


ISSN 2221-8432   
 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫNIN ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ 
БАКЫ СЛАВЙАН УНИВЕРСИТЕТИ 

 
 

 

ЩУМАНИТАР ЕЛМЛЯРИН 

ЮЙРЯНИЛМЯСИНИН  

АКТУАЛ ПРОБЛЕМЛЯРИ 

Али мяктяблярарасы елми мягаляляр мяъмуяси 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Межвузовский сборник научных статей 
 

 

THE ACTUAL PROBLEMS  

OF STUDY OF HUMANITIES 

Interuniversity collection of scientific articles 
 

 

№2 
 

2022 
 

 

Мяъмуя 1997-ъи илдян няшр олунур.  
 
Илдя 4 нюмря чыхыр. 

 

 

 

Редаксийанын цнваны: 

Bakı шящ., Rəsul Rza kцч., 125/139b 
Tel.:  596 21 44   
Факс: 5962144 
e-mail: mutarjim@mail.ru 
www.mutercim.az 

Bakı – 2022

mailto:mutarjim@mail.ru


Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри 
Рцблцк елми няшр 

 

Redaksiya heyəti: 
 

Dilçilik 

filol. e. d., prof. Məmmədov Nəsirağa  

filol. e. d., prof. Veysəlli Fəxrəddin  

filol. e. d., prof. Cahangirov Fikrət 

filol. e. d., prof. Nurqali Kadişa (Qazaxstan)  

filol. e. d. Qurbanova Fidan  

filol. e. d., prof. Cəfərov Mikayıl 

filol. f. d. Babaşova Xalidə 

filol. f. d. Korotışev Aleksandr (Rusiya) 

 

Pedaqogika 

ped. e. d., prof. Abbasov Akif  

ped. e. d., prof. Rəcəbov Oqtay 

ped. e. d., prof. Tağıyev Şahin 

ped. e. d., prof. Xəlilov Vidadi 

ped. e. d., prof. Cəbrayılov İntiqam  

ped. e. d., prof. Quliyeva Ellada 

ped. f. d., dos. Səmədov Oktay 

filol. f. d., dos. Carçıyeva İlahə  

ped. e. f. d., dos. Tağıyeva Ellada 

 

Ədəbiyyatşünaslıq 

filol. e. d., prof. Qocayev Məmməd  

filol. e. d., prof. Novruzov Rafiq 

filol. e. d., prof. Xəlilli Şahin 

filol. e. d., prof. Qeybullayeva Rəhilə  

filol. e. d., prof. Rəsulov Rüstəm  

filol. f. d. Ağamirzəyev Əliş   

filol. e. d., prof. Travnikov Serqey (Rusiya) 

 

 

İctimai elmlər 

tarix e. d., prof.,  

AMEA-nın müxbir üzvü Qasımlı Musa 

tarix e. d., prof. İbrahimli Fəzail  

fəlsəfə e. d. Məmmədov Cahangir 

tarix e. d., prof. Əmrahov Mais  

fəlsəfə e. d., prof. Əliyev Məmməd 

tarix e. d., prof. Məmmədov Habil  

tarix f. d., dos. Əhməd Əsgər   

siyasi elmlər f. d. Abdullayev Natiq 

Бурахылыша мясул: филол.е.д., проф. Ъяфяров Telman 
 

 

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри. Али мяктяблярарасы елми мягаляляр 
мяъмуяси. № 2/2022. – Бакы: Мцтяръим, 2022. – 376 s. 
 

 
Məcmuə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən 

Dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin  

siyahısına  daxil edilmişdir. 
 

Сборник включен в Перечень рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией  

при Президенте Азербайджанской Республики научных журналов,  

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций.  

 

Məcmuənin bu sayından başlayaraq müəlliflərin müraciəti və redaksiya heyətinin rəyi əsasında bəzi elmi 

məqalələrə xüsusi identifikator nömrəsi (DOİ) verilməsi qərara alınmışdır. Bu, Scopus və ya Web of Science 

platformalarında yerləşdirilmiş məqalə və elmi-tədqiqat işində DOİ verilmiş işə istinad zamanı onun 

göstərilən bazalara daxil edilməsinə və bu publikasiyaya beynəlxalq status verilməsinə şərait yaradır. 
 

Начиная с этого номера сборника, на основе обращения авторов и отзыва редакционной коллегии 

некоторым статьям присваивается специальный идентификатор (DOI). При ссылке на эти 

статьи работ, размещѐнных на платформах Scopus или Web of Science, это создаст возможность 

включения данных статей в указанные базы и придаст публикациям международный статус. 
 

©   Мягаля мцяллифляри, 2022 
© “Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри”   
       мяъмуяси редаксийасы, 2022 



 Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022  

 

   3 

 

ДИЛЧИЛИК - ЛИНГВИСТИКА 
 

 

 

 

 F.Q.AĞAYEVA 
 

DOI:10.48652/s4141-1973-3444-y 

 

Bakı Slavyan Universiteti 
(Bakı Ģəh., S.Rüstəm küç., 25) 

 

AZƏRBAYCAN VƏ ĠNGĠLĠS DĠLLƏRĠNDƏ ĠSĠM DÜZƏLDƏN  

AFFĠKSLƏR VƏ ONLARIN TƏSNĠFĠ 
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Söz dilin ən məhsuldar və iĢlək ünsiyyət vahididir. Dil elementlərinin mərkəzi vahidi 

olan söz həmçinin dilin leksik sistemində də baĢlıca nitq vahididir. Sözlər tək –tək, yəni bir – 

birindən təcrid edilmiĢ halda deyil, nitqdə baĢqa sözlərlə əlaqədə yaĢayır. Buna gorə də hər bir 

sözün öz əsas, leksik mənasından baĢqa , nitqdə - cümlə daxilində bir və bir neçə qrammatik 

mənası olur. Sözün səs xassələrini, səs dəyiĢkənliyini fonetika tədqiq edir; sözün qrammatik 

quruluĢunu, qrammatik dəyiĢikliklərini qrammatika öyrənir.Sözün qrammatik mənası leksik 

mənasına nisbətən çox olur.  

Sözün qrammatik mənasının nitqdə əhəmiyyəti böyükdür. Qrammatik məna nitqdə 

sözün anlaĢılmasını dəqiqləĢdirir; məsələn, ismin əĢyanın adını bildirməklə onun kəmiyyətini, 

məna növünü, halını və sairəni bildirir. 

Qrammatik məna sözlərin bir-biri ilə əlaqəsini, danıĢan Ģəxsin haqqında danıĢdığı əĢya 

və ya hadisəyə münasibətini göstərir. 

Bildiyimiz kimi, leksika- dilin lüğət tərkibidir və dil üçün qurucu material rolunu 

oynayır. Dillərin hansı tipə aid olmalarını isə hər bir dilin qrammatikası təyin edir. Qrammatik 

quruluĢ dilin ən sabit və tarixən ən az dəyiĢikliyə məruz qalan hissəsidir. Qrammatika – yunan 

sözü olub – ―yazı incəsənəti‖ mənasını bildirir və yuxarda da qeyd etdiyimiz kimi dilin 

qrammatik quruluĢunu öyrənir. Morfologiya da qrammatikanın bir hissəsi olub, sözü tədqiq 

edir. Leksikologiyadan fərqli olaraq morfologiyanı, müxtəlif qrammatik mənaları ifadə edən 

müxtəlif qrammatik Ģəkillər – formalar maraqlandırır.  

Dilçilikdə dillərin morfoloji quruluĢa görə təsnifinin əsasını XIX əsrin əvvəllərində 

Fredrix ġlegel ―Hindlilərin dili və müdrikliyi‖ əsərini yazmaqla qoymuĢdur. Dilçilikdə dillər 

morfoloji quruluĢuna görə amorf, aqlütinativ (iltisaqi), flektiv, inkorporlaĢan olur. Tədqiq et-

diyimiz Azərbaycan dili aqlütinativ (iltisaqi) quruluĢa malikdir. Aqlütinativ latın mənĢəli söz 

olub bitiĢdirmək, yapıĢdırmaq mənasını bildirir. Bu cür dillərdə Ģəkilçi sözün kökünə qoĢulur. 

BitiĢdirmək yapıĢdırmaq mənası da bununla bağlıdır. Bu cür dillərin morfologiyasında bir sıra 

özünəməxsus xüsusiyyətlər vardır. Bunların bəzilərini aĢağıda nəzərdən keçirək: 
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 Aqlütinativ (iltisaqi) dillərdə söz kök və Ģəkilçilərə ayrılır.Təbii ki, Azərbaycan dili, 
eləcə də digər türk dilləri üçün bu xarakterikdir. Kök hər zaman öndə gəlir və heç bir zaman 

mövqeyini dəyiĢmir. O, özü Ģəkilçilərə təsir göstərə bilir,lakin özü heç vaxt Ģəkilçilərin 

təsirinə düĢmür. Hind – Avropa köklü sözlər türk sözlərinə nisbətən daha çox diffuziya 

hadisəsinə məruz qalır. 

 Aqlütinativ (iltisaqi )dillərin morfoloji quruluĢu üçün önlüklər xarakterik deyildir. 

Azərbaycan dilində önlük iĢtirak etmir. ―Türk sözlərində ön Ģəkilçisi (prefiks) yoxdur. 

Prefikslər sözün kökünə təsir edir və nəticədə aldadıcı əsaslar yaradır‖ (5, 177-178) 

Azərbaycan dilində önlüklər alınma sözlərdə özünü göstərir: bivəfa, bihuĢ, namərd, 

naməhrəm, namunasib və s. 

 Aqlütinativ (iltisaqi) dillərdə kökdən sonra gələn Ģəkilçilərin köməyi ilə sözlər dəyiĢir. 
Sözə sözdüzəldici Ģəkilçi qoĢulduqda yeni mənalı söz yaranır: dənizçi, dəmirçi, balıqçı və s. 

SözdəyiĢdirici Ģəkilçi artırıldıqda isə sözün mənasında deyil, formasında dəyiĢiklik əmələ 

gəlir: kitablar, evə, dənizdə və s. 

Sözə qoĢulan sözdüzəldici və sözdəyiĢdirici Ģəkilçilərin yeri məqbul bir qaydaya uyğun 

gəlir. Belə ki, əgər sözdə həm sözdüzəldici, həm də sözdəyiĢdirici Ģəkilçi varsa, əvvəlcə 

sözdüzəldici, sonra isə sözdəyiĢdirici Ģəkilçi iĢlənir: əkin-çi-lər, üzüm-çü-lər, dəniz-çi-lər və s. 

 Aqlütinativ (iltisaqi) dillərdə sözyaratmaq imkanları zəngindir. Ona görə də hər hansı 
sözə bir və bir neçə sözdüzəldici Ģəkilçi artırmaq mümkündür.  

Flektiv dillər də Ģəkilçili dillərdir. Lakin flektiv dillər bir sıra xüsusiyyətlərinə görə 

Ģəkilçili olan aqlütinativ dillərdən seçilir. Tipoloji bölgüyə görə ingilis dili flektiv dillərə 

aiddir. Flektiv- latınca ―flexio‖ sözündən əmələ gəlib və mənası ―əyilmək, baĢqasına keçmək‖ 

deməkdir. 

Flektiv dilin aĢağıdakı əsas xüsusiyyəti mövcuddur: 

 ġəkilçilər bir-biri ilə və köklə möhkəm bağlı olur. Bu dillərdə çox zaman Ģəkilçiləri 
kökdən ayırmaq olmur. 

 BaĢqa dillərə nisbətən flektiv dillərdə daxili fleksiya, yəni qrammatik forma yaratmaq 
üçün söz köklərində səslərin dəyiĢməsi halları daha qüvvətlidir. 

 Bir sözdüzəldici və ya sözdəyiĢdirici Ģəkilçi bir neçə qrammatik funksiyaya malik 
olur. 

 Bir Ģəkilçi bəzən bir neçə qrammatik kateqoriyanı yaratmağa xidmət edir. 
Flektiv dillərin hamısının eyni xüsusiyyətə malik olmadığından onlar özləri də iki yerə 

bölünür: 1) sintetik – flektiv dillər: 2) analitik – flektiv dillər. Sintetik – flektiv dillərin baĢlıca 

xüsusiyyəti cümlə daxilində sözlər arasındakı əlaqəni söz özü yaradmasıdır. Analitik – flektiv 

dillərin baĢlıca xüsusiyyəti cümlə daxilində sözlər arasındakı əlaqəni müstəqil söz yox, köməkçi 

sözlər və söz cərgəsi yaradmasından ibarətdir. Tədqiq edəcəyimiz ingilis dili də bura daxildir. 

Qrammatik üsullar bütün dillər üçün eynidir, lakin dillər ya bu üsulların hamisından ya 

da bezilərindən istifadə edir. Azərbaycan və ingilis dillərində sözlər tərkibcə kök və Ģəkilçidən 

ibarətdir. Sözün əsas hissəsi dilçilik elmində kök, qeyri-əsas hissəsi isə Ģəkilçi adlanır. ―Sözün 

ayrıca iĢlənib müstəqil mənaya malik olan və dəyiĢməyən hissəsinə kök deyilir‖. (1, 7) ġəkil-

çilər isə, köklərin tamamilə əksinə olaraq, sözün əsasını təĢkil edə bilmir. Onlar kökdən ayrı 

iĢlənmir, müstəqil mənaya malik olmur və söz kökünün tələbinə görə dəyiĢir. ―Sözün 

ayrılıqda iĢlənməyən, müstəqil mənaya malik olmayan və söz köklərinə bitiĢdikdə onların ya 

Ģəklini, ya da Ģəkli ilə birlikdə məzmununu dəyiĢən hissəsinə Ģəkilçi deyilir‖. (1, 7) Sözlərin 

hamısı eyni quruluĢa malik olmur, yəni dilimizdə iĢlənən sözlərin hamısı sadə söz 

köklərindən ibarət deyildir. Əgər bütün sözlər sadə kökdən ibarət olsa idi, dilimizdəki 

sözdüzəldici Ģəkilçilərin yaranmasına ehtiyac qalmazdı. Dilimizdə iĢlənən sözlərin bəzisi bir 

kökdən, bəzisi bir köklə bir sözdüzəldici Ģəkilçidən, bəzisi də iki və daha artıq sözün 

birləĢməsindən ibarət olur. Odur ki, sözləri quruluĢuna Gülarə Abdullayeva görə 3 qismə 
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ayırmaq olar: 1. Sadə sözlər. 2. Düzəltmə sözlər. 3. Mürəkkəb sözlər. Məsələn, balıq, balıqçı, 

balıqqulağı. Bu misallarda balıq sözünü daha kiçik mənalı hissələrə bölmək mümkün deyil. 

Deməli, yalnız bir kökdən ibarət olan sözlər sadə sözlərdir. Düzəltmə sözlər isə kök və budaq 

morfemdən, yəni kök və Ģəkilçidən ibarət olur. Balıq sözü bir kökdən ibarət olduğu halda, 

balıqçı sözü düzəltmə sözdür, çünki balıq sözünə -çı Ģəkilçisini artırmaqla yaranmıĢdır. 

Beləliklə, tərkibində bir kök və sözdüzəldici Ģəkilçi olan sözlərə düzəltmə sözlər deyilir. 

Düzəltmə sözlərin müəyyənləĢdirilməsində iki cəhəti əsas tutmaq lazımdır. Birincisi, köklə 

düzəltmə söz arasında üzvi bağlılıq olmalıdır, yəni yaranmıĢ söz, yeni məna məhz kökdəki 

mənanın əsasında yaranır. Ġkincisi, söz o vaxt düzəltmə söz kimi götürülə bilər ki, onun kökü 

dilimizdə ayrıca iĢlənmiĢ olsun. Ərəb dilindən dilimizə keçmiĢ sədaqət, Ģücaət sözləri, eləcə 

də, Azərbaycan dilinin öz sözlərindən olan barıĢ, yarıĢ, güləĢ, dağıntı sözləri məhz bu 

cəhətdən düzəltmə söz sayıla bilməz. 

 Affiksasiya üsulu affikslərin sözün kökünə affikslərin qoĢulmasından ibarətdir. 

Affikslər – qrammatik mənaya malik olan morfemlərdir. Affikslər dildə sözdən kənarda 

fəaliyyət göstərmir, onlar sözün kökünə əlavə olunur. Onlar söz yaratmağa və söz dəyiĢməyə 

xidmət göstərir. Sözün kökündə istifadə olunma yerinə görə affiksləri prefikslərə,infikslərə və 

postfikslərə bölmək olar. Prefikslər kökdən öndə gəlib,infikslər sözün tərkibində, postfikslər 

isə kökdən sonra gəlir.Azərbaycan dili türk dillər ailəsinə, ingilis dili öz tipinə görə flektiv 

hind- avropa dillərinin german qoluna aiddir. Turk dillər ailəsində prefikslərdən istifadə 

olunmur, bütün qrammatik üsullar yalnız postfikslərin vasitəsi ilə ifadə olunur. Azərbaycan 

dilində prefiks qəbul edən sözlər mənĢəcə azərbaycan sözləri deyil, digər dillərdən alınma 

sözlərdir. Nəticə etibari ilə sözlər prefiksləri ilə birgə baĢqa dillərdən azərbaycan dilinə keçib. 

Əsl azərbaycan dilinə mənsub olan bütün sözlər isə kökdən baĢlayır, onun ardından isə 

postfikslər zənciri gəlir. Məsələn; əllərimdən- burada əl- sözün kökü, lər – cəm Ģəkilçisi, im- I 

çəxs mənsubiyyət Ģəkilçisi, dən- çıxıĢlıq hal Ģəkilçisidir. 

Azərbaycan dilindən fərqli olaraq ingilis dilində affiksasiya üsulunun iki növündən 

istifadə olunur. Belə ki, ingilis dilində affikslər həm söz kökündən öndə, həm də söz 

kökündən sonra iĢlənə bilir. Məsələn: dislike, incorrect, misunderstand, disappear, overdone, 

unknown. Dis-, in-, mis-, dis-, over-, un- prefikslərini misal göstərmək olar. Sufikslərə misal 

olaraq religious, fictional, friendship – ious, - al, - ship. 

―Affixus‖ – latın sözündən əmələ gəlib mənası ―bərkidilmiĢ‖ deməkdir. Prefiks – 

praefixum latın sözündən əmələ gəlib – ―önə bərkidilmiĢ‖ deməkdir. Postfiks – postfixum 

latın sözündən əmələ gəlib – ―sona bərkidilmiĢ ‖ mənasını ifadə edir və ilk dəfə dilçiliyə       

Ġ.A. Boduen de Kurtene tərəfindən gətirilib. 

