
yönəlmiş olur. Əgər desək ki, əfsanə və rəvayətlər yetişən nəslin 
əxlaq tərbiyəsində, o cümlədən, onun bir qolu olan ekoloji 
tərbiyəsinin formalaşması üçün ulularımızın istifadə etdiyi tərbiyə 
metodudur, yanılmanq. Ümumiyyətlə, şifahi xalq ədəbiyyatı 
bütünlükdə xalqın, gənc nəslin əxlaq tərbiyəsində çox məharətlə 
istifadə etdiyi təsirli üsul və vasitə olmaqla əvəzsiz xəzinədir. 
Onun bir qolu olan əfsanə və rəvayətlərdə isə digər şifahi xalq 
ədəbiyyatı janrlannda olduğundan daha çox doğma təbiətə, onun 
canlılanna çox böyük məhəbbət və rəğbət hissləri qabanq şəkildə 
əks olunmuşdur. Xalq öz övladlarına nəinid bu torpağı sevməyi, 
hətta ona arxalanmağı, sığınmağı ondan güc- qüwə almağı 
tövsiyyə edir. Bu baxımdan «Nuhdaban» əfsanəsi maraq doğurur: 
«Rəvayətə görə Nuhun gəmisi Gəmiqayada quruya oturmuşdur. 
Oğlanlan bir gün gördülər ki, uca dağlar od tutub yanır. Gəmi 
oturan dağ da tüstüsüz alova bürünüb. Özləri də odun-alovun 
içindədirlər.. .Amma bu qorxu çox çəkmədi, gördülər ki, od-alov 
onlan yandırmır. Yaşıl çəmənə, gülə, çiçəyə də toxunmur... 

Nuh Nəbi dedi: «Gördüyünüz elə - belə od deyil. Sirli 
möcüzəli oddur. Bu torpağın mayası oddan yoğrulub. Burda hər 
şey öz qidasını oddan-alovdan alır. Yanan dağlann biri Gəmiqaya, 
biri İlandağ, biri Ağn dağıdır. Bu arada yurd salın. Dediyim üç 
dağ sizə qüvvət, bərəkət verəcək. Bərkdə şərdən, yağıdan 
qoruyacaq» /20.72/. 

Təbiət tarixən insanın güvənc yeri olmuşdur. Ona görə 
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də xalq onu sevməyi və qorumağı tövsiyyə edir. Canlılarla, 
bitkilərlə əlaqədar olan əfsanələrə misal olaraq «Yusif-Nəsib 
quşu», «Hüt-hüt quşu» «Yapalaq quşu» «Turac» «Pərvanə ilə 
od»(112.) «Şanapipik quşu»(lll) və s. göstərmək olar. Bu 
əfsanələrdə Yaqub peyğənbər oğlu Yusifi axtarmaq üçün 
göndərdiyi iki nəfər oğlanı tapmadıqda Allahdan quşa çevrilməyi 
diləyirlər və quş olub göyə uçaraq Yusifi axtara - axtara biri 
«Yusif>>, o biri isə «Nəsib» deyərək çağınrlar. Biri çağınr, o biri 
də cavab verir...Ona görə də onlara Yusif-Nəsib quşu deyirlər. Bu 
əfsanədə xalq müdrikləri bu quşlan sevə- sevə əzizləyərək onlan 
xeyirxahlıqlan ucbatından ömürlərini fəda etmiş insanlarla 
eyniləşdirir və bımunla da onlara məhəbbət hissi aşila>orlar. 

Yaxud, «Şanapipik quşu» əfsanəsinə nəzər salaq: Rəvayətə 
görə, şanapipik əvvəllər gəlin imiş, bir dəfə başım yuyarkən 
qayınatası içəri girir. Xəcalətindən onun üzünə baxa bilməyən 
gəlin quşa və yaxud daşa dönməsini Allahdan arzu edir. Gəlin 
quşa çevrilir, darağı başmda qaldığından şanapipik quşu olur. Bu 
əfsanədə şanapipiyin bir əlamətdar xüsusiyyəti də qeyd olunur: 
«Şanapipik çöldə yaşasa da, abadlıqdan uzağa getmir. Axı onun 
gözü istəkli ərində, doğma evində qalıb...». Beləliklə, bu əfsanədə 
şanapipik quşu namuslu və ismətli, öz evinə və ailəsinə vəfalı bir 
gəlinlə eyniləşdirilir, ona qarşı böyük rəğbət hissi aşılanır. 

Yuxanda adı çəkilən digər əfsanələrdə də bu incə 
varlıqlann törənişi çox böyük məhəbbətlə və zərif nəvazişlə 
düşünülmüşdür. Belə ki, həmin əfsanələrlə tanış olan hər kəsdə bu 
zərif varlıqlara qarşı məhəbbət, incə bir şəfqət və qayğı hissi baş 
qaldınr.Əfsanələrdə bəzi quşlann insana sədaqəti haqqında, 
onlann insanlann xilaskan olması barədə fikir söyləməklə el 
ağsaqqallan dinləyicilərdə bu quşlara qarşı rəğbət hissi aşılamağa 
müvəffəq olmuşlar.Məsələn «Qaranquş» əfsanəsinə nəzər salaq: 
İlan qaranquşla mığmığanı göndərir ki, görsünlər hansı canlımn 
qanı şirindir.Mığmığa qayıdıb insanın qanının şirin olduğunu 
ilana xəbər vermək istəyərkən, qaranquş onun dilini qopanr. O 
vaxtdan mığmığa 
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dızıldaya-dızıldaya qalır. İlan soruşanda ki, niyə belə etdin, 
qaranquş cavab verir: Mığmığa sənin balanı sancıb gəlib, indi de 
demək istəyirdi ki, ilan qanı şirindir. «Beləliklə qaranquş ən yaxın 
dostu olan insanı xilas etmək üçün kələk işlədin>. Həmin 
əfsanəyə bir qədər başqa formada «Nuhun tufanı» əfsanəsində də 
təsadüf edirik. 

Xalq təxəyyülü təkcə quşlar deyil, otlar, çiçəklər, ağaclarla 
bağlı əfsanə və əsatirlər də yaratmışdır. Bunlardan 
«Çömçəxatun», «Salxım söyüd», «Bağn qara lalə», «Yalqız 
ağac», «Hop-hop» və s.»Hop-hop» əfsanəsi həm hop-hop quşu 
həm də «Oğlanotu» bitkisi ilə bağlı əfsanədir. 

«Yalqız ağac» əfsanəsinin Naxçıvan variantına nəzər 
salaq. Burada belə rəvayət olunur ki, bəy ona ərə getməyə razılıq 
verməyən kəndin en gözəl qızını zorla almaq istəyir. Evdən 
dağlara qaçıb canını qurtarmaq istəyən gözəli bəy təqib edir. Qızı 
tuta bilməyəcəyini görən bəy onu oxla yaralayır. Çox qan itirib 
taqətdən düşən qız «yarpaq kimi saralan üzünü sonsuz göylərə 
tutub Allahdan aman istəyir. Zavallı qız azğm bəylə onun 
adamlannm gözü önündə «Yalqız ağac»a dönür. 

Sonralar camaat uzun müddət «Yalqız ağac»a sitayiş 
etmişdir. Altında tonqal qalamış, qurban kəsmişlər. Öz qəmli 
görkəmi ilə adamı heyrətə salan «Yalqız ağac» nə quruyur, nə 
böyüyür, nə də solur. Həmişə yaşıl qalır. Omm yarpağını 
qoparmaq, budaqlannı kəsmək, sındırmaq olmaz. Guya «Yalqız 
ağac»ın «yarpağını ya da budağmı qırsan, həmən yerdən qan 
axar.(20.) 

Yaxud «Hop-hop» əfsanəsinə tələbələrin nəzərini cəlb 
edək: Əfsanənin qısa məzmunu belədir: Bir oğlanla bir qız 
güllü-çiçəkli çəməndə oynayırlar. Qız oğlana deyir ki, sən otlann 
içərisində otur, gözlərini yum, mən gizlənim. Men «gözlərini aç» 
deməyincə açma. Qızın gizlənməyə yer axtarması o qədər uzun 
müddət çəkir ki, oğlan özü də otlara qanşaraq «Oğlanotu»na 
çevrilir .Qız gül topasının arasından oğlanı səsləyir: 
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Hop-hop, 
Gül top, 
Məni Gəl 
tap. 
Hop-hop, 
Gül top. 

Qız çox gözləyir, oğlan gəlib çıxmır. Qız gizləndiyi yerdən 
çıxıb oğlanı çox axtarır. Axırda üzünü göylərə tutub yalvarır ki. 
Ulu Tann onu quşa döndərsin. Tann onu quşa döndərir.Quş oğlanı 
axtararaq həmişə «Hop-hop» deyə oxuduğu üçün insanlar ona 
Hop-Hop adı verirlər.Ağsaqqal, ağbirçəklərimizin dediyinə görə, 
harda hop-hop oxusa, deməli o səmtdə «Oğlanotu»bitir (40.12). 

Bu kimi misalların sayını çoxaltmaq da olar. Lakin 
ümumilikdə götürdükdə qeyd etmək istəyirik ki, fikrimizcə xalq 
fantaziyasının yaratdığı bu həcmcə kiçik, mövzuca çox rəngarəng 
olan əfsanə və rəvayətlərdə yeganə məqsəd gənc dinləyicinin, 
oxucunun hisslərinə təsir etmək onlarda doğma təbiətə, ətraf 
aləmin bitki və canlılanna qarşı rəğbət hissi oyatmaq, təbiəti 
onlara sevdirməkdir. Elə bu məqsədlə də quşlar, ağaclar, çiçəklər, 
otlar, dağlar, bulaqlar öz sevgisi, namusu, abır-həyası, vətən 
təəssübkeşliyi və s. bu kimi hisslərin qorunması uğrunda 
mübarizə aparan gözəl qızlann, gənc və mərd oğlanlann çevrildiyi 
təbii varlıqlar kimi təqdim edilir. Oxucu, dinləyici bu varlıqlara 
qarşı laqeyd qala bilmir. Əgər şanapipik qayınatasından həyalman 
darağı saçında ilişib qalmış cavan gəlindirsə və utandığından quşa 
çevrilərək öz evi yaxınlığında hərlənən qadmdırsa, onu vurmağa, 
qovmağa, yaxud öldürməyə heç kimin əli qalxmaz. Yaxud, 
düşmənə qarşı mübarizə aparan üç qardaş gücünün tükəndiyini 
gördükdə, üç keçilməz dağa dönüb düşmən qarşısında sipər 
olubsa, deməli, bu dağlar hamı üçün əzizdir. Xalq məsələyə məhz 
bu nöqteyi-nəzərdən yanaşır. Respublikamızın xəritəsinə nəzər 
salsaq görərik ki, bir çox kəndlərimiz uca dağlann ətəklərində 
salınıb, dağlara sığınıb, dağlar da onlan əsən 
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küləklərdən, təbii fəlakətlərdən qoruyub, sipər rolunu oynayıb. 
Azərbaycan əfsanələrindən bəzilərinin mövzusunu səma 

cisimləri-günəş, ay və ulduzlar təşkil edir. Bu əfsanələrdə qədim 
insanların astral görüşləri öz əksini tapır. Məlumdur ki, insan 
cəmiyyətinin ilk dövrlərində təbiət hadisələrinin /məsələn, ayın 
tutulması,günün tutulması, ulduz axması, ayın öz formasını 
dəyişməsi ve s. /obyektiv səbəblərini bilmədiyi üçün, yerdə baş 
verən təbii fəlakətləri, səma cisimləri ilə bağlayır, onlann güclü 
təsirini öz üzərlərində hiss edirdi. Günəş şüasının həyat üçün 
əvəzedilməz olduğımu dərk edən insan, omm tutulması hadisəsinə 
laqeyd qala bilməzdi. Müxtəlif rituallarda bu «fəlakətin» qarşısını 
almağa çalışan insan, həm də onu izah etməyə cəhd etmiş və 
müxtəlif əfsanələr yaratmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, səma 
cisimlərinin insana müəyyən təsiri olduğunu düşünən insan bir 0 
qədər də səhv etmir. Bu gün elm sübut etmişdir ki, günəşdə baş 
verən partlayışlar yer səthində maqnit burulğanının yaranmasma 
səbəb olur ki, bu da insan səhhətinə çox mənfi təsir göstərir. 
Yaxud, çox güclü partlayışlar Yer qatlannda zəlzələlərin baş 
verməsi ilə üst-üstə düşür. Deməli, qədim insan öz mülahizə və 
düşüncələrində heç də əsassız olmamışdır və təbiətdən tamamilə 
asılı olduğunu dərk etmişdir. Öz bədii yaradıcılığında da bu 
fikirləri irəli sürməklə gələcək nəslə təbiəti qorumağı tövsiyyə 
etmişdir. 

Günəş və Aya aid bir neçə əfsanə mövcuddur. Xalq əfsanə 
və əsatirlərində Günəş qız. Ay oğlan kimi təsvir edilərək, gözəl 
varlıqlar kimi vəsf edilir, əzizlənir. Bu əfsanələrdən birində deyilir 
ki, «Günəş öz gözəlliyi ilə öyünən çox məğrur qız idi... ulduzlar 
həsrətlə onun yolunu gözləyirdilər... Lakin, bu məğrur qızın 
gözlərindən çıxan atəş ulduzlan yandınb kül edirdi...Günəşi Ay 
daha çox maraqlandırırdı. Bir dəfə onlar görüşdükdə qız görür ki. 
Ay çox gözəldir və ona deyir ki, üzündəki xalı mənə ver. Öz 
sevgilisi uğrunda hər cür fədakarlığa hazır olan Ay üzündən xalı 
qopanb Günəşə verir. Xalın yerində ləkə qalır. O gündən Ay 
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inciyib Günəşdən aralı gəzin>( 19). 
«Azərbaycan mifoloji mətnləri»ni (7) nəzərdən keçirdikdə 

görmək olar ki. Günəş və Ay əfsanəsinin çoxlu variant- lan vardır. 
«Tapdığın nağılı»nda isə Günəş və Ay ana qız kimi təsvir 
olunmuşdur. 

Xalq ^arasında maral və ceyran haqqında da çoxlu 
əfsanələr yaşayır. Bunlardan «Maralın göz yaşlan», «Dağda maral 
xoş mələn>, «Ovçunun peşmançılığı», «Ana maral», «Ovçu Pirim 
və üç ceyran», «Hərşənin marallan» (96) və s. misal göstərmək 
olar. Bu əfsanələrdə ovçu insafsız və zalım kimi tesvir olunur. 
Xalq çöllərimizin, düzlərimizin yaraşığı olan maral və ceyrana 
güllə atmamağa çağırır. Bu çağınş, bu haray bədii sözün təsir 
qüvvəsindən istifadə etməldə obrazlı bir şəkildə gənc nəslə, 
çatdınlır. Bu əfsanələrin ifadə tərzinin yaratdığı təsir qüvəsi insan 
qəlbində mərhəmət duyğulan oyadır, təbiətin bu gözəl varlıqlanna 
qarşı rəğbət hissi aşılayır. 

Bu baxımdan S. Paşayevin «Yaşayan əfsanəlen> kitabında 
toplanmış Maral və Ceyran əfsanələri maraq doğurur. Bp 
əfsanələrdə şifahi xalq yaradıcılığmın epik jann ilə bayatı janrı 
birləşdirilmişdir və bu bayatılar əfsanənin təsir qüvvəsini daha da 
artırmağa xidmət edir.Bu qəbildən «Maralın göz yaşlan» 
əfsanəsini misal gətirmək olar: «Ovçunun atdığı ox maralın 
balasını yaralayır. Körpə maral dağı aşıb ölür. Ana maral 
balasının başı üstündə göz yaşlan axıdır. Bu mənzərəni görən 
yolçu belə bir yanıqlı bayatı deyir: 

Maral durduğu yerdə. 
Boynun burduğu yerdə, 

Ovçunun qolu düşsün. 
Maral vurduğu yerdə. 

Səhər tezdən həmin ovçu ova getməyə hazırlaşarkən onun 
yeganə oğlu da onunla getməyə israr edir. Lakin atası razı olmur. 
Atasından gizlin onun dalınca düşən oğlu yorulub bir dağdağan 
ağacının altında dincəlmək üçün uzanır. Bu zaman ovçunun 
qovduğu ana maral həmin dağdağan ağacının 
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yanından keçərkən ovçu oxu atır və ox onun öz oğluna dəyib 
uşağı öldürür. Ovçu öz uşağının meyidi üstündə göz yaşı tökür. 

Bu mənzərəni görən yolçunun qəlbi od tutub yanır və o, 
belə bir bayatı deyir: 

Əzizim dağda qam Qan 
gördüm dağdağanı 
Ovçu vurdu balasın Göl 
oldu dağda qanı...» 

Nəticə etibarilə qeyd etməliyik ki, bu qəbildən olan əfsanə 
və rəvayətlərimiz, əsatirlərimiz ekoloji tərbiyə baxımından 
müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Ona görə ki, bu materiallar gənc 
nəsildə torpağa, doğma təbiətə bağlılıq hissini qüvvətləndirir. 
Xalq pedaqogikası materiallannda, o cümlədən, əfsanə və 
rəvayətlərimizdə əxlaq tərbiyəsinin bütün komponentləri ilə 
yanaşı ekoloji tərbiyə ilə bağlı fikirlər də çoxdur. Bununla yanaşı 
etnopedaqoji materiallar gənc nəslin milli zəmində, milli ruhda 
tərbiyə olunmasında əvəzsiz rol oynayır. 

Pedaqoji institutlann coğrafiya faküləsi tələbələrinin 
diqqətini də folklor materiallanna cəlb etmək olar. Belə ki, folklor 
materiallanndan coğrafiya dərslərində istifadə edilməsi müxtəlif 
istiqamətlərdə həyata keçirilə bilər. Bu mənada daha geniş 
metodik imkanlar toponimlərin öyrənilməsi ilə bağlıdır. Coğrafi 
toponimlərin bir çoxunun izahı məqsədi ilə müəllimin dərsdə 
əfsanə və rəvayətlərə müraciət etməsi məqsədəuyğundur. 
Məlumdur ki, bir çox dağ, çay, göl və s. coğrafi toponimlərlə bağlı 
rəvayət və əfsanələri mövcuddur. Bunlann toplanması, dərsdə 
onlara müraciət edilməsi coğrafi obyekt və hadisələrin əsil elmi 
izahını vermək baxımından və eyni zamanda tələbələrin ekoloji 
tərbiyəsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Digər bir istiqamət fiziki-coğrafi obyekt və hadisələrin, 
təbii proseslərin izahı, coğrafi anlayış və təsəvvürlərin 
formalaşdıniması ilə bağlıdır. Əfsanələr, dini rəvayətlər 
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müəyyən coğrafi məsələlərə toxunur, onlarda səbəb və nəticə 
əlaqələrinin izahı verilir. Bu matriallardan bacanqla istifadə 
edilməsi materialın keyfiyyətli və möhkəm mənilsənilməsinə, 
dərsin maraqlı keçməsinə və tələbələrin ekoloji tərbiyəsinin 
inkişaf etdirilməsinə şərait yaradır. 

Ümumiyyətlə, pedaqoji fakültə tələbələrini bu kimi 
nümunələrlə tanış edərək onlann diqqətini əfsanə və 
rəvayətlərimizin ideya məzmununa yönəltmək faydalı olar. 

Tələbələrə tapşırmaq olar ki, əfsanə və rəvayətlərdən - 
l.Səma cisimləri; 2.Təbiət hadisələri; 3.Ağaclar; 4.Bitkilər, 
çiçəklər; 5.Hey vanlar; ö.Quşlar; 7.Dağlar, göllər, çaylar haqqında 
olanlannı toplayıb qruplaşdırsınlar. Bu tapşmğı yerinə yetirən 
tələbə bir daha əmin olacaq ki, ata-babalanmız doğma təbiəti, 
onun bütün canlılanm sevə-sevə tərənnüm etmişdir. Xalqın 
yaratdığı bütün bu nümunələrin əsas qayesini bir fikir təşkil edir: 
insan təbiətin bir hissəsidir və ondan ayn yaşaya bilməz, omm 
bütün canlı varlıqlarmı qorumaq və mühafizə etmək vacibdir. 

7.6. Estetik tərbiyə 

«Estetik» sözü «Estetika» sözündəndir.Estetika isə gözəllik 
haqqında elmə deyilir. «Dünyam gözəllik xilas edəcək» deyənlər 
heç də səhv etməmişlər. Doğrudan da gözəlliyi duymaq, 
qavramaq və düzgün qiymətləndirmək insana xüsusi zövq verir, 
insan hər hansı bir gözəllikdən xoşhal olur, mədəni istir^ihət edir. 
Gözəllikdən mütəəssir olan insanın bütün yorğunluğu çıxır, 
qəmi-qüssəsi dağılır, bütün pislikləri unudur və yalmz yaxşılıqlar 
barədə düşünür. Ona görə də ailədə, bağçada, təlim-tərbiyə 
müəssisələrində, ictinıai təşkilatlarda, sosial mühitdə uşaqlara, 
yeniyetmələrə, gənclərə, zəhmətkeş kütləyə gözəlliyi duymağı, 
qavramağı və qİ5mıətləndirməyi bacarmağı öyrətmək üçün bir 
sıra nəzəri müddəalardan və təcrübi amillərdən istifadə 
etınədikdə, onlara estetik hissləri aşılamaq daha asan olur. Bu 
hissələrin aşılanması prosesi estetik tərbiyənin həyata keçirilməsi 
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prosesidir. Gözəl söz, gözəl danışıq, gözəl sima, gözəl geyim, 
gözəl xasiyyət, gözəl davranış, gözəl səs, gözəl baxış, gözəl yeriş, 
gözəl ünsiyyət, gözəl münasibət, gözəl qamət, insanı daha gözəl 
göstərir. Bu gözəllikləri müşahidə edənlər isə zövq alaraq özləri 
də bir növ gözəlləşirlər. Deməli, gözəllik hisslərini inşalar ilkin 
olaraq öz davranış və fəaliyyətlərində əldə edirlər. İnsänlann bir 
qismi müşahidə etdikləri və duyub qavradıqlan estetik gözəllikləri 
təbiəti müşahidə etdikdən sonra qazanırlar. Güllərin, çiçəklərin 
zəngin ətiri, çəmənliklərin əsrarəngiz yaşıllıqlan, ağaclann 
duruşu, qaməti, çayların, bulaqlanri, şəlalələrin, fəvvarələrin 
şınltısı, saflığı, büllür ahəngi, təpələrin vüqan, dağlann, əzəmətli, 
göy qurşağının füsünkar rənglərə boyanması, ayın, günəşin 
çıxmlası (doğması), batması (qürub etməsi) zamanı onlaıin əl 
çatmaz ünüyetməz gözəlliklərə qərq olunması, çisgin dumanın 
gözəlləşməsi, qann nann yağması, yağışın sakit çiləməsi, küləyin 
xəfif əsməsi, uldüzlann sayrışması, quşlann xoş nəğmə oxuması, 
qatara düzülüb süzməsi, zərif heyvanlann duruşu, yerişi, qaçışı, 
hovuzlarda, göllərdə, akvariumlarda rəngarəng balıqlann 
0}nıaması, insanlara hədsiz zövq verir. Onlar bu zövqün sayəsində 
həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən zənginləşirlər. 

Mahmlann həzinliyi, muğamlann bir qədər kövrək, bir 
qədər nikbin, bir qədər qəmli-kədərli, bir qədər səmimi, bir qədər 
coşğun, bir qədər sevgi-məhəbbətlə dolu hisslər aşılaması 
insanlan düşündürür, daşındınr, onlann yaşamaq eşqini aftınr. 
Rəqslərin həzinliyi, coşğunluğu, çevikliyi, oynayanlann, 
dinləyənlərin, tamaşa edənlərin, ifa edənlərin hal-əhvalmı 
yaxşilaşdınr. Ansambllann, orkestrlərin gur ifası dinləyənlərin 
duyğularına qol-qanad verir. Səhnə əsərlərinə tamaşa edənlər 
aktyorlann geyimindən, hərəkətindən, danışığından, dekorlann, 
mizanlänn təbiiliyindən, əsərin qayəsinə uyğun olan, səsin, 
nəğmənin, rəqsin, bədii təsvirlərin vəhdətindən yaranan 
gözəllikləri səmimi qəbul edir və ruhən dincəlirlər. Əsərin 
ideyasından nəticə çıxaranlar isə daxilən saflaşırlar. Rəssamın 
firçasından çıxan tablolar isə insanlan 
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rənglərin sehirli dünyası ilə tanış edir. Minbir rəng çalarlanmn 
ahəngindən yaranan təbiət və cəmiyyət hadisələri, döyüş səhnələri 
onlara canlı aləmdə olduğundan təbii və orijinal görünür. 
Cəmiyyətdə kütlələrin yaratdığı adətlər, ənənələr, mərasimlər, 
tədbirlər, bayramlar bütün xalqm estetik mədəniyyətinin bariz 
nümunəsini özündə əks etdirir. 

Bütün bunlar isə deməyə əsas verir ki, estetik tərbiyə 
insanlann fərdi davranış və fəaliyyətində, həmçinin cəmiyyətdə, 
təbiətdə və incəsənətdə olan gözəlliklərin təmkinlə duyulması, 
şüurlu qavranılması və düzgün qiymətləndirilməsi bacanğmın 
inkişaf etdirilməsi, formalaşdıniması və vərdişlərə çevrilməsi 
prosesidir. 

Respublikamızm görkəmli alimlərindən akademik Mehdi 
Mehdizadə, professor Əliheydər Həşimov, Vidadi Xəlilov estetik 
tərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, məqsəd və vəzifələri, imkanlan, 
vasitələri, həyata keçirilməsi yollan ilə bağlı çox dəyərli fikirlər 
söyləmişlər. Mən ona görə bu alimlərin estetik tərbiyə barədəki 
tədqiqatlanna üstünlük verirəm ki, doğrudan da onlar ölkəmizdə 
estetik tərbiyə məktəbinin yaradıcdandırlar. Əgər onlardan 
birincisi, akademik Mehdi Mehdizadə 1958-ci ildə ölkəmizdə çap 
olıman ilk «Pedaqogika» dərsliyində bu məktəbin bünövrəsini 
qoymuşsa, ikincisi, yəni professor Əliheydər Həşimov 1964-cü 
ildə çap olunan «Pedaqogika» dərsliyində və bir sıra əsərlərində 
bu məktəbi inkişaf etdirmiş, üçüncüsü, yəni professor Vidadi 
Xəlilov isə həm namizədlik, həm də doktorluq dissertasiyalannda, 
həmçinin monoqrafiya- lanndaj kitab, kitabça və məqalələrində 
estetik tərbiyənin bütöv bir sistemini yaratmışdır. 

Biz adı çəkilən alimlərin və estetik tərbiyə haqqında yazan 
digər tədqiqatçılann dediklərini təkrar etməmək şərtiylə estetik 
tərbiyə barədə bəzi mülahizələrimizi bildirmək istərdik. 