 Postfikslər sufikslərə və fleksiyalara bölünür. Sufiks və fleksiyalar qrammatik məna 

tiplərinə görə fərqlənir. Sufikslər – ―derivasiyon‖ mənalı postfikslərdir. Fleksiyalar isə - 

əlaqəli postfikslərdir.  

 Dildə olan affikslər köklərdə əmələ gətirdikləri məzmun və ĢəkildəyiĢikliyinə görə, 

baĢqa sözlə, vəzifəsinə görə də iki növə ayrılır. 1. Sözdüzəldici, 2. SözdəyiĢdirici Ģəkilçilər. 

Sözdüzəldici Ģəkilçilər əlavə olunduqları nitq hiss ələrinə görə də müxtəlif olur. Onların 

bir qismi yalnız isimlərə, bir qismi yalnız fellərə, bir qismi isə həm isim, həm sifət, həm say, 

həm də əvəzliklərə artırıla bilər.  

Müasir Azərbaycan dili Ģəkilçiləri ilə dilimizə məxsus isim, sifət, say və əvəzliklərdən, 

eləcə də dilimizə fars , ərəb, rus dillərindən və rus dili vasitəsilə baĢqa dillərdən keçmiĢ isim və 

sifətlərdən düzələn isimlərdir. Bura daxil olan isimlər aĢağıdakı Ģəkilçilər vasitəsilə əmələ gəlir. 

 - lıq (-lik, - luq, - lük) vasitəsi ilə sadə isim və sifətlərdən, həmçinin feldən düzələn 

sifətlərdən, say və əvəzliklərdən keyfiyyət, xasiyyət, vəzifə, peĢə, hal – vəziyyət, yer və əĢya 

adı ifadə edən isimlər düzəlir: Məsələn: adamlıq, insanlıq, ucuzluq, suzgünlük, yaxĢılıq, 

satqınlıq, həkimlik, mənlik, birlik və s. 

 -laq Ģəkilçisi vasitəsilə yer bildirən isimlər düzəlir:yaylaq, otlaq, duzlaq, qıĢlaq və s. 
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 -ça,- çə vasitəsilə kiçiltmə mənalı isimlər düzəlir: dəftərçə, tarixçə, meydança, bağça 

və s. 

 -çı (-çi, -çu, -çü) Ģəkilçisi vasitəsi ilə Azərbaycan, fars, ərəb, rus dili sözlərindən və rus 

dili vsitəsilə baĢqa dillərdən keçmiĢ isimlərdən peĢə, sənət, məĢğələ, adət, xasiyyət, əqidə, 

meyil,hal- vəziyyət və s.mənaları ifadə edən düzəltmə isimlər əmələ gəlir: arabaçı, yazıçı, 

əməkçi, dilçi, ədəbiyyatçı, traktorçu,əlaçı, təĢviqatçı, traktorçu, tankçı və s. 

 -cıq (-cik, cuq, -cük): - cığaz (- ciyəz, - cuğaz, - cüyəz) Ģəkilçiləri vasitəsilə 

Azərbaycan dili isimlərindən kiçiklik və əzizləmə məzmunu bildirən isimlər düzəlir: evcik, 

gözcük,qızcığaz, daxmacıq, quĢcuğaz və s. 

 -lı (-li, - lu, -lü) Ģəkilçisi vasitəsilə isim köklərindən cümlədəki yerlərinə görə yer 

münasibəti, keyfiyyət, sahiblik, familiya, əlamət, nəsil, ailə, mənalarını ifadə edən düzəltmə 

isim əmələ gəlir: kəndli, Ģəhərli, dağlı, məktəbli və s. 

 -daĢ Ģəkilçisi vasitəsilə yerlik, həmrəylik və iĢtirak bildirən isimlər düzəlir: yoldaĢ, 

vətəndaĢ, əməkdaĢ, məsləkdaĢ və s. 

Fars, ərəb dilləri Ģəkilçiləri ilə fars , ərəb isim və məsdərlərindən düzələn isimlər isə 

aĢağıdakı Ģəkilçisi vasitəsilə düzəlir: 

 -iyyət Ģəkilçisi vasitəsilə ictimai məhfum, hal-vəziyyət bildirən isimlər düzəlir: 

hakimiyyət, nailiyyət, cəmiyyət, Ģəxsiyyət, fəaliyyət və s. 

 -iyyat Ģəkilçisi vasitəsilə elm, nəzəriyyə, proses, bütövlük bildirən isimlər düzəldilir: 

ədəbiyyat, ictimaiyyat, külliyyat, nəqliyyat, kəĢfiyyat, əməliyyat və s. 

 -dar Ģəkilçisi vasitəsilə isimlərdən peĢə, vəziyyət bildirən isim düzəlir: maldar, 

heyvandar, əməkdar, hökmdar və s. 

 -keĢ Ģəkilçisi vasitəsilə isimlərdən peĢə sahibi və əlamət məzmunu ifadə edən isim, 

bəzən də sifət düzəlir: zəhmətkeĢ, azarkeĢ və s. 

 - at, -ət Ģəkilçisi vasitəsilə isimlərdən xasiyyət, keyfiyyət, əxlaq, adət bildirən isimlər 

düzəlir: məlumat, təbliğat, təĢviqat, təchizat və s. 

 -stan Ģəkilçisi vasitəsilə yer, ölkə bildirən isimlər düzəlir: Dağıstan, Gürcüstan, 

gülüstan və s. 

 -iyyə Ģəkilçisi vasitəsilə ləqəb, idarə, nəzəriyyə bildirən isimlər düzəlir: nəzəriyyə, 

fərziyyə, Səfəviyyə və s. 

 -i, - vi Ģəkilçisi vasitəsilə ləqəb, titul bildirən isimlər düzəlir: Nizami Gəncəvi, Nəsimi, 

Xaqanı, Dilbazı, Təbrizi və s. 

 -zadə Ģəkilçisi vasitəsilə familiya bildirən isimlər düzəlir: Həsənzadə, Quluzadə, 

Agazadə və s. 

 - Ģünas sözünü bəzi isimlərə əlavə etməklə sənət, elm sahəsinə mənsubiyyət bildirən 

düzəltmə isimlər yaranır: ĢərqĢünas, hüquqĢünas, mətnĢünas və s. 

Rus dili və rus dili vasitəsi ilə baĢqa dillərdən keçən Ģəkilçilərə rus və baĢqa dillərin 

isimlərindən düzələn isimlər aĢağıdakı Ģəkilçilər vasitəsilə düzəlir. 

 -izm Ģəkilçisi ilə quruluĢ, dünyagörüĢü bildirən isimlər düzəlir: idealizm, kapitalizm, 

materializm, sosializm və s. 

 -ist Ģəkilçisi ilə elm, nəzəriyyə, cərəyan bildirən isimlər düzəlir: marksist, realist, 

idealist, sosialist və s. 

Azərbaycan dili Ģəkilçiləri ilə Azərbaycan dili fellərindən düzələn isimlər isə aĢağıdaki 

Ģəkilçilərlə düzəlir: 

 -ıq (-ik,-uq,ük,-q) Ģəkilçisi ilə müəyyən proses və hərəkətin nəticəsində əmələ gələn 

məfhumları bildirən isimlər düzəlir: tapĢırıq, bacarıq, minik, qoruq, buruq, bölük və s. 

 -ıĢ (-iĢ, -uĢ, -üĢ, -yıĢ,) Ģəkilçisi vasitəsilə hal- vəziyyət, hərəkət bildirən isimlər düzəlir: 

çağırıĢ, baxıĢ, açılıĢ, gəliĢ, gediĢ, vuruĢ, duruĢ və s. 
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 -ma (- mə) Ģəkilçisi vasitəsilə proses, hal- vəziyyət bildirən isimlər düzəlir: uydurma, 

döĢəmə, gəlmə, qızdırma, dolma,vuruĢma, döyüĢmə, çalıĢma və s. 

 -aq, -ək Ģəkilçisi vasitəsilə müxtəlif əĢya adlarını bildirən isimlər düzəlir: yataq, 

döĢək, dayaq, ələk, çörək və s. 

 -caq(-cək) Ģəkilçisi vasitəsilə əĢya və alət adlarını bildirən isimlər düzəlir: yelləncək, 

diyircək və s. 

 -im ( -im,-um, - üm) Ģəkilçisi vasitəsilə Ģəkilçisi vasitəsilə hal vəziyyət, hadisə, ölçü, 

qədər, bacarıq bildirən isimlər düzəlir: yığım, biçim, ölüm, dözüm və s. 

 -gə Ģəkilçisi vasitəsilə: süpürgə, döngə və s. 

 -ar (-ər) Ģəkilçisi vasitəsilə: açar, Sevər, Gülər, çıxar, yetər və s. 

 -tı ( -ti, -tu, -tü) Ģəkilçisi vasitəsilə müəyyən bir prosesin nəticəsində meydana çıxan 

isimlər: bağırtı, qaraltı, ağartı, gurultu, göyərti və s. 

 -qı ( -qu, -ğı,-ğu, -ki, -kü, -gi, -gü) Ģəkilçisi vasitəsilə əĢya, vəziyyət, mücərrəd 

məfhumları bildirən isimlər düzəlir: pusqu, çalğı, durğu, vurğu, sarğı, sevgi, seçki, səpki və s. 

 -qın (-ğın, - qun, - ğun, -gin, - kin, -gün, -kün) Ģəkilçisi vasitəsilə hadisə və vəziyyət 

bildirən isimlər düzəlir: basqın, qırğın, daĢqın, qaçqın, yanğın, uçqun və s. 

 -ın (-in) Ģəkilçisi vasitəsilə hadisə, proses, nəticə və s bildirən isimlər düzəlir: biçin, 

səpin, əkin, gəlin, axın və s. 

 - id (-üd) Ģəkilçisi vasitəsilə nəsihət, yer və s. bildirən isimlər əmələ gəlir: keçid, öyüd 

və s. 

 -ı (-i, - u, -ü) Ģəkilçisi vasitəsilə fiziki proses və nəticə bildirən isimlər düzəlir: yazı, 

qorxu, çəki, ölçü, ölü, sürü və s. 

 -ıcı (-ici, -ucu, -ücü) Ģəkilçisi ilə peĢə, sənət, xasiyyət və s. bildirən isimlər əmələ 

gəlir: atıcı, yırtıcı, satıcı, alıcı, qurucu, sürücü və s. 

 -acaq (-əcək) Ģəkilçisi vasitəsilə alət, vəsait, hal- vəziyyət və s bildirən isimlər əmələ 

gəlir: yanacaq, çapacaq, qanacaq, dönəcək, gələcək, duracaq və s. 

 -cə Ģəkilçisi vasitəsilə mücərrəd mənalı isimlər əmələ gəlir: düĢüncə, əylancə və s. 

 -gəc Ģəkilçisi vasitəsilə alət adları bildirən isimlər əmələ gəlir: süzgəc, üzgəc və s. 

 -ır ( -ir ) Ģəkilçisi ilə fayda, mənfəət bildirən isimlər əmələ gəlir: gəlir, yatır (xəzinə) 

və s. 

 -ıc Ģəkilçisi vasitəsilə hüdud bildirən isim əmələ gəlir: ayrıc, dalğıc və s. 

 -ıntı (-ıntı, -untu,- üntü) Ģəkilçisi vasitəsilə müəyyən bir prosesin nəticəsini bildirən 

isimlər əmələ gəlir: qazıntı, yeyinti, çırpıntı, çöküntü və s. 

Müasir ingilis dilində söz kökünə artırılan məhsuldar affikslər aĢağıdakılardır: 

 -er Ģəkilçisi vasitəsilə peĢə, sənət, məĢğələ, isimlər əmələ gəlir: teacher, worker, reader 

və s. 

 - ist Ģəkilçisi ilə elm, nəzəriyyə, cərəyan bildirən isimlər düzəlir: communist, 

telegraphist, dramatist və s. 

 -ess peĢə- sənət, hal-vəziyyət bildirən isimlər əmələ gətirir və qadın cinsinı yaradan 

affiksdir: heiress, hostess, actress və s. 

 -ness hal-vəziyyət bildirən isimlər yaradan affiksdir: carelessness, madness, blackness 

və s. 

 -ism Ģəkilçisi ilə quruluĢ, dünyagörüĢü bildirən isimlər düzəlir: socialism, nationalism, 

imperialism və s. 

Qeyri-məhsuldar isim yaradan Ģəkilçilər isə aĢağıdakılardır: 

 - hood Ģəkilçisi ilə hal-vəziyyət bildirən isimlər düzəlir: manhood, childhood və s. 

 -dom Ģəkilçisi ilə quruluĢ bildirən isimlər düzəlir: freedom 

 - -ship Ģəkilçisi ilə münasibət bildirən isimlər düzəlir: friendship, relationship və s. 
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 -ment Ģəkilçisi ilə hal- vəziyyət bildirən isimlər düzəlir: development 

 -ance Ģəkilçisi ilə əlamət bildirən isimlər düzəlir: importance 

 -ence Ģəkilçisi ilə düzələn isimlər: dependence 

 -ty Ģəkilçisi ilə xasiyyət, vəziyyət bildirən isimlər düzəlir: cruelty 

 -ity Ģəkilçisi ilə düzələn isimlər: generosity 

ġəkilçilərin ikinci qisminə sözdəyiĢdirici Ģəkilçilər daxildir. Bu Ģəkilçilər Azərbaycan 

dilinin öz Ģəkilçiləridir və həmiĢə sözün sonunda iĢlənir. Ġngilis gilində sözdəyiĢdirici Ģəkilçi-

lərdə sözün sonuna əlavə olunur. Bu Ģəkilçilər yalnız sözün formasını dəyiĢdirir, məzmununa 

isə ciddi təsir etmir. Bu Ģəkilçilər sözlər arasında qrammatik əlaqənin təmin olunmasına xid-

mət edir. Bütün qrammatik kateqoriyaların Ģəkilçiləri sözdəyiĢdirici Ģəkilçilər qrupuna daxil-

dir. Bu kateqoriyalar, baĢlıca olaraq isim və fellərə məxsus olur. BaĢqa nitq hissələri bunların 

vəzifəsini daĢıdığı zaman həmin kateqoriyaların Ģəkilçilərini qəbul edə bilir. Bu baxımdan 

kateqoriyaların əlamətlərini – Ģəkilçiləri aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar: 1. Kəmiyyət 

kateqoriyası Ģəkilçiləri, 2. Hal kateqoriyası Ģəkilçiləri, 3. Mənsubiyyət kateqoriyası Ģəkilçiləri, 

4. Xəbərlik kateqoriyası Ģəkilçiləri, 5. Ġnkarlıq kateqoriyası Ģəkilçiləri, 6. ġəxs kateqoriyası Ģə-

kilçiləri, 7. Zaman kateqoriyası Ģəkilçiləri. 8. Təsir kateqoriyası Ģəkilçiləri; 9. Növ kateqori-

yası Ģəkilçiləri. Qrammatik kateqoriyaların Ģəkilçiləri sözdəyiĢdirici Ģəkilçi olub, qrammatik 

mənanın ifadə olunmasına, sözlər arasında qrammatik əlaqənin yaranmasına xidmət edir. 

Kəmiyyət kateqoriyası Ģəkilçilərinə müasir Azərbaycan dilində -lar, -lər;-q,-k; -ız (-iz, 

-uz, -üz) morfoloji vasitələri ilə ifadə olunduğu halda ingilis dilində -s sufiksi, bəzi sözlərin 

kökünə isə -en Ģəkilçisi isimlərdə bu kateqoriyanı yaratmağa xidmət edir. Ġngilis dilinin kə-

miyyət kateqoriyası bəzi isimlərdə sözlərdə saitlərin dəyishməsi ilə də yarana bilir: Məsələn: 

man-men; woman-women; foot-feet; tooth-teeth; goose- geese; mouse- mice; louse – lice. 

Mənsubiyyət kateqoriyası iki söz arasında atributiv əlaqəni bildirir. Müasir ədəbi 

dilimizdə iĢlənən mənsubiyyət kateqoriyasının Ģəkli əlamətləri aĢağıdakılardır: 

Birinci Ģəxsin təki saitlə bitən isimlərə -m (atam, nənəm), saitlə bitən isimlərə -ım,- im, 

- um, -üm; 

Birinci Ģəxsin cəmi saitlə bitən isimlərdə -mız, - miz, - muz, - müz, samitlə bitən 

isimlərdə -ımız, -imiz, - umuz, - ümüz; 

Ikinci Ģəxsin təki saitlə bitən isimlərə -n, saitlə bitən isimlərə -ın, -in, - un, -ün; 

Ġkinci Ģəxsin cəmi saitlə bitən isimlərə -nız, - niz,- nuz, - nüz, saitlə bitən isimlərə -ınız, 

- iniz, -unuz, -ünüz; 

Üçüncü Ģəxsin təki və cəmi saitlə bitən isimlərə -sı, - si, - su,- sü saitlə bitən isimlərə -ı, 

-i, -u, -ü. 

Ġngilis dilində mənsubiyyət kateqoriyasını bildirən Ģəkilçi yoxdur. 

Müasir Azərbaycan dilində ismin halları və onların xüsusiyyətləri aĢağıdakılardır: 

1) Adlıq hal; 2)yiyəlik hal- 2 cür olur: a) müəyyən yiyəlik hal (- ın, - in, -un,-ün; -nın, -

nin, -nun, -nün) b) qeyri-müəyyən yiyəlik hal (Ģəkilçisiz); 3) təsirlik hal (-ı, -i, -u, - ü; - nı, -

ni, -nu, -nü); 4) yönlük hal (- a, - ə); 5) yerlik hal (-da, - də); 6) çıxıĢlıq hal (-dan, - dən). 

Müasir ingilis dili üçün xarakterik olan analitizm özünü isimdə daha qabarıq Ģəkildə 

büruzə verir. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq , ingilis dilində ismin yalnız iki halı vardır:1) 

ümumi hal (the Common Case); 2) yiyəlik hal (genitive case). (6, 30) 

Müasir ingilis dilində ismin ümumi halda olduğunu bildirən xüsusi Ģəkilçi yoxdur. Bu 

halda ismi morfoloji baxımdan səciyyələndirən formal əlamət onun Ģəkilçisizliyi hesab edilə 

bilər. Ġsmin yiyəlik halı əsasən Ģəxs və əĢya arasında mövcud olan yiyəlik, sahiblik əlaqəsini 

ifadə edir. Bu və ya digər əĢyanın kimə məxsus olduğunu bildirir. Müasir ingilis dilində ismin 

yiyəlik halı tək isimlərdə ’s, cəm isimlərdə isə apostrof (’) vasitəsilə düzəldilir. Məsələn: the 

girl‘s mother, the commander‘s order təkdə; the girls‘ mother, the commanders‘ order – 

cəmdə olur. (6, 31) 
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Müasir Azərbaycan və ingilis dillərinin morfoloji quruluĢa görə fərqli qruplara aid 

olduğunu nəzərə alsaq, bu dillərdə söz yaradıcılığı zamanı yeni sözlərin əmələ gəlmə üsulları 

da fərqlidir. Bir dil üçün məhsuldar olan üsul digər dil üçün qeyri məhsuldardır. Azərbaycan 

dili aqlutinativ dillərə aid olduğundan burada affikslərdən geniĢ istifadə olunur. Affikslərdən 

Azərbaycan dilində yalnız postfikslərdən istifadə olunur. Baxmayaraq ki, ingilis dilində 

Ģəkilçilərdən Azərbaycan dilinə nisbətən az istifadə olunur, lakin burada prefiks, infiks və 

postfikslərdən, yəni bir sözlə affikslərin bütün növlərindən flektiv morfoloji quruluĢa malik 

olan ingilis dilində rast gəlinir. MənĢəcə Azərbaycan sözlərinin tərkibində nə prefikslərə nə də 

infikslərə rast gəlinmir. Ġsimlərin tədqiqindən aydın olur ki, yalnız alınma sözlərdə 

prefikslərdən istifadə olunur. SözdəyiĢdirici Ģəkilçilərdən də Azərbaycan dilində ingilis dilinə 

nisbətən daha çox istifadə olunur. 
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Ф.Г.Агаева 

Аффиксы, образующие существительные, и их классификация  

в азербайджанском и английском языках 

Резюме 

 

Слово — самая продуктивная и активная единица речи в языке. Слова живут не сами по 

себе в отрыве друг от друга, а в связи с другими словами. Слова в разных языках образуются 

по-разному, и одним из таких способов является добавление суффикса к основе слова. Если 

учесть, что современные азербайджанский и английский языки по своему морфологическому 

строению относятся к разным группам, то и способы образования новых слов в словообразо-

вании в этих языках различны. Метод, продуктивный для одного языка, непродуктивен для 

другого языка. Поскольку азербайджанский относится к агглютинативным языкам, здесь 

широко используются аффиксы. Английский язык относится к флективной морфологической 

структуре. В азербайджанском языке используются только постфиксы. Хотя суффиксы в 

английском языке используются реже, чем в азербайджанском языке, префиксы, инфиксы и 

постфиксы, т.е. все типы аффиксов, встречаются в английском языке. 

 

F.G.Aghayeva 

Noun forming affixes and their classification in Azerbaijani and English 

Summary 

 

Word is the most productive and active unit of speech in language. Words do not live alone in 

isolation from each other, but in connection with other words. Words in different languages are 

formed in different ways, and one of these methods is to add a suffix to the stem of the word. If we 
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take into account that modern Azerbaijani and English languages belong to different groups according 

to their morphological structure, the methods of formation of new words in word formation in these 

languages are also different. A method that is productive for one language is unproductive for another 

language. As Azerbaijani belongs to agglutinative languages, affixes are widely used here. English 

belongs to inflectional morphological structure. Only postfixes are used in Azerbaijani. Although 

suffixes are less commonly used in English than in Azerbaijani, prefixes, infixes and postfixes, ie all 

types of affixes, are found in English. 

 

Rəyçi: filol.f.d. N.O.Babayeva 

 

Redaksiyaya daxil olub: 21.05.2022 
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A.E.ALIYEVA 

 

Bakı Slavyan Universiteti 
(Bakı Ģəh., S.Rüstəm küç., 25) 

 

DĠLÇĠLĠKDƏ MƏTNĠN STRUKTUR-SEMANTĠK  

VƏ KOMMUNĠKATĠV TƏġKĠLĠ MƏSƏLƏSĠ 

 
Açar sözlər: mətn, dilçilik, struktur, semantik, kommunikativ, komponent, əlaqə, cümlə, təşkil 

Ключевые слова: текст, лингвистика, структура, семантический, коммуникативный, составная 

часть, контакт, предложение, организовать. 

Key words: text, linguistic, structure, semantic, communicative, component, relation, sentence, organize 

 

Ümumiyyətlə dilçilikdə mətn mövzusu mübahisə doğuran mövzulardan biridir və müx-

təlif aspektlərdə maraq doğurur. Eyni zamanda mətnin komponenləri arasında məntiqi-sin-

taktik əlaqə vasitələrinin bütün həcmini təsvir edə biləcək xüsusi araĢdırmalar hələki yoxdur. 

Məlumdur ki, hər bir mətnin əsas xüsusiyyəti onun məzmununun və mənasının məntiq və 

sintaktik bağlılıqla səciyyələndirilir. Mətnin bağlılığı cümləni əmələ gətirən elementlərin bağ-

lılığı ilə sonuncuların vahid həddə bağlılığı və həm məna, həm də formal olan yüksək frazalı 

birləĢmələrin formal əlaqəsi cümlədə müxtəlif sintaktik və üslubi vasitələrlə həyata keçirilir. 

Müasir dilçilikdə mətn nitq fəaliyyətinin manifestasiyası təfəkkür prosesinin təsvirində 

informasiyanın verilməsi üsulu kimi səciyyələndirilir.Lakin fikrin hər cür ifadəsi, hər bir 

məlumat dilin quruluĢunda və ilk növbədə dil vahidlərinin kommunikativ üzvləĢməsində 

tabelilik qanunları ilə gerçəkləĢir. Mətnin dil baxımından öyrənilməsində minimal dil 

vahidləri kimi ilk öncə cümlənin dil və kommunikativ quruluĢunun, sonra fikrin kompleks 

quruluĢunun ifadəçisi kimi frazafövqü vahidlərin və nəhayət bütövlükdə mətnin öyrənilməsi 

diqqət mərkəzində durur. Elmi tədqiqat iĢində mətnin komponentlərinin struktur-semantik 

əlaqələri öyrənmək və mətnin kommunikativ təĢkilini Ģərh etmək nəzərdə tutulur. Bundan 

ötrü ilk növbədə müxtəlif dilçilərin mətnin məna quruluĢu haqqında fikirlərini 

öyrənmək,onları müqayisə etmək və tədqiqatın təsvir prinsiplərini müəyyən etmək lazımdır. 

Mətni dil faktı və nitq faktı kimi tədqiq etmək,onun sərhədlərini müəyyənləĢdirmək vacibdir. 

Mətnin semantik və sintaktik quruluĢunun təhlili onun vahidi olan mürəkkəb sintaktik 

bütövün funksiyasını xarakterizə etməyə Ģərait yaradır. Mətn bir sıra komponentlərin, 

cümlələrin müəyyən Ģəkildə qurulmuĢ qarĢılıqlı əlaqəsindən yaranır. Mətn öz tərkibinə 

müxtəlif quruluĢlu cümlələr qəbul edir və bu müxtəlif strukturlu sintaktik vahidlər mətnin 

tərkibinə daxil edilərkən özlərinə məxsus struktur-semantik sərhədlərində əriyirlər (mətnin 

komponentləri funksiyasını yerinə yetirirlər). Mikromətn öz tərkibindəki komponentlərin 

sayına görə iki əsas növə ayrılır: 1) ikikomponentli mətn və 2) çoxkomponentli mətn. 

Ünsiyyətin əsas vahidi olan cümlə bitmiĢ fikir ifadə etsə də, onun ifadə etdiyi fikir 

bitkinliyi nisbi xarakter daĢıyır. Cümlə onu əhatə edən cümlələr birliyində, mətn mühitində 

struktur-semantik xüsusiyyətlərini tam Ģəkildə üzə çıxara bilir. Cümlələrin müəyyən fikir 

ətrafında əlaqəli birliyi mətnin yaranmasına səbəb olur.  

Mətnin yaranmasının əsaslı qanunauyğunluqları vardır. Mətnin təĢkili mexanizmi, 

qurulma texnikası ardıcıl gələn cümlələrdə semantik proqressiya ilə bağlıdır. Bu sahədəki 

qanunauyğunluqların hərtərəfli tədqiqi bir sıra dil problemlərinin həllinə kömək edir, dilin 

funksional əhəmiyyətini daha ətraflı üzə çıxarır. (1, 93) 

Mətn – möhkəm daxili struktur-semantik əlaqələri olan cümlələr birliyidir. Mətn sözü 

bir dilçilik termini kimi, müxtəlif mənalarda baĢa düĢülür. Belə ki, mətnin linqvistik 

nəzəriyyəsinin iĢlənməsi müasir dilçiliyin inkiĢafının ümumi istiqamətlərindən biridir və mətn 
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nəzəriyyələri kommunikativ proses modelini qurmaq üçün zəruridir. Mətndə kommunikativ 

fəaliyyət zamanı ötürülən üç informasiya tipi mövcuddur: koqnitiv, dil və kommunikativ. 

Koqnitiv informasiya-insanın fəaliyyəti nəticəsində əldə olunmuĢ və iĢarə sistemləri ilə 

sosial Ģəkildə ifadə olunmuĢ dünya haqqında bilikdir. Koqnitiv informasiyanın insan tərəfindən 

necə təsəvvür olunması, hafizədə saxlanması biliyə çevrilməsi və davranıĢa təsiri maraq do-

ğuran sahədir. Koqnitiv informasiya, ilk növbədə, biliyin məzmunu ilə bağlıdır, o mətni gön-

dərənin subyektiv təsirindən azaddır və buna görə də səmərəli praktik fəaliyyət üçün yararlıdır. 

Dil informasiyası dünya haqqında dil vahidlərindəki informasiyadır. Bu informasiya 

həmin vahidlərin referensial, qrammatik və prakmatik vahidlərində mövcuddur. Dil informa-

siyasında əsas diqqət biliyin məzmunundan onun formasına yönəlir. Kommunikativ informa-

siya isə mətndə ifadə olunmuĢ müəllif fikri haqqında informasiyadır, yəni bu, yalnız mətn 

ötürücüsünün Ģüurundakı qeyri-dil obyektləri haqqında məlumat deyil, həmçinin onun əks 

olunan hadisəyə Ģüurlu Ģəxsi qiyməti, eləcə də onun hissləri, emosiyaları və s. haqqında məlu-

matı, yəni mətni ötürənin nəyi kommunikasiya predmeti etməyin vacib saydığını ehtiva edir. 

Kommunikasiya predmeti və yaxud nitq predmeti-lüğəvi mənasında predmetlik simasına ma-

lik mətn vahididir. Predmetin adları mətndə obyektiv reallığın konkret predmetlərini adlandı-

ran identifikasiya funksiyasında və yaxud öz ümumiləĢmiĢ semantikalarını saxlayaraq təsnif-

edici funksiyada çıxıĢ edir. Mətnin məzmunu onun kommunikasiya aktında iĢtirak edənlər tə-

rəfindən necə baĢa düĢüldüyü və necə Ģərh olunduğu ilə təyin olunur. BaĢqa sözlə onların öz 

dil və koqnitiv bilikləri eləcə də kommunikasiya aktının həyata keçdiyi Ģərait nəzərə alınmaq-

la hansı informasiyanı bu mətndə əlaqələndirdikləri ilə bağlı məsələlər ön plana çıxır. (2, 123) 

Kommunikativ aspektdə nəzərdən keçirilən dil vahidləri ən yüksək dəyərlər Ģkalası ilə 

qiymətləndirilir. Bu halda sırf praqmatik amil digərləri üzərində üstünlük təĢkil edir. Doğru-

dan da, bütövlükdə dil və onun bütün elementləri Ģərti iĢarələr vasitəsilə aktual informasiyanın 

mübadiləsi yolu ilə sosial kollektivin üzvləri arasında əlaqə yaratmaq kimi müəyyən sosial 

vəzifənin yerinə yetirilməsinin təmin olunmasına xidmət edir. Dil vahidlərinin kommunikativ 

aspektdə təhlili yalnız bir meyarı, yəni kommunikativ səmərəliliyi ön plana çəkir. Mətn dil 

vahidi kimi qəbul olunmasa da, bu mənada istisna təĢkil etmir. Dil kodunun hər hansı bir 

realizəsi kommunikativ səmərəlilik baxımından qiymətləndirilə bilər və qiymətləndirilməlidir. 

Mətnin kontekstlə əlaqəsinə xüsusi diqqət ayıran C.Layonz qeyd edir: ‖Mətnlər, 

məhsulları olduqları kontekstlərin tərkib hissələridir. Kontekstlər isə, öz növbələrində, 

müəyyən situasiyalarda yazıçıların yaradıcılığı olan mətnlərin vasitəsi ilə yaradılır və daimi 

olaraq transformasiyaya uğrayır‖ (5, 24).  

N.Enkvist həmçinin mətnin ətraf həyat ilə bağlılığını önə çəkir: ‖Mənaya malik olması 

üçün mütləq müəyyən real situasiya daxilində mövcud olmalıdır‖ (2, 36). Mətnin mənası 

yalnız onun eksplisit və implisit Ģəkildə təqdim olunmuĢ çalarlarını fon bilikləri ilə qarĢılıqlı 

əlaqəsi sayəsində aktuallaĢır. Beləliklə, mətnin formalaĢması qanunauyğunluqları ciddi 

qaydalardan deyil, məhz mətnin özünün kommonikativ səciyyəsindən asılıdır. BaĢqa sözlə, 

mətn statik vahid deyil, sərhədləri müvafiq kommunikativ məqsədlə təyin olunan, hərəkətli 

kommunikativ vahid kimi özünü biruzə verir. Q.KolĢanski mətnin məhz bu baxımdan 

nəzərdən keçirir: ―Hal-hazırda, bu faktı etiraf etmək zəruridir ki, həm real funksiyada həm də 

dilçilik tədqiqatında baĢlanğıc kommunikasiya aktı zamanı nisbətən bitmiĢ ünsiyyət parçası, 

ünsiyyətin koqnitiv, informasiya, psixoloji və sosial yükünü daĢıyan və müəyyən qaydalara 

uyğun strukturlaĢmıĢ və təĢkil olunmuĢ dil vahididir‖ (2, 89).  

Bu aspektdə həsr edilmiĢ əsərlərin təhlili bizim fikrimizcə, bütöv mətndəki struktur 

əlamətlərin xarakterinə müəlliflərin verdiyi tərifin mübahisəli olduğunu göstərir. Bir tərəfdən, 

bütöv mətn cümlə ilə müqayisədə yüksək və öz əlamətlərinə görə ondan fərqli sintaktik vahid 

kimi nəzərdən keçirilir, digər tərəfdən – bütöv mətnin strukturu mahiyyətcə öz aralarında 

əlaqəli olan cümlələrin sadə toplusu kimi müəyyənləĢdirilir.  
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DüĢünmək olar ki, əgər bütöv mətn öz strukturuna malik sintaktik vahid hesab edilirsə, 

onda hər Ģeydən əvvəl həmin strukturun məhz bütöv mətn üçün xarakterik olan və onu baĢqa 

səviyyənin vahidi kimi cümlənin strukturunda fərqləndirən spesifikası göstərilməlidir. Əgər 

bütöv mətnin məhz bu spesifikası üzə çıxarılıb müəyyənləĢdirilməyibsə, onda o, keyfiyyətcə 

xüsusi bütöv bir mətn kimi deyil, məhz bir-birilə öz aralarında dil vahidi-cümlənin müxtəlif 

tip sintaktik əlaqələri vasitəsilə bağlanmıĢ nitq axını kimi meydana çıxacaq. Mətn dilçiliyinin 

inkiĢafı, xüsusilə bizim mətnlər vasitəsilə kommunikasiya aktını həyata keçirməyimiz, eləcə 

də bir cümlədən ibarət mətnin mövcudluğu ilə bağlı fikirlər cümlədən sonrakı struktur vahid 

kimi məhz mətnin nəzərdən keçirilməsi vacibliyini irəli sürür.  

Mətnin strukturuna baxış. Bəzi müəlliflər onun xətti xarakterini qeyd edir və mətnə, bir-

birilə müxtəlif vasitələr və müəyyən qaydalar ilə bağlanmıĢ cümlələrin xətti ardıcıllığı kimi 

tərif verirlər. Digərləri isə, mətnin yalnız xaricən cümlələrin xətti ardıcıllığı kimi təĢkil 

olunduğunu xüsusi vurğulayaraq göstərirlər ki, bu səciyyə çoxölçülüdür. Onların fikrincə, 

mətnin yalnız cümlələrin öz aralarında əlaqələnmiĢ ardıcıllığı kimi müəyyən edilməsi kifayyət 

deyil. ġübhəsiz ki, komponentlərin qarĢılıqlı əlaqəsinin təsviri zamanı ola bilsin ki, mətn 

strukturunun relevant əlamətləri qeyd edilsin, lakin burada göstərilmir ki, müəyyən cümlələrin 

məhz məna ardıcıllığı ifadə etməsi, yəni mətn kimi qavranılması üçün zəruri Ģərtlər 

hansılardır. Mətnin strukturunun belə hərtərəfli tədqiqi mətndəki əlaqəliliyin xətti xarakteri 

haqqındakı fikri qismən təkzib edir və belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, mətn 

qarĢılıqlı əlaqəli amil və elementlərdən ibarət olan kompleks çoxölçülü birləĢmədir. 

MüĢahidələr göstərir ki, mətn struktur əlamətlərin müəyyən məcmusuna malik bir sıra 

hissələrdən ibarətdir. Fikrimizcə, cümlənin özünün onu təĢkil edən hissələrin əsasında tədqiq 

edilməsi mətnin funksional-üslubi və kompozisiya xüsusiyyətlərini, üslubi potensialını, 

praqmatikasını tam və hərtərəfli Ģəkildə müəyyənləĢdirməyə imkan verir. Bunu isə ayrı-ayrı 

cümlələrin təhlilinə əsaslan- maqla etmək olmaz, çünki onların strukturu və xüsusiyyətləri 

mətnin müxtəlif funksional üslublarda spesifikasını və onun daxilində müxtəlif üslubi 

vasitələrin istifadə imkanlarını üzə çıxara bilmir. Nəticə etibarilə mətnin təhlili üç əsas amilə -

struktur (formal), semantik (məzmun) və kommunikativ (funksional) söykənir. 