Məktəbəqədər dövrdə estetik tərbiyə. Estetik tərbiyə ilkin 
olaraq ailədən başlayaraq həyata keçirilir. Ailədə valideynlər və 
yaxud valideynləri əvəz edən şəxslər məktəbəqədər yaş 
dövrlərindən başlayaraq uşaqlarm estetik 
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tərbiyəsi ilə məşğul olurlar. 
Məlum olduğu kimi, uşaq oturmağa başlayarkən əl 

hərəkətləriylə oynamağı ifadə edən hərəkətlər göstərir. Əllərilə 
qarşısına qoyulan qabı və ya hər hansı bir əşyanı döyəcləməyə 
başlayır. Bu onu göstərir ki, uşaqlarda ilkin olaraq ritmik 
ahənglər, melodiyalar, nəğməyə meyllik özünü daha tez binizə 
verir. Ona görə, fikrimizcə, uşağa ilkin olaraq estetik hisslər 
musiqi alətləri vasitəsilə, başqa sözlə desək, musiqi alətlərini 
özündə təcəssüm etdirən oyuncaqlar vasitəsilə aşılanmalıdır. 
Yaxşı olar ki, ilk dəfə olaraq kiçik həcmli dəflərdən (zəngli qaval) 
istifadə olunsun. Təcrübə göstərir ki, uşaq bağçalannda 1-2 yaşlı 
uşaqlar üçün hazu*lanmış həmin zəngli dəflərdən istifadə olunur. 
Rusiyanm, Avropa ölkələrinin, Ərəb ölkələrinin müşahidə 
etdiyimiz uşaq bağçalannda həmin zəngli dəflərin əsasən üç 
formasından istifadə olunur. Yaş dövrlərinə uyğun olaraq zəngli 
dəflərin də həcmi nisbətən böyüdülür, yəni 1-2 yaşlı uşaqlar üçün 
hazırlanmış zəngli dəflərin diametri lap kiçik, 3-4 yaşlılann bir 
qədər böyük, 5-6 yaşlılann isə onlara nisbətən bir qədər böyükdür. 
Ailələrdə belə zəngli dəflərdən istifadə olunması uşaqlarda ritmik 
ahəngi tənzimləyir, inkişaf etdirir. Kiçik klavişlərin çöplə 
çalınması kiimi kiçik musiqili oyuncaqlar uşaqlarda musiqi 
duyumunu üzə çıxanr, onlarda musiqi ahənglərini seçməl^ 
sıralamaq bacanğmı inkişaf etdirir. Ona görə də valideynlər 
uşaqlar üçün ilkin olaraq kiçik musiqi alətləri-oyuncaqlan alsalar, 
onlann estetik tərbiyəsinin düzgün qoyuluşuna nail ola bilərlər. 
Kiçik, orta və böyük məktəbəqədər yaş dövrlərinə uyğun olaraq 
uşaqlara rəngli karandaşlann, boyalann alınması da onlann estetik 
hisslərinin inkişafı üçün önəmlidir. 

Çünki uşaqlarda bu yaş dövrlərinin hər biri üçün səciyyəvi 
olan rəsmetmə bacanğının ilkin işartılan özünü binizə verir. Ona 
görə rəsm albomlan, rəngli karandaşlar oyuncaq kimi uşaqlara 
təqdim olunarsa, bu işin bünövrəsi düzgün qoyulmuş olar. 

Bəzi uşaqlar rəqs etməyə, bəzisi mahnı oxumağa, bəzisi 
melodiya ifa etməyə, bəzisi şer deməyə, bəzisi dekorasiyalar 
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hazırlamağa meyl edir. Ona görə ailədə uşaqlann estetik 
tərbiyəsinin yollarını, vasitələrini müəyyənləşdirməkdən ötrü 
mütəxəssislərdən məsləhətlərin alınması faydalı olardı. 

Məlum olduğu kimi, estetik tərbiyə hərtərəfli inkişaf etmiş 
adamın mühüm keyfiyyətlərindən biridir. Estetik tərbiyənin əsas 
mahiyyəti uşaqlann estetik hisslərinin tərbiyə edilməsindən, təbiət 
və cəmiyyətdəki gözəllikləri düzgün başa düşməkdən, zövqün və 
bədii fəaliyyətin müxtəlif sahələrində onlann yaradıcı 
qabiliyyətlərinin inkişafından ibarətdir. 

Estetikanın əsas mahiyyəti estetik tərbiyə, estetik inkişaf, 
estetik şüur, estetik ideal və s. məfhumlarla sıx bağlıdır. 

Tarix boyu ulu babalanmızın yaratdığı estetik baxışlan 
mənimsəmək və yaradıcı formada inkişaf etdirib yaratmaq bu gün 
qarşımızda əsas vəzifə kimi durur. 

Bizim cəmiyyətin mənəvi siması hər cəhətdən gözəl 
olmalıdır: Aqillərin birinin dediyi kimi: «Gənclər həmişə 
gözəldir, əgər onlar düzgün tərbiyə olunursa, düzgün, yaşayırsa, 
düzgün işləyir, düzgün sevinirsə...» Buradakı dərin məna kiçik 
yaşlı və gənc nəslin estetik tərbiyəsi ilə hərtərəfli bağlıdır. Əgər 
doğrudan da insan düzgün tərbiyə olunursa, nəticədə bu tərbiyə 
insanın gələcəyi üçün işıqlı bir yol açır. 

Estetik tərbiyə vasitəsilə insan yalnız «Həyatı gözəllik 
qanunlan üzrə öyrənir, həm də onun əqli, əxlaqi, fiziki cəhətdən 
inkişafı və kamilləşməsi təmin olunun>. Məlumdur ki, insan ətraf 
mühiti duyğular vasitəsilə qavrayır. Uşaq heç bir əqli əlamət 
olmadan dünyaya gəlir. l.M.Seçenovun dediyi kimi, uşağın 
fikrinin kökü hiss etməsi üzərindədir, başqa sözlə desək, uşaq 
fikirləşməzdən qabaq, ətraf mühiti hiss orqanlan (görmə, eşitmə, 
duyma və s.) vasitəsilə dərk edir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda estetik tərbiyənin əsasını 
onlann hissetmə, duyma üzvlərinin inkişaf etdirilməsi təşkil edir. 
Uşaqlar uşaqlıqdan evin, mənzillərin, həyətdə, bağçada, uşaq 
bağçasında, küçədə təbiətin füsünkar gözəlliyini, rəsm əsərlərini, 
memarlıq abidələrini görüb, musiqi dinləyir. Bu anlanı. ’ ıdii təsiri 
onlann həssaslığım artınr. 
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Bağçada tərbiyəçi, ailədə valideynlər bu gözəlliklərin 
qavramasına köməklik etməlidir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar müşahidə etdikləri gözəlliklər 
haqqında mühakimə yürütməyi və nəyin pis, nəyin yaxşı 
olduğunu söyləməyi bacarmalıdırlar. 

Estetik tərbiyənin əsası ailədə qoyulur. Uşaq təmizliyə 
riayət etməyi səliqə və zövq ilə geyinməyi, mədəni davranmağı ilk 
dəfə ailədə dərk edir. Musiqini, mahnım əvvəlcə evdə dinləyir. Bir 
sözlə, onda estetik zövq və gözəlliyə doğru meylin ilk rüşeymiəri 
ailədə yaramr. Kiçik yaşlı uşaqlann tərbiyəsini tərbiyəçi ailə ilə 
sıx əlaqəyə girmədən müvəffəqiyyətlə həll edə bilməz. Bunun 
üçün hər iki tərəf möhkəm və qırılmaz əlaqə şəraitində işləməlidir. 
Ailə ilə bağça eyni hədəfi güdməli, eyni məqsədə xidmət 
etməlidir. 

Uşağın estetik dünyagörüşünün formalaşması prosesi 
bağçada, tərbiyəçinin rəhbərliyi altında yerinə yetirilir. Aydındır 
ki, müxtəlif ailələrdən gəlmiş müxtəlif uşaqlann tərbiyəsi də 
müxtəlif olacaqdır. Xasiyyəti, rəftan gözəl olan uşağın, zövqü, 
arzusu, fikri də gözəl olur. Gözəllik və çirkinlik əlamətlərini 
fərqləndirə bilməyən uşaq yaxşı əxlaqla pis əxlaqı da bir-birinən 
ayıra bilməz. Elə uşaq var ki, həddindən artıq ərköyündür. Özünü 
yoldaşlarından üstün tutur. Bir başqası hər şeyi bəhanə edib küsür 
və ya tez-tez ağlayır. Estetik tərbiyənin müəyyən xəttin ətrafında 
fırlanmasına nail olmaq birinci növbədə ailə ilə sıx əlaqə 
saxlamandan asılıdır. 

Kiçik yaşlı uşaqlann estetik tərbiyəsi ilə ailədə ata-ana, 
bacı-qardaş, dayə, bağçada tərbiyəçilər və s. məşğul olurlar. Onlar 
həm gələcək üçün həyatın gözəlliklərini dərk edən, həyatı 
hərtərəfli qavrayan, geniş iradəli, dolğun bilikli, həm də danışıq 
tərzi, nitqində gözəl olmalıdır. 

Estetik tərbiyəni aşılayan tərbiyəçinin qarşısında duran 
məqsəd kiçik yaşlı uşaqlarda sağlam bədii zövqü inkişaf 
etdirməkdən, gözəlliyin mahiyyətini onlara aydınlaşdırmaqdan və 
bu gözəlliyə məhəbbət hissi yaratmaqdan ibarətdir. 

Tərbiyəçi uşaqlara estetik tərbiyəni aşılayan zaman 
gözəlliyin hər bir təzahür formasını qavramağı və ümumi fikri 
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düzgün başa düşməyi, sevməyi, qiymətləndirməyi, məişətə, 
əməyə, həyata gözəllik gətirməyi, həyati gözəllik qanunlannda 
qurmağı öyrətməlidir. Bu məqsədlə əlaqədar olaraq gənc nəslin 
estetik tərbiyəsinin bir çox vəzifələri vardır. Kiçik yaşlı uşaqlarda 
gözəllik hissini aşılamaq üçün bu vəzifələri həyata keçirmək əsas 
şərtlərdən biridir: 

a) Təbiətdə, insan fəaliyyətində, incəsənətdə olan 
gözəllikləri qavramaq və başa düşmək bacanğmı uşaqlarda estetik 
cəhətdən tərbiyə etmək; 

b) Həmin estetik gözəlliklərin qavranılması ilə əlaqədar 
olaraq yaranan estetik bədii zövqü uşaqlarda təşəkkül etdirmək; 

c) Uşaqlarda bədii yaradıcılıq qabiliyyəti (nəğmə, rəsm, şer 
söyləmək, nağıl etmə, yapma, quraşdırma, apIikasiya və s.) 
formalannda özünü göstərmək və ətrafindab gözəlliklərə rəğbət 
hissi yaratmaq. 

Yuxanda qeyd olunmuş vəzifələr bir-biri ilə sıx əlaqədə 
həyata keçirilməlidir. 

Estetik tərbiyə öyrədir ki, gözəllik sağlamlıqla, bədən 
tərbiyəsi ilə, gimnastika ilə sıx bağlıdır. 

Uşaq müxtəlif səs eşitməklə rəngarəng təsir gücünə məruz 
qalmalıdır. Uşağa hər şeydən əvvəl diqqətlə baxıb dinləməyi 
öyrətmək lazımdır. Əşya və ya hidisələrin mövcud olan daha 
xarakterik əlamətlərini qavramaqla uşaqda emosional duyğular 
oyadılmalıdır. Uşağın estetik mühitlə əhatə edilməsi və s. yüksək 
zövqlü şəxs yetişdirməsində mühüm rol oynayır. 

Uşaq hər şeyə fikir verir. Onda hələ müqayisə etmək 
bacanğı olmadıqda nəyi ilk dəfə görsə, elə bilir ki, bu belə də 
olmalıdır. 

Uşağın estetik inkişafı onun qavramasından, 
təsəvvüründən, yadda saxlamasından, maraq, meyl, hissindən 
çox-çox asılıdır. 

Uşaqlann estetik tərbiyəsinin vəzifələri onlann hərtərəfli 
inkişaf tələblərindən irəli gəlir. Onlan dörd istiqamətdə 
qruplaşdırmaq olar: 
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1. Estetik davranmanın inkişaf etdirilməsi, estetik 
emosiyanın, hisslərin, münasibətin və marağın formalaşdıniması; 

2. Elementar estetik şüurun formalaşdıniması; 
3. Estetik fəaliyyətin dərk edilməsi; 
4. Estetik və bədii yaradıcılağa sövq edən qabiliyyətin 

inkişafı. 
Estetik və bədii qabiliyyət müxtəlif analizatorlann inkişafı 

ilə əlaqədardır. Burada uşağın təşəbbüskarlığını, nəticəni 
qabaqcadan duymaq, görmək, ona can atmaq arzusunu hiss etmək 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Uşaqlann və bağça əməkdaşlannın səliqəli geyimi də 
estetik tərbiyədə mühüm əhəmİ5^ət kəsb edir. Onlann geyimi, 
saçlannm zövqlə daranması, mədəni davranışı estetik tərbiyə 
baxımından çox qiymətlidir. 

Təbiət özü estetik tərbiyənin beşiyidir. Təbiət gözəlliyini 
görüb duymaq, meşənin «canlı» səsini eşitmək, dağ yamacının 
əlvan güllərini, quşlann könül oxşayan səsini dinləmək uşaqlarda 
dərin fərəh hissi yaradır. Tərbiyəçi bu gözəllikləri görmək, 
duymaq və qavramaq qabiliyyətini uşaqlarda formalaşdırmaqda 
böyük ustalıq göstərməlidir. 

Uşaq bağçasında təbiət guşəsi yaradılmalıdır. Uşaqlann bu 
guşədə çiçəklərə, quşlara, müxtəlif heyvanlara qulluq etməsi çox 
əhəmiyyətlidir. 

İncəsənət əsərlərindən istifadə edərkən bağçanın 
bəzədilməsi də uşaqlann estetik zövqünə güclü müsbət təsir 
göstərir. Xüsusilə çini, gips, gil və plasmasdan düzəldilən fiqurlar 
uşaqlann diqqətini daha çox cəlb edir. 

Musiqi uşaqlann estetik tərbiyəsində güclü təsir qüvvəsinə 
malikdir. Onlar musiqini çox sevirlər. Musiqi sədası altında çıxış 
etmək, rəqs etmək, musiqi alətində çalmaq bacanğını nümayiş 
etdirmək, ifadəli şer demək uşaqlann estetik tərbiyəsində mühüm 
vasitələrdəndir. 

Uşaq bağçasındakı bayramlar uşaqlara güclü təsir göstərir. 
Bayramın müvəffəqiyyətlə keçirilməsində onun quruluşu, 
məzmunu, hekayə dinləmə, tamaşalann (kukla və cizgi teatn, 
səhnələşdirmə, kölgə teatn və s.) düzgün 
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növbələşməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan 
Respublikasında Novruz bayramı, 28 May «Respublika günü», 8 
Mart «Beynəlxalq qadınlar günü», 1 İyun «Uşaqlann müdafiə 
günü», «Yeni il» və s. bir sıra dini bayramlar təntənəli şəkildə 
dövlət səvij^əsində kesirilir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlann kukla teatnnda ən çox 
sevdikləri «Yalançı qaban», «Piri baba», «Tıq-tıq xanım» və s. 
tamaşalandır. 

Video filmlərin göstərilməsi uşaqlann estetik tərbiyəsində 
mühüm vasitələrdən biridir. Bu cəhətdən böyük məktəbəqədər 
yaşlı uşaqlarda onlann ancaq səviyyəsinə az- çox uyğım filmlər 
göstərmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu yaşlı uşaqlar «Yeddi 
oğul istərəm», «Sehirli xalat», «Bir qalanın sirri» və s. kimi 
filmlərə çox maraqla tamaşa edirlər. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlann estetik tərbiyəsində 
televiziya və video verilişləri mühüm yer tutur. Uşaqlann fəal 
iştirakı ilə verilən konsertlər, tapmaca, şer gecələri, təbiətin 
qoynunda keçirilən gəzinti və ekskursiyalara aid verilişlər, 
aktyorlarla birgə uşaqlann verdiyi səhnəciklər, cizgi filmləri və s. 
uşaqlann kiçik yaşdan ifa etmə qabiliyyətinə yiyələnməsinə 
olduqca müsbət təsir göstərir. 

Estetik tərbiyənin mühüm vasitələrindən biri də təbiətlə 
tanışlıqdır. Təbiət böyüklərdə olduğu kimi, məktəbəqədər yaşlı 
uşaqlann da həyatında silinməz izlər buraxır. Uşaqlan tez-tez 
təbiətin qoynuna, yaşıllığa, bağa, bağçaya, çay kənanna, dağ 
yamacına çıxarmaq estetik tərbiyə baxımından çox 
əhəmiyyətlidir. 

Uşaq bağçasmda bədii oxumaq və nağıl etmək, uşaqlann öz 
sözləri ilə nağıl danışmağına, onlann şer öyrənmələrinə və 
söyləmələrinə (uşaqlann özlərinin hekayə, şer, tapmaca tərtib 
etmələrinə) ciddi fikir verilməlidir. Uşaqlara şəkil çəkmək, yapma 
və quraşdırma işi öyrədilir və təsviri məşğələlər prosesində 
həmişə nümunə verilir. Tərbiyəçi ayn-ayn iş üsullanm 
göstərməklə uşaqlan işə cəlb edə bilər. 

Estetik və mənəvi tərbiyə baxımından uşaqlarda yaxşı 
əməllərə və öz aradannda düzgün münasibətlərə cəhd 
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etməyin tərbiyə olunmasının da əhəmiyyəti böyükdür. Unutmaq 
olmaz ki, uşaqlan estetik cəhətdən tərbiyə etməklə biz onlann 
mənəvi tərbiyəsi üçün zəmin yaradınq. 

7.7. İbtidai siniflərdə didaktik oyunlar vasitəsilə estetik 

tərbiyənin təşkili 

Adından məlum olduğu kimi, didaktik oyunlar təlimin 
məzmununun yaxşılaşmasına xidmət edən əsas uşaq oyunlanndan 
biridir. Şagirdlər bu oyunlar zamanı təkcə estetik cəhətdən 
saflaşmır, həm də fizild cəhətdən möhkəmlənir, əqli-zehni 
cəhətdən zənginləşirlər. Ona görə də belə oyunların geniş 
aspektdə elmi-pedaqoji və metodik cəhətdən düzgün, 
məqsədyönlü təşkilinə zəruri ehtiyac duyulur. 

Hər şeydən əvvəl istərdik ki, «didaktik oyunlan> ifadəsinin 
özünə elmi-pedaqoji şərh verək. 

«Didaktika» yıman sözü olub (didaktica), «təlim edirəm» 
mənasındadır. Təlimetmənin ilk elmi sistemini yaradan böyük çex 
pedaqoqu Yan Amos Komenski özünün «Böyük didaktika» 
əsərində təlimetmənin, yəni təyin olunmuş müəyyən müddət 
ərzində, müəyyən məkan daxilində hərtərəfli təlimin üsul və 
vasitələrinin ən təkmil, zəruri və vacib elmi sistemini yaratmışdır. 
Komenski məktəbdə dərs saatı müddətində təlimetmənin nəzəri 
əsaslannı işləməklə yanaşı, istər uşaqlann məktəbəqədər yaş 
dövründə, istərsə də ibtidai siniflərdə didaktik materiallardan 
istifadə etmək yolu ilə onlann bilik, bacanq və vərdişlər sistemini 
necə inkişaf etdirməyin ilk elmi proqnozlannı vermişdir. Alimin 
fikrincə, uşaqda ən zəruri didaktik vərdişlərin formalaşdıniması 
prosesi hökmən məktəbəqədər yaş dövründən başlanmalıdır. 

İfadənin ikinci tərəfindəki «oyunlar» sözü də sadəcə olaraq 
idman oyımlan və yaxud musiqili, rəqsli oyunlar anlamında dərk 
edilməməli, məktəbəqədər yaşlı uşaqlan əyləndirən, onların 
istirahətlərinin xoş və səmərəli keçməsi üçün vacib sayılan 
oyunlar kimi başa düşülməlidir. 

Təcrübə göstərir ki, didaktik oyunlar məktəbəqədər yaş 
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dövrlərinin bütün mərhələlərində, eləcə də I-IV siniflərdə 
uşaqlann ümumi inkişafında, hərtərəfli tərbiyəsində analoqu 
olmayan məşğuliyyət növüdür. 

Problemlə bağlı mövcud vəsaitlərin heç birində uşaqlar 
üçün istər özünəqayıdış məzmununda, istərsə də intellektual 
səviyyədə iş forması tətbiq etmək baxımından tükənməz çeşmə 
olan etnopedaqoji materiallardan istifadənin böyük imkanlan 
açıqlanmamışdır. 

Sual olunur: Bəs konkret olaraq didaktik oyunları hansı 
emopedaqoji oyunlar əsasında təşkil etmək olar? 

Məlum ədəbiyyatlann, qeyd etdiyimiz kimi, heç də 
hamısında didatik oyunlar üçün zəruri olan etnopedaqoji 
nümımələrin sistemi verilməmişdir. Odur ki, biz yığcam şəkildə 
həmin materiallann ibtidai siniflərdə vacib olan normalarından 
söz açmağa çalışacağıq. 

Didaktik oyunlar zamanı zəngin emopedaqoji 
materiallardan: atalar sözlərindən, məsəllərdən, tapmacalardan, 
ağılardan, nağıllardan, qoşmalardan, bayatılardan, dastanlardan, 
nəsihətlərdən, eləcə də aşıq yaradıcılığının ayn-ayn janrlann- dan 
bol-bol bəhrələnmək lazımdır. 

Kökü qədim zamanlara bələdçilik edən mənəvi-əxlaqi 
dəyərlərimizdən istənilən qədər, istənilən biçimdə və yozumda 
tarixin sərt smaqlanndan «üzüağ» çıxmış tərbiyəvi fikirlər vardır. 
Şifahi söz yaradıcılığı, ümumən, millətimizin tükənməz mənəvi 
xəzinəsidir. 

Biz tədqiqatımızda emopedaqoji nümunələrin elə 
formalarından, növlərindən və tiplərindən istifadə etməyi 
qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, onlar məhz kiçik yaşlı uşaqlann 
estetik tərbiyəsinin formalaşmasına bilavasitə təsir göstərir. 

Fikrimizcə, didaktik oyunlar zamanı deyimlərin, 
düzümlərin, smamalann, sanamalann, diringilərin, yamsılamalann 
və s. elə növlərini seçmək lazımdır ki, onlar həm bağçalann bütün 
qruplarmda birləşən uşaqlann, həm də ibtidai sipif şagirdlərinin 
marağına, meylinə, qavrama xüsusiyyətlərinə, dərketmə 
qabiliyyətinə, yaddaqalma formasma, sadalanan 
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məzmununa görə bütün tələblərinə cavab versin. 
Təcrübə və müşahdələr göstərir ki, ibtidai sinif müəllimləri 

öz şagirdlərini, adətən, belə sadə suallarla fəallaşdınrlar: 
- Kim hansı şeri əzbər bilir? 
Uşaqlann böyük əksəriyyəti müəllifi deyə bilməsələr də, 

nəzm jannnin formalanndan baş çıxarmasalar da, təqribən 
aşağıdakı kimi cavab verirlər: 

Birinci variant: 
Ala-bula boz keçi, 
Ay qoşa buynuz keçi. 
Yalqız gəzib dolanma. 
Dağa-daşa dırmanma. 
Bir qurd çıxsa qarşına. 
Sən nə edərsən ona? 
Çoban açınca gözün. 
Qalar iki buynuzun. 

İkinci variant: 
Səhər durunca. 
Əlində firça 
Sildim dişimi 
Bildim işimi. 
İnanmırsan, bax. 
Dişim ağappağ. 

Üçüncü variant: 
Tülkü, tülkü tünbəki. 
Quyruq üstə nəlbəki. 
Ayı axmaq Qurd 
ulavaş Çaqqal çavuş. 
İlan qamçı. 

Dördüncü variant: 
Zalxa, Zibeydə, 
İkisi bir yerdə. 
Zalxa savaşdı, 
Zibeydə qaçdı. 
Dəsmalı düşdü. 
İt götürdü qaçdı. 

Beşinci variant: 
Bir dedim, iki dedim, üç. 
Üçdən götür, dördə yetir,beş. 

Altıncı variant: 
Ayı, ayı, yekə dayı. 
Söz qanmayan, alar payı. 

Yeddinci variant: 
Paroxod gəlir yana-yana, 
Çınqı düşüb bizim bağa. 
Əmim oğlu Sultan ağa. 

Səkkizinci variant: 
Bir, iki bizimki. 
Üç, dörd sizinki. 
Beş, altı başaltı. 
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Gəlin, gedək oynamağa. 
Oynamağın vaxtıdır. 
Qızılgülün vaxtıdır, Əkdim 
noxud, 
Bitdi söyüd, 
Yarpağı tut Özü armud. 

Yeddi, səkkiz Firəngiz, 
Doqquz, on qırmızı don. 

Doqquzuncu variant: Onuncu variant: 

Qara gəlim boz, ala, Tarlaya 
saldım yola. Tay öküzlə iş 
aşmaz Öküz gərək cüt ola. 

Qoyun baxar dağlara Sel tək 
axar dağlara. Arandan dönən 
sürü. Yayda çıxar dağlara. 

On birinci variant: On ikinci variant: 

İgid paşa, say paşa. Sənə 
yoxdur tay, paşa. Koroğlu 
bir gəlibdi. 
Bir də gəlsə, vay, paşa. 

Çöllərindir şən. Hər 
yerin gülşən. Sən nə 
gözəlsən. Ey ana 
vətən! 

.. .Qəlbim, canımsan, 
Ey ana yurdum! 
İsti qoynunda Şən 
yuva qurdum. 

Bu nümunələrdən hansının əsasında, hansı formada 
didaktik oyunlar təşkil etmək müəllimin özündən asılıdır. Yeri 
gəlmişkən, «rollu oyunlan>, «hərəkətli oyunlar», «musiqili 
oyunlan>, «kütləvi oyunlaD> və s. adı altmda təşkil edilmiş 
tədbirlər bu gün üçün yeni yozumda müasirləşdirilməlidir. Bu 
gün didaktik oyunlann elə formaları seçilməlidir ki, uşaqlarımız 
qədim torpaqlanmızm yerini, adını, ünvanım bilsin, xalqımızın 
soykökünə qayıdış prosesinin nə demək olduğunu şüurlu surətdə 
başa düşsünlər, vətən, onun bütövlüyü. 