Keçən əsrin 80-ci illərində mətnin linqvistik nöqteyi-nəzərindən struktur təhlili onun bir 

neçə, nisbətən azsaylı cümlələri və yaxud məna münasibətlərilə birləĢmiĢ baĢqa 

komponentləri arasındakı əlaqələri öyrənməklə məhdudlaĢıb. Belə ki, mətni adekvat Ģəkildə 

baĢa düĢmək üçün onun hüdudları kənarına çıxan cümlələrarası əlaqəni izləmək zəruridir. 

Bununla bağlı tədricən mətnin normal əlaqəliliklə yanaĢı (koheziya), məntiqi əlaqəlilik 

(koherentlik) sayəsində formalaĢdığı fikri üstünlük qazanmıĢdır.  

Mətnin struktur bütövləĢməsini təmin edən koheziya bir sıra amillərin yardımı ilə 

reallaĢır. Praktik olaraq dilin istənilən səviyyəsi koheziya üçün nə isə verir. Və bu münasibət-

lər arasında iki ən ümumiləĢdirici qrupu ayırmaq lazımdır. Bunlardan biri mətn komponentləri 

arasında xətti ardıcıllıq, digəri isə komponentlərin nəzəri çoxluq kəsiĢməsi münasibətləri, yəni 

onların daxili strukturunda bir-birini eksplisit və yaxud implisit təkrar edən element və 

təzhürlərin mövcudluğundan ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, mətndəki komponentlər 

arasındakı həmin münasibətlər əsas etibarı ilə çox sıx və bir-birinin içinə girmiĢ Ģəkildə özünü 

göstərir. Bu münasibətlər qarĢılıqlı Ģəkildə intensional olaraq bir-birini tələb edir. Digər 

tərəfdən onların iĢləm məqamları mətnin ən müxtəlif səviyyələrinə aid olur. Bununla belə, 

özlüyündə, əlaqəlilik mətn qəbuledicisinə mətnin mənasının baĢa düĢülməsi üçün kifayət 

deyil. Belə ki, komponentləri arasında çoxsaylı sıx əlaqələrə malik mətni formalaĢdırmaq asan 

olsa da, onun baĢa düĢülən olması və Ģərhi çətindir. Mətn çərçivəsindəki ―əlaqəlilik‖ sadəcə 

sözlər arasında mövcud əlaqələrə əsaslanmır. Çünki mətni qəbuledənə məna bitkinliyinə 

malik mətni bu cür xüsusiyyətə malik olmayan formal əlaqəli dil parçasından ayıra bilmək 

imkanı verən amil mövcuddur. Hal-hazırda mətn dilçiliyi mətnlərin təhlili, formalaĢması, 

təsnifatı, strukturu, eləcə də kommunikasiya prosesində mətnlərin funksiyalarını müəyyən 
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edən linqvistik və ekstralinqvistik səbəbləri tədqiq etməklə məĢğul olur. Əslində bu məsələ-

lərin tədqiqi mətn dilçiliyinin tədricən diskursiv təhlil ilə əvəzlənməsinə gətirib çıxarmıĢdır. 

Artıq son onilliklərdə daha çox tədqiqatçı əsl qrammatik münasibətlərin cümlədən kə-

narda mövcud olması fikrini etiraf etməyə baĢlamıĢdır. ABġ-da daha çox ―diskurs təhlili‖ ki-

mi tanınan, Avropada isə ―mətn dilçiliyi‖ kimi qəbul olunan bu tədqiqat sahəsi A.Məmmədo-

vun da qeyd etdiyi kimi dilçilik obyektləri arasında daha böyük parçalara, xüsusən də, mətn-

lərə aid olan anlayıĢlarla təyin oluna bilən münasibətlərlə məĢğul olur (2, 38). Mətnlə, yəni 

müxtəlif cümlələr birliyi ilə bağlı hər hansı tədqiqata baĢlamazdan əvvəl mətn anlayıĢının 

özünün iki məqamda iĢlənəcəyinin nəzərə almaq lazımdır. K.Abdullayev qeyd edir ki, burada 

dilçiliyin obyekti olan mətni və mətn dilçiliyinin obyekti olan mətni bir-birindən 

fərqləndirmək lazımdır. Dilçilik nöqteyi-nəzərindən ən müxtəlif profilli mətnlər tədqiqata cəlb 

oluna bilər və onların təhlil edilmə aspektləri də müxtəlif ola bilər. Məsələn, hər hansı ədəbi 

mətn prinsip etibarilə həm sintaktik, fonetik, leksik və morfoloji aspektlərdən təhlilə cəlb 

oluna bilər. Ancaq mətnin özü də xüsusi struktur-semantik birləĢmə kimi təhlil obyektidir və 

göstərilən problemin tədqiqi ilə mətn dilçiliyi məĢğul olur (1, 179). 

Mətn dilçiliyinin güclü inkiĢafının nəticəsində son illər ərzində dilçilik tədqiqatının 

tamhüquqlu obyektinə çevrilmiĢ mətnə müraciət dil vahidlərinin məzmun tərəfinin 

öyrənilməsi üçün geniĢ imkanlar açır. Belə ki, öz müxtəlif təzahür formalarında əqli prosesin 

qanunauyğunluqlarının əks etdirir. 

Dilçilikdə mətnə hazır məhsul, nitq-əqli prosesin nəticəsi kimi baxılır. bir çox dilçilər, o 

cümlədən A.Məmmədov qeyd edir ki, ―mətn‖ termininin bir neçə iĢləm növü vardır (3, 144). 

Bir tərəfdən mətn anlayıĢı, danıĢanın fikrinə əsasən, özündə bitmiĢ mənanı ehtiva edən bir və 

yaxud bir neçə cümlədən ibarət hər hansı bir söyləmi (diskursu) təyin etmək üçün iĢlənir. 

Digər tərəfdən isə bu terminlə hekayə, roman, məqalə və s. kimi nitq əsərləri adlandırılır. 

Ġ.R.Qalperin isə mətni ―baĢlığa və müəyyən məqsədyönlüyə və praqmatik mərama 

malik leksik, qrammatik, məntiqi, stilistik əlaqələrin müxtəlif vasitəsilə birləĢmiĢ bir sıra 

xüsusi vahidlr ilə birgə bitmiĢ və ədəbi iĢlənmiĢ nitq əsərini təĢkil edən dil niĢanlarının 

qaydalı və yazılı birliyi‖ kimi təyin edir (2, 18). 

―Mətn‖ termininin təyini hələ də mübahisəli məsələlərdən biri olaraq qalır, bu məsələ 

dilçilər tərəfindən müxtəlik cür izah olunur. Bəzi alimlər yalnız yazılı mətnlərin mövcud-

luğundan danıĢırlar, bəziləri isə mətnin Ģifahi və yalnız monoloji nitqdə mövcudluğunu qeyd 

edirlər. BaĢqa bir qrup isə mətnə dialoji nitqdə istənilən nitq aktının reallaĢması kimi baxırlar. 

H.Viddovsona görə isə ―mətn dilin həqiqi elementlərindəndir və dilçilik tədqiqatının 

mücərrəd hissəsi olan cümlədən fərqlidir‖. Biz dilin bir parçası mətn kimi fərqləndiririk, belə 

ki, bu yalnız kommuikasiya məqsədi yaranır‖ (1, 4). 

O.Ġ.Moskalskaya isə mətnin bölgüsünü belə təyin edir: 1) bütöv nitq əsəri-mətn, yəni 

sözün geniĢ mənasında mətn və yaxud makto-mətn, 2) mürrəkəb sintaktik bütöv – sözün kiçik 

mənasında mətn və yaxud mikro-mətn (4, 4).  

Qeyd etmək lazımdır ki, makro-mətnin ayrılması və müəyyənləĢməsi belə imkan verir ki, 

həmin makro-mətnə daxil təĢkiledici komponentləri dəqiq Ģəkildə ayıraq və onların təbiətini 

adekvat Ģəkildə təhlil edək. Makro-tekstdən fərqli olaraq mikro-tekst əslində xüsusi linqvistik 

metodların köməyilə öyrənilə bilər. Dilçilik ədəbiyyatlarında mikrotekstlə yanaĢı tekst, diskurs, 

abzas, frazafövqü vahid və s. iĢlənir. Qeyd etmək lazımdır ki, ümumi qəbul olunan fikir isə 

mətnin bir sıra vahidlərdən ibarət və əlaqəlilik, bitkinlik və daxili təĢkil olunma təzahürlərinə 

malik spesifik bir quruluĢ kimi baĢa düĢülməsidir. Bir çox dilçilər, o cümlədən, D.Boqranda 

hesab edir ki, mətni elə bir sintaktik kompleks ki, baĢq sintaktik kompleksin, yəni cümlənin 

nisbi qeyri-bitkinliyini, müəyyən semantik çatıĢmazlığını aradan götürür. Mətnin özü, beləliklə, 

mütləq məna bitkinliyini nümayiĢ etdirir. Bundan çıxıĢ edərək, ele demək olar ki, mətn 

resipiyent tərəfindən semantik informasiyanı alma prosesində əsas faktor kimi çıxıĢ edir (6, 39). 

Bütün bu deyilənlər sintaktik səviyyənin daxilində mətn mövcudluğunun dəqiq və 
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məntiqi Ģəkildə əsaslanıdrılmasını zəruri edir. Burada belə bir sual ortaya çıxır ki, cümlənin 

semantik informasiya planındakı semantik çatıĢmazlığının əsl mahiyyəti nədən ibarətdir? Ġlk 

növbədə mətnin, sintaktik kateqoriya kimi, dil vahidi kimi öyrənilməsini əsaslandırmaq üçün 

cümlənin nitq vahidi kimi qeyri – müstəqilliyini sübüt etmək lazımdır. 

K.Abdullayeva görə mətni də eyni ilə cümlə kimi baĢlanğıc, orta və son mərhələlər 

bölmək mümkündür. Mətnin baĢlanğıcı sanki, bütün mətn quruluĢunun əsas, temantik 

düyününə çevrilir. BaĢqa sözlə, baĢlnğıc cümlənin quruluĢundakı mübtədanın yerinə yetirdiyi 

funksiyanı yerinə yetirir. Mətnin baĢlanğıcı, adətən, ümumi giriĢlə xarakterizə olunur ki, bu 

ümumi giriĢdə bu mətnin qurulması proses boyu tədricən konkretləĢdirilir. 

Mətnin araĢdırılması zamanı üzə çıxan tədqiqatlar müxtəlif tipli mətnlərə daha 

diferensial yanaĢmlara gətirb çıxarmıĢdır. Belə ki, artıq mətnin sərhədlərinin kifayət qədər 

dəyiĢkən olması bir çox dilçilər tərəfindən qəbul edilmiĢdir. 

N.Enkvist mətnə ən ümumidən ən xüsusiyə qədər dörd tərif vermiĢdir və onları belə 

bölmüĢdür: 

1) Mətn mənalı iĢarələrdən ibarət ardıcıllıqdır. 

2) Mətn mənalı iĢarələrin ardıcıllığıdır. 

3) Mətn təbii dildə mənlı iĢarələrdən ibarət olan ardıcıllıqdır. 

4) Mətn təbii dildə mənalı iĢarələrin ardıcıllığıdır (3, 71). 

N.Enkvist həmçinin mətnin həyatla bağlılığını ön plana çəkərək, qeyd edir ki, mənaya 

malik olması üçün mətn mütləq müəyyən real situasiya daxilində mövcud olmalıldır. Bir daha 

qeyd etmək lazımdır, mətn həm real fnkusiyada, həm də kommunikasiya aktı zamanı nisbətən 

bitmiĢ ünsiyyət parçası, ünsiyyətin koqnitiv, informasiya, psixoloji və sosial yükünü daĢıyan 

və müəyyən qaydalara uyğun strukturlaĢmıĢ və təĢkil olunmuĢ dil vahididir. 
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 А.Э.Алыева 

Проблема структурно-семантической и коммуникативный организации текста  

в языкознании 

Резюме 

 

Известно, что лингвистика текста-молодая область науки. Интерес к этой области науки 

значительно выросло за последние 20 лет и стал значимым объектом серьезных исследований. 

Это не случайно. Важно исследовать текст как факт языка и речи, определить его границы. 

Семантическая и синтаксическая структура текста, которая является единицей анализа 

характеризует функцию сложных синтаксических условий.  
 

A.E.Aliyeva 

The problem of structural-semantic and communicative organization  

of the text in linguistics 

Summary 

 

It is known that,text linguistics is a young field of science.Interest in this field of science has 

increased significantly over the 20 years, has been the unequivocal object of serious research. This is 
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not accidental. It is important to explore the text as a fact of language and speech, to defermine its 

borders. Analysis of the semantic and syntactic structure of the text allows you to characterize the 

complex syntactic function with its unit. 

 

Rəyçi: dos. A.X.İsayeva 

  

Redaksiyaya daxil olub: 24.05.2022 
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B.VAHABZADƏNĠN ġEĠRLƏRĠNĠN DĠLĠNDƏ  

ÇOXMƏNALI SÖZLƏR VƏ OMONĠMLƏR  

 
Açar sözlər: leksik-semantik söz qrupları, çoxmənalı sözlər, omonimlər 

Ключевые слова: лексико-семантические группы слов, многозначные слова, омонимы  

Key words: lexico-semantic groups of words, polysemantic words, homonyms 

 

Hər bir görkəmli sənətkarın ədəbi dilin təkmilləĢdirilməsində, onun lüğət tərkibinin 

zənginləĢməsində özünəməxsus yeri vardır. Belə qələm ustadlarından biri də Azərbaycanın 

xalq Ģairi, akademik Bəxtiyar Vahabzadədir. Xalqın həyatını, keçmiĢini, bugününü dərindən 

bilən, onun gələcəyini ürək yanğısı ilə düĢünən Ģairin poeziyası dilin əsl mahiyyətini, onun 

təsir gücünü araĢdırmaqdan ötrü zəngin materialdır. ġair dilimizin incəliklərindən – sözdən 

böyük məharət və incə zövqlə istifadə edərək mükəmməl Ģeir inciləri yazmıĢdır.  

Dağın zirvəsində saçaqlanan gün, 

Qızıl tellərini səpir çəmənə, 

Yenə səhər-səhər görüşmək üçün 

Gendən əl uzadır yarpaqlar mənə. (4, s. 140)  

B.Vahabzadənin Azərbaycan dilini zəngin və imkanlı bir dil kimi qiymətləndirir. O, 

―Dilimiz – ədəbiyyatımız‖ məqaləsində az sözlə dərin mənalar ifadə edən bayatılardan yazır: 

―Az sözlə böyük fikirlər ifadə edən Ģeir növünü yalnız zəngin və imkanlı bir dil yarada bilər; 

Bu faktlar özü də bizim dilimizin dünyanın zəngin dilləri ilə yanaĢı olunduğunu təsdiq edir‖.  

Bu dil – bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır, 

Bu dil – bir-birimizlə əhdi-peymanımızdır. 

Bu dil – əcdadımızın bizə miras verdiyi 

Qiymətli xəzinədir, onu gözlərimiztək  

Qoruyub, nəsillərə biz hədiyyə verək. (4, s. 35)  

Ana dilini bütün varlığı ilə sevən, onu yad ünsürlərdən qoruyan, hər kəsi buna səsləyən 

Ģair özünü dilin namusunu qoruyan əsgər hesab edir. 

Vətən dildir, dil vətən 

Ayırmaq mümkünmüdür  

Onları bir-birindən? 

Deyirəm ən adicə  

Bir vətənpərvərəm mən 

Dilimin namusunu  

Qoruyan bir əsgərəm mən. (4, s. 20) 

Xalq Ģairi ―Ana dili‖, ―Mənim anam‖, ―Latın dili‖, ―Dil-vətən‖ və s. Ģeirlərində, ―Ġstiq-

bal‖, ―Gülüstan‖, ―ġəbi-hicran‖ poemalarında açıq və dolayı Ģəkildə ana dili məsələlərinə to-

xunmuĢ, dilinə laqeyd olanları, ―öz doğma dilində danıĢmağı ar bilən ədabazları‖ tənqid 

atəĢinə tutmuĢdur.  

B.Vahabzadənin öz fikirlərini hansı formada ifadə etməsinə baxmayaraq yaradıcılığının 

əsas mahiyyətini ümumxalq dilinin zəngin qaynağı təĢkil edir. 

Dilimizdə ən sadə və iĢlək sözlərin əksəriyyətini çoxmənalı sözlər təĢkil edir. Sözün bir 

neçə mənada iĢlənməsi anlaĢılmazlıq yaratmır, əksinə yeni ifadələrin yaranmasına xidmət edir.  
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Sənətin, ilhamın, eşqin gur səsi 

Qorxaq ürəklərdən niyə gen düşür? 

Ehtiyat güdəndə, sözün gülləsi, 

Həmişə hədəfdən didərgin düşür. (5, s. 33)  

―DüĢmək‖ feilinin rəngarəng məna çalarları müxtəlif Ģeirlərdə sənətkar tərəfindən 

məharətlə verilmiĢdir. 

Mənim sevgilimin payıza çatmış  

Xınalı saçları yadıma düşdü. (5, s. 54) 

Hər bir sənətkarın istedadı, bacarığı onun sözə fərdi məna verə bilmək qabiliyyəti ilə 

ölçülür. B.Vahabzadə də sözü hamının iĢlətdiyi mənasından uzaqlaĢdıraraq fərdi ifadələr 

yaratmaqla dil tariximizdə özünəməxsus yer tutmuĢdur: 

Ürəklərə yolaçan Füzulinin sənəti, 

Ey dilim, qüdrətinlə dünyalara yol açmış 

Dərdlərdən söz açan dərdli sözlərin  

Ayrılıq dərdinə dərman olubdur. (5, s. 94)  

 ... 

Özüm tel olaydım, açaydım qanad. (5, s. 95) 

Göründüyü kimi, bu nümunələrdə ―açmaq‖ sözü müxtəlif mənalarda iĢlənmiĢdir. Bir 

sözün təkrar iĢlədilməsi Ģeirin dilini korlamır, çünki hər dəfə yeni bir mənada iĢlənir ki, bu da 

Ģeirin dilinə bədiilik, gözəllik verir.  

Çoxmənalı sözlər daha çox feil, isim və sifətdən ibarət olur ki, Ģairin Ģeirlərinin dilində 

də onları müĢahidə etmək mümkündür. 

Elə bil şeh çilənmiş  

Üstünə ağ çiçəyin. (5, s. 191) 

 ...  

Ağ evdə düşünən var millətin halını. (5, s. 204)  

 ...  

Yarpaqsız ağaca, bənzərimiz var,  

Quru budaqları tərk etdi quşlar. (4, s. 232) 

 ... 

Dünya quru bir səs  

Qəm çəkməyə dəymək. (4, s. 49) 

 ... 

Qızıl vaxtı xərclədikcə 

Sən idrakın göylərində  

 hansı qızıl qata çatdın? (5, s.77) 

 ... 

Cavanlıq gətirdi qoca ölkəyə, 

Bir günün içində qızıl inqilab. (5, s. 191) 

B.Vahabzadə fikrini, düĢüncəsini, hisslərini ifadə etmək üçün söz axtarıĢında çətinlik 

çəkən Ģair olmamıĢdır. O, eyni sözü müxtəlif birləĢmələrin tərkibində çox ustalıqla iĢlədərək 

müxtəlif leksik vahidlər yaratmıĢdır.  

Qəlbinə yaxşı bax,  

Qəlbin çox soyuq! (4, s. 151) 

 ... 

Gözü buz bağlayan bulaqlar kimi, 

Soyuq adamın da qəlbi kor olur. (4, s. 151)  

 Omonim sözlər ədəbi, bədii yaradıcılıqda geniĢ istifadə edilən bədii ifadə vasitələrindən 

biridir. Sənətkarlar omonimlərin vasitəsilə dildə ahəngdarlıq, musiqilik yaradır. 
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Ürəyimdə bu dünyanın 

Möhnət dağı, ağrı dağı! 

Bu dağların ağrısına  

Dözə bilməz Ağrı dağı. (4, s. 65) 

 ... 

Zaman keçdi,  

Zəmanəmdə ―Qırat‖, ―Dürat‖, ―Zaman‖ oldu. (4, s. 107) 

Birinci nümunədə ―ağrı‖ sözü əzab-əziyyətlərin çoxluğu və dağın adı mənalarında, 

ikinci nümunədə ―zaman‖ sözü vaxt, müddət və ata verilmiĢ ad kimi iĢlənmiĢdir.  

Omonimlər bədii ədəbiyyatda əvəzedilməz dil vahidləridir. Zahirən biri digərinə 

bənzəyən bu sözlərin bədii üslubda iĢlədilməsi, qarĢılaĢdırılması Ģeirin dilindəki ahəndarlıq və 

səlisliyi artırır, mənanı qüvvətləndirir, oxucunun diqqətini ifadə edilən fikrə cəlb edir.  

―Həqiqi sənət nümunələrində eyni səs tərkibli leksik vahidlər poetik mənanın arxa plana 

keçməsinə yol vermir, əksinə, fonetik cild etibarilə eyniyyət təĢkil edən sözlər öz obrazlı mahiyyə-

tini gözəl poetik formalarda yeni məzmunu ifadə etmək mütəhərrikliyini büruzə verir‖. (4, s. 42) 

Səhərdən bu yerə səfərdəyik biz 

Maşın da adamlar tək yorulur yəqin. (4, s. 54) 

 ... 

 İtkin düşən tək qardaşım gələ bilər (4, s. 105) 

Omonim sözlər əsas məna ilə yanaĢı, sözün tamamilə yeni mənada iĢlənməsi əsasında 

yaranır. Belə ki, dildəki bir qrup ümumi isimlər xüsusi isimlərə keçərək omonim əmələ gətirir.  

Ürəyimdə Sarı dağdan enən daşın 

 səsi dindi. (5, s. 109) 

 ... 

Bilirəm, bu ağdır, bu boz, bu sarı. (5, s. 102) 

 ... 

Baxdı qəfəsdəki bülbülə sarı (5, s. 171) 

 ...  

Nəvainin şirin-şirin sözləri  

Körpü saldı Cığataydan Oğuza (5, s. 48)  

 ... 

Bacar, qızım, 

Leyli kimi, Şirin kimi sevməyi sən. (5, s. 77) 

Bir sıra omonimlər morfoloji yolla, yeni söz düzəltməklə yaranır. Müxtəlif nitq hissələ-

rinə aid olub, lakin müxtəlif qrammatik formalarda eyni Ģəkildə səslənən bu sözlərə morfoloji 

omonim deyilir. 

Gələcək illərə ərmağan kimi,  

Xandan saray qaldı, Fətəlidən söz. (5, s. 40) 

 ...  

Cavanlar gələcək, cavanlar ancaq,  

Bugünkü məclisin sənə dəxli yox. (5, s. 304) 

 ... 

Mən sənin həm atan, həm anan oldum 

Axırda beləcə aldanan oldum. (5, s. 305)  

 ...  

Güclünü qaldıran çiyinlərinə, 

Gücsüzü çiynindən atan dünyadı. (5, 318) 

Nümunələrin birincisində ―gələcək‖ sözü feildən düzələn isimdir. Ġkincidə isə qəti 

gələcək zaman Ģəkilçisi qəbul etmiĢ feildir. Üçüncü nümunədə ―ata‖ sözünə II Ģəxsin mənsu-

biyyət Ģəkilçisi artırılmıĢdır. Dördüncü misalda isə atmaq feilinə feli sifət Ģəkilçisi artırılmıĢdır.  



Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022 

 

  20 

ġeirin bədii mətninin mənimsənilməsində, oxuyuca aydın çatdırılmasında omonimlərin, 

ona oxĢar çalarlarının iĢlədilməsi B.Vahabzadə yaradıcılığında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Sən sevgi dənizi, mənsə bir ada 

Könlümü bağladım yalnız bir ada. (5, s. 260)  

 ... 

Kal alma kimi üzü torpağa düşüncə, 

Gördüm ki, yatır hər otun altında düsüncə. (5, s. 104) 

 ... 

Gəlin, cizgiləri könüldən silək, 

Hüdudsuz göylərə baxaq, dincələk. (5, s. 60) 

 ... 

Gəlin nə dedisə ər qulaq asdı. (5, s. 309) 

Omonimlər bədii dildə – Ģeirdə bədii təsvirin ifadələrində böyük əhəmiyyət daĢıyaraq 

oxucuda, dinləyicidə emosional ruh yaradır, nitqin obrazlılığını təmin edir.  

Sən hardan biləsən, gözün ləzzəti 

Qəlbin ağrısına dönür bu yaşda. (5, s. 128) 

 ... 

Mən sənin oduna yaş ağac kimi, 

Asta cızıldayıb asta yanırdım. (5, s. 284) 

 ... 

İndi gözlərin aydın, dil dodaqla görüşdü, 

Dilin kitaba düşdü, dilin qəzetə düşdü. (5, s. 210) 
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Hər bir dilin lüğət tərkibi xalqın tarixini, mədəniyyətin inkiĢafındakı rolunu əks etdirir, 

onun varlığını yaĢadır. Hər bir dildə lüğətin yaradılması həmin dildə danıĢan xalqın mədəni 

həyatında mühüm hadisə kimi dəyərləndirilməlidir. Lüğət hansı dildə yaranırsa-yaransın, o 

normativ bir lüğət olmalıdır. Bu, o deməkdir ki, lüğətdə əks olunan söz və terminlər düzgün 

iĢlədilməli, məna və məna çalarları verilməlidir. Lüğətlər tərtib edilərkən həm elmi-nəzəri, 

həm də əməli-tətbiqi cəhətləri nəzərə alınmalı, lüğət materialı lazımınca toplanılmalı, sistemə 

salınmalı, dəqiqləĢdirilməli, sonra isə leksikoqrafikaya daxil edilməlidir. 

Dilin lüğət tərkibini, əsasən, neytral sözlər təĢkil edir və onlar üslubi xarakter daĢıyır. 

Terminologiyada da terminlər həmiĢə neytral söz kimi fəaliyyət göstərir, çünki onların 

iĢlənmə sahəsi də məhdud deyildir. Onlar neytral söz kimi həm də üslubi mahiyyət daĢıyır. 

Lüğət tərtib edilərkən, birinci növbədə, sözlük məsələsini həll etmək lazımdır. Belə ki, 

sözlərin seçilib verilməsi həmiĢə polemika doğurur. Sözlük hər hansı bir lüğətə daxil edilən 

söz və ifadələrin siyahısı deməkdir. 

 Bütün dillərdə olduğu kimi Azərbaycan dilində də terminoloji lüğətlərin tərtib edilməsi 

dilçilikdə hazırkı dövrdə ən inkiĢaf etmiĢ sahələrdən biridir. Terminoloji lüğətləri izahlı 

lüğətlərin terminoloji sözlüyünün tərtibi üçün əsas amil hesab etmək olar. 

Terminoloji lüğətlərin tərtibi məsələsində mübahisə doğuran fikirlər mövcuddur. Belə 

ki, M.Ġsmayılova terminoloji lüğətləri tərtib olunduqları dilə görə iki əsas qrupa bölür: 1. Bir-

dilli; 2. çoxdilli terminoloji lüğətlər (5, s. 162). 

Müəllif daha sonra birdilli lüğətlərin tərtibində aĢağıdakı halları qeyd edir: 1. Sözlüyə 

daxil ediləcək terminlərin seçilməsi; 2. Sözlüyün verilməsi prinsiplərinin iĢlənməsi; 3. Lüğət 

maddəsinə daxil ediləcək məlumatların siyahısını hazırlamaq; 4. Lüğət maddəsində məluma-

tın verilməsi formasını müəyyənləĢdirmək: 5. Lüğət maddəsində müxtəlif xarakterli məlumat-

ların düzülmə ardıcıllığının müəyyənləĢdirilməsi: 6. Lüğət maddəsində istifadə ediləcək iĢarə 

və ayırmaların (kursivlərin) təyini; 7. Lüğət maddəsinin birindən digərinə istinadən verilməsi-

nin səbəblərini və yollarını müəyyənləĢdirmək; 8. Lüğətdə əlavənin verilməsi məsələsini həll 

etmək; 9. Lüğətin tərtibində istifadə edilmiĢ ədəbiyyat siyahısının verilməsinin vacibliyini 

müəyyənləĢdirmək; 10. Lüğətdən istifadə qaydalarının hazırlanması; 11. Lüğətə aid statistik 

məlumatların çıxarılması (2, s. 167). 

A.Qurbanov lüğətlərdən bəhs edərkən onları məzmun və xarakterinə görə iki hissəyə 

bölur: a) ensiklopedik lüğətlər; b) filoloji (dilçilik) lüğətlər (4, s. 8). 

Müəllif tərcümə lüğətlərinin iki növünü göstərir: iki və çoxdilli (4, s. 121). 

H.Həsənov isə lüğətləri məzmun və xarakterinə – sözü və ya məfhumu necə izah 

etməsinə görə beĢ qrupa bölür: 1. ―Filoloji lüğətlər‖. 2. ―Ġdeoqrafıya lüğətləri‖. 3. ―Ensiklo-

pedik lüğətlər‖. 4. ―Tədris lüğətləri‖. 5. ―Tezlik lüğətləri‖ (1, s. 248). 

S.Sadıqova ―Azərbaycan dilində fizika-riyaziyyat terminologiyasının formalaĢması və 

inkiĢafı‖ adlı monoqrafiyasında yazır: ―Fizika-riyaziyyata aid nəĢr olunan terminoloji 
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lüğət‖ləri qarĢıya qoyulan məqsədlə əlaqədar, əsasən, üç qrupa ayırmaq olar: 1. Ġkidilli 

terminoloji lüğətlər; 2. Çoxdilli terminoloji lüğətlər; 3. Ġzahlı terminoloji lüğətlər ( 3, s. 16). 

Terminoloji lüğətlərin tərtibi haqqında fikirləri yekunlaĢdıraraq belə bir qənaətə gələ 

bilərik ki, S.Sadıqovanın bölgüsü daha münasib, daha düzgündür. Çünki birdilli terminoloji 

lüğət dildə, demək olar ki, yoxdur. Belə ki, birdilli lüğət hər hansı bir dil götürüldükdə, onun 

orfoqrafiya sözlüyü nəzərdə tutulur. Ancaq terminologiya sahəsində orfoqrafiya nöqteyi-

nəzərindən hələ indiyə qədər elə bir lüğət mövcud deyildir. Buna görə də terminologiyada 

―birdilli lüğət‖ ifadəsini iĢlətmək doğru deyildir.  

Ġzahlı lüğətlər ikidilli və çoxdilli lüğətlərə nisbətən dilimizdə azlıq təĢkil edir. Bu cür 

lüğətlərə aĢağıdakıları misal göstərmək olar: M.Məhərrəmovun ―Ġzahlı psixoloji lüğət‖ (Bakı: 

ADU, 1960), O. Osmanov və B. Abdullayevin ―Məktəblinin izahlı coğrafiya lüğəti‖ (Bakı, 

Maarif, 1979), ―Elmi məlumat nəzəriyyəsi və təcrübəsi üzrə izahlı terminologiya lüğəti‖ 

(Bakı: Az ET. 1966), ―Məktəblinin fizika lüğəti‖ (Bakı: Maarif, 1976), S. Babayevanın 

―Azərbaycanca-rusca və rusca-azərbaycanca arxiv terminləri lüğəti‖ (Bakı: 1998), S. Sadıqo-

vanın ―Azərbaycan dilində izahlı fizika-riyaziyyat terminləri lüğəti‖ (Bakı: Elm, 1998), 

―Xarici iqtisadi əlaqələr (terminlər) lüğəti‖ (Bakı: Azərbaycan. 1991). N. Sevidəlivevin ―Dini 

terminlər lüğəti‖ (Bilik, 1996). R. Əfəndi və K. Əliyevanın ―Azərbaycanın xalça və xalçaçılıq 

terminləri lüğəti‖ (Bakı; Elm, 1998), Z. Verdiyevə. F. Ağayeva. M. Adilov ―Ġzahlı dilçilik 

terminləri‖ (Bakı: Maarif, 1989). 

 AraĢdırmalar göstərir ki, terminologiya sahəsində hazırda çoxdili və ikidilli lüğətlər 

daha geniĢ yayılmıĢdır. Azərbaycan dilinin terminologiyasında da bunun Ģahidi oluruq. 

Göründüyü kimi, terminoloji lüğətlərdə üç, dörd, beĢ və daha çox dilə məxsus terminlər 

əhatə olunmuĢdur. Adıçəkilən terminoloji lüğətlərdən də məlumdur ki, çoxdilli terminoloji lü-

ğətlərin sözlüyü, əsasən, dünya dilləri arasında xüsusi yeri olan rus dili və milli dillər arasında 

tərtib edilmiĢdir. Həmin lüğətlərdə, əsasən, aĢağıdakı ümumi prinsiplər nəzərə alınmıĢdır: 

1. Sahə terminlərinin ekvivalenti bəzi hallarda Azərbaycan dili ilə yanaĢı beynəlxalq 

dildə də verilmiĢdir. 

2. Əcnəbi terminləri ifadə edərkən milli dilimizə uyğunlaĢdırılmıĢ sinonim sözlərdən də 

istifadə edilmiĢdir. 

3. Bütün lüğətlər tərcümə prinsipinə əsaslanmıĢdır. 

4. Söz və ifadələr çox yerdə kalka üsulu ilə verilmiĢdir. 

5. Bütün sözlüklər əlifba sırası ilə verilmiĢdir. 
Terminoloji lüğətlər içərisində ən geniĢ yayılanı ikidilli lüğətdir. Bunların da əksəriy-

yəti, əsasən, rusca-azərbaycanca terminoloji sözlüklərdən ibarətdir. 

Ġrihəcmli ingiliscə-azərbaycanca lüğətlərin olmasına baxmayaraq, təəssüf ki, ingilis dili-

nin bu cür inkiĢaf edib yayıldığı bir vaxtda indiyə kimi texnikaya dair ingiliscə-azərbaycanca 

və yaxud da azərbaycanca-ingiliscə terminoloji lüğətlər tərtib edilib çap olunmamıĢdır. Lakin 

rusca-ingiliscə və ingiliscə-rusca belə lüğətlərin sayı çoxdur. Hətta onların bir neçəsinin 

adlarını da çəkə bilərik. Məsələn, təkcə ―Англо-русский политехнический словарь‖ kitabı 

Moskvada beĢ dəfədən çox nəĢr olunmuĢdur: hər dəfə də təkmilləĢdirilmiĢ Ģəkildə. Lüğətlərdə 

bütün terminlər, onların hər bir mənası (hansı çoxmənalıdırsa) və hər bir mənanın ayrı-

ayrılıqda söz-termin birləĢmələri lüğətdə əlifba-yuva üsulu ilə verilmiĢdir. Mürəkkəb 

terminlər əsas sözün yuvasında öz əksini tapmıĢdır. 

Hər bir yuvada əsas termindən sonra onun feili birləĢmələri, həmin terminlə baĢlanan 

mürəkkəb terminlər, nəhayət, əsas terminin ikinci, yaxud üçüncü yerdə duran formaları 

yerləĢdirilmiĢdir. Hər bir yuvanın terminləri də öz növbəsində əlifba sırası ilə düzülmüĢdür. 

Terminoloji lüğətlər hazırlanarkən, adətən, iki prinsip üzrə iĢ aparılır: 1) terminləri 

toplamaq, seçmək, dəqiqləĢdirmək, unifikasiya etmək, sonra isə əlifba-yuva prinsipini ona 

tətbiq etmək. 
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Fikrimizcə, termin-söz birləĢmələrinin toplanıb əlifba-yuva üsulu ilə verilməsi ən 

əlveriĢli üsuldur. Çünki nəzərdə tutulan termindən yaranan bütün söz-termin birləĢmələri 

burada öz əksini yaxĢı tapır. 

Lüğət tərtib edilərkən nəzərə almaq lazımdır ki, sözlüyə Azərbaycan dilinin özünə-

məxsus söz və terminlərindən əlavə, dilimizə keçmiĢ bir çox alınmalar da (ərəb, fars, rus və 

Avropa mənĢəli söz və terminlər) daxil edilməlidir. Həmin söz və terminlərin də bəziləri 

çoxmənalı sözlərdir, onların da mənaları və məna çalarları müvafiq surətdə təsnif olunmalıdır. 