495 



bölünməzliyi uğrunda canından keçən qəhrəmanlanmızı 
tanısınlar, mədəniyyət abidələrimizi, incəsənət əsərlərimizi, 
muzey eksponatlarımızı, musiqi alətlərimizi, nadir mahnı və 
rəqslərimizi duyub, qavrayıb qiymətləndirə bilsinlər. Ona görə də 
didaktik oyunlan təşkil edəndə onun özünəqayıdış prosesini 
qabarıq vermək şərti ilə dövrümüzün aktuallığım özündə əks 
etdirən növlərini müəyyənləşdirmək lazımdır. Məsələn: «Kim 
yaxşı geyinər?», «Kim yaxşı danışar?», «Kim yaxşı oxuyar?», 
«Ən güclü idmançı kimdir?», «Gözəl qız kimə deyirlər?», «Ağıllı 
oğlan kimdir?», «Dostunla düşmənini tanı», «Günəş girən yerə 
həkim girməz», «İstəyirsən bal, çörək, al əlinə bel kürək», 
«Xırmanda izi olmayanın süfrədə üzü olmaz», «Un kisəsinin 
üstündə oturmazlar, evin bərəkəti qaçan>, «Yüz hikmət 
deyənlərin məclisi», «Atalar deyib: siz yozun, söyləməsi 
ağsaqqallardan, yazması bizdən», «Ağbirçəklərin dediklərini 
yozanlar qəhrəmanlardm>, «Sərkərdə Xətai, şair Xətai», «Heydər 
baba, sən ellər atasısan...», «Arazım mənim, arzum mənim», 
«Kür üstündə toy-büsat», «Kürlə Araz harada qovuşur?», «İşıqlı 
ölkəmizin dayaqlan kimdir?», «Neft Bakını dünyada tanıdır», 
«Yeraltı sərvətlərimiz başımızın tacıdır», «Yeraltı sərvətlərimiz 
tükənməz altunumuzdur», «Yerüstü sərvətlərimiz başımızın 
tacıdır», «Dünyanın on bir iqlim qurşağının doqquzu 
Azərbaycandadın>, «Çox keçmişəm bu dağlardan. Duma gözlü 
bulaqlardan», «Babəkdən Xiyabaniyə- dək», «Qədim rəqslərimiz 
ürək sevincimizdir», «Qədim xalq mahnılanmızın cavanlıq 
dövrü», «Keçmə, dayan», «Fincan- fincan», «Kəndirbazlan> və s. 
belə kütləvi tədbirlərin mövzusu ola bilər. 

Musiqili-didaktik oyunlar digər oyunlar içərisində böyük 
tərbiyəvi əhəmiyyətlə seçilən maraqlı, yaddaqalan və cəlbedici 
məşğələlərdəndir. Bunlann başqa didatik oyunlardan əsas fərqi 
zəngin, çoxçalarlı xalq musiqisinin nümunələri əsasında uşaqlann 
yaş xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdınlan müxtəlif janrlardan olan 
musiqi əsərlərinin üstünlük təşkil etməsidir. Doğmdur, yuxarıda 
adını çəkdiyimiz didaktik oyunlann hər birinin təşkilində musiqi 
nümunələrindən 
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istifadə olunur, lakin musiqili-didaktik oyunlann təşkilində 
istifadə olunan musiqi nümımələri bütün oyun prosesini həm 
izləyir, həm də tədbirin mahiyyət və məzmımımu qabanq şəkildə 
üzə çıxanr. Digər didaktik oyunlann bəzilərində isə ya müsiqi 
nümunələrindən istifadə edilmir, ya da onlardan yalnız vasitə 
kimi istifadə olimur. 

Professor F.Sadıqov və pedaqoji elmlər namizədi 
M.Məmmədova bu oyunlann bir neçə fonnasım həm nəzəri, həm 
də praktiki cəhətdən tədqiq etmişlər. Həmin tədqiqatlarda 
etnopedaqoji nümunələrə qismən toxunulmuşdur. Odur ki, 
əvvəlki tədqiqatlardan fərqli olaraq biz ilk dəfə musiqili didaktik 
oyunlan etnopedaqoji materiallar əsasında tərtib etməklə yanaşı, 
həmin oyunlan bu günün aktuallığı və milli mentalitetimiz 
baxımından uşaqlarm dünyagörüşünün formalaşmasına güclü 
təsir göstərən musiqili-didaktik oyunlara üstünlük vermişik. 

Deyilənləri nəzərə alaraq ibtidai siniflərdə hazırlanıb 
keçirilən musiqili-didaktik oyımlan aşağıdakı bölgüdə 
qruplaşdırmışıq: 

1. Kiçikhəcmli musiqili-didaktik oyunlar 
2. Böyükhəcmli musiqili-didaktik oyunlar 
3. Qızlar üçün hərəkətli oyunlar 
4. Oğlanlar üçün hərəkətli oyunlar 
5. Kütləvi dinamik-çevik oyımlar 
6. Musiqili-nəzəri oyunlar 
7. Dərsdənkənar tədbirlər üçün hazırlanan musiqili-küt- 

ləvi didaktik oyunlar. 
Nümunə üçün kiçikhəcmli musiqili-didaktik oyunlardan 

birinin mətninə diqqət yetirək: 
«Novruzum» adlandırdığımız həmin kiçikhəcmli musiqili 

didaktik oyundan həm ana dili məşğələsində, həm də musiqi 
məşğələsində istifadə etmək mümkündür. 

Maraq doğuracağım nəzərə alaraq həmin musiqili didaktik 
oyunun ssenarisini təqdim edirik (Oyun III-IV siniflər üçün 
nəzərdə tutulur). 

Sinif otağı Novruz bayramımn əsas atributlan olan rəngli 
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şamlar, səmənilər, al rəngə boyanmış yumurtalar, milli çərəzlər, 
şirniyyatlar olan xonçalarla bəzədilmişdir. 

I apancı (oğlan): Əziz uşaqlar, bu gün biz sizə xalqımızın 
ən qədim bayramı olan Novruz bayramı haqqında kiçik bir süjet 
təqdim edəcəyik. 

II apancı (qız): Çalışacağıq ki, qədim milli bayramımızla 
bağlı musiqili-nəğməli sözlərlə sizə maraqlı məlumatlar verək. 

I apancı: Novruz bayramı hələ Sasanilər dövründən çox- 
çox əvvəllər xalqımız tərəfindən bahann gəlişi münasibətilə qeyd 
edilmişdir. 

n apancı: Bu el bayramı uzun illər, əsrlər boyu xalqımız 
tərəfindən təkmilləşdirilmiş, sevə-sevə qorunmuş və gələcək 
nəsillərə çatdınimışdır. 

Musiqi müəllimi «Bayram gəlir elimə» mahnısını musiqi 
alətində ifa edir, ifaçı şagirdlər (oğlan və ya qız) mahnını 
oxuyurlar. Bayram libası geymiş dörd şagird (qız) rəqs edir. 

Musiqi sona çatır. 
I apancı: Əziz uşaqlar, indi isə sözü sizə-şagird 

yoldaşlanmıza veririk. 
n apancı: Onlar sizə bayram ovqatı bəxş edən xalq 

yaradıcılığından nümunələr söyləyəcəklər. 
I şagird - Novruzda bütün Azərbaycan xalqı ev-eşiyini 

təmizləyir. 
n şagird - Təmizlik sağlamlıqdır. 
in şagird - Günəş girməyən evə həkim girər. 
IV şagird - Novruzda hamı təzə libas geyinər. 
V şagird - Gözəllik ondur, doqquzu dondur. 
VI şagird - Novruzda evlərdə şirniyyat süfrəsi açılar, ora 

müxtəlif çeşidli ləziz nemətlər düzərlər. 
VII şagird - Novruzda süfrəyə əsasən yeddi növ nemət 

qoyurlar. 
VIII şagird - Tann deyir: səndən hərəkət, məndən bərəkət. 
XI şagird - Tarlada izi olmayanın, süfrədə üzü olmaz. 
Zəng çalınır (musiqi müəllimi musiqi alətində özü ifa edə 

bilər, yaxud da texniki vasitələrdən istifadə etməklə 
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musiqi səsləndirə bilər). Musiqi sədalan altında dörd oğlan rəqs 
edir, qurşaq tutur, çiyinlərini bir-birinə vura-vura mübarizlik əzmi 
nümayiş etdirirlər. Nümunə sona çatır, hamı əl çalır. 

I apancı: Əziz uşaqlar, indisə xonçalardakı qırmızı 
yumurtalan sizə sinfimizin Kosası paylayacaq. Yumurta 
'döyüşündə qalib gələni Kosa özü mükafatlandıracaq. 

Musiqi müəlliminin və şagirdlərin ifasında «Novruzum» 
nəğməsi səslənir və nəğmənin müşayiəti ilə Kosa yanındakı 
təlxəklə gülüş doğuran məzəli hərəkətlər edə-edə sıraya düzülmüş 
şagirdlərə yaxınlaşıb, onlara müxtəlif rəngli yumurta paylayır. Bu 
mərhələ musiqinin sonuna qədər davam edir. Musiqi sona çatır. 
Kosa öz Təlxəyi ilə oyunun başlandığım bildirir. Hər bir qalibə 
yaxınlaşır, «əhsən, çempion, sənin Novruz bayramın mübarək 
olsun!»,- deyə qalib gələnləri tərifləyir. Təlxək onu yamsılayır və 
deyir: «A Kosa, belə deməzlər ey, deyərlər ki, hər Novruz 
bayramında səni əlaçı kimi təbrik edək». 

Kosa cavab vermək əvəzinə, qaliblərin adını bir-bir sayır, 
uşaqlar adı çəkilənləri ürəkdən alqışlayırlar. 

Kosa: Uşaqlar, axı biz sizə söz vermişdik ki, qalibləri 
mükafatlandıracağıq. Bəs necə? Buyurun, mükafatınıza yiyə 
durun. Qalibləri «A Kosa, Kosa gəlsənə» nəğməli-musiqili rəqslə 
mükafatlandınnq. İfa etmək Kosa ilə Təlxəkdən, əl çalmaq 
sizdən! 

Musiqi sədalan altmda (musiqi müəllimi ifa edir) Kosa ilə 
Təlxək rəqs edə-edə oxuyurlar. Hamı əl çalır. 

6 şagird irəli çıxır. 
I şagird - Kosa, bizim sənə bir neçə sualımız var. Əgər sən 

suallann cavabını düzgün tapsan, sənə hamımız birlikdə, xorla bir 
düzüm oxuyacağıq. 

Kosa - Yaxşı, razılaşdıq. Elə isə, deyin gəlsin. 
I şagird - Birincisi, mən özüm deyəcəyəm- Yonulmuş daş 

yerdə qalmaz, yonulmamış əldə qalmaz. Bu nədir? 
Kosa - Bunu bilməyə nə var ki... Bu, atalar məsələdir. Gör 

atalann nə böyük hilonəti var. Hamı yonulmuş daşı sevir. 
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Onu elində saxlayır. Yonulmamışa heç kəs yiyə durmur, əslində 
yonulmuş daş olduğu kimi, yonulmuş və yonulmamış uşaqlar da 
var ha.. .Hamı gülür. 

II şagird - Kosa, mən sənə bir tapmaca deyəcəyəm: 
On iki bənövşə idik bu tağda. 
On iki ovçu idi bu dağda. 
Xanlar, Bəylər hərəyə birini vurdu, 
Neçəsi qaldı bu tağda. 
Kosa - Hə, bu bir az ağır tapmaca oldu. Sən atalann 

böyüklüyünə bax e... Şerdə tapmaca düzəldiblər. Adını da 
qoyublar, qoşma tapmaca. Bir de tapmacanı de, qoy bu boş 
başımla möhkəm fikirləşim. 

n şagird tapmacanı təkrar edir. 
Kosa - Hə, tapdım. On iki bənövşədir, on iki ovçu. 

Ovçulardan birinin adı Xanlar, o birinin də adı Bəylər. Deməli, 
birini Xanlar vurub, birini də Bəylər. Qaldı on bənövşə. 

III şagird - Kosa, sən qoşma-tapmacanı yaxşı tapdın. Mən 
isə sənə bayatı - tapmaca deyəcəyəm: 

Men aşiqəm çay keçdim. 
Soyundum çayı keçdim. 
Altı camış, yüz keçi. 
Əlimdə çayı keçdim. 

Kosa - Doğrudan da bu, lap ağır tapmaca oldu. Sən işə bax. 
Görəsən o kimdir ki, yüz dənə keçi ilə altı dənə camışı götürüb 
əlinə çayı keçib. Deyəsən, bu, mən girən kol deyil. 

Apancı - Kosa, mən sənə kiçik izahat verim. Bizim klassik 
ədəbiyyatda «üz», «yüz» kimi ifadə edilir. Yəni, dilimizdə bəzi 
hecalar əvvəllər qapalı heca olmuşdur. İndi yəqin başa dündün ki, 
tapmacadakı üz sözü yüz yox, üz kimi başa düşülməlidir. 

Kosa - Ay pir olmuş, elə de ki, altı camış dərisi, üzü keçi 
dərisi olan çanğı əlinə götürüb çayı keçmisən də. Hamı əl çalır. 

rv şagird - Kosa, əgər sən bu bayatı-tapmacanı tapa 
bildinsə, demək artıq sən atalanmızın yaratdığı tapmacalann 
sirrini öyrəndin. Ona görə, bir bayatı-tapmaca da mən demək 
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Əzizim, qəssab ağlar, 
Öldürər, qəssab ağlar. 
Ölən qoyun ağlamaz. 
Öldürən qəssab ağlar. 

Kosa - Soğan. Qəssab sənin anandır, əlin də bıçağı. Qoyun 
da soğandır. Anan bıçaqla onu soyur, gözlərindən də şorultu ilə 
yaş tökülür.Hamı əl çalır. 

I şagird - Mən sənə üç dənə sadə tapmaca deyəcəm: 
Çeşmədən su gəlir, ondap sonra nə gəlir? 

Kosa - On bir. 
I şagird - Atamda var, anamda var, bibimdə yoxdur? 
Kosa-«B» hərfi. 
I şagird - Bir, ayının anası, iki, ayının atası, üç, balası, neçə 

edər hamısı? 
Kosa - Üç. 
Hamı əl çalır. 
Apancı - Əzizim, Kosa. Sən bizim uşaqlann bütün 

suallanna ətraflı cavab tapdığın üçün uşaqlann kvinteti xorla sizə 
bir düzüm ifa edəcəklər. Onlan gənc pitimçilər qrupu və 
çırtmıçalar, oğlanlar müşahidə edəcəklər. Sən də uşaqlann 
hamısını rəqsə dəvət edə blərsən. 

Kvintet xoru oxuyur: 
Düzüm 

Üşüdüm, ay, üşüdüm. 
Dağdan alma ^ıdım. 

Almalanmı aldılar. 
Məni yola saldılar. 
Mən bu yoldan bezaram. 

Dərin quyu qazaram. 
Dərin quyu beş keçi. 

Beşi də erkək keçi. 
Erkək qazanda qaynar, 
Mahmud yanında oynar. 

Mahmud getdi oduna. 
Qarğı batdı buduna. 

Qarğı deyil, qamışdı Beş 
barmağım gümüşdü. 

Gümüşü verdim tata, 
Tat mənə qanad verdi. 
Qanadı verdim quşa, 
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Quş mənə dan verdi. 
Dannı səpdim yerə, 
Göy səməni göyərdi. 

Uşaqlann xorla dediyi düzüm sonna yetir, ardınca 
«Novruzu» rəqsi çalmır. Kosa, uşaqlar və qonaqlar birlikdə rəqs 
edirlər. Bayram sonna yetir. 

7.8. Estetik tərbiyənin zəruri şərtləri 

Pedaqoji ədəbiyyatda estetik tərbiyənin şərtləri barədə az 
da olsa məlumatlar vardır. Qeyd etdiyimiz kimi, akademik Mehdi 
Mehdizadə, professorlar Əliheydər Həşimov, Vidadi Xəlilov və 
başqalan estetik tərbiyənin təşkili və heyata keçirilməsi zamanı 
məlum prinsiplərə istinad edilməklə yanaşı bir sıra zəruri şərtlərə 
də əməl olunmasını vacib sayırlar. Müəlliflərin filmncə, estetik 
tərbiyə işinin təşkili zamanı uşaqlann, yeniyetmələrin və 
gənclərin yaş və fərdi xüsusiyyətlərinin, qavrama 
qabiliyyətlərinin, istedad səviyyələrinin nəzərə alınmasını, 
ardıcıllığın, sistemliliyin, tədriciliyin gözlənilməsini, incəsənətin 
ayn-ayn növlərindən yerli-yersiz istifadə olunmasını, ailə, məktəb 
və ictimaiyyətin əlbir fəaliyyətinin təmin olunmasını və sair ən 
vacib şərtlərdən hesab edirlər. Fikrimizcə, estetik tərbiyənin 
təşkili zamanı istər ailədə, istər uşaq bağçalannda, istərsə də orta, 
orta-ixtisäs və ali məktəblərdə sadalanan şərtlərə əməl olunması 
çox vacibdir. Lakin bütün bunlarla yanaşı estetik tərbiyənin 
təşkili zamanı təkcə hansı şərtlərə əməl olunmasını sadalamaqla 
kifayətlənmək olmaz. Həm də həmin şərtlərə necə əməl 
olunmasınm praktik mahiyyəti, məzmunu barədə də ətraflı 
məlumat vermək çox lazımdır. 

Təcrübə və müşahidələr gösterir ki, təlim-tərbiyə 
müəssisələrində estetik tərbiyənin təşkili ilə bilavasitə məşğul 
olan musiqi, nəğmə, rəqs, tesviri sənət və ədəbiyyat müəllimləri 
və sinifdənxaric, dərsdənkənar, məktəbdənkənar tədbirlərə 
rəhbərlik edən mütəxəssislər bu şərtlərə ya əməl etmir, ya özləri 
bildikləri kimi əməl etməyə çalışır, ya da öz işlərini proqram 
materiallan çərçivəsində həyata keçirməklə bu şərtlərə əməl 
etmələrini güman edirlər. Xüsusilə kənd rayonlannda uşaqlann 
estetik tərbiyəsinin təşkilinə başdansov 
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du yanaşırlar. Rayonlanmızın məktəblərində bir sıra rayon 
mərkəzlərində yerləşən məktəblər istisna olunmaqla, əlöər kənd 
məktəblərində musiqi, təsviri sənət dərslərinin hesabına digər 
fənlər tədris olunur, sinif jumallan isə dərs yükünün yerinə 
yetirilməsi naminə formal doldurulur və imza edilir. 

Musiqi dərslərində musiqi alətlərindən istifadə olunmur, 
uşaqlara musiqi proqramlannda nəzərdə tutulan mahnı və 
melodiyalar əvəzinə bayağı mahnılar öyrədilir. Musiqi dəməkləri, 
bədii yaradıcılıq dəməkləri təşkil olunmur və beləliklə, yetişən 
nəslin nümayəndələri bilərəkdən bədii zövqdən məhmm olurlar. 
Vaxtilə Uşinski yazırdı ki, əgər sinif oxu5nırsa məktəb oxuyur, 
əgər məfaəb oxuyursa, bütün xalq oxuyur. Təəssüf ki, bu sözləri 
bizə aid etmək olmaz. 

Şagirdlərin estetik tərbiyəsinin inkişafında mühüm rol 
oynayan fənlər içərisində oxu (ana dili) və ədəbiyyatm xüsusi rolu 
vardır. Hər hansı bir ədəbi-bədii nümunənin, avazla, təmkinlə, 
bölgülərlə sərbəst, heca və əmz vəznlərinin tələblərinə uyğun 
şəkildə ifadə olunmasına uşaqlan alışdırmaq ən mühüm şərtlərdən 
hesab olunur. Xüsusilə klassiklərimizin o cümlədən. Nizami 
Gəncəvinin, Saib Təbrizinin, Məhəmməd Füzulinin, Əssar 
Təbrizinin, Seyid Əzimin, Abbasquluağa Bakıxanovun, Abbas 
Səhhətin, Mirzə Ələkbər Sabirin müxtəlif ölçülü, müxtəlif 
vəzndən olan şerləri düzgün tələffüz olunmaqla, şerin ölçüsü, 
təqdisi, vəzni və forması baxımından bütün tələbləri 
gözlənilməklə uşaqlara öyrədilməlidir. Şerlərin ifası zamanı əl, 
qol hərəkətlərinin, üz, göz mimikalannm, avazlanma gözəlliyinin, 
intonasiya bədiiliyinin müvafiq prinsiplərə, tələblərə uyğun 
yerinə yetirilməsi mühüm şərtlərdən hesab olunur. 

Ədəbiyyat dərslərində, dəməklərində proqram 
materiallarından əlavə müəllimin seçdiyi poetik nümunə öz 
gözəlliyi, nadir estetik dəyəri ilə şagirdləri özünə elə cəlb 
etməlidir ki, onlar Azərbaycan poeziyasının bədii-estetik 
qüdrətinə valeh olsunlar. Fikrimi daha müfəssəl şəkildə 
aydınlaşdırmaq üçün bir nümunəyə müraciət edək. 

Məlum olduğu kimi, Abbasquluağa Bakıxanovun yaradı- 
cıllığı X sinifdə tədris olunur. Lalan proqram materiallannda onun 
yaradıcılığı üçün aynlmış saatlar onun bütün yaradıcılığı və bu 
yaradıcılığa daxil olan cəlbedici estetik nüanslarm, şairin poetik 
qüdrətindən doğan gözəlliklərin hamısı haqqmda 
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şagirdlərə məlumat vermək üçün kifayət etmir. Ona görə də 
çalışmaq lazım gəlir ki, şairin poetik nümunələrindən elələri 
seçilsin ki, bu nümunələr şagirdləri valeh etsin ve onlann estetik 
dünyagörüşünü zənginləşdirsin. 

Əgər müəllim məlumatlarmm birini aşağıdakı şəkildə 
verərsə, fikrimizcə, buna nail ola bilər: 

- Uşaqlar, Abbasquluağa Bakıxanov ensiklopedik biliyə 
malik şair olmaqla yanaşı, həm də nasir, tarixçi, filosof, dilçi, 
aqronom, folklorşünas, coğrafiyaçı, riyaziyyatçı bir mütəfəkkir 
kimi dünya alimlərinin diqqətini özünə cəlb etmişdir. Əgər o, 
«Gülüstani-İrəm»də Azərbaycanın və Dağıstanın coğrafiyasını, 
dilini, adət-ənənələrini, etnik tərkibini, deraoqrafıyasmı, ərəblər, 
türklər, monğollar tərəfindən işğal olunmasını, Ağqo- yunlu, 
Qaraqoj^lu və Səfəvi dövlətlərinin ictimai-iqtisadi, coğrafi 
xülasəsini, İran-Rusiya müharibəsi dövründə Gülüstan sülhü ilə 
Azərbaycanın bölüşdürülməsini verirsə, onun atmosferinin, 
biosferinin, coğrafi şəraitinin gözəlliyini özünəməxsus şəkildə 
şərh edirsə, «Kəşfül Qəraüb», yəni «Qəribə Kəşflər» əsərində 
Xristofor Kolumbun Amerika qitəsini kəşf etməsini, Şimali və 
cənubi Amerika ölkələrinin atmosferi, iqlimi, coğrafiyası, əhalisi 
haqqında məlumat verməklə yanaşı, qitənin estetik gözəlliyini 
xüsusi zövqlə qələmə alır. Bakıxanov bütün əsərlərini xüsusi 
zövqlə, özünəməxsus estetik-bədii məharətlə şərh edir. Onun 
bədii yaradıcılığına daxil olan qəzəllər, qəsidələr, müxəmməslər, 
poemalar, təmsillər, mənzumələr və mürebbelər bu baxımdan 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onun çox nadir mürəbbələrindən 
birinə diqqət edək: 

Sanma, şahim, hər kəsi sən aşiqanə yar olur. 
Hər kəsi sən dostmu sandın, bəlkə ol əğyar olur. 
Aşiqanə bəlkə ol aləmdə bir dildar olur. 
Yar olur, əğyar olur, dildar olur, sərdar olur. 

Dörd misradan ibarət olan mürəbbedə şair öz sevgilisinə 
böyük hörmət əlaməti olaraq «şahim» deyə müraciət edir. 
Bakıxanov kimi digər klassiklərimiz də qadın gözəlliyini yüksək 
qiymətləndirir və bu gözəlliyin qarşısında baş eyirlər. Məsələn, 
Şah İsmayıl Xətai, iki milyon yarım kvadrat kilometr ərazini 
özündə birləşdirən bir hökmdar, Böyi^ Türk dünyasının ən 
nəhəng Sultanı olduğu halda, sevgilisinin gözəlliyi önündə əyilir, 
bu gözəlliyi özündən, hətta öz böyüklüyündən də uca tutur: 
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Qızıl gül bağı bustanım, nə dersən, 
Fəda olsun sənə canım, nə dersən... 
Xətai çün can ilə səni sevdi. 
Sevən ölsünmü, Sultanım, mənə dersən, 

- deməklə sevgilisini Sultan hesab edir və onun gözəlliyinin 
önündə ölməyə hazır olduğunu söyləyir. Bakıxanov da bu mənada 
sevgilisinə «Şahim» deyir. Lakin Xətaidən fərqli olaraq o, 
sevgilisinə nəsihət verərək deyir ki, hər kəsi aşiqanə yar hesab 
eləmə. Bəlkə o sənə əğyardır. Ona görə yaxşı düşün, onu yaxşı 
öyrən, unutma ki, sənin sevdiyin insan yar da ola bilər, əğyara da 
çevrilə bilər, səninlə dildar da ola bilər, sənin sərdann da ola bilər. 

Gəlin indi şerin başqa bir estetik görkəmini nəzərdən 

Sanma şahim hər kəsi sən aşiqanə yar olur 
Hər kəsi sən dostmu andın bəlkə ol əğyar olur 

Aşiqanə bəlkə ol aləmdə bir dildar olur 
Yar olur əğyar olur dildar olur sərdar olur 

Şerin gözəlliyi odur ki, hər bir misra həm sağdan sola, həm 
də yuxandan aşağı eyni formada oxunur. 

Sanma şahim hər kəsi sən aşiqanə yar olur. 

Sanma şahim 
hər kəsi sən 
aşiqanə 
yar olur 

Hər kəsi sən dostmu sandın DƏ kə ol əğyar olur. 

Hər kəsi sen 
dostmu 
sandın bəlkə 
ol əğyar olur 

Aşiqanə bəlkə ol aləmdə bir dildar olur. 

Aşiqanə 
bəlkə ol 
aləmdə bir 
dildar olur 
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Yar olur, əğyar olur, dildar olur, sərdar olur. 

Yar olur 
əğyar olur 
dildar olur 
sərdar olur 

Göründüyü kimi yüksək poetik məntiqə malik olan şerin 
əvəzsiz bir estetik görkəmə malik olması poeziyanın həndəsə ilə 
üzvü surətdə əqaləsini göz önünə gətirir. Sağdan sola oxunan 
misralar, yuxarıdan aşağıya oxunanda da hər bir misra bir 
kvadratda yerləşir. 

Musiqi dərslərində də estetik tərbiyənin təşkili ilə bağlı bir 
sıra şərtlərə əməl olunması vacib sayılır. 