Terminoloji lüğət üçün göstərilən hər iki prinsip əsasdır və onlar bir-biri ilə vəhdət təĢkil edir.  

Ümumiyyətlə, ingiliscə-azərbaycanca və yaxud azərbaycanca-ingiliscə texniki terminlər 

lüğəti tərtib edilərkən aĢağıdakı prinsipləri nəzərə almaq lazımdır: 

1. Lüğət yalnız texniki elmlərin müasir dövr üçün inkiĢaf səviyyəsini özündə əks etdir-

məlidir; 2. Sözlük dəqiqləĢdirilməli, lüğətlər üçün mövcud terminlərdən ən müvafiqi, vacibi 

ehtiva edilməlidir; 3. Müəyyən bir anlayıĢ dildə olan dublet sinonimlə ifadə olunmalıdır. Bu 

vaxt özündən söz quraĢdırmaq, özündən lüzumsuz söz, yaxud termin uydurmaq olmaz; 4. Əc-

nəbi dillərdən alınmıĢ və həmin dildə vətəndaĢlıq hüququ qazanmıĢ texniki terminlər lüğətdə 

öz əksini tapmalıdır. Termində heç bir dəyiĢiklik edilməməlidir; 5. Alınma söz və terminler 

tərcümə olunan dildə həmin sözün ekvivalenti olarsa, ondan istifadə olunmalıdır; 6. Tərcümə 

olunması mümkün olmayan termin mənbə dildə olduğu kimi saxlanmalıdır; 7. Tərcümə pro-

sesində tərcümə olunan dilin qrammatik qayda-qanunlarından geniĢ istifadə olunmalıdır;       

8. Tərtib olunmuĢ hər hansı bir lüğət ―yuva‖ üsuluna əsaslanmalıdır; 9. ―Yuva‖ üsulu ilə tərtib 

olunan lüğətdə ümumi kökdən düzələn sözlər, yaxud terminlər ―yuvalarda‖ – yəni fəqərələrdə 

qruplaĢdırılır və hər bir lüğət maddəsinin baĢlığı və ya digər kökdən (kök sözdən) ibarət olur. 

―Yuva‖ üsulu ilə yerləĢdirilən sözlərin bir-biri ilə əlaqəsi və yaxınlığlı daha çox hiss olunur və 

nəzəri tez cəlb edir. 

Göründüyü kimi, bu proseslər sözalmanın səbəblərini, mənbələrini, alınma yollarını, 

tiplərini və formalarını, eləcə də alınmalarda baĢ verən semantik dəyiĢmələri ətraflı öyrənmə-

yə imkan verir.  
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С.Н.Асланова 

Терминологические словари и принципы их составления 

Резюме 

 

Развитие терминологии напрямую связано с бурным развитием научной мысли, связан-

ных с ней видов деятельности, науки и техники, информатики и вычислительной техники. 

Классификация и систематизация технических терминов имеет важное значение в нормали-

зации научно-технической терминологии. Именно на основе классификации определяются 

факторы усвоения терминов в языке-рецепторе, овладения материальной формой полученной 

лексической единицы путем приближения к фонетическим, графическим, грамматическим и 

лексико-семантическим характеристикам языка-получателя. В настоящее время научно-

технические достижения, в том числе высокий уровень развития информационных технологий, 

приводят к использованию этих технологий в различных областях, появлению в языке новых 

терминов и составлению терминологических словарей исходя из этого требования.  
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S.N.Aslanova 

Terminological dictionaries and principles of their compilation 

Summary 

 

The development of terminology in linguistics is directly related to the rapid growth of scientific 

thought, related activities, science and engineering, computer science and computer technology. 

Classification and systematization of technical terms is important in the normalization of scientific and 

technical terminology. It is on the basis of classification that the factors of assimilation of terms in the 

receptor language, acquiring the material form of the obtained lexical unit by approaching the 

phonetic, graphic, grammatical and lexical-semantic characteristics of the receiving language. At 

present, scientific and technical achievements, including the high level of development of information 

technology, lead to the use of these technologies in various fields, the emergence of new terms in the 

language and the compilation of terminological dictionaries based on this requirement. 
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DĠLDƏ MƏKAN MÜNASĠBƏTLƏRĠNĠN VERBALLAġMASI 

 
Açar sözlər: verballaşma, məkan, hal kateqoriyası, sözönü, dil hadisəsi, məkan münasibətləri 

Ключевые слова: вербализация, пространство, категория падежа, предлог, языковой феномен, 

пространственные отношения 

Key words: verbalization, space, the category of case, preposition, language phenomenon, spatial relations 

 

Dialektik materializmdən məlumdur ki, hərəkət, məkan və zaman materiyanın mövcud-

luq formalarıdır və insan Ģüurundan asılı deyildir. Hərəkət zaman çərçivəsində məkan daxilin-

də baĢ verir. Bu atributlar həyatın, yaĢamın, gerçəkliyin varlıq, mövcudluq formasıdır. 

Maddi aləm, ətraf mühit, təbiət insan cəmiyyətlərinin, toplum və xalqların dünyagörüĢü, 

həyata baxıĢı, mentalitet, məiĢət və mədəniyyətinə təsir edən əsas amillərdir. Meşə, dağ, 

dəniz, səhra, çöl, cəngəllik, savanna, buzlaqlar, flora, fauna insanın əmək və məiĢət tərzini 

müəyyən edən, Ģərtləndirən təsirlərdəndir. 

Y.S.Stepanov məkanı qavramağa etnosun yaĢadığı ərazinin quruluĢunun, bu etnosun 

milli-mədəni xüsusiyyətlərinin təsiri barədə yazmıĢdır: ―…məkana münasibət insan 

davranıĢının normalaĢmıĢ aspektidir. Müxtəlif milli mədəniyyət mühitdə tərbiyə almıĢ Ģəxslər 

məkana onların ölkələrində qəbul edilmiĢ modelə (patterns) uyğun Ģəkildə yanaĢırlar. (15, s. 

64) Məkanın ölçüləri vardır. Ġnsan məkanı üçölçülü fəza kimi qavrayır. Bununla belə uzunluq 

(məsafə), sahə və həcm ölçüləri vardır və onlar kəmiyyətlə qiymətləndirilir. Məkanın 

təĢkilindəki fərq yalnız bununla məhdudlaĢmır. Məsələn, Yaponiyada küçələrin kəsiĢməsinin 

adı olur, küçənin özünə isə ad verilmir. Ərəb bir yerə getməklə bağlı adi suala elə cavab verir 

ki, avropalı onu baĢa düĢmək üçün ərəblərin iĢarələr sistemini tam bilməlidir. Prussiyadan 

olan almanlar üçün otaqda adamla pəncərədən, qapının kandarından danıĢmaq yetərlidir. 

Amerikalılar üçün otaqda olmaq bütünlüklə içəridə olmağı və əli qapının dəstəyindən 

ayırmağı nəzərdə tutur. Burada da implisit kəmiyyət müĢahidə olunur, dildə ifadə isə hal 

sisteminə söykənir. (3, s. 84-85) 

Avropa dilçiliyində hal ilk dəfə L.Yelmslevin əsərində diqqət mərkəzinə çəkilmiĢdir. 

Müəllif universal ―çərçivə‖ modelini qurmuĢ və onunla bir sıra konkret dilləri təsvir və müqa-

yisə etmiĢdir. Danimarka dilçisinin fikrinə görə hal kateqoriyasının əsasında məkan münasi-

bətləri durur. O, 216 nəzəri mümkün halı ayırmıĢ, onları əsas mənaya görə qruplaĢdırmağın 

əleyhinə olmuĢdur. (3) L.Yelmslevin hal kateqoriyası nəzəriyyəsi tənqid olunmuĢ və qəbul 

edilməmiĢdir. 1936-cı ildə R.Yakobson, üç il sonra de Qroot hala aid konsepsiyalar yaratmıĢ-

dır. R.Yakobsona görə, hər bir halın ümumi mənası vardır və hal sırf morfoloji təbiətə 

malikdir. Halın xüsusi mənaları isə söz birləĢmələrinə aid olub ümumi mənanın kombinator 

variantlarıdır. O, hal və sözönülü birləĢmələri fərqli hadisələr saymıĢdır. (16, s.138, s.143) 

N.A.Baskakov türk dillərinin 6 əsas halını ayırmıĢ və onları qrammatik və məkani hallar 

qruplarına bölmüĢdür. Onun fikrinə görə, türk dillərində bundan baĢqa 5 rudiment hal da 

vardır. Onların iĢlənməsi ölçü, zaman və yer bildirən sözlərlə məhdudlaĢır. Müəllifin ayırdığı 

rudiment hallar aĢağıdakılardır: 

1. Müqayisə halı. Müqayisə obyektini ifadə edir. ġəkilçiləri: -dağ/-dək, -dac/-dec, -tac/-

tec; məsələn, baladac (uĢaq kimi), at bacındac (at baĢı kimi). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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2. Müqayisəli hədd halı. Müqayisə halı funksiyasında iĢlənir. Məsələn, ustuq pazınca 

(Ģor), dizincə, tacğaça (mayqa boyunca). 

3. Alət halı. -ın/-in - qızğın (altay) - qışda. 

4. ÇıxıĢ yeri. -tın/-tin; suğtöbertin (çayın aĢağısında), tın (buradan). 

5. Yönlük istiqamət.-qarı/-keri; -qara/-keçe- teskeri (baĢı aĢağı); tışqarı - çölə. (11, 

s.273) 

Hər hansı dilin strukturunun müasir vəziyyətinə görə izahını tapmayan dil hadisələri az 

deyildir. Dil sisteminin vahidləri müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir. Bir sıra dillərin 

sistemində elə vahidlər vardır ki, bu cür vahidlər baĢqa sistemli dillərdə yoxdur. Sözönülər 

belə vahidlərdəndir. Hind-Avropa dillərində sözönülər sözlərin bir-biri ilə əlaqlənməsində 

xüsusi rol oynayır. Hal qrammatik kateqoriyası da sözlər arasındakı münasibət əsasında 

formalaĢır. Lakin bu, o demək deyildir ki, sözönülər hal qrammatik kateqoriyasının ifadə 

vasitələri sayılmalıdır. Sözönülərin ifadə etdikləri mənalara görə onları təsnif edirlər. Belə 

təsniflərdə məkani sözönülər də fərqləndirilir. Məkani sözönülər bir sıra dillərin qrammatik 

vahidlər sisteminə daxildir. Ġngilis dilində də məkan münasibətlərinin ifadə olunması üçün 

məkani sözönülərdən geniĢ istifadə edilir. Azərbaycan dilində çıxıĢlıq hal Ģəkilçisi qəbul 

etmiĢ sözün əlaqələndiyi sözlə yaratdığı konstruksiya və ondan doğan semantika ingilis 

dilində out of tərkibli sözönü ilə əlaqələndiyi sözün birləĢməsindən əmələ gələn konstruksi-

yanın semantikasına ekvivalent olur. Təbii ki, tərsinə transformasiya da mümkündür. Ġngilis 

dilindəki out of sözönüsü ilə əlaqələnən sözün əmələ gətirdiyi birləĢmə Azərbaycan dilinin 

çıxıĢlıq hallı konstruksiya ilə eyni mənanı ifadə edir. Ġngilis və rus dillərində eyni və yaxın 

semantikanı ifadə edən ekvivalent sözönülər vardır. Tədqiqatçılar məkani sözönülərin 

semantikasını öyrənərkən referentlə relyatum arasındakı həndəsi, daha doğrusu, məkani 

münasibəti nəzərdən keçirirlər. Bir sıra tədqiqatçılar referent və relyatum arasında yalnız 

məkani deyil, baĢqa əlaqlərin də mövcudluğundan bəhs etmiĢlər. (6, s.343-364; 7, s.358) 

MənĢəcə ingilis dilinə aid olan out of sözönüsü ilkin olaraq ―without‖, ―abroad‖ 

mənasında iĢlənmiĢdir. Orta ingiliscədə sözönü oute, ute Ģəklində olmuĢdur. Tərkibi 

sözönünün ikinci komponenti of ―away‖ mənasında olub orta ingilis dili dövründə off 

vapriantından törəmiĢdir. (10, s. 331, 337) Müasir ingilis dilində out of önlüyünün ilkin 

məkani mənası referentin daxili məkanı tərk etməsi ilə bağlıdır. Çox zaman bu məkan 

üçölçülü, qapalı və məhduddur. Dil daĢıyıcıları qapalı məkanı açıq məkanla qarĢılaĢdırırlar. 

Açıq məkan məhdudluq səciyyəsinə malik deyildir. Məkani sözönülərin dildə iĢlənmə 

xüsusiyyətləri də dil daĢıyıcısının məkana münasibətindən irəli gəlir. Məkana etnokulturoloji 

səviyyədəki münasibət sözönülərin iĢlənmə məqamlarında aĢkara çıxır. Ġngilis dilinin out of 

önlüyünün iĢlənmə sferası geniĢdir. Onun müxtəlif distribusiyaları vardır. AĢağıda buna dair 

bəzi nümunələr verilmiĢdir. 

They went down to the quay and got out of their boxes a number of books. (8, s.22) 

They walked on till they were out of earshot. (8, s.25) 

The missionary gave him a contemptuous look and without a word flung out of the 

room. (8, s. 24) 

‗Don‘t you dare to speak to me,‘ she screamed. ‗If you insult me Ġ shall have you turned 

out of here.‘ (8, s.25) 

I won‘t go out of the house if that‘ll suit him. It‘s no more‘n a fortnight.‘ (8, 30) ‗But 

don‘t you know, doesn‘t everyone here know, that he‘s a forger and that he‘s been a convict? 

He ought to be hounded out of civilized society.‘ (8, s.50) 

Tədqiqatçılar ingilis dilində out of önlüyünün iĢlənmə məqamında məkanın qapalılığını 

əsas götürürlər. Azərbaycan dilində ―Zakir evdən çıxdı‖, ―Pərvin mətbəxdən çıxdı‖, ―ġakir 

dəhlizdən eyvana keçdi‖ kimi cümlələrdə məkan mövcuddur, qapalıdır və hərəkət bu 

məkandan çıxmağı ifadə edir. ÇıxıĢlıq haldakı söz tərk edilən məkanı bildirir. Ġngilis dilinə 
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aid verilmiĢ nümunələrdən aydın görünür ki, sözönü yalnız qapalı məkan ifadə edən sözlərlə 

əlaqələnmiĢdir. 

Məkanın daxili və xarici məkan bölgüsü və qapalılıq Ģərti mümkündür. Lakin bu Ģərt 

həmiĢə əsas deyildir. 

―Buğa da yaĢ burnunu dağlardan gələn geĢniĢ ətrinə tuta-tuta onun qabağında gedirdi. 

– Səni arabaya qoĢub odun daĢıyacağam Yevlaxdan Xaldana. 

– Bə niyə Yevlaxdan Xaldana? 

– Nə bilim, bəlkə, Xaldandan Yevlaxa‖. (9, s.14) 

Nümunədəki ―dağlardan gələn geĢniĢ ətri‖ birləĢməsində çıxıĢlıq halın ifadə etdiyi 

məkan qapalı deyil, hərəkət (gələn geĢniĢ ətri) qeyri-müəyyən məkan boyu hüdudsuzdur. 

Hərəkətin yalnız çıxıĢ yeri vardır. Proses danıĢıq anından əvvələ (keçmiĢə) və gələcəyə doğru 

fasiləsizdir. Deməli, Azərbaycan dilində çıxıĢlıq halın iĢlənməsi üçün zəruri Ģərt hərəkətin 

baĢlanğıc yeri, baĢlanğıc nöqtəsidir. Bunu hərəkətin hər üç zamana aidliyi də təsdiq edir. 

Hərəkət keçmiĢdə baĢlayıb və bitməyib, davam etməkdədir. Ġkinci və sonrakı cümlələrdə 

gələcəkdə baĢ verəcək fəaliyyətin baĢlanğıc və son məkan qarĢılaĢdırılır. BaĢlanğıc məkan 

çıxıĢlıq halda, hərəkətin bitəcəyi məkan yönlük haldadır. Müəllif nitqində baĢlanğıc və son 

məkanların yerdəyiĢməsi baĢ verir (bəlkə, Xaldandan Yevlaxa) vardır. Əvəzləmə çıxıĢlıq 

haldan istifadə qaydasına təsir göstərmir. Yenə də hərəkətin baĢlanğıc nöqtəsinin ifadə 

olunması məqsədilə məkan bildirən sözə Ģəkilçi artırılır. Obyektlər arasında qapalılıq yoxdur. 

ġərti ərazi hüdudu, sərhədi (Xaldan, Yevlax) var. 

ÇıxıĢlıq Azərbaycan dilində məkani-qrammatik hal kimi səciyyələndirilir və məzmu-

nuna görə isimlərdə yer, məkan anlayıĢı ifadə edir. Eyni zamanda, ismin bu halı həm iĢ və 

hərəkəti, həm də əĢyanın çıxıĢ, yəni baĢlanğıc nöqtəsini bildirir. ÇıxıĢlıq halın qrammatik 

funksiyasının ifadə olunmasında dan/-dən Ģəkilçiləri iĢtirak edir. Hal Ģəkilçisi qəbul etmiĢ 

sözdə əĢyanın, obyektin, subyektin, predmetin çıxıĢ, baĢlanğıc yeri mənası özünü daha çox 

göstərir: tövlədən, damdan, sudan, işıqdan, çöldən, daşdan, qumdan və s. Bu halda olan söz 

cümlədə xəbərlə əlaqələnir. Məsələn, ―Maralın tamaĢasına rayon mərkəzindən də gəlirdilər. 

Balalarını bu gün-sabah yuvadan çıxarıb, yavaĢ-yavaĢ ov eləməyə öyrətməlidir. ...Sonra 

cibindən dəsmal çıxarıb, Bilal əmi gözünün yaĢını silərdi‖. (13, s.39) 

Ġngilis dilindəki out of Azərbaycan dilinin çıxıĢlıq halının əvəzləyicisi deyildir. Lakin 

müəyyən situasiyalarda onların ekvivalentliyi müĢahidə olunur. Qapalı obyekt bildirən isim 

―çıxmaq‖, ―getmək‖, ―gəlmək‖, ―qayıtmaq‖, ―düĢmək‖ kimi hərəkət feilləri ilə idarə 

olunduqda və məkanı ifadə edən isim hərəkətin baĢlanğıc nöqtəsi, yeri olduqda çıxıĢlıq halın 

out of ilə ekvivalentliyi mümkünləĢir. Məsələn, evdən çıxmaq, avtobusdan düşmək, 

məktəbdən gəlmək, bağdan getmək, metrodan çıxmaq və s. 