Məlum olduğu kimi, musiqi dərslərində müəllimdən dərsi 
mərhələlər üzrə aparması tələb olunur. Həmin mərhələlərdən biri 
də musiqi dinlənilməsi mərhələsidir. Bu mərhələdə isə dinlənilən 
hər hansı musiqi nümunələrinin mahiyyətinin şagirdlərə düzgün 
aydmiaşdıniması əsas şərtlərdən hesab olunur. Mövcud 
proqramlarda musiqi əsərlərinin dinlənilməsi üçün nəzərdə 
tutulan nümunələr sırasında muğamlar üstünlük təşkil edir. 
Xüsusilə professor Oqtay Rəcəbovun müəllifliyilə hazırlanmış 
proqramlarda muğamlann demək olar ki, hamısı müvafiq 
siniflərdə səsləndirilməsi və dinlənilməsi üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Dərsin bu mərhələsində səslənən hər bir muğam 
parçası ilə bağlı verilən məlumatlar şagirdləri bir tərəfdən milli 
koloritə yaxınlaşdırırsa, ikinci tərəfdən onları öz milli mədəniyyət 
nümunələrinin tarixilə tanış edir. Üçüncü bir tərəfdən isə 
dinlənilən muğamlar məktəblilərin estetik tərbiyəsinin 
formalaşdırılması üçün çox mühüm amilə çevrilir. Ona görə də 
ayn-ayn siniflərdə səsləndirilən muğamlar, muğam parçalan 
barədə müvafiq olaraq belə məlumatlardan istifadə olunması 
məsləhətdir. Biz bu barədə «Muğamlar estetik tərbiyənin mühüm 
vasitəsidİD) yanmfəslində ətraflı məlumat verəcəyik. 
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7.9. Estetik tərbiyənin kütləviliyi 

Elmi pedaqoji ədəbiyyatda məktəbdənkənar tərbiyə 
müəssisələrində estetik tərbiyənin təşkili məsələləri də öz əksini 
tapır. Dərsliklərdə, dərs vəsaitlərində, monoqrafiyalarda, 
dissertasiyalarda, elmi məqalələrdə bu məsələnin mahiyyəti, 
məqsəd və vəzifələri, həyata keçirilməsi yollan və sair haqqında 
çox dəyərli mülahizələr söylənilir, ideya və müddəalar irəli 
sürülür, dəyərli məsləhətlər verilir. Bu, yaxşıdır. Lakin bəzi 
müəlliflər məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində uşaqların, 
yeniyetmə və gənclərin estetik tərbiyəsilə bağlı qəti hökmlər 
verirlər. Məsələn, müəllifin biri estetik tərbiyənin həyata 
keçirilməsinin formalannm beş olduğunu, başqa birisi isə on 
olmasını hökm şəklində irəli sürür. Belə çıxır ki, məktəbin 
məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrilə əlaqəsi zamanı estetik 
tərbiyənin təşkili üçün konkret formalar vardır və bu formalardan 
savayı digər formalann müəyyənləşdirilməsinə heç bir ehtiyac 
yoxdur. Unutmaq olmaz ki, məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri 
termininin özündə bir nisbilik vardır. Çünki 50 il bundan qabaq 
məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri deyəndə 5-10 müəssisə 
nəzərdə tutulurdusa, bu gün həmin müəssisələrin sayı yüzlər- 
lədir. İkinci bir tərəfdən məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində 
uşaqlann, yeniyetmə və gənclərin estetik tərbiyəsinin təşkili 
formalan zaman-zaman dəyişmiş, bəziləri sıradan çıxmış, 
yararsız sayılmış, bəziləri isə öz məzmununu günün aktual 
tələblərinə müvafiq olaraq dəyişmişdir. Ona görə də 
məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində estetik tərbiyənin 
təşkilindən danışarkən qəti hökmlər vermək olmaz. Bəzi 
mütəxəssislər uşaqlann, məktəblilərin estetik tərbiyəsinin 
təşkilinə konkret sərhədlər qoyurlar. Belə çıxır ki, uşaqlann, 
məktəblilərin estetik zövqlərinin formalaşdınimasmı təlim- 
tərbiyə müəssisələrindən kənarda təşkil etməyin əleyhinə çıxırlar. 
Bizim fikrimizcə, belə bir fikirlə razılaşmaq düzgün sayıla 
bilməz. Əksinə, uşaqlann, məktəblilərin estetik tərbiyəsini 
hərtərəfli inkişaf etdirmək üçün onlan təlim- tərbiyə 
müəssisələrindən kənara çıxarmağın çox mühüm əhəmiyyəti 
vardır. Çünki uşaqlann, məktəblilərin təlim- tərbiyə 
müəssisələrində qazandığı estetik zövq daha geniş auditoriyada 
cilalanır və formalaşır. Ona görə də bu mənada estetik tərbiyənin 
kütləvililiyinin təmin olunması çox vacib amillərdəndir. 

Elmi pedaqoji ədəbiyyatda estetik tərbiyənin kütləviliyi 
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nin təmin olunması barədə ən çox Avropa, Qərb, xüsusilə rus 
alimləri yazsalar da, Azərbaycan pedaqoqlannm da bu məsələ 
barəsində söylədikləri fikirlərə də rast gəlmək olur. Bizim 
fıkrimizcə, estetik tərbiyənin kütləviliyinin təmin olunmasım iki 
mənada başa düşmək olar. Dar və geniş mənada. Bir var uşaqlar, 
məktəblilər, yeniyetmə və gənclər tərbiyəçinin, müəllimin və ya 
hər hansı bir adamın nəzarəti altında əvvəlcədən planlaşdınimış 
bir şəkildə kinoya, tamaşaya, gəzintiyə, ekskursiyaya, konsertə və 
sairə gedirlər və müəyyən zövqlər qazanırlar. Bir də var ki, onlar 
valideynlərilə, qohum- əqrəbalan ilə gəzintilərə, tamaşalara, 
şou-konsertlərə müstəqil şəkildə gedirlər. Bu zaman onlar həm 
zövq alır, həm özündən yaşlılann bu tədbirləri izləməsinin şahidi 
olur, həmin tədbirlər haqqında görkəınli şəxslərin, hətta dövlət 
adamlarmın fikirlərini müşahidə edir. Bu zaman onlann bəziləri 
bu tədbirlərdən daha çox mütəəssir olur, özü də bu tədbirlərin 
iştirakçısı olmağa cəhd göstərir. Ya kinıəsə gül verir, ya kimdənsə 
avtoqraf alır, ya görkəmli bir incəsənət xadimilə əl- ələ verir, 
ondan təşəkkür qazanır və s. Bu isə estetik tərbiyənin 
kütləviliyinin daha geniş mənada başa düşülməsi deməkdir. 

Bugünkü məktəbli üçün ardıcıl vasitələr artıq bir o qədər 
də maraq doğurmur. Onlar vizual vasitələrin, kompüter 
texnologiyasının, İnternet şəbəkəsinin gücündən istifadə etməyə 
daha çox meyl göstərirlər. Çünki onlar bu vasitələrin köməyilə 
daha çox zövq alır və daha geniş dünyagörüşü qazanırlar. Ona 
görə də onlar dünya şöhrətli estrada ulduzlan, incəsənət 
xadimlərilə görüşməyə^ onlara qulaq asmağa, tamaşa etməyə 
üstünlük verirlər. 

Biz estetik tərbiyənin kütləviliyinin təmin olunması, 
deyəndə əgər bir tərəfdən uşaqlann, yeniyetmə və gənclərin belə 
tədbirlərə cəlb edilməsini nəzərdə tuturuqsa, digər tərəfdən belə 
tədbirlərin özünün respublika miqyasında kütləviləşdirilməsini 
nəzərdə tuturuq. Çünki şəhər mühitində belə kütləviliyin 
paytaxtımızda təşkili nə qədər asandırsa, onlann kənd 
rayonlannda təşkili bir o qədər də çətindir. 

Estetik tərbiyənin kütləviliyindən danışarkən kütləvi 
tədbirlərin formalan haqqında da bir neçə söz deməyə ehtiyac 
duyulur. Məlumdur ki, bu gün şou-konsertlər, şou-proqramlar, 
estrada ulduzlann konsertlərinə daha geniş meydan verilir. Bu 
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yaxşıdır. Lakin analanmızm laylalan əsasında yaranan 
muğamlanmızla bağlı şou-konsertlərin, kütləvi tədbirlərin təşkili 
və uşaqlann, yeniyetmələrin və gənclərin belə tədbirlərə cəlb 
edilməsilə heç kəs maraqlanmır. Nə üçün həyata göz açan hər bir 
özbək uşağı öz milli tənburunu əlinə götürüb öz milli 
melodiyasını çala bilir, yaxud 4-5 gürcü uşağı bir yerə yığılan 
kimi öz milli nəğmələrini iki, üç, hətta dörd səslə oxuya bilir, 
yaxud hind məktəblisinin ilk nəğməsi raqa olur, yaxud yapon 
uşağına oxu deyəndə, qaqalm oxuyur, indoneziyalı uşaq patet 
oxuyur, qazax uşağı küy oxuyur, qırğız uşağı kü oxuyur, 
azərbaycanlı uşağına oxu deyəndə fikirləşməli olur. Bunun isə bir 
səbəbi var. Uşaqlanmıza muğam oxumağı, onu dinləməyi, ona 
tamaşa etməyi təlqin, edə bilmirik. Bəzən səbəb gətiririk ki, 
muğam uşaq üçün deyil, bəzən düşünürük ki, uşaq muğamı başa 
düşmür, bəzən isə uşağın muğam oxuması vaxtını gözləməyi 
bəhanə gətiririk. Altıq yavaş-yavaş unuduruq ki, muğamlanmızm 
kökündə, nüvəsində analanmızm laylası dayanar. Ən dəhşətlisi 
budur ki, evlərimizdə ana laylası, beşik nədəsi səslənmir. 

Bir laylanın mətninə diqqət edək: 
Lay-lay dedim yatasan. 
Qızıl gülə batasan. 
Qızıl gülün içində. 
Şirin yuxu tapasan. 

Görün nə qədər böyük arzu-istəkdir. Ana öz balasının qızıl 
güllərin içərisində uyımasmı arzu edir. Başqa bir laylada isə ana 
gör bir nəyi arzu edir: 

Mən aşiqəm gündə mən. 
Kölgədə sən, gündə mən. 
İldə qurban bir olar. 
Sənə qurban gündə mən. 

Bu laylada isə ana öz körpəsinə hər gün qurban getməyə 
hazır olduğunu birmənalı şəkildə arzu və bəyan edir. Özü də bu 
arzunu ana könül nəğməsilə, milli muğamımız üstündə oxuyur. 

Təəssüflər olsun ki, bu gün analanmız öz körpələrini 
yatızdırmaq üçün ana laylasından, beşik nəğməsindən yox, 3mxu 
dərmanmdan istifadə edirlər. Onlar ımudurlar ki, bu nəğməni 
uşaqlara oxumaqla, onlan mənəvi cəhətdən 
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saflaşdınr və fiziki cəhətdən sağlam edir. Çünki layla uşağın 
qanına işləyir, milli koloritin bünövrəsini qoyur. Həmin səda, bu 
xoş ahəng uşağın təxəyyülündə ömürlük yuva salır və onun 
yaddaşına əbədilik hopur. Yuxu dərmanı isə onun beynini 
zəhərləyir. Uşaq dərmanla yatmağa alışır ki, bu da gələcək də 
onun digər kimyəvi dərmanlann mütəmadi qəbul etməsinə şərait 
yaradu*. 

Bugün çox az ailələr tapılar ki, onların evində «Bayatılar», 
«Laylalan> kitabı olsun. Deməli, analanmız, balalanna layla 
oxumur, laylalar qəlblərdən silinir. «Laylalan> kitabından imtina 
etsək, deməli, milli-mənəvi dəyərlərimizdən billə-bilə 
uzaqlaşınq. 

Heç olmasa laylalanmızı digər milli mənəvi dəyərləri- 
mizlə əvəz edək. Yəni layla oxumağı bilməyən analanmıza 
muğam ifaçılannm lent yazılarmdan istifadə etməyi məsləhət 
görək. Məgər Xan Şuşinskinin «Şuşanın dağlan». Fatma 
Mehrəlıyevanm «Kəsmə şikəstəsi». Aşıq Şakirin «Şirvan 
şikəstəsi», Sara Qədimovanın «Qarabağ şikəstəsi». Zeynəb 
Xanlarovanın «Ana» mahnısı. Aşıq Ədalətin «Yanıq Kərəmi», 
Habilin «Segahı», Ramiz Quliyevin «Mahm»u ana laylası qədər 
əziz, həzin, lirik, ürəyəyatımlı, qəlboxşayan, ruha qida verən, 
insanı məftun edən və ləzzətli deyilmi?! 

Artıq bu məsələ ilə bağlı həyəcan təbili çalmağın vaxtı 
çatmışdır. Gənc analanmıza laylalar, bayatılar, oxşamalar, 
nazlamalar öyrətməyin yollanm axtarmalıyıq. Orta ümum- təhsil 
məktələrimizdə proqram materiallanmızda nəzərdə tutulan 
muğamlanmızın dinlənilməsi mərhələsini təşkil etməyin 
zəruriliyi barədə müvafiq orqanlar qarşısında məsələ 
qaldırmalıyıq. Muğam gecələrinin təşkili ilə əlaqədar dərindən 
düşünməliyik. Muğam gecələrinə uşaqlann, yeniyetmələrin, 
gənclərin apanimasını təşkil etməliyik. Heç olmasa muğam 
gecələrinin lent yazılarma məktəblilərin tamaşa etməsi üçün 
tədbirlər prlanı hazırlamalıyıq. 

Əslində muğam gecələrinin təşkili də problem olaraq qalır. 
Buna baxmayaraq bir sıra muğam korifeylərimiz belə gecələrin 
təşkilinə şəxsi təşəbbüsləri ilə olsa da cəhd edirlər. Belə 
gecələrdən biri görkəmli kaman ustası Habil Əliyev tərəfindən 
çox nadir bir formada təşkil olunmasını təqdirəlayiq hadisə hesab 
edirik. Bu sətirlərin müəllifi həmin muğam axşamında iştirak 
etmiş və bu tədbiri isə estetik tərbiyənin 
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kütləviliyinin təmin olunmasının ən mühüm amili hesab edərək, 
onun haqqında bir tədqiqat materialı hazırlayıb gələcək nəsillərə 
çatdırılmasını zəruri saymışdır. 

«Rast»ın interaktiv təqdimatının estetik dəyəri 
adlandırdığımız bu materialı ona görə tədris vəsaitinə daxil 
etməyi məqsədəuyğun hesab etdik ki, bu materialı oxuyan 
məktəblilər yeniyetmələr, gənclər və digər zümrələrdən olan 
adamlar xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərindən biri olan 
muğamlarımızın necə qüdrətli bir estetik tərbiyə vasitəsi 
olduğunu qiymətləndirə bilsinlər. Bu materialdan həm orta 
ümumtəhsil, həm orta ixtisas, həm də ali məktəblərin musiqi 
məşğələlərində istifadə olunması yaxşı olardı. 

7.10. Muğamlar estetik tərbiyənin mühüm vasitəsidir 

«Muğam» sözünün etimoloji mənası haqqında müxtəlif 
ehtimallar vardır. Hansı ki, bu ehtimallann əksəriyyəti həqiqətə 
uyğun deyil. Bunun isə bir neçə səbəbi vardır ki, onlardan ən 
başlıcası XX əsrin 20-30-cu illərində Sovet hakimiyyətinin ilk 
illərində rus imperiyasının diktəsilə Azərbaycan milli koloritinə 
qısqanclıqla yanaşılmış, milli folklorumuza, milli 
ədəbiyyatımıza, milli musiqimizə, xüsusilə milli muğam 
jannmıza pantürkist-panislamist damğası vurularaq onlan təhrif 
edilmiş şəkildə təqdim etməyə cəhd göstərmişlər. Buna da bu və 
ya digər mənada nail olmuşlar. 1921-ci ildən başlayaraq 
muğamlanmızı ehkam kimi təqdim edərək hətta dövlət 
səviyyəsində onun ifa edilməsini yasaq etmişlər. Həmin il Maarif 
Komissan Mustafa Quliyev muğamlanmızı və omm ən həzin 
çalğı aləti olan tan mə&əblilər, yeniyetmələr və gənclər 
tərəfindən ifasını yasaq etmişdir. Nəticədə muğamın türk əsilli 
olması yavaş-yavaş yaddaşlardan silinməyə başlamışdır. 
Əvəzində muğam- lanmızm fars və ərəb mənşəli olması barədə 
təbliğat maşını işə düşmüşdür Odur ki, 30-40-cı illərdə, həmçinin 
50-60-cı illərdə dərc olunmuş əsərlərin böyük əksəriyyətində 
muğamlan, muğam şöbələrinin, guşələrinin, müqədimələrin, 
diringilərin, rənglərin adlannm da fars və ərəb mənşəli olmalan 
barədə şərhlər ədəbiyyatda çoxalmağa başlamışdır. Təəssüflər 
olsun ki, bugün də bəzi tədqiqatçılar, musiqişünaslar 
muğamlanmızın etimoloji mənalanm izah 

511 



etməyə çalışanda həmin ənənəyə üstünlük verirlər. Unutmaq 
olmaz ki, nə ərəb, nə də fars dilində «muğam» sözü yoxdur. 
Muğam sözü türk mənşəli sözdür. Araşdırdığımız türk xalqlanmn 
bütün ensiklopedik nəşrlərində «mukam» sözü «maqam», 
«makom» kimi işlənilir və improvizasiyalı melodiya mənasında 
başa düşülür. 

1992-ci ildə İstambulda çap olunmuş «Türk Lehceleri 
sözlügü» adlı 3 cildlik lüğətdə muğam sözü Türkiyə türkcə- sincə 
makam, Azəri türkcəsincə muğam, Başkırt türkcəsincə makon, 
Kazax türkcəsincə makam, Kırgız türkcəsincə mukam, Özbək 
türkcəsincə makom. Tatar türkcəsincə mokam. Türkmən 
türkcəsincə mukom və Uyğur türkcəsincə mukam kimi 
göstərilmişdir. Maraqlıdır ki, yüz mindən artıq türk sözlərini 
özündə əks etdirən sözlükdə muğam sözü cüzi fonetik fərqlə 
yazılsa da hamısı eyni mənanı ifadə edir. 

Uyğur dilində araşdırdığımız ədəbiyyatlarda isə Uyğur dili 
qrupuna daxil olan türk xalqlanmn hamısının dilində, yəni həm 
Uyğur, həm Kaşğar, həm Xotan, həm də Dolan türklərinin dilində 
«muğam» «mukam» şəklində ifadə olunur. Orası da maraqlıdır 
ki, rus dilində «On iki uy^r muğamlan» (Dvenadtsat Uyqurskix 
muqamov) adlı əsərlərin hamısında on iki uyğur muğamlannın 
Uyğur, Kaşğar, Xotan, Dolan və İli xalqlanna məxsus olması 
konkret faktlarla sübuta yetirilir. 

Uyğ^ muğamlannın adlan əsasən rəqəmlərlə ifadə edilir. 
Birinci mukam, ikinci mukam, üçüncü mukam, dördüncü 
mukam, beşinci mukam, altıncı mukam, yeddinci mukam, 
səkkizinci mukam, doqquzuncu mukam, ommcu mukam, on 
birinci mukam, on ikinci mukam. 

Əsasən Çində yaşayan Uyğurlar muğamlan ilə yanaşı 
rəqslərini də rəqəmlərlə sıralayaraq adlandınrlar. 

Bu o deməkdir ki, qədim Türk xalqlan muğamlan da, 
rəqsləri də rəqəmlərlə sıralayaraq adlandırmışlar. Buradan çıxış 
edərək demək olar ki, Azərbaycan türkləri də Sasanilər dövrünə 
qədərki dövrə qədər öz muğam və rəqslərini rəqəmlərlə 
nömrələyərək adlandırmışlar. 

21-30-cu illərə qədər Azərbaycan rəqslərinin adlan da 
rəqəmlərlə adlandınimışdır. Bir nömrə rəqsi, iki nömrə rəqsi və 
sair. Bu bir həqiqətdir ki, bu rəqslərin bir qismi dövrümüzə qədər 
öz adı ilə gəlib çıxmışdır. Məsələn, «Altı nömrə», «On dördü», 
«Yüzbiri» və sair. Ermənilər həmin rəqslərin bəzilə- 
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rini bizdən öz adı ilə oğurlayaraq ermənicə adlandırmışlar. Bu 
gün erməni məclislərində sevilən «Dasincors» rəqsi elə bizim 
«On dördü» (ermənicə «dasincors» «on dörd» deməkdir) rəqsidir. 
Bunlar isə deməyə əsas verir ki, rəqslərimiz kimi muğamlarımız 
da rəqəmlərlə adlandınimışdır. Bunu qədim Türk tayfalanndan 
olan, bu günə kimi öz mukamlanni rəqəmlərlə adlandıran 
Uyğurlar kimi Azəri Türkləri də öz muğamlannı əvvəlcə 
rəqəmlərlə adlandırmış və zaman keçdikcə zənginləşən, həcmi və 
forması genişlənən muğamlarımızın da şöbə və güşələrinin yeni 
adları da meydana gəlmişdir. Burada bir neçə amili də nəzərə 
almaq lazımdır. II əsrdən başlayaraq Fars-Sasani istilası dövründə 
maddi vəziyyəti, rifahaİı pisləşən Azəri Türklərinin bir qismi 
Yaxın və Orta Şərq ölkələrinə səpələnmişdir. Şübhəsiz, həmin 
ölkələrdə məskunlaşan Azərilər özləri ilə apardıqlan niədoniyyət 
nümunələrini də özlərinə həmdəm etmişlər. İkinci bir tərəfdən, 
ölkəni tərk edənlərin içərisində muğam ifaçılannm olmasını da 
istisna etmək olmaz. Ona görə də muğamlanmızın onların şöbə və 
guşələrinin adlannın bir qismi yer adlan ilə bağlıdır. 
Muğamlanmızın «Bayatı-Şiraz», «Bayatı-İsfahan», 
«Bayatı-Əcəm», «Bayatı-Türk», «Hicaz», «Nəva», «Nişapun>, 
«Qatar», «KərMki», «Bayatı-Kürd», «Bağdadi» adlanması 
azərbaycanlıların başqa ölkələrə miqrasiyası ilə əlaqədar olması 
ehtimalı, fıkrimizcə, həqiqətə daha uyğundur. Uzun illər İraq iki 
hissədən ibarət olmuşdur. Birinci hissədə İraqi- Ərəb, yəni 
ərəblərin yaşadığı İraq, ikincisi isə İraqi-Əcəm, yəni türklərin 
yaşadıqları İraq. Araşdırmalar göstərir ki, ərəblər bütün qeyri 
ərəblər kimi türklərə də «Əcəm» demişlər. Türk tayfalarının, yəni 
əcəmi-türklərinin İraqda yaşaması isə çox qədim tarixə malikdir. 
Tarixi faktlara müraciət etsək. Qaraqoyunlu hökmdarları 
Cahanşah Həqiqi və Qara Yusifdən də qabaqki türkmanlar Azəri 
türklərinin Oğuz türklərindən qopan bir qoludur. Yazılı 
ədəbiyyatda həm «Türkman», həm «Türkbən», həm də 
«Türkmən» ifadələri vardır. Türkmanlar həmin Türk-Oğuz 
mənşəli Azəri-Türk qolundan yarananlardır. Qədim Türk 
abidələrində «Türkbən» deyiləndə isə «Türkmən» başa düşülür. 
Çünki «Türb> sözündən sonra gələn söz isə mürəkkəb sözün 
ikinci tərəfində dayanan «bən» «mən» deməkdir. Deməli, 
İraqi-Əcəmdə yaşayan Bayatların, yəni Oğuz türklərindən 
yaranan Bağat tayfalarından nəşət 

513 



edən Türkmanlarm yaratdıqlan muğam «Bayatı Əcəm» adlanır. 
Sasanilərin hakimiyyəti dövründə yaşayan azərbaycanlılar 

dövrün ideologiyasının orfoqrafiK və orfoepik normalanna təsiri 
nəticəsində muğamlan «Dügah» - ikihissəli, «Segah» - üçhissəli, 
«Çaharigah»-dördhissəli adlandırmışlar. Ayn-ayn dövrlərdə 
dügah, segah, çaharigah, pəncigah həm də ikinci, üçüncü, 
dördüncü və b^eşinci hissə kimi başa düşülüb. Bu gün 
muğamlarımızdakı «Pəncigah» sözü də «beş hissəli» yox, 
«beşinci hissə» mənasında işlənir. 

Muğamlanmızın adlarmdaıİkı «Dəşti», «Mahur», «Rə- 
hab», «Şah Xətai», «Azərbaycan», «Osmanlı», «Vilayəti», 
«Rast», «Mənsuriyyə» və sairin bir qismi Sasani dövründən 
əvvəl, bir qismi isə həmin dövrdən sonrakı dövrlərdə mövcud 
olmuşdur. Məsələn, «Rast» muğamının «Maye», «Üssaq», 
«Hüseyni», «Vilayəti», «Raki», «Bayatı-türk» şöbə və guşələri 
Sasani hakimiyyəti dövründən əvvəlki dövrlərdə mövcud 
olmuşdur. 

«Şur» dəstgahmdakı «Bərdast», «Maye», «Şahnaz», 
«Xacəstə (Xacə-ahəstə)», «Pəngah», «Simai-Şəms», «Sarəng» 
şöbə və guşələrinin adlannın isə əksəriyyəti sırf Azərbaycan sözü 
olduğunu nəzərə alsaq, deməliyik ki, Azərbaycan muğamlannın 
şöbə və guşələrinin, həmçinin muğam dəstgah- lannın adlan 
əsasən Azərbaycan-Türk mənşəli olmuşlar. Zaman keçdikcə 
ictimai, iqtisadi, siyasi, mədəni hadisələrin təsiri nəticəsində 
onlann adlan müvafiq dəyişikliklərə uğramışdır. 

Bugün Çində, Hindistanda, Ərəbistanda, İranda, 
Pakistanda, İndoneziyada, Yaponiyada, Monqolustanda, 
Afrikanın bir neçə ölkəsində, Malaziyada, İraqda, Özbəkistanda, 
Qırğızıstanda, Gürcüstanda, Ermənistanda, Əfqanıstanda, 
Türkiyədə muğam oxunur. 

Türk muğamlarından danışanda deməliyik ki, bütün Türk 
dünyası muğam oxuyur. Məlum olduğu kimi, dünyada 200 
milyondan artıq türk vardır. Böyük türk xalqlannm muğamlannın 
isə özünəməxsus spesifik forma və məzmun çalarlan vardır. 
Məsələn, Anadolu muğamlan. Osmanlı muğamlan. Moğol 
muğamlan, Dəşti-Qıpçaq muğamlan, Uyğur muğamlan, Kaşğar 
muğamlan, Xotan muğamlan, Dolan muğamlan, İli muğamlan. 
Qaqauz muğamları, Rumeli 
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muğamlan, Qaşqay muğamlan, Aynallı muğamlan, Karaim 
muğamlan, Qaraçay muğamlan, Balkar muğamlan, Tatar 
muğamlan, Qaraqalpaq muğamlan, Noqay muğamlan, Salur 
muğamlan-hamısı bir-birindən fərqlənirlər. Bundan başqa, türk 
etniklərinin də muğamlan vardır. Bunlarm içərisində Kumık, 
Baraba, Qaraqalpaq, Şor, Avakan (Xaous), Soyan (Tuvalılar), 
Dalqan, Oron, Oroşen, Ulç, Udigey, Even, Evek, Cukçi, Nanay, 
Cuvaş, Oyrot, Moqay, Başqurt, Knmçaq, Tota muğamlannı da 
qeyd etmək olar. 

Demək olar ki, bütün qitələrdə muğam mövcuddur. 
Amerika, Avropa, Asiya, Avstraliya, Avro-Asiya qitələrinin 
hamısında muğam vardır. Bu gün Avropada 10 milyondan artıq 
törk (o cümlədən bir qismi Azəri tür^) vardır. Almaniyada, 
İngiltərədə, Fransada, Avstraliyada, İspaniyada, İtaliyada, 
İsveçrədə, Belçikada yaşayan milyonlarla azərilər və türklər 
muğam ifaçılığma bö)^ məhəbbətlə yanaşır və onu yaşadırlar. 

Dünyanın ən böyük ölkələrindən olan Çində və 
Hindistanda y^ayan türk tayfalan da muğamı bənzərsiz bir sevgi 
hissilə ifa edir və yaşadırlar. Hələ XX əsrin 50-ci illərində Çində 
30 milyon türkdilli uyğur xalqlann yaşaması barədə informasiya 
və statistik rəqəmlər vardır. Yəqin ki, onlann sayı bir neçə dəfə 
artmışdır. Deməli, Çində muğama olan məhəbbətin, marağın və 
meylin də təsir dairəsi genişlənmişdir. Çindəki uyğurlar muğamı 
kiçik və iri həcmli vokal partiyası kimi oxuyur və xalq çalğı 
alətlərində ifa edirlər. 

Bir sıra tədqiqatçılar Uyğur muğamlannm iki növdən ibarət 
olmasını göstərirlər. Biz bu filo-ə bir qədər dəqiqlik gətirmək 
istəyirik. Uyğur muğamlanmn növü doğurdan da ikidir. Lakin 
Çində yaşayan uyğurlann 12 muğamı sıra sayma uyğun birinci, 
ikinci, üçüncü, dördüncü və sair kimi adlan- dınlırsa. Orta 
Asiyada, xüsusilə Qazaxıstan və Özbəkistanda yaşayan uyğurlar 
isə öz muğamlannı müvafiq olaraq <<Rab>, «Çabiyyat», 
«Müsavirab>, «Carigah», «Pəncgah», «Üzzal», «Üşşaq», 
«Əcəm», «Bayat», «Nəva», «Segah», «İraq» adlandınrlar. 
Məşhur uüğur bəstəkan K.X.Kucamyakovun tədqiqatlanna görə 
Uyğur muğamlannm yaranması IV-V əsrlərə aiddir. Lakin 
K.X.Kucamyakovun bu fikrinə də münasibətimizi bildirmək 
istərdik. Fikrimizcə, K.X.Kucamya- 
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kov keçmiş SSRİ məkanında yaşayan uyğurların muğamlannın 
IV-V əsrlərdə yaranmasım nəzərdə tutur. Unutmaq olmaz ki, 
Çində yaşayan uyğurlar hələ eramızdan əwəl burada 
məskunlaşmış və burada da öz milli mədəniyyət nümunələrini, 0 
cümlədən muğamlannı yaratmış yə onlan sıra ı saylan ilə 
adlandırmışlar. K.X.Kücamyakovun qeyd etdiyi kimi Orta 
Asiyada yaşayan uyğurların öz muğamlannın bəzilərini 
«Pəncigah», «Carğah», «Nəya», «Segah», «İraq» kinai adİan- 
dmlması həmin muğamların doğrudan da IV-V əsrlərdə 
yaranmasına bir işarədir. 

Çünki həmin əsrlərdə yaranan bir sıra türk xalqlannın 
muğamlannda da həmin adlara rast gəlmək mümldindür. Uyğur 
muğamlannın adlanndakı «Rab>, «Cabiyyat», «Müşavirən», 
«Bayat» sözləri isə deməyə əsas verir ki, Uyğur muğamlannın 
tarixi bir qədər də qədim dövrlşrə gedib çıxır. Əgər Uyğur 
muğamlanndakı «Bayat» muğamı onun Azərbaycan muğamlan 
ilə qohumluğuna (yəni Bayat tayfalan olan azərbaycanlıların 
yaratdıqlan muğamlarla qohumluğu nəzərdə tutulur - F.S.) bir 
işarədirsə, Azərbaycan mu- ğamlanndakı «Raki» uyğur sayağı 
mənasını bildirir və bizim muğamlanmızın da Uyğur muğamlan 
ilə qohum olması faktını bir növ təsdiq edir. Əski türk dilində 
«R^b> sözü rəqəm mənasını bildirir. Həmin sözdən yaranan 
«Rakam» sözü bu gün də demək olar ki, bütün türk xalqlannm 
dillərində eyni mənam bildirir. Araşdırdığımız bütün ərəb - fars 
sözlüklərində nə «rak», nə də «raki» sözünə rast gəlmədik. 
Deməli muğamlanmızdakı «Rak» və «Raki» sözlərinin heç birisi 
ərəb və fars sözləri deyil. Buradan çıxış edib deyə bilərik ki, 
uyğurlann «Rab> muğamı türk sözü olan «rab> sözündən olub 
rəqəm, özü də birinci rəqəm mənasını bildirir. «Raki» muğam 
şöbəsi isə birinci Azərbaycan muğamı olan «Raşb>m birinci 
şöbəsi kimi oxunmuş, sonra «Əraq», «Pəncigab> «Raki» silsiləsi 
kimi ifa edilmişdir. Vaxtilə «Rasb>ın tərkibində <^aki- Hindi» də 
oxunmuşdur. 

Muğamlanmızın adlanndakı «Hindi» sözünün də 
aydınlaşdınimasma ehtiyac vardır. Təsnifatına görə türk dilləri 
Qərbi Hun və Şərqi Hun qruplanna bölünürlər. Qərbi Hun 
qrupuna Bulqar qrupu (xəzər və çuvaş dilləri), Qğüz qrupu 
(qədim oğuz və türkmən dilləri), Oğuz-bulqar yanmqrupu (qədim 
peçen və qaqauz dilləri). Quz səlcuq yanm qrupu 
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(qədim səlcuq, osman, Azərbaycan və osmanlı dilləri) Qıpçaq 
qrupu (tatar, başqurd, qumuq, noğay, qaraqalpaq, qazax dilləri), 
Qarluk qrupu (türk, qaraxanda türkü, müasir türk, özbək, uyğur 
dilləri) dilləri daxildir. 

Şərqi Hun qrupu dillərinə isə oğuz, qədim uyğur^, tuvin, 
yaqut, xal^s, sor, san uyğur, qırğız və petay dilləri daxildir (Bax. 
F.R.Zejmalov. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. Bakı, 
ADU-nin nəşri, 1959, səh. 11). Yuxanda sadaladığımız «Rak» və 
«Rakam» sözlərinə «Orxan-Yenisey» (V əsr), «Gültəkin» (VİII 
əsr), «Kudatku-bilik» (XI əsr) «Divani- lüğətit-türk» 
kitabələrində də rast gəlmək olar. Qırğızıstanın Açin-taş kəndində 
tapılmış və üzərində türkcə yazılmış yazıları olan ağacda da bu 
söz vardır. Maraqlıdır ki, XIX əsrdə Çin-Türküstanında türk 
xalqlanmn həyatından bəhs edən və yüz səhifəyə yaxın olan 
kağızlardakı fraqmentlərdə də bu sözə daha çox räst gəlmək olur. 

Bütün bunların isə bir əsası vardır. Bu əsas ondan ibarətdir 
ki, çox- saylı türk dillərinin hamısı bir birinə qohum dillərdir. 
Dünyanın ən görkəmli dilçiləri olan H.YiMarr, S.Y.Malov, 
H.A.Baskakov kimi görkəmli tədqiqatçılann əsərlərinə istinadən 
deyə bilərik ki, türk dilləri əsasən Qərbi Hun, Şərqi Hun qruplanna 
bölünürlər. N.A.Baskakovun tədqiqatlanna istinad etsƏk, 
deməliyik ki, türk dillərinin hamısı Hun dilləri qrupuna daxil 
olduğu üçün muğam adlannm oxşarlığının məhz bu səbəbdən 
yaranmasına qəti şübhə etmək olmaz. Yeri gəlmişkən Hun 
dillərinin formalaşmasma təsir edən ən başlıca amillərdən birinə 
də diqqət edək. Qədim Hun- Türklərinə şöhrət gətirən türk 
dünyasının bö)dik qğlu Atillanm (400-453) bu sahədəki 
xidrnətlərini qeyd etməriıək olmaz. O, Almaniya, İtaliya, 
Rumıniya, Yuqoslaviya, Macarıstan, Avstraliya, Çexoslovakiya, 
Şərqi Rusiyanı işğal edəndən sonra həmin ölkələrdə böyük 
türkçülüyün, həmçinin türk dilini və türk mədəniyyətini təbliğ 
etmiş və sadaladığımız dövlətlərdə də türk muğamlannm əsasını 
qoymuşdur. 

Bir neçə kəlmə də ^«Mahur-Hindi» haqqında. «Mahur- 
Hindi» muğamının yaranması böy^ «Hind-Türk» dövlətinin 
banisi, dövlət xadimi, sərkərdə, alim, şdir, xəttat, ıriemär və 
nəhayə.t musiqiçi-bəstəkar Zəhirəddin Baburun (1483-1530) adı 
ilə bağlıdır. Babur muğamı çox sevmiş və bütün Şərq 
ölkələrindən, o cümlədən Şah İsmayıl Xətainin idarə etdiyi 
Səfəvilər dövlətindən də muğam ifaçılanm öz ölkəsinə- 
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Hindistana dəvət etmişdir. «Mahur» muğamının Hindistanda bir 
pərdə zildən ifası məhz onun sarayında, uzaq Hindistanda ifa 
edildiyi üçün «Mahur» muğamının ikinci bir forması olan «Mahur 
Hindi» muğamı yaranmışdır. «Raki-Hindi»nin yaranması da 
həmin ehtimala daha uyğundur. 

Daha bir muğamımız olan «Humayun» muğamının 
Moğollar imperiyasının adı ilə bilavasitə bağlı olması ehtimal 
olumu*. Bu ehtimalın isə həqiqətə daha yaxın olmasını 
əsaslandıran tarixi faktlar da vardır. 

Humayun Böyük Moğollar İmperiyasının hakimlərindən 
biridir. XVI əsrin II yansmda Moğollar imperiyasına başçılıq edən 
Humayun sonradan hakimiyyətdən uzaqlaşdınimışdır. Yalnız 
1544-cü ildə Azərbaycan-Səfəvi dövlətinin başçısı Şah İsmayılın 
oğlu I Şah Təhmasibin köməkliyi ilə yenidən hakimiyyətə 
gəlmişdir. Bunun sayəsində isə Şah Təhmasib Qəndəhan ələ 
keçirmişdir (Bax. АСЕ, 1984, səh. 267). Zəhirəddin Baburun oğlu 
olan Humayun Qəndəhan Səfəvilərə güzəştə getdikdən sonra 
Kabili və Dehlini tutmuş və 1556-cı ilə qədər hakim olmuşdur. 
1556-cı ildə Dehlidə onun şərəfinə azərbaycanlı memar Məras 
Mirzə Qiyas tərəfində «Humayun məqbərəsi» salınmışdır (Bax, 
АСЕ, səh. 278). 

Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, «Humayun» muğamı 
Türk-Moğollannın ən böyük imperiyasının başçısı Humayunun 
adını daşıyır. Lakin bu heç də o demək deyil ki, «Humayun» 
muğamı orta əsrlərdə yaranmışdır. Qədim türk sözü olan 
«Humayun» sözünün qədim türklər üçün çox müqəddəs söz 
olmasını nəzərə alsaq, «Humayun» muğamınm orta əsrlərdən 
daha əvvəlki tarixlərdə yaranması ilə bağlı başqa bir ehtimalı da 
söyləmək olar. 

«Humay^> sözü «Huma» sözündən yaranmışdır. Qədim 
türk mənbələrində Huma quşu «Cənnət quşu», «Şahlıq quşu» 
mənasında işlədilib. Sonralar Şahlıq quşuna Humayun deyilib. 
Böyük Türk-Moğollannın başçısı Zəhirəddin Baburun öz 
övladma Humayun adının verməsi faktı da bizim ehtimalımızın 
doğru olduğuna dəlalət edir. 

Ümumiyyətlə desək, türkdilli xalqlann Türk-Oğuz, 
Türk-Moğol, hətta Dəsti-Qıpçaq qolu ilə birbaşa bağlı olan muğ^ 
adlannm tarixi çox qədim dövrlərə «Bayatı-Türk», «Osmanlı», 
«Xocəstə», «Bayatı-Əcəm», «Raki», «Şüştən>, «Mavərənnəhn>, 
«Humayun» və sair bu qəbildən olan muğamlardandır. 
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7.11. «Rast» muğamının interaktiv təqdimatının estetik 
dəyəri 

Məlum olduğu kimi «interaktiv» sözü «son dərəcə aktiv» 
mənasını verir. Hazırda dünya təhsil sistemində interaktiv təlim 
üsulundan siniflərdə, auditoriyalarda daha geniş şəkildə istifadə 
olunur. Yəni məşğələdə bütün öyrənənlərin hamısını 
aktivləşdirmək yolu ilə yüksək nəticələr almağa üstünlük verilir. 
2004-cü il mayın 17-də «Azəmeftyağ» neft emalı zavodunun 
Mədəniyyət sarayında Habil Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 
«Rast» dəstgahının 6 müğənninin iştirakı, məhz hamısının bütün 
şöbə, guşə, təsnif və mahnılann ifasında interaktiv iştirakı 
muğamın sensasiyaya səbəb olan təqdimatına rəvac vermişdir. 

Muğam gecəsindən aldığımız təəssüratı aşağıdakı 
üslubda təqdim etməyi daha məqsədəmüvafıq hesab etdik. 

May ayının 17-sində «Azəmeftyağ» neft emalı zavodunun 
mədəniyyət sarayında Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti, 
prezident təqaüdçüsü, bənzərsiz muğam ifaçısı, görkəmli kaman 
ustadı Habil Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə «Rast dəstgahı» 
adlı muğam axşamına dəvət alanda içimdə, daxilimdə, mənəvi 
dünyamda intəhasız bir sevgi hissi baş qaldırdı. Bu sevgi hissinin 
zəngin məna çalarlan vardı. Birincisi 0 idi ki, muğamla nəfəs alan, 
Azərbaycan musiqisini ömrünün bənzərsiz yaraşığı hesab edən 
bir pedaqoq alimin muğam axşamına seçilib-sayılaraq dəvət 
olunması, ikincisi, dəvətnamədə Habil Əliyevin öz dəsti-xətti ilə 
<q)rofessor Fərahim Sadıqov» yazılması, üçüncüsü isə, 
muğamlanmızın, xüsusilə «Rast» dəstgahımızın tədricqn 
unudulduğu, onlara ogey münasibət bəslənildiyi, bəzi cılız ifaçılar 
tərəfindən muğamlanmızın eybəcər bir şəkildə oxunduğu,şit və 
bayağı mahnılan ilə xalqın bir növ zəhləsini tökən müğənnilərin 
teleulduza çevrildiyi, telekanallann reklamçılannm hər gün 
«filankəsi görmək istəyirsinizsə, filan şadlıq evinə gəlin» deyərək 
bar-bar bağırdıqları və içərilərində bir dənə də olsun ürəyə"'atımlı 
muğam ifaçısının təqdir edilmədiyi bir dövrdə muğamlanmızın 
anası sayılan «Rast»ın yeni bir üslubda 
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təqdimat mərasiminə dəvət olunmağım mənim üçün hər şeydən 
əziz idi. Böyük fəxarət hissi və vətəndaşlıq duyğusu ilə qardaşım, 
Azərbaycan qarmon sənətində layiqli yeri, xidməti və xüsusi 
çəkisi olan Abutalıbla və Dövlət Təhlükəsizliyi Orqanının 
mayoru oğlum Rasimlə muğam axşamına yollandıq. Nəhayət 
səbrsizliklə gözlədiyim muğam axşamı başlandı. Muğam 
axşamını Millət Vəkili, şair Zəlimxan Yaqub açdı. Habil Kamanı, 
«Rast»ın ifaçılanm salamladı. «Rast» dəramədi səsləndi. Ağzına 
qədər dolu olan zalda tamaşaçılar sanki dəramədin sona çatmasını 
gözləyirdilər. Adama elə gəlirdi ki, onlar «Rast»m hansı üslubda, 
hansı formada təqdim olunmasını səbrsizliklə gözləyirdilər. 
Hamının diqqəti ansambim qeyri-adi düzülüşünə yönəlmişdi. 
Doğurdan da bu düzülüş heç vaxt rast gəlmədiyimiz bir nizam idi. 
Bu qeyri-adi sıranın sol yanmdairəsində 6 müğənni bərqərar 
olmuşdu, sağ yarısında tarzən, balabançı, zərb aləti ustası 
(nağara), kamançaçı və ansamblın başqanı Habil Kaman 
əyləşmişdi. 

Dəraməd sona yetən kimi ifaçılar qrupunun apancı 
müğənnisi Zahid Quliyev «Maye Rast»m debütündə teşnə 
ürəklərə sərin su çiləyirdi. Adama elə gəlirdi ki. Zahid öz payına 
düşən şöbəni oxuyandan sonra Sahib İbrahimov, Almaz Orucova, 
Sevinc Sänyeva, E.Hüseynov, Əsgər Əhmədov da öz 
növbələrində müvafiq şöbələri, guşə və avazatları oxuyacaqlar. 
Amma belə olmadı. Sözün əsil mənasında möcüzəli «Rast»m 
möcüzəli təqdimatı hamı kimi mənim də könlümə hakim kəsildi. 
Mən «Rast»ın möcüzəli hikmətlərini təxəyyülümə köçürə-köçürə 
ömrümün on mənalı günlərindən birini yaşayırdım. İçimdə baş 
qaldıran bir sual mənə muğama qulaq asmağa sanki mane olurdu. 
Elə bil kimsə mənə pıçıldayaraq deyirdi: Görəsən həyatda bundan 
da mənalı istirahət olarmı?! Daxilimdən gələn sual da gözəl idi, 
onun cavabı da gözəl idi. Amma «Rast»a qulaq asmaq onlardan 
da gözəl idi. Özümü bir təhər ələ ala bildim. Elə bu zaman 
füsünkar «Uşşaq» başladı. Bax bu, gecənin möcüzələrindən biri 
idi. Ömrümdə görmədiyim və eşitmədiyim «Uşşaq»ın xorla ifası 
doğrudan da əsil möcüzə idi. Klassik şerin əruz vəznində 
«Uşşaq»ın ritmik ahəngi 6 istedadlı müğənnimizin zərgər 
dəqiqliyi ilə, Titanik bir tərzdə elə bir xoş ovqat bəxş edən 
ahənglə səslənirdi ki, elə bil ceyran öz göbəyini hamar daşa 
sürtür, artıq çoxdan yetişən müşgü-ənbər torpağa düşür və 
bihuşedici, ətirli bir 
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qoxu ətrafı bürüyür. «Uşşaq»m xorla ifası məni elə məftun 
eləmişdi ki, elə bil pərilər məni qanadlanna alıb hansısa bir 
arzumun, istəyimin pöhrəsinin həndəvərinə yaxınlaşdınb. Özüm 
də inana bilmədim ki, «Hüseyni» və «Ayaq»m ifası nə zaman 
başa çatdı. Bir də gördüm ki, artıq yenə xorla «Vilayəti» təsnifı 
oxunur. «Vilayəti»ni Bala Yaqub (Əsgər Əhmədovu hamı belə 
çağınr)oxudu, özü də çox təmkinlə. O, bəmdə şirin ləhcəsini 
qəzəlin beytlərindəki fəlsəfi fikirlərin qovşağından yaranan bir 
çələngə çevirdiyi məqamda Sevinc Sarıyevanın ətürpədici səsi 
eşidildi. Şəddi-Vilayətini (Vilayətinin zildən ifası) eşidənlər elə 
bil donub qalmışdılar. Bu məqamda pencəyinin, köynəyinin 
qolunu çirmələyib qolunun tüklərinin qalxmasına baxanlan 
gördüm Bəziləri isə heç kəsin hiss etmədiyi bir tərzdə əllərini 
ciblərinə salaraq dəsmal çıxarmaq və kövrəlmiş gözlərinin yaşını 
silmək istəyirdilər. Elə bu zaman mənim yadıma dahi şairimiz 
Səməd Vurğunun 1942-ci ildə Bakıda keçirilən muğam və xalq 
mahnılannm ifaçılıq sənətinin inkişaf etdirilməsi probleminə həsr 
olunmuş müşavirədəki söylədiyi aşağıdakı fikirləri düşdü: «Mən 
etiraf edirəm ki, bizim muğamlarda bədbinlik yoxdur. Nə üçün 
mən «Rast»a qulaq asanda ağlayıram? Mən heç bədbin 
olmamışam. Əgər adamlar bədbin olsaydılar, onda gərək hamısı 
ruhdan düşəydi, gedib qayalarda yaşayardı. ...Rast çalmanda onun 
elə əzəmətli yeri var ki, elə bil ki, qarşımdan karvan keçir, həyatı, 
təbiəti hiss edirəm» (Bax.N.Kazımov. Ümumtəhsil məktəblərində 
muğamların tədrisinə dair. Bakı, Çaşıoğlu, 2000, səh. 67). Böyük 
şairimiz demişkəıi, Sevinc Sanyeva doğurdan da «Rast»ın 
əzəmətli yerini böyük əzəmətlə oxuyurdu. Özü də elə oxuyurdu, 
elə bil tamaşaçıları əzəmətli bir heykələ çevirirdi. «Dilkeş»i Sahib 
İbrahimov başladı. Onun təmiz, məlahətli səsi, üzünün 
cizgilərindəki ədəb-ərkan ifadələrində adama daha tez çatırdı. 
«Dilkeş»i Almaz Orucova davam etdirdi. Nağıllanmızdakı, 
dastanlarımızdakı xatunları, Qətran Təbrizinin, Nizaminin, 
Füzulinin, Nəsiminin əsərlərindəki gözəlləri andıran Almazın 
oturuşu, milli koloritə uyğun geyimi, boyunbağısı, hətta qavalla 
davranışı «Dilkeş»dən həzz almağa sanki bir növ şərait yaradırdı. 
Elə bu zaman dinləyiciləri tilsimli bir dünyaya aparan kaman 
iniltisi eşidildi. Bu, Habil Kaman idi. Bizə elə gəlirdi ki. Habil 
Kaman bəzəkli bir gəlini-göy qurşağının 
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(qalaktikanın) 7 rəngini öz yeni donunda ehtiva edən, münəv- vər 
bir gəlini təqdim edir. Sürəkli alqışdan sonra: 

Nadan bu gözəl musiqinin sirrini bilməz, 
Aqil olana daima sirdaşdı muğamat. 

beytilə qəzəl üstündə Sahiblə Almaz «Dilkeş»ə rövnəq verdilər. 
Onlar qəzəli doğrudan da yaxşı seçmişdilər. Çünki zaldakı 
tamaşaçılara bu gecə həqiqətən muğamat əsil sirdaş idi. «Dilkeş» 
sonna yetirdi, tamaşaçı istəsə də, istəməsə də muğam qatan öz 
mənzilinə doğru gedirdi. Muğam qatan mənzilinə 
yaxınlaşa-yaxınlaşa daha şaqraq, daha şux muğam nəğmələri 
tamaşaçıya nikbin ruh təlqin edirdi. Muğam xorunun oxuduğu 
təsnif kimi: 

Mən sənə aşiqəm, sən də ey gözəl, 
İnsafa, mürvətə gələsən gərək... 

Təsnifm qismən oynaqlıq təcəssüm edən lirik 
melodiyasına bələnən, insana şux ovqat bəxş eləyən bu sözlərin 
sonunda tamaşaçılar Sahibin, Almazın solo ifası ilə yanaşı, 
onların duetinin şahidi oldular. Təsnifə muğam ifaçılarının xoru 
yekun vurdu. Bütün bunlar isə «Rast»a daha orijinal- estetik bir 
görkəm verirdi. «Kürdü»nü Zahid Quliyev başladı. Zahidin 
könüllərə nəşə verən abi-kövsər ləzzətli, büllur kimi saf səsinin 
tavana dəyib əks səda verməsi tarzən Elçin Həşimovu cuşə 
gətirdi. Elçinin tanndan qopan ritmik muğam melodiyası sanki 
dilə gəlib demək istəyirdi ki, «Kürdü» sözü kürd sözündəndir. 
Sözün kökündəki «kün> sözü «zirək», «nadinc», «dəcəl», 
«şuluq», «məcrasına sığmayan» (Kür çayının etimoloji mənası da 
bu qəbildəndir) mənasını verir. Elçinin biləyindəki zirəklik 
mizrab tutan barmaqlanna cəlb bir çeviklik ötürürdü, sanki Kür 
çayı məcrasından çıxmışdı. Elçinin tanndan ucalan bu coşğunluğa 
Elnur (kamança) qüvvə verirdi. Onlara Elşən (nağara) qoşuldu. 
Hər üçü cuşə gəldi, ləzgihənginin (ləzgi ahəngi) ritmik fonunda 
elə bir etizaz yarandı ki, sözlə ifadəsi mümkün olmayan bu ahəngi 
yalnız təcrübəli və səriştəli sənətkar Nizami Allahverdiyevin 
(balaban) səma kimi təmiz-dəm tomikası öz məcrasında saxladı 
və «şəddi-kürdü»nü özünə məxsus ustalıqla növbəti 
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mərhələyə gətirdi. Bu mərhələdə isə oynaq bir rəng «Zəmin- 
xarə» üçün bir növ zəmin yaratdı. 

«Zəmin-xarə»ni Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin 
salnaməsinə qızıl səhifə kimi yazan Habil Kaman müşayətə 
qoşularaq hamını məsti-xumar elədi. Almazla Sevincin hərəyə bir 
zəminxarə boğazı, Zahidin şaqraq zəminxarə naləsi şöbəni daha 
gözəlləşdirdi. Elə bu zaman Bala Habil (bundan sonra mən Elnuru 
belə adlandıracağam - F.S.) «Zəmin-xarə»ni Habilsayağı 
əvəzləndirdi. Tamaşaçılar onu və Habil Kamanı alqışlayırlar. 
Habil Kaman da öz növbəsində Habil məktəbinin layiqli 
davamçısına və tamaşaçılara ədəb-ərkan qaydalanna uyğun təzim 
edərək əl çaldı. Zahid Quliyev şöbəyə yekun vuraraq «Rast»a 
ayaq etməklə öz sərkərdəlik məharətini biruzə verir. Muğam xoru 
oxuyur: 

Yeri ha, yeri ha, küsmüşəm səndən, 
Aynlıq şərabın içmişəm səndən, a dilbər. 