Ġngilis dilinin qrammatikasında göstərilir ki, out of önlüyü yalnız bir nəqliyyat növünü 

tərk etməkdən danıĢılarkən istifadə olunur. Minik maĢınından çıxmaq, düĢmək zamanı out of 

iĢlədilir. Avtobus, qatar, tramvay, metro, kimi nəqliyyat vasitələri və ümumiyyətlə, ictimai 

nəqliyyat növündən düĢməyi, çıxmağı ifadə edərkən off önlüyü istifadə edilir. Bu, real 

obyektlərin müxtəlif cür konseptuallaĢdırılmasından irəli gəlir. Ġngilis və rus düĢüncə tərzinə 

görə, minik maĢını daxili məkana malikdir və bu daxili məkan hamı üçün deyildir. Digər 

nəqliyyat növləri isə ictimaidir. Bəzi tədqiqatçıların fikrinə görə, minik maĢını üçölçülü və 

qapalıdır. Ġctimai nəqliyyat isə yastı və açıqdır. (5, s. 81-83) Zənnimizcə, bu fikirdə yastılıq və 

ya ikiölçülük qüsurludur. Aydındır ki, avtobus, tramvay, gəmi və s. də üçölçülü obyektdir. 

Onların həcm böyüklüyü yastılıq doğurmur. Təbii ki, həcm ölçülərinin böyüklüyü təsəvvürə 

təsir göstərir. Lakin məhz bu cəhətin out of və ya from sözönülərindən hansının iĢlədilməsi 

üçün meyar seçilə bilməz. Etnokulturoloji amil mənsubiyyətlə bağlı ola bilər. Qapalılıq 

xüsusiyyəti də bununla müəyyən dərəcədə əlaqələnir. Fərdin özünə məxsus olan minik maĢını 

baĢqaları üçün qapalıdır. Ġctimai nəqliyyat isə hamı üçün açıqdır. ġəxs öz maĢınından, öz 
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evindən çıxdığı kimi çıxır. Rus dilində ―с‖ və ―из‖ sözönülərinin iĢlənməsində də bu cəhət 

müĢahidə olunur. Я вышел из машины. Я только с поезда (с самолоета, с автобуса) və s. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ingilis və rus dillərində ictimai nəqliyyatın daxili 

məkanından çıxmaq zamanı out of önlüyü iĢlədilir. Məsələn, kupedən çıxmaq, kabinədən 

düĢmək və s. 

Ġngilis dilində daxili obyektin keyfiyyət xüsusiyyətlərinin dəyiĢməsi out of önlüyünün 

iĢlədilməsinə əsas verir. Məsələn, out of water; out of smoke; out of light və s. Müqayisə et: 

yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük. 

Out of önlüyünün semantikasının özünəməxsusluğu çıxıĢ obyektindən hərəkətin 

istiqaməti ilə də müəyyənləĢir. Əgər çıxıĢ obyekti konseptuallaĢırsa, sözönüdən istifadə etmək 

olmur. Ġngilis dilinin out of, eləcə də rus dilinin ―из‖ önlüyü cəhətləri (North, South, East, 

West) və istiqaməti (left, right, front, back) bildirən sözlərlə iĢlənmir. Halbuki, bu sözlər real 

gerçəklikdə müəyyən məkanı bildirir. (Bax: 5, s.344) Bəzən bunu qeyd edilən sözlərin 

müəyyən istiqamətdə sonsuz uzanan məkan ifadə etməsi ilə əlaqələndirirlər. Belə hallarda 

ingilis dilində from önlüyü istifadə olunur. 

Azərbaycan dilində qeyd olunan xüsusiyyətli sözlərin çıxıĢlıq hal Ģəkilçisi qəbul 

etməsində heç bir məhdudiyyət yoxdur. Rus dilində şimaldan gəlmək, şərqdən xəbər vermək, 

soldan/sağdan soxulmaq, qabaqdan gəlmək, qarşıdan gəlmək, arxadan vurmaq, yandan 

baxmaq kimi birləĢmələr geniĢ istifadə olunur. 

Eyni situasiyanın dərkində və təqdimatında milli ayırma da müĢahidə olunur. Məsələn, 

―из-за‖ önlüyü ilə yiyəlik halında olan isimlərdən ibarət ad qruplarında məkanın 

qavranmasında bəzi xüsusiyyətlər aĢkara çıxır. Məsələn, polyak dilində rus dilindəki 

―добавил из-за порога‖ birləĢməsinə müvafiq gələn ifadədən istifadə olunur. Rus dilində isə 

bu, ifadəsini ―добавил уже за порогом‖ birləĢməsində tapır. Qeyd edilən cəhət 

etnokulturoloji səciyyə daĢıyır. Ruslar üçün evin kandarı ayıran sərhəd deyil, evin Ģərti 

sərhədidir. Bu yer insan üçün simvolik müdafiə səciyyəsi daĢıyır, yaĢayıĢ məkanını xarici 

məkandan ayırır. Qədimdə əcdadları, uĢaqları evin kandarında basdırmaq ənənəsi olmuĢdur. 

Bu ənənə evi qoruma kimi izah edilmiĢdir. Pravoslav evlərində qapının sağ küncünə Ģamlar 

xaç Ģəklində bərkidilir. Belə hesab olunurdu ki, kilsədən cümədə axĢam mərasimindən 

gətirilmiĢ Ģamlar sehrli qüvvəyə malik olur. Slavyan toylarında bəylə gəlin evin kandarını 

keçəndə onların baĢına buğda səpirdilər. Yeri gəlmiĢkən, qeyd edək ki, Azərbaycanda da toy 

mərasimində gəlin daxil olacağı otağın kandarında saxlanılır, onun baĢına düyü, Ģirniyyat 

səpilir, gəlin evun kandarında qoyulmuĢ nimçəni ayağını üzərinə basmaqla sındırır. Ruslarda 

evin kandarında oturmaq, onun üzərindən tullanmaq, pul vermək, həmçinin evdə yaĢamayan 

Ģəxsin evinin kandarını tapdalamaq neqativ hadisə kimi qəbul olunur. Ona görə də rus dilində 

―из-за порога‖ deyil, ―за порога‖ birləĢməsindən istifadə edilir. Azərbaycanda da qapının 

kandarında, açıq pənəcərədə üzü çölə oturmaq yaxĢı sayılmır. 

―Идти лесом‖ birləĢməsi Azərbaycan dilinə ―meĢə ilə getmək‖ kimi tərcümə olunur. 

Tədqiqatçılardan bəziləri danıĢıq dilində -nan, -nən Ģəkilçilərinin istifadə edilməsini birgəlik 

və bəzən isə alət halı adlandırırlar. Meşəynən getmək, avtobusnan getmək, maşınnan getmək 

və s. Ġlə (-la, -lə) dilimizdə həm qoĢma, həm bağlayıcı, həm də Ģəkilçi kimi iĢlənir. 

ġəkilçiləĢməyə doğru gedir. Onun altı mənası qeyd olunur: a) müstəqim obyekt; b) birgəlik 

obyekti; c) vasitə obyekti; ç) tərz obyekti; d) məkan obyekti; e) zaman obyekti. (4, s.299) 

Yuxarıda rus dilindən tərcümə qarĢılığı olan ―meĢə ilə getmək‖ birləĢməsində ―ilə‖ qoĢmadır, 

məkan obyekti məzmunu daĢıyır. Göründüyü kimi, rus dilinin ―идти лесом‖ birləĢməsinə 

uyğun gələn ―meĢə ilə getmək‖ birləĢməsində ―meĢə‖ Azərbaycan dilində hal Ģəkilçisi qəbul 

etməmiĢdir. Daha doğrusu, ismin sıfır Ģəkilçili vəziyyətindədir. 

Rus dilində sözönüsüz alət halının baĢqa yerə aparan yol mənası qeydə alınır. Diskret və 

müəyyən obyektləri bildirən sözlər bu tipli konstruksiyalarda iĢlənmir. Ġngilis və fransız 

dillərində ―идти лесом‖, ―двигаться полем‖ tipli formalar yoxdur. Müqayisə et: traverser la 
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foret (meĢəni keçmək/meĢədən keçmək/meĢəni kəsmək (kəsib keçmək); ing. Walk through 

the field (çöldən getmək/çöldən keçərək getmək, çölün üstündən getmək) və s. 

ÇıxıĢlıq halda olan sözlər qoĢmalarla iĢlənir. ÇıxıĢlıq hal Ģəkilçisi sözə əlavə olunur, 

sonra, qabaq, əvvəl, bəri kimi qoĢmalarla birlikdə cümlədə zaman zərfliyi olur; baĢqa, savayı, 

əlavə, ötrü qoĢmaları ilə birlikdə səbəb, fərqlənmə məzmunu yaradır: ―Həmin gün Səkinə xala 

da davadan bəri açmadığı sandığı açıb çoxdan bəri geymədiyi sarı paltarını çıxartdı. ... 

Məmmədağa bircə onu bildi ki, bərkdən qışqırdı, daha sonrasını bilmədi, bir də iki gündən 

sonra evlərindəki çarpayısında özünə gəldi‖. (1, s.60) 

Kommunikasiya prosesinin uğurlu olması adresantın ifadə etdiyi informasiyanın adresat 

tərəfindən düzgün qavranılmasından asılıdır. Ötürülən informasiya bir sıra parametrlərlə 

səciyyələnir. Belə parametlərdən predikativlik, zaman və məkan münasibətləri, mənsubluq, 

kəmiyyət, modallıq, cins nitqin qavranmasına xüsusi təsir göstərir. Eyni dilin daĢıyıcıları 

arasında ünsiyyətdə qeyd olunan parametrlərin ümumi məzmuna təsiri relevant olmur. 

Ġrrelevantlıq kommunikasiyada iĢtirak edənlərin eyni bir mədəniyyətə mənsubluğundan irəli 

gəlir. Bununla belə, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bir dil çərçivəsində, bir dil c 

əmiyyətində fərdi Ģüurların tam üst-üstə düĢməsi mümkün olmadığı kimi, fərdi konseptlər də 

bir-birinin tam eyni deyildir. Yəni, eyni dilin daĢıyıcıları da həm informasiyanı ötürmək 

prosesində, həm də onu dərketmədə fərqli nəticələrə gələ bilərlər. Müxtəlifsistemli dillərin 

daĢıyıcılarından hər biri doğma dilin xüsusiyyətlərini nitqlərində nəzərə alır. Deməli, 

müxtəlifsistemli dillərin daĢıyıcıları arasındakı ünsiyyətdə mədəniyyətlərarası kontekst daha 

çox fəallaĢır. Hər bir dil sistemində məkan münasibətlərinin ifadəsi vacib Ģərtdir. Çünki 

məkan dildən asılı olmayaraq mövcuddur. Bizim məkan qavramımız dilin və dilin məkanı 

ifadə edən vasitələrinin köməyi ilə baĢ verir. 

Məkan mənası olan sözlər maddi aləmin özünəməxsus hissələrə bölünməsini, onun 

dildə əksini tapmaq xüsusiyyətlərini özündə birləĢdirir. Dağ, dərə, meĢə, dəniz, sahil, bağ, 

bağça, meydan və s. sözlərdə məkan anlamı vardır. Biz dağa müəyyən hündürlüyü olan, 

müəyyən ərazini özündə birləĢdirən yer kimi baxdıqda söz bilavasitə məkanı ifadə edir. Bu 

halda dağın döĢü, dağın ayağı, dağın dibi bir məkanı hissələrə ayırmaq prosesinin nəticəsi 

olaraq formalaĢır. Bu və ya digər obyektin, predmetin, əĢyanın yerini göstərərkən müxtəlif dil 

vasitələrindən istifadə olunur. Azərbaycan dilindəki yerlik hal məkan münasibətinin ifadə 

olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır. 

Məkanla bağlı qrammatik vasitələr anlaĢmanın düzgün qurulmasına xidmət edir. 

Məkan–zaman–hərəkət/hal bir sistem təĢkil etdiyindən onları bildirən vahidlər arasında həm 

eksplisit, həm də implisit əlaqələr vardır. Bir çox dillərdə hərəkət feilləri hərəkətin istiqaməti 

barəsində müəyyən məlumat verir. Hərəkət feillərini hərəkətin bir istiqamət və ya çox 

istiqamət üzrə getməsini bildirmək cəhətdən iki əsas qrupa bölmək olar. Məsələn, rus dilində 

biristiqamətlilik идти, ехать, плыть, лететь və s., çoxistiqamətlilik (ходить, ездить, 

плывать, летать və s.) feillərində özünü göstərir. Azərbaycan dilində getmək, gəlmək 

feilləri eksplisit olaraq biristiqamətliyə iĢarə edir. Uçmaq, üzmək istiqamət baxımından bir 

qədər qeyri-müəyyən səciyyə daĢısa da, çoxistiqamətlilik müəyyən mənada üzdədir. Gəzmək, 

dolaĢmaq, dolanmaq kimi feillərdə hərəkət çoxistiqamətlidir. Onlar hərəkətin baĢlanğıc 

nöqtəsi barədə informasiya daĢımırlar. 

Feillər yerdəyiĢməni və onun formasını (getmək - идти, üzmək - плыть, uçmaq - 

лететь) və ya hərəkət tempini (getmək - идти, qaçmaq - бежать) ifadə edir. Rus linqvo-

kulturologiyası üçün istiqamətin ifadəsində sözönülər səciyyəvidir (заехать, прийти, убе-

жать, подъехать və s.). 

Ġngilis dilində istiqamətə və digər əlamətlərə görə detallaĢma nəzərə çarpmır. Məsələn, 

to go feili rus dilindəki прийти, уйти, вьехать, to come feili isə прийти, приехать, 

подойти feillərinin qarĢılığı ola bilir. Azərbaycan dili ilə ingilis dili arasında bu feillərdə 

ekvivalentlik nəzərə çarpır to go – getmək, to come – gəlmək. 
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Rus dilindəki hərəkət feillərində sözönülər istiqamət semi daĢıyır. Bu feillər (прийти, 

уйти, вьехат və s.) isimlərin hal formaları ilə birləĢərək lokativ mənanı ötürür. Buradan belə 

nəticə çıxır ki, rus dilinin daĢıyıcısı üçün məkan müəyyən zonalara bölünür. Bir zonadan digə-

rinə keçmə прийти, приехать feilləri ilə, eyni zona daxilindəki hərəkət isə подойти, подъ-

ехать feilləri ilə ifadəsini tapır. ―Xarici‖ və ―daxili‖ zonalara bölgü də aparmaq olur. Xarici 

zonadan daxili zonaya keçid ―войти‖, ―въехать‖ feilləri ilə ifadə olunur. Rus dilində məkana 

daxil olmağa münasibətdə də fərqlilik vardır. Ona görə də otağa dəhlizdən, balkona küçədən 

keçid войти feili ilə verilir. Otaqdan eyvana, dəhlizə keçid выйти feili ilə ifadəsini tapır. 

―Gəlmək‖ hərəkət feili olub eyni zamanda müəyyən dərəcədə hal-vəziyyət və təfəkkür, 

görmə və eĢitmə prosesi ilə də bağlıdır. Bu feil hərəkətin istiqamətini göstərir, əsasən, ―üzü 

danıĢana tərəf hərəkət etmək, yerimək, yaxınlaĢmaq‖ semlərindən birini aktuallaĢdırır, məkan 

və zaman baxımından yerdəyiĢmə bildirir. 

Türk dillərində ―sınırlama‖, ―hüdudlama‖ halı da maraq kəsb edir. Qaraqalpaq dilində 

bu hal ―-ğaĢa, -geĢe‖ Ģəkilçiləri ilə düzəlir və Azərbaycan dilinin ―yönlük hal+qədər‖, ―yönlük 

hal+kimi‖ modellərinə uyğun gəlir-yaqıngaĢa-yaxına qədər, tan ĢəhərgeĢə-sabaha qədər, 

elegeĢe-indiyə qədər və s. 
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А.М.Байрамова 

Вербализация пространственных отношений в языке 

Резюме 

 

В статье рассматривается вербализация пространственных отношений между разными 

предметами внутри пространства на материале разносистемных языков. Пространственные 

отношения образуют сложную систему, охватывающую локализацию объектов и предметов, их 

смещение относительно друг друга. Поскольку объекты могут находиться в статическом или 

динамическом состоянии в пространстве, пространственные отношения принимают разные 

формы. Динамика в пространстве требует выражения смещения объекта, а не его местоположе-

ния. Точно так же, как необходимо определить направление вербализации движения в 
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пространстве, неопределенность его выражается средствами языка. Пространственные отно-

шения вербализуются разными языковыми средствами в разносистемных языках. Линг-

вокультурные факторы также важны для выражения пространственных отношений. 

Грамматические единицы, связанные с пространством, помогают формировать понима-

ние, так как пространство-время-движение/состояние образуют систему, указывающую как на 

явные, так и на неявные отношения между единицами, представляют во многих языках глаголы 

действия, предоставляют информацию о направлении движения. Каждый из представителей 

разносистемных языков учитывает в своей речи особенности родного языка. Таким образом, 

межкультурный контекст активизируется в общении между носителями разных языковых 

систем. Выражение пространственных отношений является важным условием любой языковой 

системы, потому что пространство существует независимо от языка, а понятие пространства 

определяется посредством языковых средств, которые и выражают пространство. 

 

A.M.Bayramova 

Verbalization of Spatial Relations in the Language 

Summary 

 

The article deals with the verbalization of spatial relations between different objects within the 

space on the material of the languages of different systems. Spatial relations form a complex system, 

covering the localization of objects, their displacement referring each other. Since objects can be in a 

static or dynamic state in space, spatial relationships take many forms. Dynamics in space requires the 

expression of an object's displacement, not its location. Just as it is necessary to determine the 

direction of the verbalization of movement in space, its indeterminacy is expressed by means of the 

language. Spatial relations are verbalized by different linguistic means in the languages of different 

systems; besides, linguistic and cultural factors are also important for expressing spatial relations. 