Muğam xorunun oxuduğu təsnifın kadensiyasından sonra 
Bala Yaqub (Əsgər Əhmədov) «Şikəsteyi-fars»la dəstgahı davam 
etdirdi. Elə bu zaman qarşımızdakı sırada əyləşən, 
respublikamızın xalq artisti, istedadlı müğənni-bəstəçi, 
muğamlanmızın mahir ifaçısı Məmmədbağır Bağırzadə arxaya 
çönür və mənimlə yanaşı oturan Azərbaycan Televiziyasının 
musiqi baş redaksiyasının müdir müavini alim-şair dostum Vüqar 
Əhmədə pıçıldayaraq bildirir ki, bu oxunan şöbə «Şikəsteyi-fars» 
yox, «Xocəstə»dir. Bu, sağ tərəfimdə oturan Milli Olimpiya 
Komitəsinin sədr müavini, SSRİ, dünya və Avropa çempionu. 
Dünya kubokumm sahibi, Azərbaycan güləş məktəbinin 
korifeylərindən biri olan Xəzər İsayev üçün də maraqlı olur. 
Xəzər İsayev bu barədə mənim də fikrimi bilmək istəyir. 
Muğamın sehrindən çıxa bilmədiyimdən fikrimi gecə sona 
yetdikdən sonra bildirəcəyimi bəyan edirəm. Onlar razılaşırlar. 
Bir neçə saniyəlik söhbətə qoşulsam da qulağım Bala Yaqubun 
«Şikəsteyi-fars»ında idi. Şöbəni Almaz xanım davam etdirdi. O, 
onun üçün aynlan hissəni Üzeyir Hacıbəyov üslubunda 
səsləndirdi. Dahi Üzeyir bəyin «Leyli və Məcnun» operasında 
Leylinin Məcnuna müraciətini söylənilən üslubda biz Rübabə 
xanım Muradovadan, Zeynəb xanım Xanlarova 
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dan, Səkinə xanım İsmayılovadan dəfələrlə eşitmişik. Almaz 
xanımın bu üslubda oxuması Üzeyir bəy Hacıbəyovu, Şərqin ilk 
operası olan «Leyli və Məcnun»u da. Rübabə xanımı da (məzarı 
nurla dolsun). Zeynəb xanımı da. Səkinə xanımı da göz önünə 
gətirdi. Cavan olmasına baxmayaraq Almaz xanım doğrudan da 
«Şikəsteyi-fars»ı ustalıqla rövnəqləndirdi. O, ön sırada muğam 
axşamını böyük məhəbbətlə dinləyən, respublikamızın xalq 
artistləri Tükəzban xanım İsmayılova, Türkiyə Cümhuriyyətinin 
sabiq prezidenti demişkən, təkcə Azəri türklərinin deyil, bütün 
türk dünyasının böyük müğənnisi Sara xanım Qədimovaya 
imtahan verirmiş kimi daha məsuliyyətlə oxuyurdu. Axı Sara 
xanım da, Tükəzban xanım da Azərbaycan muğam sənətinin, 
muğam mədəniyyətimizin nadir inciləri- dirlər. Hər iki 
müğənnimizin başlarının hərəkəti ilə məmnunluğunu 
bildirmələrini nəinki Almaz xanımın, hətta o biri 
müğənnilərimizin imtahandan əla qiymət alması kimi yozmaq 
olar. Bütün şöbə və guşələrin ifasında özünü yaxşı göstərən gənc 
müğənni E.Hüseynov bu dəfə də «Şikəsteyi-fars»ın ona məxsus 
olan hissəsini «Sərvi zülfün kimi heç kəs pərişanlığı bilməz» 
mətləli qəzəl üstündə oxuyarkən həm şöbənin lirik kontekstini 
qəzəlin əruz vəznindəki ölçü və bölgülərinə ustalıqla 
uyğunlaşdıra bildi, həm də şirin avazı ilə tamaşaçdan razı saldı. 
Burada Bala Yaqubun «Şikəsteyi-fars» üstündə Nəbatinin 
«Yoxdu-yox» qəzəlinə müraciət edərək tamaşa- çılann rəğbətini 
qazanmasını xüsusi qeyd etmək lazımdır, ö, mərhum xalq 
artistimiz Yaqub Məmmədovun boğazlanm, gəzişmələrini elə 
dürüst şəkildə təqdir etdi ki, bütün tamaşaçılar öz alqışlarıyla 
görkəmli muğam ustadımızı xaturladılar, onun ruhən Habil 
Kamanın «Rast» gecəsinə qonaq gəlməsini zənn etdilər. Ulu 
Yaqubun Şəddi-şəkər zəngulələrinə tamarzı qalan tamaşaçılar 
«Şikəsteyi-fars»ın sonluğunda Sevinc Sanyevanm ecazkar 
səsindən qopan Segah nəfəsini eşitdilər. «Şikəsteyi-fars»ın Segah 
variyasiyasının müşayiətini Habil Kaman öz üzərinə götürür. 
«Habil-Segahı»nın rişələri hamını məftun edir. Bu rişələrdən 
süzülən Segahın əntiq sirrlərini Hacı Mailin «Nə olar, yar məni 
bircə dəfə yad eləsin» mətləli qəzəlinin poetik-fəlsəfi mənasını 
yavaş-yavaş açmağa başladı.' Yenə də Muğam xorunun ləzzətli 
deyişmələri eşidilir: Xor: Evləri var, ay aman, xana-xana, 

Mən kül oldum, ay aman^, yana-yana. 
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Solo (Zahid): Yaylığının ucu buta 
Xor: Məni saldın, ay aman^, yaman oda. 
İfaçılar «Rast»ıri zirvəsinə yüksəlirdilər. Bu zirvədə 

muğam vokalçılannm və instrumentalçılannm yarışı finala 
yaxınlaşırdı. Xorun kodensiyasmdan sonra Zahid «Əraq» 
başlayır, Sahib davam etdirir. Tar-kaman yanşır. Tamaşaçılar bu 
yanşı alqışlayır. Alqışlar altında Sahib özünəməxsus bir nəfəslə 
tamaşaçılann diqqətini özünə cəlb etməyə cəhd göstərir. Lakin 
tar-kamanın «Zəngi-Şütor» (dəvə zəngi deməkdir) sayağı 
düet-yarışı yenidən tamaşaçı alqışına səbəb olur. Zirvə 
yaxınlaşdıqca ifaçılann yarışı əsil rəqabət təsəvvürü yaradır. Qeyd 
etməliyik ki, bü rəqabət oxucunun düşündüyü digər rəqabətlərdən 
fərqli olaraq sağlam rəqabətdir. Bu sağlam rəqabətin isə ən ümdə 
məqsədi «kim daha çox alqış qazanacaq» prinsipinə xidmət edir. 
Beləliklə, «Rast»m zirvəsi sağlam rəqabət meydanına çevrilir. Bu 
meydanın yeganə ölçü vahidi, meyan isə tamaşaçı alqışı idi. 
Budur, rəqabət meydanının liderləri öz balansına daha çox alqış 
qazancından pay, türklər demişkən puan daxil edirlər. Rastın 
zirvəsinə öz bayrağını sancan Zahid «Əraq»ı yekunlaşdırmağı 
xatırladan gözəlliyi, estetik ricəti ilə seçilən nəfəs edir, 
tar-kamanın cavab gəzişmələri bitər-bitməz Sahib «Pəncgah»ı 
zirvənin sonuncu pikinə yüksəldir və estafeti Almaza ötürür, 
ondan təhvil alır və tamaşaçılardan daha bir alqış alır. Alqışlar 
səngiyən kimi Sevincin tutyə kimi dəyərli, ipək kimi təmiz səsi 
gəlir. «Rak» (buna Raki-Xorasanı da deyilir), «Qərai» bir- birini 
əvəz edir. Nəhayət Zahid zirvədə Cabban, Seyyidi, Hacı Hüsünü, 
İslamı xatırladan nəfəsini şaha qaldınr və alqışların müşayəti ilə 
«Rast»a ayaq verir: 

Füzuli ründü şeydadır, həmişə xalqa rüsvadır. 
Sorun kim, bu nə sevdadır, bu sevdadan usanmazmı? 

Muğam xoru «Rast» muğamı tonikasımn (mayəsinin) 
«sol» səsinə birgə yetişirlər. «Rast» sona yetir. Tamaşaçılar ayaq 
üstə «Rast»ı, onun ifaçılanm da, müşayətçi qrupu da, «Rast»ı yeni 
bir cazibədar üslubda, qeyri-adi formada, bir az mübaliğəli ifadə 
etsək, kosmik səviyyədə hazırlayıb təqdim edən respublikamızın 
xalq artisti, prezident təqaüdçüsü Habil Əliyevi sürəkli 
alqışladılar. Muğam axşamını yekunlaşdıran 
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Habil Əliyev dedi: 
- Əziz sənətsevərlər, sənətduyarlar. Xalq yaxşı ifaçı 

görmək istədiyi kimi, biz ifaçılar da yaxşı tamaşaçılar görmək 
istəyirik. Bu gün bizim nə yaxşı tamaşaçımız var. Hamınıza öz 
təşəkkürüzü bildiririk. 

Gecənin sonunda tamaşaçıların bir qismi beş-beş, on-on bir 
yerə yığışıb öz istək və arzulannı, arzu-diləklərini, gecədən 
aldıqlan təəssüratlarını bir-birlərilə bölüşür, bir qismi ifaçılarla 
görüşüb onlara öz minnətdarlıqlanm bildirir, bir qismi isə Habil 
Əliyevə bu möhtəşəm gecəyə görə təşəkkür edirdilər. Mən Xəzər 
İsayevin xahişinə əməl edib «Şikəsteyi-fars» haqqında 
bildiklərimdən ona məlumat verirdim. Başımıza yığışan 
adamlann saymın artdığını görüb özümü bir qədər yığışdırdım. 
Xəzər dedi: 

- Fərahim müəllim, xahiş edirəm «Şikəsteyi-fars» və 
«Xocəstə» barədə fikirlərinizi bildirəsiniz. 

Mən etiraz etmədim və dedim: 
- Əzizim Xəzər, əvvəla onu deyim ki, «Rast»a muğam- 

lanmızın anası deyiblər. Hələ XII əsrdə Nizami Gəncəvi 
«Xəmsə»də «Rast»ı birinci muğam hesab edir və Xosrovun 
şərəfinə təşkil edilmiş musiqi məclisində müğənni Nikisa ilk 
muğam kimi «Rast» oxuyur. Nizami onu belə şərh edir: 

Nikisa, necə ki, demişdi Şirin, 
Bir qəzəl oxudu, «Rast» üstə həmin. 
Maraqlıdır ki, ikinci müğənni Bardəd isə «Rast»ın 

«Uşşaq» guşəsini Xosrovun adından oxuduğu bir qəzəllə ona 
cavab verir. XIII əsrdə yaşamış böyük mütəfəkkirimiz Urməvi də 
«Rast»ı birinci muğam adlandmr. Həmin bu birinci ana 
muğamımızın tərkibi çox zəngin olmuş, Azərbaycanın ayn- ayrı 
bölgələrində bu zənginliyin oxşar, fərqli cəhətləri də olmuşdur. 
Səfıyəddin Urməvi (XIII əsr) «Rast»m 33 şöbə və guşədən ibarət 
olduğunu göstərir. Bir az yaxın zamanlara müraciət etsək 
deməliyik ki, XIX əsrdə Bakıda, Şirvanda, Qarabağda oxunan 
«Rast»ın şöbə və guşələrində müxtəliflik vardır. Professor Ramiz 
Zöhrabov «Muğam» kitabında (monoqrafiyasında) yazır ki, XIX 
əsrdə Bakı (Abşeron) musiqi məclislərində «Rast» dəstgahı 15, 
Şuşa (Qarabağ) məclislərində 18 şöbə və guşədən ibarət idisə, 
Şamaxı (Şirvan) məclislərində isə şöbə və guşələrin sayı 21-ə 
çatırdı. Nizami, S.Urməvi, Əbdülqadir Marağı, Üzeyir 
Hacıbəyov, Əfrasiyab 
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Bədəlbəyli, Əhməd Bakıxanov, Ramiz Zöhrabov, Kamil 
Əhmədovla bağlı olan mənbələrə istinad etsək, deməliyik ki, 
«Rast» dəstgahmda həm «Şikəsteyi-fars», həm də «Xocəstə» 
vardır. «Şikəsteyi-fars» sözü muğamlanmızın sırasına eramızın 
II- VII əsrlərində daxil olmuşdur. Məlum olduğu kimi. 
Sasanilər (İran hökmdarlan Ənuşirəvan, Keylər, Abbas və s.) 
Azərbaycanı 500 il əsarətdə saxlamış və Azərbaycan dili də, elmi 
də, mədəniyyəti də, incəsənəti də, eyni zamanda muğamlan da, bir 
növ farslaşdınimışdır. «Şikəsteyi-fars» da həmin dövrlərdə 
«Rast» dəstgahının tərkibinə daxil olmuşdur. «Fars-şikəstəsi» 
mənası verən bu sözün muğam ailəsinə daxil olması təsadüfü 
deyil. Çünki bu sözə qədər muğam ailəsində «Kəsmə-şikəstə», 
«Şirvan-şikəstəsi», «Qarabağ şikəstəsi» həm ad kimi, həm də 
şöbə və guşə kimi bu ailəyə mənsub idi. «Şikəsteyi-fars»a qədər 
«Rast» dəstgahmda «Xocəstə»nin olması ehtimalı da istisna deyil. 
«Xocəstə» sözünün lüğəti mənası türk mənşəli söz olan «Xoca» 
sözündəndir. Türk etimologiyasında «Xoca» xoşbəxt adama, 
insanlara xoşbəxtlik diləyən və bəxş edən müdrük adama və ya 
ağıllı və zəngin dünyagörüşə məxsus olan adama, müəllimə, 
alimə, ustada da deyərlər. Mahmud Kaşğarinin (XI əsr) 
«Divani-Lüğət türk» kitabında bu söz var. Güman etmək olar ki, 
«Xocəstə»nin melodiyası insanlarda şad, xürrəm və xoşbəxtlik 
hiss və duyğulan aşıladığı üçün «Xocəstə»də oxunan sözlər də 
belə hiss və duyğuları aşılamağa xidmət etməlidir. «Rast» 
sözünün lüğəti mənasındakı «düzlük», «doğruçuluq», «səadət» və 
«xoşbəxtlik» kimi məna çalarlan da deməyə əsas verir ki, 
«Rast»ın bütün şöbə və guşələrinin məna çalarlan birinci məna 
çalarlan ilə həmahəng səslənməsi məntiqə uyğundur. Məsələn, 
deyək ki, «Uşşaq» sözü əgər aşiqlərin, məşuqların, şəbu-hicran, 
vüsal-dəmi mənasını verirsə, məhz ona görə də «Uşşaq»ın ritmik 
oynaq ahəngi ilə aşiq və məşuq vəsf olunmalıdır. Deyilənlərdən 
belə qənaətə gəlmək olar ki, «Şikəsteyi-fars»dan əvvəl 
«Xocəstə»nin mövcud olması, sonrakı dövrlərdə onlann həm 
müstəqil, həm fərqli, həm də oxşar formada ifa olunmasını da 
məqbul saymaq mümkünsə, şöbənin «Xocəstə» adlandınimasını 
da məqsədəuyğun hesab etmək olar. Bu baxımdan biz 
Məmmədbağır Bağırzadənin fikrilə razılaşmaya bilmərik. 

Qaldı ki, muğamlann tarixi, onlann adlannm yozumu ilə 
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bağlı bəzi tədqiqatçıların onların həm tarixilə, həm də adlannm 
yozumu ilə bağlı bütün faktlarm ərəb və fars folkloru, 
etnoqrafiyası, məntiqi, əsgi astrologiyasma tərəf dartması ilə qəti 
razılaşmaq olmaz. Unutmamalıyıq ki, muğamlanmız təkcə zövq 
mənbəyi deyil, onlar həm də Azərbaycan xalqı ilə yanaşı bütün 
Şərq xalqlannm müxtəlif ictimai-iqtisadi formasiyası yollan dövrü 
üçün səciyyəvi olan həyat hadisələri, biosferi, coğrafiyası, tarixi 
hadisələri barədə dinləyicidə zəngin təsəvvür yaradır. Götürək elə 
bu gün təqdim olunan «Rast»ın «Əraq» və vaxtilə «Rast»ın 
tərkibində oxunan «Mavərənnəhn>, «Kabulu» şöbələrini. 
Bildiyimiz kimi muğam ifaçılanmız da, muğam tədqiqatçılanmız 
da «Əraq»a həm də «İraq» deyirlər. Yadda saxlamalıyıq ki, 
muğamla- nmızm adında ifadə olunan Əraq da, İraq da, Şiraz da 
(Bayatı Şiraz), İsfahan da (Bayatı-İsfahan), Nişapur da, Nəhavənd 
də. Qatar da, Əcəm də (Bayatı-Əcəm), Mavərənnəhr də. Dəşti də, 
Herat da (Heyratı) ölkə, məmləkət, vilayət, şəhər, vadi adlarıdır və 
vaxtilə azərbaycanlılar həmin ünvanlarda yaşamış, işləmiş, 
fəaliyyət göstərmiş, öz muğamlanndan mənəvi qida kimi 
bəhrələnmişdir. Nizami Gəncəsi «Xosrov və Şirin»də «Rast»ın 
şöbələri içində «İraq»m, «Sazi-Novruz» və «Kini- Səyavuş»un 
adlarını çəkir və onların hər birini müxtəlif tarixi hadisələrlə 
vəhdətdə görür. Nizamidəki «Sazi-Novruz» bu gün bizə 
«Novruzi-rəvəndə» kimi gəlib çatmışdır. Novruz xalqımızın ən 
qədim yazın gəlişi münasibətilə bayram etdiyi yeni il təqviminə 
işarədirsə, rəvəndə isə rəvan axmaq, rəvan getmək mənasını 
bildirir. Novruza, yəni yeni ilə sağ-salamat getmək, qovuşmaq 
kimi başa düşülür. Nizami «Sazı-Novruz» deyəndə təxminən 
həmin məna çalannı nəzərdə tutur. Çünki saz sözünün birinci 
mənası saz olmaq, saf olmaq (bəzi dialektlərdə «sap sağlam» kimi 
işlədilir) kimi yozulursa, ikinci mənası musiqi alətinin adı kimi 
başa düşülür. Əgər Əraq qədim azərbaycanlıların yaşadığı 
şəhərdirsə, İraq isə Şərqin on böyük məmləkətlərindən biridir. 
İraq tarixən iki hissədən ibarət olub. Onun böyük bir hissəsində 
ərəblər yaşadığı üçün oraya İraqi-Ərəb, qalan hissəsində əcəm 
türklərin yaşadığı (Əcəmi Naxçıvani də həmin əcəm 
türklərindəndir) üçün oraya Iraqi-Əcəm deyilmişdir. XI əsrdə 
yaşamış Azərbaycanın ən görkəmli şairlərindən biri olan Xəqani 
«İraqın töhvələri» («Töhvətül-İraqeyin») adlı əsərində həmin 
əcəmi türklərinin 
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həyatından, məişətindən, mədəniyyətindən də söhbət açır. Bu gün 
başı bəlalı İraqda yaşayan Əcəm türklərinin (Əcəmi türkləri) 
tayfalanndan (etnikİərindən) olan kərküklər, əvşarlar, türkmanlar 
da «Rasb> oxuyurlar. Deməli «Şikəsteyi-fars» və «Xocəstə» kimi 
«Əraq» və «İraq»m Azərbaycan muğam ailəsinin müstəqil 
üzvləri olmalanm da ehtimal etmək olar. 

Nizami Gəncəvi «Rast»ın Kini-Səyavuş şöbəsinin əmələ 
gəlməsini poetik dillə, konkret tarixi hadisə ilə əlaqələndirir. 
Nizami əgər bir tərəfdən muğamın dinləyicidə məhəbbət və 
gözəllik hissləri ilə yanaşı qoçaqlıq, igidlik, qəhrəmanlıq qələbə 
əzmi (bu gün bizə bu hisslər mənfur ermənilərə qalib gəlmək 
üçün çox vacibdir - F.S.), mübarizlik kimi hisslərin doğurmasını 
təlqin edirsə, ikinci bir tərəfdən böyük şair Firdovsinin 
«Şəhnamə» əsərindəki Səyavuşla bağlı bir tarixi hadisəni yada 
salır. O, İran padşahı Keykavusun oğludur. Turan padşahı 
Əfrasiyab Siyavuşun başını vurdurur, Keykavus isə oğlunun 
qisasını almaq üçün Rüstəm Zala «Kini-Səyavuş» deyə müharibə 
elan edir. Nəzərə alsaq ki, bu tarixi hadisə Nizami dövründən 
təxminən 3 min əwəl baş vermişdir, onda deməyə əsasımız var ki, 
muğamın içindəki informasiyalann tarixi minilliklərin çox dərin 
qatlannda da mövcuddur. 

Yaxud, vaxtilə «Rast»ın tərkibində oxunan «Mavərən- 
nəhr» şöbəsini götürək. Mavərənnəhr Özbəkistanın qədim adıdır. 
Mavərənnəhr (qədim qaynaqlarda Mavürənnəhr yazılır) sözünün 
etimoloji mənası «iki dərya arasında yerləşən məkan» deməkdir. 
Doğrudan da Mavərənnəhri bir tərəfdən Amu- Dərya, bir tərəfdən 
Sır-Dərya əhatə etmişdir. Moğollar imperiyası dövründə Çingiz 
xan Mavərənnəhri işğal etdikdən sonra, oram oğlu Cığartaya 
bağışlamış və Cığartay nəslindən olan Əmir Teymur (Topal 
Teymur və ya Teymur Ləng) Azərbaycanı almış və oğlu 
Miranşah Azərbaycamn hökmdarı olmuşdur. Bu dövrlərdə Əmir 
Teymurun şərəfinə onun ölkəsinin adını daşıyan «Mavərənnəlui» 
Azərbaycan müğənniləri «Rast»ın tərkibində çox geniş şəkildə 
oxumuşlar. 

Yaxud, «Rast»ın «Kabulı» şöbəsi də mühüm tarixi 
hadisələri təcəssüm etdirmək baxımından çox maraqlıdır. Kabul 
indiki Əfqanıstanın paytaxtıdır. Orta əsrlərdə Səfəvilər Kabulu, 
Əfqanıstanı (yəni Heratı) işğal etdikdən sonra Səfəvi hökmdan 
Şah İsmayıl oraya öz oğlu Təhmasibi vali təyin etmişdir. 
Əfqanıstanın 30 əyalətindən birinin adı Kabul, birinin 
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adı Zabul, birinin adı isə Heratdır. Hər üç əyalətin adı muğam- 
lanmızda yaşayır. Araşdırmalar göstərir ki, Şah Təhmasib Heratın 
haİumi (valisi) olarkən əyalətlərə yürüşü zamanı ordu 
cəngavərlərini cuşə gətirən küs, sinc, dünbək, nağara, təbil kimi 
zərb alətlərinin səsi ucalırdı. Bu zaman ritmik ahəngin fonunda 
qoşunun orta mövqeyində yerləşdirilmiş xanəndələr cangavərləri 
qələbəyə ruhlandırmaq məqsədilə zildən növbə ilə muğam 
parçalannı oxuyurlarmış. Güman olunur ki, həmin muğam 
parçalan əsasən «Rast»ın, «Pəncigah»ın və «Rab>m (Raki də 
deyilir) üstündə oxumuşlar. Hər yürüş zamanı xanəndələr həmin 
muğam parçalannı müxtəlif boğazlar, zəngulələrlə 
zənginləşdirmişlər. Kabul və Herat yürüşündən sonra qələbəni 
bayram edərkən əsgərlərin, yavərlərin, əfsərlərin yürüş zamanı 
oxunan muğam parçalan daha çox xoşlanna gəldiyi üçün onlann 
dəfələrlə ifasını sifariş vermişlər. Beləliklə, həmin parçalann biri 
«Kabuli», biri isə «Heratı» adlandınimışdır. «Heratı» sonralar 
ritmik muğam kimi formalaşaraq «Heyrati» adı ilə 
müstəqilləşmişdir. Göründüyü kimi muğamlanmız, 
dəstgahlanmız zövq mənbəyi olduğu kimi nəinki Azərbaycanın 
tarixi keçmişi ilə bağlı ən zəngin və çox nadir informasiyalarla 
soydaşlanmızın dünya görüşünü formalaşdınr, hətta Şərq 
xalqlannm ictimai-siyasi həyatında baş verən tarixi hadisələrin 
üzə çıxanlıb müqayisəli şəkildə əks edilməsində, 
Ö3n*ənilməsində mühüm rol oynayır... 

Əgər bizi gecənin təşkilatçılannm qonaqlann şərəfinə 
açdıqlan ziyafət süfrəsinə dəvət etməsəydilər, all^ bilir, «I^ast» 
haqqmdakı ayaqüstü söhbətimiz neçə saat davam edəcəkdi. 

Ziyafətdə isə yemək, içmək, əylənmək arxa plana keçdi və 
Muğam axşamının müzakirəsi ziyafətin əsas qayəsinə çevrildi: 
Akademiklər Bəkir Nəbiyev, Vasim Məmmədəliyev, Habil 
Kamanın tədqiqatçısı professor İlham Rəhimli, şair Nəriman 
Həsənzadə, respublikamızın xalq artistləri Sara Qədi- mova, 
Tükəzban İsmayılova, İlhamə Quliyeva, İslam Rzayev, Arif 
Babayev, Tələt Qasımov, respublikamızın baş psixiatn, professor 
Ağabəy Sultanov, şair-publisist Vüqar Əhməd gecənin 
təşəbbüskan Habil Əliyevə, təşkilatçısı «Azəmeft- yağ» neft 
emalı zavodunun direktoru Ramiz Mirzəyevə öz təşəkkürlərini 
bildirdilər, «Rast dəstgahı» Muğam axşamından 
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aldıqlan estetik zövqün dəyərindən, belə tədbirlərin 
əhəmiyyətindən ürəkdolusu söz açdılar. Bu möhtəşəm muğam 
gecəsinə yekun vurarkən gecənin təşəbbüskan və iştirakçısı 
olanlara bəzi mülahizələrini söyləmək üçün onlara öz şəxsi 
müraciətlərimi çatdırmaq istəyirəm. 

Birinci müraciətim Habil Kamanadır. Hörmətli Habil 
müəllim. Siz Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində silinməz 
iz qoyan azman bir sənətkarsınız. Sizin Azərbaycan xalq musiqisi 
tarixindəki xidmətlərinizin həcmi, arenası, maşstabı o qədər 
böyükdür ki, onlann hamısım bir yazıya sığışdırmaq, şübhəsiz, 
çox çətindir. Siz, ilk dəfə olaraq, kamançanı tann köləliyindən 
xilas edərək, kamanm müstəqil ifaçılıq məktəbini yaratmışsınız. 
Hansı ki, bu məktəbin yetirmələri Azərbaycan kamanı vasitəsilə 
xalq musiqimizlə yanaşı bəstəkar nəğmələrini də dünya xalqlanna 
ərməğan etməklə Sizə və məmləkətimizə başucalığı gətirmişlər 
Bu məktəbin əməkdar artistlərimiz Şəfiqə xamm Eyvazova, 
Ədalət Vəzirov kimi nümayəndələri belələrindəndir. 

Hər dəfə xalq artistimiz Yaqub Məmmədovun «Mən- 
suriyyə»sinə qulaq asanda inanmaq olmur ki, bu sərbəst ölçülü 
vokal partiyanı təkcə kaman müşayət edib. «Mənsuriyyə» ordu 
cəngavəri Mənsurun mərdlik, mübarizlik, qəhrəmanlıq havası- 
dırsa. Habil Kamanın muğamşünaslıq tarixindəki qələbəsi və 
təntənəsidir. 

Siz Azərbaycan muğamlan sırasına «Habil-Segahı», 
«Habil-Dügahı» kimi incilər bəxş etmişsiniz Qənbər Hüseynli 
«Cücələrim»i məktəbəqədər və məktəb yaşlı uşaqlar üçün 
yazmışdır. Siz həmin mahnmı yeniyetmələrin, gənclərin, 
ahıllann, qocalann, hətta dövlət rəhbərlərinin sevimli mahnısı 
səviyyəsinə )diksəltdiniz. 

Siz neçə-neçə petrosyanlarm, qriqoryanlarm, meliku- 
yamlanı^ keropyanlann çalğısmın çür^ bir vızıltı olduğunu sübut 
etməklə Sayatnovalara ucaldılmış yalançı heykəlləri darmadağın 
etdiniz. 

Bütün bunlar azmış kimi. Siz XXI əsrin birinci rübündə, 
yaşmızm səksəni haqlayan sihninizdə «Rast»a bir rejissor kimi 
quruluş verərək onu muğamlanmızm şahı kimi təqdim etdiniz. 
Muğamsevərlər muğamlanmızm şahı sözünü çoxlanndan 
eşitmişdilər. İUc dəfə isə Sizin təqdimatımzda bunu əyani şəkildə 
gördülər. Əhsən Sizə, min əhsən! 
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ikinci müraciətim «Azərneftyağ» neft emalı zavodunun rəhbəri, 
A.F,F,A-nın prezidenti Ramiz Mirz^yevədir. Əzizim Ramiz müəllim, 
biz Sizi neft sərvətimizin ən görkəmli mütəxəssisi kimi tanıyırdıq. 
Azərbaycan futbolunun böhrandan çıxanimasına göstərdiyiniz 
ciddi cəhdləriniz Sizin idarəçiliyi mükəmməl bilən, yüksək 
təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olan, novator bir şəxsiyyət 
olduğunuzu bu gün hamı yüksək qiymətləndirir. 

Azərbaycan idmanına hədsiz qayğı göstərən möhtərəm 
Prezidentimiz İlham Əliyevin etimadına uyğun olaraq məhz Sizin 
rəhbərliyinizlə ölkəmizdə Azərbaycan fiıtbolunun Braziliya 
modeli yaranır. Azərbaycan fiıtbolçulanmn Qazaxıstan və 
Özbəkistan futbolçulan üzərindəki inamlı qələbələri bu modelin 
düzgün seçilməsindən xəbər verir. Bu yaxınlarda rəhbərlik 
etdiyiniz «Azərneftyağ» neft emalı zavodunun Mə- dəniyyyət 
sarayında xalqımız Sizin novatorluğunuzun, təşəbbüskarlığınızın 
daha bir komponenti ilə tanış oldu, Kİmin ağlına gələrdi ki, 
«Rast» muğamı yeni üslubda filormoniyada yox, Azərbaycanın 
incəsənət salonlännda yox, neft emalı zavodunda təqdim 
olunacaq. Azərbaycan muğamatı, onun ifaçılan səriştəli bir neft 
mütəxəssisindən dəstək alacaq. Deyirlər ki, dünya şöhrətli 
alimlərimiz Yusif Məmmədəliyev də, Xudu Məmmədov da 
muğamı çox sevirmişlər. FAYZİLAC və SOFTKOMPÜTENQ 
kimi kəşfləri ilə müasir dünya alimlərini lərzəyə gətirən, ABŞ-da 
yaşayan soydaşımız professor Ələsgər Lütfizadə Azərbaycan 
muğamını sərbəst Ö30-ənərək bir neçə alətdə yüksək səviyyədə ifa 
etdiyi üçün ingilis mənşəli Cefri Verbaxı Avropanın, Qərbin ən 
xoşbəxt adamı hesab edir. Azərbaycan cərr^lıq məktəbinin' 
görkəmli nümayəndəsi mərhum professor İbrahim Mustafa oğlu 
Topçubaşov ən ağır cərrahiyyə əməlij^atlanm muğamm müşayəti 
ilə böyük uğurla həyata keçirirmiş. Bu görkəmli simalän isə 
muğamata yaxınlaşdıran yeganə amil oıilann vətənpərvərlik amalı 
olmuşdur. 

Hörmətli Ramiz müəllim. Sizi Azərbaycan muğamına 
yaxınlaşdıran və ən ülvi tellərlə ona bağlayan Sizin vətənpərvərlik 
amalınızdır. Mən belə amallarla yaşayan. Sizin kimi oğullanmız 
qarşısında baş əyirəm. Güman edirəm ki. Sizin mədəniyyət 
sarayına toplaşan xalqımızın müxtəlif zümrələrdən olanlar da 
mənimlə həmrəy olarlar. 
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vm FƏSİL. ƏDƏBİ TƏNQİD HAQQINDA 

PEDAQOJİ DÜŞÜNCƏLƏR 

XDC əsrin ikinci yansında tamamilə Rusiyaya 
birləşdirilmiş Şimali Azərbaycan inzibati cəhətdən 
Zaqafqaziyanın Şamaxı, Tiflis, İrəvan qubemiyalanmn qoltuğuna 
qısılan, geridə qalmış ölkə idi. Rusiya imperiyasının başqa 
əyalətlərində olduğu kimi, burada da çarizmin müstəmləkə 
siyasəti iqtisadi-mədəni inkişafı ləngitmiş, məhsuldar qüvvələri 
iflic vəziyyətinə salmışdı. Çarizm ələ keçirdiyi əraalərdə 
hakimiyyətini möhkəmləndirmək və əbədiləşdirmək qəsdilə 
Azərbaycanda da yerli feodallara arxalanırdı. Onlan inandırmaq, 
şirnikləndirmək üçün feodallann torpaqlan özlərinə qaytanidı. 
Daha doğrusu, onlann əvvəlki hüquqlan bərpa edildi. Bəylərin 
torpaq üzərində xüsusi mülkiyyəti bərqərar oldu. Yeni vergi 
sisteminə görə, kəndlilər bütün vergiləri pulla ödəməli idilər. Bu, 
biçarə kəndlilərin sosial vəziyyətini, dolanışığmı daha da 
ağırlaşdırdı. Məmurlann zülmü, vəhşəti və özbaşmalığı yeni 
mərhələyə qalxmışdı. 

Yaranmış «çibanlı» vəziyyət Azərbaycanda təhkim- çiliyə, 
sərt və amansız müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı kəskin etirazlar 
doğurmaya bilməzdi. Əvvəlcə Zaqatalada, əsrin 7.0-ci illərində 
isə Yelizavetpol, İrəvan, Bakı qubemiyalannda üsyanlar, 
iğtişaşlar baş verdi. Fəqət ciddi narazılıqlar amansızcs^sına 
yatınidı. Toqquşmalara baxmayaraq, bu dövrdə respublika 
iqtisadiyyatı, xüsusən kənd təsərriifatı, inkişaf edirdi. Eyni 
zamanda sənaye-ticarət sahəsində də irəliləyişlər baş verir, 
əlaqələr artırdı. Bu inkişaf əsrin sonlannda, xüsusilə də XX əsrin 
əvvəllərində sürətlənməyə başladı. 

XX əsrin iki onilliyi azərbaycanlılann qaranlıq taleyinə 
daha dərin şınmlar açdı. Və bu şınmlar dərinə işləsə də, əzilən 
xalq, istismar oltman kütlə özündə qüvvə tapdı. Milli azadlıq 
hərəkatı öz bəhrəsini verdi. Azərbaycanda Demokratik 
Respublika yarandı. İctimai-iqtisadi inkişaf elm, mədəniyyət, 
ədəbiyyat, incəsənət, xalq yaradıcılığı və digər mühüm sahələrə 
də öz təsirini göstərdi. Yeni məktəblər açmaq, əsrin 
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tələblərinə uyğun dərsliklər yaratmaq, tədris proqramlan tərtib 
etmək, milli ruhda qəzetlər açmaq, bədii əsərlər çap etdirmək, 
xalqın dərd-sərini, arzu və amallanm oxucularla bölüşmək, onlarla 
dərdləşmək kimi aktual problemlər dövrün qeyrətli ziyalılanm, 
yazıçılannı, tənqidçilərini daim düşündürürdü. 

Bu ağu* yük C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, N.Nərima- 
nov, S.Qənizadə, A.Şaiq, A.Səhhət, Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseyn- zadə, 
A.Sur və başqalannm çiyinlərinə düşmüşdü. 

Sözügedən dövrlərdə (XIX əsrin ikinci yansı, XX əsrin 
əvvəlləri) başqa sahələrlə bahəm Azərbaycan ədəbi tənqidi də 
formalaşmış, yetişmiş, kamala çatmışdı. Bu böyük ədəbi irs 
indiyədək, təəssüf ki, milli-mədəni irs kimi toplanmamış, ətraflı 
öyrənilməmiş, araşdınlıb «saf-çürüb> edilməmişdir. Halbuki bu, 
elmi-fəlsəfı təfəkkül tariximizin zənginliklərini, dərin qatlannı, 
həmçinin tənqidlə bədii yaradıcılığın sıx əlaqələrini aşkarlamağa 
geniş şərait yaradırdı. 

Həmin nöqteyi-nəzərdən Azərbaycan ədəbi tənqidinin ən 
yaxşı nümunələrinin toplum halında nəşrinə ciddi ehtiyac 
duyulurdu. Professor Məmməd Məmmədovun ilk dəfə çap 
etdirdiyi «Azərbaycan ədəbi tənqidi müntəxəbatı» mövcud 
boşluğiu doldurmaq nöqteyi-nəzərindən çox əhəmiyyətli və 
diqqətə şayandır. Toplumda M.F.Axundovun, H.B.Zərdabinin, 
N.Vəzirovun, F.Köçərlinin, A.Səhhətin, H.Cavidin və başqala- 
nnın ədəbi-tənqidi külliyatından nadir seçmələr verilmişdir. 
Müntəxəbat XIX əsrin 2-ci yansından XX əsrin əwəllərinə- dək 
Azərbaycan ədəbi-tənqidi haqqında çox aydm, obyektiv və 
konstruktiv təssəwür yaradır. Burada müəllif təkcə materiallan 
toplayıb çapa verməklə asan yol tutmağa meyl göstərməmiş, 
zəngin, çoxcəhətli və çoxçalarlı tənqidimizin müxtəlif dövrlərdə 
əsas problemlərinə güzgü tutmuş, ayn-ayn tənqidçilərin 
ədəbi-mədəni irsə münasibətini, nəzəri-estetik, elmi-metodoloji 
görüşlərini obyektiv təhlil süzgəcindən keçirmiş, orta əsr ədəbi 
fikrinin parametrləri, istiqamətləri, janrlan, mərhələləri 
sistemləşdirilmiş, müxtəlif yönümlü tənqid konsepsiyasının 
yaranması və təşəkkülü, ideya-estetik yozumu işıqlandınimışdır. 
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Azərbaycan ədəbi tənqidinin ən məhsuldar dövrünü 
əhatələyən seçim nümunələrdə dövrün ab-havasmı aydın duyur, 
müqtədir qələm sahiblərinin el üçün, vətənin işıqlı gələcəyi 
naminə şam kimi əridiklərinin bir növ şahidinə çevrilirik. 
Yaxşıdır ki, müəllif zəruri hesab etdiyi hallarda müəyyən 
ixtisarlar aparmış, tələbələrin kitabdan yetərincə bəhrələnmələri 
məqsədilə ərəb-fars mətnlərinin tərcüməsini də vermişdir. 

Kitab milli ədəbi tənqidimizin pioneri, bədii-estetik irsin 
flaqmanı, dahi dramaturq, cahanşümul yazıçı, materialist- filosof 
M.F.Axundovun heç vaxt təravətini və müasirliyini itirməyən 
nəzəri-tənqidi məqalələrilə açılır. 

M.Məmmədov haqlı olaraq M.F.Axundovu realist 
ədəbiyyat və sənət uğrunda ardıcıl, inadlı mübarizə aparan ilk 
tənqidçi, nəzəri-estetik daşıyıcısı kimi təqdim etmişdir. 

Axundovun mühüm tarixi xidmətlərini açıqlayan müəllif 
«Realist ədəbiyyatın gələcək inkişaf yolunu işıqlandırmaq üçün 
elmi-ədəbi tənqidin yaranması zərurətini ilk dəfə dərk edən, 
görüb-göstərən də M.F.Axundov olmuşdun> qənaətinə gəlir. 
«Tənqid risaləsi» məqaləsinin mahiyyətindən söhbət açır, 
yazıçının ədəbi-tənqidi və estetik görüşləri problemi ətrafındakı 
gərgin axtanş-tədqiqatlan xatırladır. Sonda məqalələrin orijinalı 
təqdim olunur. 

M.F.Axundovun «Fehristi-kitab» məqaləsində oxucuya 
xitabən deyilən: «...təvəqqe edirəm ki, sən də mənim kimi adəmi, 
türki dilində - adam yazasan, toxmi - toxum, cifti - cüt, müqəyyədi 
- muğayat, övrəti - arvad, qaidəni - qayda və habelə özgə əlfazı ki, 
xəwass və avamın istemalmda müştərəkdir, fəqət xəwassa 
mütəəlliq olan əlfaz qoy öz imlayi-əslisində baqi qalsın; necə ki, 
təkəllümdə dəxi vəzi- əslisi ilə tələffüz olunur» fikri necə də 
müasir səslənir. 

«Nəzm və nəsr haqqında» məqaləsindəki «şer gərək 
laməhal ziyadə ləzzətə və hüzndə və fərəhdə ziyadə təsirə bais 
ola. Əgər olmasa, sadə nəzmdir...». 

Tarixi-hicridən bu zamana qədər milləti-islam arasında bir 
kihv ənə şer ilə nəzmə fərq verməyib. «Şer əlahiddə bir 

535 



bəxşi-ilahidir və maddeyi-qabiliyyəti-şair xudadadədir və təhsil 
və tərbiyət 0 maddənin ancaq inbisatına və əşarın artıq zinətinə 
bais olar» hökmü Axundovun qələm əhlinə ustad tələbi təsiri 
bağışlayır. Bu mənada o, «səfheyi-Qarabağla Molla Pənah 
Vaqifin bir para xəyalatını» nümunə göstərir. Qasımbəy Zakir 
mənzumatına heyranlığını bildirir. «Mənim əqidəmə görə 
tarixi-hicridən indiyədək türk arasında şair münhəsirdir məhz bu 
iki şəxsə». 

Böyük tənqidçi Yüksək İranın «Millət» qəzeti münşisinə 
yazdığı «Kritika» əsərində bir qədər də qabağa gedərək yazır: «İki 
şey şerin əsas şərtlərindəndir: məzmun gözəlliyi və ifadə 
gözəlliyi. Məzmun gözəlliyi olub ifadə gözəlliyinə malik 
olmayan bir nəzm, Mollayi-Ruminin məsnəvisi kimi, məqbul 
nəzmdir, amma şeri)^ətində nöqsan vardır... Həm məzmun 
gözəlliyinə, həm ifadə gözəlliyinə malik olan nəzm Firdovsinin 
«Şahnaməsi», Nizaminin «Xəmsəsi» və Hafizin divanı kimi, nəşə 
artırıcı və həyəcanlandıncı olub hər kəs tərəfindən bəyənilir. Belə 
nəzm sahiblərini peyğəmbərlərlə bərabər tutmaq olar. Bəli, əsl 
şer, poeziya peyğəmbər kəlamı kimi ölçülü-biçili, təsirli və 
inandıncı olsun gərək! Hər yazıb- pozana şair demək mənəvi 
cinayətdir. 

«Mirzə Ağanın pyesləri haqqında kritika»da özünün «teatr 
nə olan şeydir?» sualına cavab verən M.F.Äxundov dram 
sənətinin məqsədini, məramını aydınlaşdırır, onu inşanlann 
əxlaqını yaxşılaşdırmaq, «oxucu və qulaqasanları 
ibrətləndirmək» vasitəsi hesab edir. 

XIX əsrin ortalarında maarifçilik ideyaları, mətbuat 
yaratmaq təşəbbüsləri Cənubi Azərbaycanda öz bəhrəsini 
vermişdi. Təbrizdə «Azərbaycam> qəzetinin nəşr olunması böyük 
əks-səda yaratmışdı. Qəzet çıxarmaq ideyasını Şimali 
Azərbaycanda ilk dəfə ortaya atan və bu xüsusda intəhasız 
əzablara qatlaşan böyük təbiətşünas alim H.Zərdabi olmuşdur. 

Rusiya imperiyasının havasım udan bütün türk-müsəlman 
əhalisinin ilk mətbuat orqanı olan «Əkinçi»nin nəşrə başlaması 
ölkənin sosial-mədəni həyatında, mənəviyyatında bir oyanma, 
sıçrayış əmələ gətirdi. «Əkinçi» böyük maneə və 
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çətinliklərə baxmayaraq, iki həftədə bir dəfə çıxırdı. 
Azərbaycanın qaymaq ziyaldan qəzetin səhifələrində müntəzəm 
çıxış edərək feodal-patriarxal quruluşunu, orta əsr cəhalət və 
nadanlığını, ictimai bəlaları, zərərli adət-ənənələri tənqid atəşinə 
tutur, çıxış yolu arayıb-axtanrdılar. Burada əkinçilik, bağçılıq, 
bostançılıq, maldarlıq və kənd təsərrüfatının digər sahələrini əks 
etdirən problematik məqalələr dərc olimurdu. Odur ki, 
soydaşlarımız bu qəzet vasitəsilə dünya hadisələrindən, başqa 
xalqlann həyatından xəbərdar ola bilirdilər. Milli mətbuatımızın 
banisi Həsənbəy qəzetin məqsəd və vəzifələrini, onun toxunduğu 
mühüm problemləri qabardan aydın proqram hazırlamışdı. Bu 
xüsusda yazmışdı: «Hər bir vilayətin qəzeti gərək ol vilayətin 
aynası olsun, yəni ol vilayətin sakinləri elədiyi işlər, onlara lazım 
olan şeylər, onlann hər bir dərdi və xahişi ol qəzetində çap 
olunsun ki, ol qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün». 

Professor M.Məmmədov ««Əkinçi» qəzetində ədəbiyyat 
məsələləri» adlandırdığı fəsildə Zərdabinin öz ətrafına topladığı 
M.F.Axundov, N.Vəzirov, S.Ə.Şirvani, Əhsənül-Qəvaid, Əsgər 
ağa Adıgözəlov və digər qələm əhlinə arxalanaraq, «Əkinçi»nin 
möycud ədəbi prosesə təsiri, realist ədəbi)^at uğrunda apardığı 
inamlı mübarizəsini yüksək dəyərləndirərək yazır: 
«M.F.Axundov tərəfindən əsaslandınlan yeni dövr ədəbiyyatının 
ideya-estetik prinsiplərinin intişar və inkişafında «Əkinçi» qəzeti 
və onun mühərrirləri müstəsna rol oynamış, şerdə epiqonçuluğa, 
həcvguluğa və mədhiyyəçiliyə qarşı apanlan ; mübarizə tarixində 
mühüm nəzəri və əməli iş görmüşdür. «Əkinçi»nin realist 
ədəbiyyat uğrunda mübarizə ənənələri az sonra nəşrə başlayan 
«Ziya» (1879-1884) və «Kəşkül» (1883-1891) kimi milli mətbuat 
orqanlannda davam və inkişaf etdirilmişdir». 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dair materiallardan məlum 
olur ki, «Əkinçi»də ədəbi tənqidə dair xüsusi guşə olmamışdır. 
Bu məzmundakı yazılara adətən sərlöhvə qoyulmurdu. Odur ki, 
həmin məqalələr mənbədə olduğu kimi, müntəxəbata sərlövhəsiz 
daxil edilmişdir. Həm də məqalə 
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müəlliflərinin adı-soyadı, təxəllüsləri mətnin axınnda eynilə 
saxlanıldığı üçün onlann təkrar verilməsi lazım bilinməmişdir. 

«Əkinçi»nin topluma salınmış «adsız-ünvansız» 
məqalələrindən maraqlı məqamlan xatırladıram: 

«Pəs hər bir qəzetin ümdə mətləbi mübahisədir və əgər 
bizim dünyadan və elmdən xəbərdar olanlanmız «Əkinçi» 
qəzetində yazılan mətləblər barəsində mübahisə başlasalar, çox 
şad oluruq!». 

Zənnimcə, bu nəsihətamiz, bu gün də müasir səslənən 
fikirlərin şərhinə ehtiyac yoxdur. 

H.B.Zərdabinin «Bakıda müsəlman vaqiəsindən söhbət 
gedir. Gimnaziyada 50-yə qədər müsəlman şagirdi var idi. Bir 
neçə gün onlan yığıb Mirzə Fətəlinin komediyalannı onlara 
oxuyub, təvəqqe elədim ki, onlardan birisini seçib oynasınlan>. 
«Hacı Qara»m seçdilər... Gimnaziya otaqlannin bir böyüründə 
teatr çıxartdıq». Məqalədən öyrənirik ki. Zərdabinin şəxsində 
Azərbaycan maarifçilərinin qaynaq fəali)^ətini sübuta yetirən 
hadisələrdən biri də teatrın yaranması və yüksəlişilə bağlı 
olmuşdur. Doğrudan da, XIX əsrdə azərbaycanlılann mədəni 
mərkəzi sayılan Tiflisdə peşəkar teatrın meydana gəlməsi, orada 
göstərilən tamaşalar milli ziyalılanmızm teatra göstərdiyi ciddi 
marağı, tamaşa qoymaq meyli və istəyi birə beş artırdı. Bunlardan 
birini 1857-ci ilin sonlannda Şamaxı ziyalılan şəhərin qız 
məktəbinin nəfmə hazırlamışdılar. Müxtəlif vaxtlarda səhnədə 
oynanılan bu tamaşalar Azərbaycan teatrının təşəkkülündə 
mühüm rol oynamışdır. 

«Əkinçi»nin ictimai-siyasi, mədəni-tarixi xidmətlərindən 
biri də ana dilinin saflığı, bakirəliyi uğrunda apardığı 
mübarizədir. Qəzet sadə, aydın, anlaşıqlı yazmağı tövsiyə edirdi. 
Bu tələb-tövsiyə, adətən, gözlənilirdi. «Əkinçi»də çıxış edənlərin 
əksəriyyəti satirik-yumoristik üslubun münasib çalarlanndan, 
xalqın canlı danışıq üslubundan bəhrələnməyə çalışır, buna çox 
vaxt nail olurdular. H.B.Zərdabinin «Dil və din», «Dil davası» 
tənqidi məqalələrinin müntəxəbata salınması, məncə, uğurlu 
tapıntıdır. «Biz Rusiya dövlətinə tabe olan müsəlmanların hamısı 
türkük. Əsl dilimiz türk dilidir. 
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Amma bu dil ayn-ayn yerlərdə cari olduğuna hər tərəfdə bir qeyri 
cür şivəyə düşüb. Yəni qaranlıq otaqdan çölə çıxıb tərəqqi yoluna 
düşəndə bir-birindən dəxi artıq uzaqlaşacaqlar... Bir az vaxtdan 
sonra onlar bir-birinin nə ki, danışığını, hətta yazdığını da anlaya 
bilməyəcəklər. Heç insafdırmı ki, biz türklər bir dildə, bir dində 
ola-ola bir- birimizdən aralanıb artıq gücdən düşməyimizə səbəb 
olaq. Ona görə bizlərə vacibdir ki, bir ümumi dil bina edib, bu 
ümumi dildə yazıb oxuyaq ki, o dil hamının yazıb-oxumaq dili 
olsun». «Bizim nəğmələrimiz» məqaləsi bu fikrin, qayğının, 
vətəndaşlıq yanğısının bir növ davamıdu*. Zərdabi 
nəğmələrimizin «koş sövt ilə oxunması» səbəbini cənnətin özünü 
xatırladan əsrarəngiz Qafqazın bənzərsiz təbiəti, saf sulan, «xoş 
abü havası və hər cəhətdən səfalı və dilguşə olmağı»nda görür. 
Böyük ədib nəğmələrimizi həm də əhalini oyatmaq, 
mehribanlaşdırmaq, ağı qaradan, dostu düşməndən seçmək, 
birliyə, həmrəyliyə səsləmək vasitəsi hesab edir. Türklərin 
musiqisini ermənilərinki ilə müqayisə edən Həsən bəy yazır: 
«Bizim qonşulanmız ermənilər belə şerlər (nəğmələr - F.S.) ilə 
çox iş görürlər. Onların küçələrində gözləri kor, əlində tar aşıqlan 
bir uşaq qolundan tutub qapı-qapı gəzdirir. Heç bilirsinizmi onlar 
nə oxuyurlar? Onlar Ermənistanın keçmişdə olan xoş və yaman 
günlərindən. Osmanlı dövlətinin onlara etdiyi zülmlərdən... 
oxuyurlar. Odur ki, bir millət işi olanda ermənilərin hamısı birdən 
qalxıb bir adam kimi iş görürlər. Məgər bizim belə olmağımız 
günahdır?» Məqalə müəllifi belə qənaətə gəlir ki, müsəlman 
qardaşlanmızı «xabi- qəflətdən» oyatmaq istəyiriksə, gözəl, təsirli 
nəğmələr qurub- quraşdınb, məktəblərimizdə şagirdlərimizə 
öyrədib oxutmalıyıq! 

Milli ədəbi tənqidin formalaşmasında, yeni inkişaf 
mərhələsinə çatmasında Firidunbəy Köçərlinin əməyi misilsizdir. 
M.Cəlil realist ədəbiyyat və mətbuat, M.Ə.Sabir inqilabi satirik 
poeziya, H.Cavid romantik faciə. Üzeyir bəy milli opera 
sahəsində hansı xidməti göstərmişlərsə, həmin xidməti F.Köçərli 
ədəbi tənqid sahəsində göstərmişdir. 
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F.Köçərlinin adı ədəbiyyatımızın tarixinə ədəbiyyatşünas, 
pedaqoq, jurnalist, publisist, tərcüməçi kimi də daxil olmuşdur. 
Qori müəllimlər seminariyasmı bitirmiş, ana dili və şəriətdən dərs 
demişdir. Sonralar müəllimlik fəaliyyətini Qori seminariyasında 
davam etmişdir. Eyni zamanda «Kafkaz», «Zakafkazye», 
«Kaspi», «Şərqi-Rus» qəzetlərində müxtəlif məzmunlu məqalələr 
nəşr etdirmiş, M.F.Axundovun məşhur «Aldanmış kəvakib» 
povestini L.Tolstoyun, A.Çexovun dilinə çevirmişdir. 
«Azərbaycan tatarlanmn ədəbiyyatı», «M.F.Axundzadə», 
«Balalara hədiyyə», «Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı» kitablan 
məşhurdur. Bu əsərlərdən göründüyü kimi, F.Köçərli bütün 
şüurlu həyatmı mənsub olduğu xalqın qədim ədəbi mənbələrinin, 
dilinin, mədəniyyətinin, tarixinin, adət-ənənələrinin 
öyrənilməsinə və geniş təbliğinə sərf etmişdir. 

Sözügedən müntəxəbatda Firidun bəyin çoxcəhətli 
yaradıcılığından ətraflı söhbət açılmış, onun ictimai məzmundan 
məhrum olan formalist-sxolastik poeziyaya qarşı mübarizə 
ideyasmm davam və inkişaf etdirilməsindəki səyləri yüksək^ 
dəyərləndirilmişdir. Realist ədəbiyyatın prinsiplərini müdafiə 
edən tənqidçi vaxtilə yazmışdı ki, erotik hisslər aşılayan, gülün 
bülbülə məhəbbətini, ay üzlü, sərv boylu, tuti-dilli gözəlləri 
dəbdəbəli bir dillə təsvir edən «əldəqayırma şairlər»in əsərləri 
süni və yeknəsəq forma və məzmunu ilə hamının zəhləsini 
tökmüşdür. Həmin fikirləri xatırladan M.Məmmədovun qəna- 
ətincə, Firidunbəy həmesri olduğu şairləri müasir oxucunun 
tələblərini nəzərə almağa, xalqın həyatından yazmağa 
səsləmişdir. Müntəxəbatda həmçinin F.Köçərlinin 
«Ədəbiyyatımıza dair məktub», «Həqiqi gözəllik və hərəkətsiz 
nisfi- miz», «S.M.Qənizadə», «Ana dili» və başqa məqalələrinin 
məziyyətlərindən söz açılır, dövrün görkəmli yaaçılarmm əsələri 
haqqmda onun çox obyektiv və inandmcı fikirləri şərh olunur. 

F.Köçərlinin kitaba salınmış «Azərbaycan komediya- lan», 
«Azərbaycan ədəbiyyatı» (ixtisarla), «Ədəbiyyatımıza dair 
məktub», «Molla Nəsrəddin», «Usta Zeynal», «Həsənbəy 
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Məlikov», «Həqiqi gözəllik və hərəkətsiz nisfimiz», «Vətən dili» 
dərsliyi haqqında cənab Şirvanskinin rəyi münasibətilə, «Sabir 
haqqmda», «S.M.Qənizadə», «Ana dili» tənqidi məqalələri 
dövrün ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni, ideya-nəzəri, elmi- fəlsəfi, 
bədii-estetik mənzərəsi barəsində aydın təsəvvür yaradır. 

Kitabda daha sonra XX əsrin əvvəllərindəki ədəbi- nəzəri 
prosesin apancı nümayəndələrindən sayılan yazıçı Seyid 
Hüseynin tənqidçilik fəaliyyəti konkret fakt və detallarla şərh 
olunur. S.Hüseyn ədəbi fəaliyyətə tənqidçi kimi başlamış, bu 
sahədə ardıcıl və məhsuldar işləmiş, özünün orijinal, bənzərsiz 
dəst-xəttilə seçilmişdir. S.Hüseyn, C.Məmmədqulu- zadə, 
N.Vəzirov, M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev, N.Nərimanov, F.Köçərli, 
M.S.Ordubadi, Yusif Vəzir, M.Hadi, A.Səhhət, C.Cabbarh, 
A.Şaiqin... ədəbi dünyasına güzgü tutmaqla ədəbiyyatşünaslıq 
elmində yeni məktəb yaratmışdır. 

Toplunun müəllifi S.Hüseynin fəaliyyətini vaxt, zaman 
etibarilə iki mərhələyə ayınr: əsrin 10-cu illəri, 1920-ci 
ildən sonrakı dövr. Haqlı olaraq göstərilir ki, S.Hüseynin bədii 
əsərləri əsasən çap olunsa da, ədəbi-tənqidi və estetik irsi bu 
vaxtadək toplanıb nəşr etdirilməmişdir. Müntəxəbata yazçının 
ədəbi tənqid sahəsindəki uzunmüddətli, səmərəli fəaliyyətini əks 
etdirən çoxlu məqalələrindən bir neçə nümunə salınmışdır. 
«Nümunələr seçilərkən ali məktəblərin müvafiq dövrə, başqa 
sözlə, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərinə aid buraxılmış tədris 
proqramlannm, dərslik və dərs vəsaitlərinin tələbləri nəzərə 
alınmışdır». 

S.Hüseynin «Can yanğısı»nı həyəcansız, yanğısız oxumaq 
olmur. Burada «yazıçılanmızın tənqidə bu qədər əşədd 
ehtiyacımız olduğu halda, təəssüflər olsun ki, bu vaxtadək bu 
xüsusda bizdə əhəmiyyət» verilməməsini, nəticədə isə 
müəlliflərimizin necə yazacaqlanm, onİann ortaya qoyduqları çap 
məhsullannm necə yazacaqlanm, onlann ortaya qoyduqlan çap 
məhsullannm camaata nə mənfəət verəcəyini dərk etmədikləri 
göstərilir. «Şairin çox olması şərt deyil, nəşrdə, xüsusilə 
romançılıqda da sözümüzü deməyi 
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bacarmalı» qənaətinə gəlir. 
Abdullabəy Divanbəyoğlunun «Can yanğısı» həmin 

boşluğu qismən doldurmaqla Qafqaz köçəri məişətini doğru- 
dürüst əks etdirir. Lakin tənqidçinin fikrincə, o da nöqsanlardan 
xali deyildir. 

S.Hüseynin M.S.Ordubadinin «Bədbəxt milyonçu», 
Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadinin «Eşqi-möhtəşəm» əsərləri 
barəsində söylədiyi obyektiv fikirlərilə razılaşmamaq mümkün 
deyildir. Omm «Ölülər» haqqında təəssüratı tənqidi məqaləsi də 
sözçülükdən uzaq olub, dahi C.Məmmədqulu- zadənin sözün təsir 
gücü ilə «tufan» qopardığına, «bu günün ədəbiyyatında» mühüm 
bir hadisə olduğuna şahidlik edir. S.Hüseyn sözünün, fikrinin 
söykəyi kimi, S.Qənizadənin, H.Cavidin, N.Nərimanovun, 
N.Vəzirovun, Ü.Hacıbəyovun «Ölülər» haqqında dediklərini 
qələmində dəstəvuz edir. «Şeyx Nəsrullahm ölüləri diriltməsi 
yalansa da, «Ölülər»in ölü fikirləri diriltməsinə şübhə edilə 
bilməz. «Ölülən>də sənətka- ranə bir dirilik, mahiranə bir incəlik 
var. «Artıq dərəcədə məharətlə yazılmış, məzmunu eynən 
həyatımızdan götürülmüş, ideyası inqilabh bu dram 
müsəlmanlann həyatında böyük rollar oynayacaqdır, paslanmış 
beyinləri pasdan təmizləyib, ölmüş ruhlara can verəcəkdir. 
«Ölülən> - «Molla Nəsirəddin» kimi baltanı dibindən vuran bir 
əsərdir. «Ölülər»in Qoqolun «Revizoru»ndan daha qüvvətli əsər 
olduğunu iddia edən S.Hüseyn yazır: «Zira «Revizor»da kefli 
İsgəndər kimi bir qüvvə yoxdur ki, «elm oxuyun, alim olun» 
deyib, «adam olun» deməyənlərə, doqquz yaşında ərə gedən 
qızlara, qardaşım, ata və anasını diriltməsindən ötrü fikirləşməyə 
gedənlərə, «dirildikdən» sonra evlərinə, yurdlanna qayıtmaq 
istərkən qapısı üzlərinə açılmayan ölülərə gülsün, doqquz yaşmda 
nağılarım şeyx nəsrullahlara məcburən arvad etmək istəyən 
atalannm üzünə tüpürməklə ağlasın və ağlatsın». 

Milli, ədəbi-elmi fikrin inkişaf sürəti baxımından XX əsrin 
«ayağı sayalı»dır, - desək, səhv etmərik. Bu dövrdə meydana 
çıxan realist və romantik tənqid cərəyanlan müasir ədəbi prosesə 
və estetik ideala təkan verdi. Ədəbij^at yeni 
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məzmun, mündəricə, forma-üslub xüsusiyyətləri kəsb etdi. Milli 
romantizmin A.Səhhət, M.Hadi, H.Cavid, A.Şaiq kimi 
nümayəndələri ədəbiyyatın ideya-sənətkarlıq səviyyəsinin 
yüksəlməsində xeyli iş gördülər. Bununla bahəm, romantik tənqid 
də formalaşır, onun Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağayev və başqa məşhur 
«külüngçalanlan» yetişirdi. Kitabın «Romantiklərin 
yaradıcılığında ədəbi tənqid» bölümündə bu barədə ətraflı bəhs 
edən M.Məmmədov dövrün romantiklərinin ədəbi-nəzəri 
görüşlərinin öyrənilməsini, aparılmış tədqiqat işlərinin 
səmərəliliyini vurğulayır. Göstərir ki, «realist ədəbi)^atla 
romantik ədəbiyyat eyni dövrün məhsulu olduğu, eyni amallara 
xidmət edib, müvazi şəkildə inkişaf etdiyi kimi, romantik tənqidlə 
realist tənqid arasında da keçilməz sədd olmamışdır... lakin 
tədqiqatçılann çıxış nöqtəsi kimi, ən çox istinad etdikləri bir 
məqamla, yekrəng təhlil-tədqiq üsulu ilə razılaşmaq çətindip>. 
Çünki romantik tənqidin faydası, həqiqətən, onun realist ədəbi 
görüşlərlə nə dərəcədə yaxınlaşması ilə müəyyənləşir. Dövr üçün 
romantik tənqid diqqət mərkəzində saxladığı portret-oçerk 
jannnın xüsusi məna və əhəmiyyət kəsb etdiyi əsərdə konkret 
faktlarla açıqlanır. Bədii yaradıcılığın özünəməxsus cəhətlərinə 
münasibət baxımından romantik tənqidlə realist tənqidin fərqli 
cəhətləri şərh olunur. A.Səhhətin, H.Cavidin, M.Hadinin və 
qeyrilərinin məqalələrindən misallar gətirilir. «Həyat» qəzetində 
çıxan «Təzə şer necə olmalıdır?» yazısı ədəbiyyatımızın tənqidin 
köhnə, epiqonçu şerə atəş açan, yeni şerin nəzəri-estetik 
prinsiplərini əks etdirən, proqram məzmunlu ilk nümunəsi kimi 
səciyyələndirilir. 

Ədəbi mühitdə realizmlə yanaşı inkişaf edərək xalqın 
həyatını, arzu-amallannı, dərd-ələmlərini özünəməxsus bədii- 
emosional üsullarla, təsirli təhkiyə, obrazlı dil və parlaq üslubla 
tərənnüm edən ikinci cərəyan romantizm hesab olunurdu. Onun 
əsas nümayəndələrindən biri də Abbas Səhhət idi. Müasirləri 
kimi, A.Səhhət də öz əsərlərində cəmiyyətdə gedən prosesləri 
özünün şəxsi mənəvi-psixoloji düşüncə süzgəcindən keçirir, 
onlann subyektiv, şəxsi münasibətini ön 
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plana çəkir, həyatda olandan daha çox öz xəyal və təsəvvüründə 
«boylanan» həyatı əks etdirirdi. Biz bunlan kitaba salınmış ədəbi 
tənqidin kamil nümunələrindən olan «Təzə şer necə olmalıdın>, 
«Sabir», «Məktəblərdə ana dili», «Nəğmə və musiqinin 
məktəblərdə əhəmiyyəti»ndə aydın görürük. 

A.Səhhət həmin məqalələrində şerin insanın 
mənəviyyatında oynadığı rolu ön plana çəkərək, əsl şer odur ki, 
«oxuyanlar qəlbinə artacaq təsir bağışlayıb başqalarının his- 
siyati-qəlbini oyandıra» qənaətinə gəlir («Təzə şer necə 
olmalıdın)); M.Ə.Sabiri «bizləri həm ağladıb, həm güldürən, kor- 
kar ruhlarda milliyət hissi və gözəl duyğular oyandıran bir 
Qafqaz şairi» kimi təqdim edir, onun kifayət qədər tanınma- 
masından, az yaşamasından təəssüflənir («Sabin>); 
məktəblərimizdə sair məcburi dərslər təlim edildiyi kimi, ana dili 
fənninin də tədrisinə geniş yer verilməsi zərurətindən söhbət açır 
(«Məktəblərdə ana dili»); nəğmə və musiqisinin uşaqlann 
bədii-estetik tərbiyəsində, ümumi inkişafında, sağlamlıqlannm 
qorunmasında rolunu vurğulayır. Bu xüsusda yazır: «Nəğmə 
dərslərindən sonra uşaqlar başqa dərslərdə daha sakit oturar... 
Musiqi təliminin hifzi-səhhət üçün də faydası az deyildir... 
Nəğmələr, laylalar körpələri yatırdar, hətta böyük kişilərin də 
dərdini ovudar» («Nəğmə və musiqinin məktəblərdə 
əhəmiyyəti»). 

Müntəxəbata romantizmin böyük nümayəndəsi, görkəmli 
dramaturq və üsyankar şair Hüseyn Cavidin dörd maraqlı 
məqaləsi salınmışdır. «Nakamlıq»da Mirzə Abdulla 
Məmmədzadənin (A.Surun) türk dilinə, türk ədəbiyyatına olan 
xidmətlərindən söhbət açılır. «Teatr, yaxud sənəti-tamaşada 
təbəddül və tərəqqi»də N.Kamalın «Akif bəy» faciəsinin «Tiflis 
türk dram dəstəsi»ndə tamaşaya qoyulmasından, tamaşa 
haqqındakı təəssüratlarmdan danışılır. «Müharibə və ədəbiyyat» 
məqaləsində dəhşətli müharibələrin bəşəriyyətə gətirdiyi bəlalar 
təsirli dillə təsvir olunur. «Fəqət bu fəlakətin hər kəsi bir dərəcədə 
düşündürmədiyi», «hər ölkədə bir təsir buraxmadığı» təəssüf 
hissi doğurur. Cavid əfəndi belə 
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nəticəyə gəlir ki, gənclər yalnız mütaliə sayəsində, öz filosoflan, 
ədibləri tərəfindən yazılmış əsərləri oxumaqla müharibənin nə 
olduğunu aydın dərk edər, onu lənətləyərlər. 

Fərəhli haldır ki, ')Öİ əsr Azərbaycan ictimai-siyasi, 
ədəbi-fəlsəfi fikrin inkişafında aynca bir mərhələ təşkil edən 
Əlibəy Hüseynzadənin ədəbi-nəzəri irsinin mahiyyəti ətraflı 
açıqlanmaqla, kitaba onun bu günümüz ilə səsləşən məqalələri də 
salınmışdır. Ə.Hüseynzadə yazıçı, tərcüməçi, mütəfəkkir, 
jurnalist, ictimai xadim, pedaqoq və həkim olmuşdur. 

Gimnaziyada təhsil almış, alman, rus, ərəb, fars, fransız 
dillərini öyrənmişdir. Peterburq universitetinin fizika və təbiyyat 
faldiltəsini bitirmişdir. M.Məmmedovun yazıdğma görə, 
Ə.Hüseynzadənin Bakıdakı ictimai-siyasi və ədəbi fəaliyyəti 
«Həyat» qəzetinin nəşrilə başlanır. Onun bu qəzetdə Qərb və Şərq 
fəlsəfəsinə, tarixinə, ədəbiyyatma dair çoxlu məqaləsi çıxmışdır. 
«Həyat»ın nəşri dayanandan sonra, 1906- cı il noyabnn 1-dən 
Əlibəyin redaktorluğu ilə həftəlik ədəbi, elmi, siyasi-ictimai 
jurnal olan «Füyuzat» nəşrə başlamışdır. Müntəxəbatın tərtibçisi 
haqlı olaraq göstərir ki, son 70 ildə (1920-1990) 
Ə.Hüseynzadənin zəngin ədəbi irsi nə toplayıb nəşr edilmiş, nə də 
həyat və yaradıcılıq yolu öz obyel^v qiymətini almışdır. Uzun 
müddət, «sapı özümüzdən olan baltalar» onu mürtəcü ideoloq, 
xalqın, millətin düşməni kimi tanıtmışlar. Yalnız 90-cı illərin 
sonunda onun əsərləri işıq üzü görməyə başlamışdır. 

Ə.Hüseynzadənin ali məktəb tələblərinin ixtiyanna 
verilmiş ədəbi-tənqidi məqalələri də ilk dəfə təqdim olunur. 
«Zəmanəmizin Ömər Xəyyamı» məzmım və ideya-bədii 
cəhətdən xüsusilə fərqlənir. 

Burada tənqidçi mühüm etik-estetik problemlər qaldınr, 
şəxslər və şəxsiyyətləri təhqir edən hər cür «zatın əleyhinə» çıxır. 
Əşrəfə xitabən deyir: «Ey şair, məhbus olduğunu unut, səni 
incitmiş olan vətənin əfv et! Təbiülviyi-şairanəni «Dəccal» kimi 
kitablar yazmağa sərf etməl Səndən millət və dövlət başqa şeylər 
gözləyin). Məncə, Ə.Hüseynzadənin estetik idealı ay kimi işıqlı, 
gün kimi parlaç və həy atid ’ 
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Ə.Hüseynzadenin «Erməni vətəndaşlarımıza tövsiyə və 
ixtiratımız» məqaləsində türklərin daim sülhpərvəranə çağın- 
şma, «hidayətə», «ülfətü-ünsiyyətə» şüanna baxmayaraq, 
qudurğan ermənilərin qəzetlərə göndərdikləri kizb və böhtan dolu 
yazılan ilə araya düşmənçilik toxumu səpməsi tənqid atəşinə 
tutulur. Məqalənin bir yerinə diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm: 
«...hər iki tərəfdən ölənlərin ədədi təxminən bir olduğu, təəssüb, 
cəhalət, vəhşət hər iki tərəfdən eyni dərə- ceyi-şiddətlə izhar 
edildiyi halda, erməniləri haqlı, msaniy> yətli, bigünah və əlhasil 
məsum bir quzu kibi göstərməyə, bizi isə bütün bunun əksi-övsaf 
ilə tövsif etməyə qeyrət ediyorlar, qəzetələrlə, teleqraflarla, 
ajanslarla Avropanın bir ucundan o biri ucuna, bəlkə ta Amerika 
və Avstraliyaya qədər o yolda fəryadlar ediyorlar. Daha doğrusu, 
bizim kimi aciz qalmayıb edə biliyorlar idi. Pişik öz tsiklini 
torpaqla sitr etdiyi kibi, bunlar da. öz qüsurlarını, öz qəbahətlərini, 
öz vəhşətlərini söztufam içində gizləyib, bizim isə ən kiçik 
qəbahətimizi birəni dəvə edərcəsinə mübaliğələndiriyorlar idi». 
Nümunə gətirdiyimiz bu cümlələr sanki dünən yazılıb, deyilib. 
Dığalarm tarixən başımıza gətirdikləri müsibətləri birər-birər 
yada salır, onlann törətdikləri soyqınm siyasətini yadımızdan 
çıxarmamağa, qisas almağa səsləyir, torpaqlanmızı erməni 
murdarlığından təmizləməyə çağınr. 

O dövrün yazıçılan üçün ən mötəbər tribuna, etibarlı 
sığınacaq, heç şübhəsiz, «Molla Nəsrəddin» jurnalı idi. Bu juipal, 
sözün həqiqi mənasında xalqın xitabət kürsüsü, sadə, əməkçi 
odamlann istinadgahı, pənahı və güvənci idi. 
«Mollanəsrəddinçilib) adı alan mübariz, mütərəqqi fikir cərəyanı 
olmaqla hər cəhətdən yeni, novator, üsyaı^ar ruhu ilə zəmanənin 
öz bətnindən doğulmuş, pərvazlanmışdı. . “Sizi deyib gəlimişəm, 
ey mənim müsəlman qardaşlanm!» kimi sadə, oynaq, çevik, 
səmimi və məhrəm müraciətlə başlayan «Molla Nəsrəddin» 
millətin həyat, məişət və mübarizə əzminə möhkəm daxil 
olmuşdu. Jurnal bütün Şərq xalqlannm ictimai- mədəni 
tərəqqisində də əvəzsiz rol oynamışdır. Burda İran, Türkiyə, 
Mərakeş... kimi ölkələrdə baş verən hadisələrə mətn və 
rəsmlərində geniş yer verən «Molla Nəsrəddin» məzlum 
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xalqı birliyə, həmrəyliyə çağınrdı. Onun ən fəal təbliğatçılarından 
biri də Ə.Hüseynzadə idi. «Molla Nəsrəddin»ə təşəkkür», «Bir 
balaca intiqad», «İngilis əşari türk dilində və «Şilyon məhbusu» 
və yüzlərlə kəskin, düşündürücü yazılan ona böyük şöhrət 
qazandırmışdı. 

Sözügedən toplunun tərtibçisi gərgin zəhmət bahasına 
həmin yazılann bir qismini kitaba daxil etmişdi. 

Bu nöqteyi-nəzərdən Ə.Hüseynzadənin «Molla 
Nəsrəddin» və «Dəbistan» məqaləsi daha xarakterikdir. 
Məqalənin qəribə təhkiyə üsulu, canlı, obrazlı və ifadəli dili var. 
Müsəlman aləmini yonulmamış qoz kötüyünə, mərmər daşına, 
qranit qayasına bənzədən yazıçı bu həqiqətin heç də acı olması, 
dərdlərimizə çarə bulunmaması qənaətində deyil. Axı, «qoz 
kötüyünə, mərmər daşına, qranit qayasına»... zərif şəkillər, 
nəqşlər, heykəllər oymaq olur. Nə gözəl, mətin, əzəmətli binalar, 
imarətlər vücuda gəlir qranit qayalanndan. 

«Qafqaziyamızda «qoz kötüklərini», qaya daşlannı 
yonmağa, yonmaq üçün müxtəlif alətlər icad etməyə həzin bir 
meyl və həvəs müşahidə olunur». Bu növ alətlərdən biri də 
Tiflisdə həftədə bir dəfə çıxan «Molla Nəsrəddin» adlı türkcə 
cərideyi-müsəvvər eyi-əzhukiyyənin baltalandu^> deyən 
Ə.Hüseynzadə millətinin elm, mərifət kəsb etməsinə, tərbiyə və 
təlim alması istəyinə əmindir. «Dəbistan» jurnalının estetik 
idealına, ideya-tərbiyəvi istiqamətinə gəlincə isə «bunun da 
camaatımız haqqında fikir və nəzəri, arzu və məqsədi haman 
«Molla Nəsrəddin» nəzər və məqsədinin eynidir». Lakin bu iki 
mətbu orqanını fərqləndirən cəhətlər də var. Məqaləsində həmin 
cəhətlərə güzgü tutan Ə.Hüseynzadə yazır ki, zira «Dəbistan»ın 
əlində «Molla Nəsrəddin»in baltası kimi «qəvi və kəskin bir alət» 
yoxdur. Hər kəsə ki, uşaqlıqda təlimi-ədəb və tərbiyə verilməsə, 
böyüyəndə onun üçün nicat olmaz. Çünki yaş ağacı necə istəsən 
əymək mümkündür. Quru ağacı isə ancaq od ilə düzəltmək 
mümkündür. Deməli, «Molla Nəsrəddin» ilə «Dəbistan»! 
yekdigərinə qiyas etmək lazım gəlsə, demək olur ki, quru ağacı 
yona bilən «Molla Nəsrəddin» daha hünərli, yaş ağacı əyib 
düzəldən «Dəbistan» daha tədbirlidİD). Məcəllənin (jurnalın - 
F.S.) dilinə, üslubuna toxunan müəllif bildirir ki, «Bu dil bəzi 
yerlərdə qayət sadə və 
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asandiD). Sübut üçün Ə.Əfəndizadənin mənzuməsindən üç bənd 
verir: 

Sən də, nənə, bağçada seyr etmisən? 
Mənim kimi oynamağa getmisən? 
Xırda-xuruşdan gəlinə ev tikib 
Oynatmağa çəməndə meyl etmisən?.. 

«Tolstoyluq nədir?» adlı geniş məqaləsində «ruslann 
Sədisi» Tolstoyu Ə.Hüseynzadə yüksək qiymətləndirir. Qeyd 
edir ki, Tolstoy sadə Rusiyanın deyil, bəlkə bütün cahanın ən 
böyük üdəbasından biridir... onun əftanndan bütün oxucular 
feyziyab olurlar. Şekspirin, Hötenin, Jan Jak Russonun, Viktor 
Hüqonun ədəbiyyatda qiyməti, əhəmiyyəti nə isə, Tolstoyun da 
bizim zəmanədə, Rusiya ölkəsində qiyməti, əhəmİ5^əti o 
qədərdir! «ŞilleD>də alman dramaturqu Şiller türk (kama- 
turqlan ilə müqayisə edilir. 

Həmin dövrdə meydana çıxan ədəbi tənqid materiallannı 
ümumən sonrakı dövrlərin ədəbi meyarlan ilə dəyərləndirsək, 
mövzuları seçmək, hadisə, əhvalat və tipləri dərindən araşdırmaq 
baxımından heç də geridə qalmadığı aydınlaşar. Məqalələrdəki 
yeniliklərlə köhnəliyin çarpışması, ikincinin sərt müqavimət 
göstərməsi zəminində realist yazıçılann aşıladıqlan fikir və 
duyğular zəmanəni çalxaladı, həqiqət ələyindən keçirdi, dahi 
Sabir demişkən, yağı üzə çıxardı, ayranı ayranlıq etdi. Kitabda 
getmiş əsərlər dəyişən dövr və şəraitin, bir-birini əvəzləyən rejim 
və hakimiyyətlərin siyasi, ideoloji, bədii, nəzəri, estetik, 
metodoloji qabarma və çəkilmələrin öz doğru yolundan, şəffaf 
əqidəsindən döndərə bilmədiyi müqtədir qələm sahiblərimizin 
şedevrləridir. Həmin «şedevrlərdə» xaos, qarmaqanşıqlıq, kəskin 
sinfi mübarizə burulğanından mətanətlə sıynlıb çıxan söz 
gəmisinin nəinki azmayacağı, gələcəyə doğru düzgün və fasiləsiz 
kurs götürməsi qənaətini durulaşdınr, büllurlaşdınr. İndi də 
müasir oxucu prof M.Məmmədovun sayəsində bu büllurluqda 
dövrünün məhəlli sularından tənqid okeanına çıxan həmin 
gəminin sükançılannı - namuslu, qeyrətli, ötkəm və iddiasız 
şəxsiyyətlərini aydınca görür, yanında hiss edir. 
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