Grammatical units connected with the space help to build understanding, as space-time-motion / state 

forms a system, indicating both explicit and implicit relations between the units that represent them. In 

many languages, action verbs provide information about the direction of movement. Each of the 

representatives of multi-system languages takes into account the peculiarities of their native language 

in their speech. Thus, the intercultural context is activated in communication between speakers of 

different language systems. The expression of spatial relations is an important condition for any 

language system, because space exists independently of language, and the concept of space is defined 

by means of linguistic means, which express spacе. 
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ĠNGĠLĠS DĠLĠNĠN ZƏNGĠNLƏġMƏSĠNDƏ NEOLOGĠZMLƏRĠN ROLU 

 
Açar sözlər: təkamül prosesi, dil qanunları, dil sistemi, semantik və üslub çalarları  

Ключевые слова: эволюционный процесс, языковые законы, языковая система  

Key words: evolutionary process, language laws, language system  

 

XVIII əsrin ortalarında meydana gələn ―neologizm‖ ifadəsi özü o dövr üçün yeni bir söz 

hesab edilirdi və yeni məna verilmiĢ söz ya da ifadəyə istinad edirdi. Yunan mənĢəli ―Neo‖ 

(yeni) və ―Logos‖ (elm) sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢ neologizm sözü ―yeni bir Ģey 

tapmaq‖, ―törətmək‖, ―gətirmək‖ mənalarını bildirir. Neologizmlər hər tarixi dövr üçün 

tamamilə yeni leksik vahid olan sözlərdir. Çox zaman birbaĢa müəyyən bir insana, nəĢrə, 

dövrə və ya hadisəyə aid olurlar (3, 62-63). ―Neologizm‖ termini bir dilin materialına 

əsaslanaraq yeni yaradılmıĢ birinə tətbiq edilir, dildə mövcud olan bir sözün və ya bir ifadənin 

sözəmələgətirmə modellərinə tam uyğundur, əvvəllər bilinməyən, mövcud olmayan yeni bir 

anlayıĢ, mövzu, elm sahəsi, peĢə və s. ifadə edir. Məsələn: reactor – nüvə reaktoru, biocide – 

bioloji müharibə. Neologizmlərə eyni zamanda dildə mövcud olan sözün bilinən bir 

konsepsiyasını ifadə etmək üçün yeni yaradılmıĢ sinonimlər, sözün müĢayiətedici semantik və 

üslub çalarlarına əsasən mənası ilə üst-üstə düĢən və yeni mənada iĢlənən sözlər aiddir. 

Məsələn, boffin (gizli iĢlə məĢğul olan bir alim, əksər hallarda hərbi məqsədlə) sözü alim 

sözünə yaxın sinonim sözdür, lakin fərqli bir semantik məna daĢıyır. Bu leksik yeniliklərin 

meydana çıxma səbəblərinə görə dildə sabitliyinə, istifadə tezliyinə, sonrakı taleyə görə 

müəyyən fərqliliklər vardır. Neologizmlərin bəziləri dilə möhkəm daxil ola bilər, digərləri isə 

daha az sabit və nisbətən qısa müddət ərzində istifadədən çıxa bilər. Neologizmlərin yaranma 

səbəbi sosial və elmi-texniki tərəqqidir: yeni sosial-iqtisadi reallıqların meydana çıxması, elm 

və texnika sahəsində kəĢflər, mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətlər hesabına dildə yeni sözlər 

yaranır. Neologizmin əlaməti əksər ana dilində danıĢanlar üçün bir sözün mütləq yeniliyidir. 

Söz çox qısa müddətdə neologizm hesab edilir. O, fəal Ģəkildə istifadə olunmağa baĢlayan 

kimi yenilik əlamətini itirir və adi hala gəlir. Hal-hazırda cosmodrome (kosmodrom), radar 

(radar), launch vehicle (fırlatma vasitəsi), programming (proqramlaĢdırma) sözləri neologizm 

deyildir. Bu sözlər yarandığı dövrlər üçün yeni idi, lakin indi hamı tərəfindən mənimsənilir və 

baĢa düĢülür. Beləliklə, yuxarıda göstərilənlərdən neologizm anlayıĢının zamana və nisbi 

cəhətdən dəyiĢkən olduğu aydın olur, söz sahibləri özlərində yenilik hiss etdikləri müddətcə 

bir söz neologizm olaraq qalır. AraĢdırmada vacib bir sual həm də yeni bir sözün necə 

yaradıldığı sualıdır. Yeni bir söz (yaradıcı) yaradan Ģəxs fərdiləĢdirmə və orijinallığa can atır. 

Sonra söz bir neçə sosiallaĢma (cəmiyyətdə qəbul) və leksikləĢmə (dil sistemində 

konsolidasiya) mərhələlərindən keçir. Söz, kütlə arasında yayan kəĢfiyyatçılar tərəfindən 

qəbul edilir. Bunlar, bir qayda olaraq, universitet müəllimləri, məktəb müəllimləri, müxbirlər 

və media iĢçiləridir. Sonra söz dövri mətbuatda qeyd olunur. SosiallaĢmanın növbəti 

mərhələsi sözün geniĢ ana dilində danıĢan kütlələr tərəfindən qəbul edilməsidir. Ardından 

leksikləĢdirmə prosesi gəlir və daha sonra – yeni bir sözün adekvat istifadəsi üçün bacarıqlara 

yiyələnmə, yəni anadilli istifadəçilər tərəfindən kommunikativ və praqmatik səriĢtəyə 

yiyələnmə prosesi baĢ verir. ġərti olaraq reallıq obyektinin ―neologizasiya zənciri‖ aĢağıdakı 

kimi təmsil oluna bilər: a) yeni söz (yaradıcı), b) sözün sosiallaĢması (cəmiyyətdə qəbul 
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edilməsi), c) sözün leksikləĢdirilməsi (dil sistemində istifadəsi) (1) Bir sözün ictimailəĢməsi 

və leksikləĢdirilməsi prosesləri vasitəçilərin qarĢılıqlı təsiri ilə baĢ verir (məsələn: müəllimlər, 

reportyorlar, aktyorlar, media vasitəsi ilə və s.).  

Bilirik ki, dil daim inkiĢafdadır. Dil daima inkiĢaf edən və dəyiĢən dinamik sistemdir. 

Ġctimai, mədəni, elmi və siyasi həyatımızda baĢ verən dəyiĢikliklər, texnologiyanın müasir 

inkiĢaf səviyyəsi, eləcə də mədəniyyətlərarası ünsiyyət dilin təkamül prosesini ortaya çıxarır 

(2, 35-44). Dilin təkamül prosesini Ģərtləndirən amillərə ictimai, mədəni, elmi və siyasi 

həyatımızda baĢ verən dəyiĢikliklər, texnologiyanın müasir inkiĢaf səviyyəsi, eləcə də 

mədəniyyətlərarası ünsiyyət aiddir. Dil və nitq prosesində neologizmlərin rolu böyükdür. 

Çünki dilin lüğət tərkibi daim dəyiĢikliyə məruz qalır, bəzən dildə mövcud olan sözlər və 

ifadələr əsasında yeniləri meydana gəlir. Dildə baĢ vermiĢ bu dəyiĢikliklər lüğət tərkibindən 

əlavə gündəlik həyatımızın hər aspektinə müəyyən təsir göstərir. Yeni yaradılmıĢ kəĢflərin və 

ixtiraların adlandırılması vacib olduğu üçün zəngin lüğət tərkibinə ehtiyac yaranır. Yeni 

sözlər (neologizmlər) təfəkkür yaradıcılığımızın məhsulu hesab olunur və gündəlik danıĢıq 

zamanı əmələ gəlir.  

Ġngilis dili də digər dillər kimi davamlı inkiĢafdadır. Lüğət dilin ən hərəkətli təbəqəsi 

olaraq danıĢan cəmiyyətin sosial, mədəni və digər sahələrində baĢ verən bütün dəyiĢikliklərə 

ən həssaslıqla reaksiya verir, çünki məhz söz ―həyatın güzgüsü‖ hesab edilir. Həm də müasir 

dilçiliyin sözəmələgətirmənin müxtəlif cəhətlərinə daim artan marağını da sözün dilin 

mərkəzi vahidi olması ilə izah etmək olar. Sözün bir leksik vahid kimi uyğun xüsusiyyətləri 

dilin digər elementlərinin xüsusiyyətləri ilə kəsiĢir. Bu qarĢılıqlı təsir dil sisteminin 

bütövlükdə iĢləməsinin əsasını təĢkil edir. Neologizmlərlə zəngin olan mətnləri tərcümə 

edərkən mütəxəssislər bir sıra çətinliklərlə qarĢılaĢırlar. Ədəbi tənqiddə və tərcümə 

nəzəriyyəsində Ģübhəsiz ki, problemlər vardır. 19-cu əsrin oxucusu üçün neologizm olan bir 

çox söz müasirimiz üçün adi sözlərə çevrilmiĢdir. Və bu əsrin ortaq sözlərindən bəziləri 

arxaizm halına gəlmiĢdi. Bununla birlikdə, əsərin yarandığı dövrdə ifadə ediciliyi artırmaq və 

danıĢığı dəqiq bir Ģəkildə çoxaltmaq üçün müəllif tərəfindən müəyyən məqsədlər üçün hər 

hansı bir neologizm tətbiq edilmiĢdir. Neologizmlərin tərcümə edilməsində əsas çətinlik yeni 

bir sözün mənasını baĢa düĢməkdir. Neologizmin həqiqi tərcüməsi verilmiĢ neologizmin 

hansı söz növünə aid olmasından asılı olaraq aĢağıda verilmiĢ metodlardan istifadə etməklə 

həll olunur. Neologizmlərin yaranma səbəbi sosial və elmi-texniki tərəqqidir: yeni sosial-

iqtisadi reallıqların yaranması, elm və texnika sahəsində kəĢflər, mədəniyyət sahəsindəki 

nailiyyətlər nəticəsində yeni sözlər meydana gəlir. Neologizmin əlaməti əksər ana dilində 

danıĢanlar üçün bir sözün mütləq yeniliyidir. Söz çox qısa müddətdə neologizmdir. Söz fəal 

Ģəkildə istifadə olunmağa baĢlayan kimi yenilik əlamətini itirir və adi hala gəlir. Beləliklə, 

neologizm anlayıĢı zaman və nisbi cəhətdən dəyiĢkəndir: söz sahibləri özündə yenilik hiss 

etdikcə bir söz neologizm olaraq qalır. (2, 34-45) Bütün neologizmlər, onların morfoloji 

quruluĢu və məna təbiəti, yeni bir sözə ehtiyac duyulduğunda, ingilis söz ənənələrinə uyğun 

olaraq formalaĢır. Müasir ingilis dilində yeni sözlərin formalaĢmasının bir çox yolu vardır. 

Bunlara birləĢmə, konversiya, qısaltmalar, sifətləĢdirmə, substantivizasiya, tərs sözəmələ-

gətirmə, leksik-semantik yol, səslərin növbələĢməsi və s. aiddir. Lakin bu metodların hamısı 

eyni dərəcədə istifadə olunmur və sözyaratma müddətində hər birinin nisbəti eyni deyildir. 

Neologizmlər, adətən, müvafiq dil qanunlarına, onun söz formalaĢdırma məhsuldar 

modellərinə görə formalaĢır. Lakin ədəbi və kitabĢünas neologizmlər bəzən məhsuldar 

olmayan söz formalaĢdırma üsulları ilə yaradılır. Belə hallarda sözformalaĢdırma vasitələrinin 

təsir gücü daha qabarıq, daha aydın, daha çox hiss olunur. Bu səbəbdən yeni sözyaratma 

vasitələri özləri çox zaman üslubi bir vasitə kimi çıxıĢ edirlər. Müasir ingilis dilində 

neologizmlərin formalaĢmasının ən xarakterik üsulları sözlərin mənalarını qarıĢdırmaq, 

çevirmək və dəyiĢdirməkdir. 
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Cəmiyyət həyatının vacib bir tərəfi təhsildir. Son zamanlarda yeni tədris metodları 

aĢağıdakı neologizmlərlə iĢarə olunur. Məsələn: sleep-teaching – ―yuxuda öyrənmək‖, 

CLASS (Computer-based Laboratory of Automated School System – AvtomatlaĢdırılmıĢ 

Məktəb Sisteminin Kompüter əsaslı laboratoriyası) – ―proqramlaĢdırılmıĢ öyrənmə metodu‖, 

TEFL (Teaching English as a Foreign Language - ingilis dili xarici dil kimi) – ―Ġngilis dilinin 

xarici dil kimi tədrisi sistemi‖, multimedia lecture – ―bir neçə informasiya vasitələrinin 

vasitəsilə deyilən mühazirə (video yazı, televiziya, maqnitofon və s.)‖, telelecture, telecourse 

– ―televiziyada maarifləndirici proqram‖ və s. Yeni tədris müəssisələrinin meydana çıxması 

sayəsində yeni sözlər yarandı. Məsələn, megaversity – ―minlərlə tələbəsi olan böyük bir 

universitet‖, multiversity – ―çox sayda fakültəyə sahib bir universitet‖. Student, pupil – 

―məktəbli, Ģagird, öyrənci‖ terminləri əvəzinə ―educatee, schooler‖ daha çox istifadə 

olunmağa baĢladı; educationalist – ―təhsil sahəsində mütəxəssis (nəzəriyyəçi və ya 

praktikant)‖ termini ortaya çıxdı. (4, 5, 6)  

Bir dilin inkiĢafı, əsasən, sözəmələgətirmə sisteminin inkiĢafı, yeni söz yaradıcılıq 

modellərinin formalaĢması, mövcud olanlardakı dəyiĢikliklər, məhsuldarlığında artım və ya 

azalma və sözün bir çox digər amilləri ilə əlaqədardır. Yeni sözlərin yaradılması, ilk növbədə, 

elm, texnika, mədəniyyət, sosial münasibətlər və s.-nin inkiĢafı nəticəsində daim ortaya çıxan 

yeni anlayıĢların ifadəsində cəmiyyətin ehtiyaclarının dilində əks olunması kimi həyata 

keçirilir. Bir dildə söz formalaĢdırma proseslərinin inkiĢaf tendensiyalarının qurulması, 

leksikoqrafiyanın nəzəriyyəsi və praktikasının təkmilləĢdirilməsi və s. həmiĢə leksikologiya-

nın ən vacib problemləri olmuĢdur. Ġngilis dilində neologiya nəzəriyyəsində bir çox problemli 

tədqiqat sahəsi mövcuddur. Bunlara, ilk növbədə, həm ekstralinqvistik (sosiolinqvistik və ya 

funksional-praqmatik korrelyasiya) və həm də dildə üstünlük təĢkil edən məhsuldar modellə-

rin linqvistik Ģərti baxımından amillərin, mərhələlərin, yeni sözlərin və mənaların yaranma 

mexanizminin sistemli təhlili daxildir. ġübhəsiz ki, müasir ingilis dilinin kütləvi ünsiyyət 

(mətbuat, televiziya, radio) tərzi və dili kimi funksional və üslub çeĢidləri, reklam, iĢgüzar 

ünsiyyət, elm, texnologiya, elektronika, tibb, maliyyə, moda, siyasət kimi ictimai həyat sahə-

ləri olduğu müəyyən edilmiĢdir və bir sıra sosiolingvistik səbəblərdən, müasir ingilis dilində 

yeni söz ehtiyatının əsas ―tədarükçüləri‖ hesab edilir. (4, 5, 6)  

 
Ədəbiyyat 

 

1. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. I hissə. Bakı: Nurlan, 2003 

2. Veysəlli F.Y. Dilçilik ensiklopediyası. Bakı, Mütərcim, 2006 

3. Longman Dictionary of Contemporary English, 3rd Edition, printed in Great Britain by Clays 

Ltd, 2000 

4. https://englishclassviaskype.com/ 

5. https://www.academia.edu/6852006/Neologisms_in_English_language_Jan_Kolar 

6. http://refleader.ru/jgeujgmermeraty.html 

 

А.М.Будагова 

Роль неологизмов в обогащении английского языка  

Резюме 

 

В статье рассматривается роль неологизмов в обогащении английского языка. Как 

известно, словарный запас любого языка постоянно обновляется и пополняется. Слова 

исчезают, устаревают, другие, наоборот, появляются и начинают активно использо-ваться 

носителями языка. Лексические ресурсы языка можно обогащать разными способами. Главный 

источник пополнения словарного запаса автор видит не в заимствовании слов из других 

языков, а в формировании новых лексических единиц на основе родного языка с исполь-

зованием различных методов словообразования. Появление нового слова - результат борьбы 

двух тенденций - тенденции языка к развитию и тенденции к сохранению. Однако, чтобы более 
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адекватно отражать, воспроизводить и комбинировать новые идеи и концепции, необходимо 

реконструировать, дифференцировать и создавать новые единицы языка в целом и словарного 

запаса в частности. В статье исследуются понятие и особенности «неологизма», описываются 

истоки неологизмов в английском языке. Автор также постарался показать особенности 

нововведений в словаре английского языка. 

 

A.M.Budagova 

The role of neologisms in the enrichment of the English language 

Summary 

 

The article deals with the role of neologisms in the enrichment of the English language. It is 

known that the vocabulary of any language is constantly updated and enriched. Words disappear, 

become obsolete, others, on the contrary, appear, and begin to be actively used by native speakers. The 

lexical resources of a language can be enriched in different ways. The author sees the main source of 

replenishment of vocabulary not in borrowing words from other languages, but in the formation of 

new lexical units based on the mother tongue using various word-formation methods. The emergence 

of a new word is the result of a struggle between two tendencies - the tendency of language to develop 

and the tendency to preserve. However, in order to more adequately reflect, reproduce and combine 

new ideas and concepts, it is necessary to reconstruct, differentiate and create new units of language in 

general and vocabulary in particular. The article explores the concept and features of "neologism" and 

describes the origins of neologisms in English. The author also tried to show the features of 

innovations in the English dictionary.  
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ĠNGĠLĠS DĠLĠNDƏ CÜMLƏ VURĞUSUNUN ƏSAS XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 
Açar sözlər: cümlə vurğusu, melodiya, intonasiya, ritm, heca 
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Ġngilis dilində cümlə vurğusu söz vurğusuna nisbətən daha mürəkkəb akustik hadisədir. 

Bu səbəbdən cümlə vurğusunun təbiəti, növləri və funksiyaları müxtəlif baxımdan izah edilir. 

Cümlə vurğusuna müxtəlif tərəfdən yanaĢmağın nəticəsində dilçilikdə cümlə vurğusu 

anlamını ifadə edən toplu yaranmıĢdır.  

Cümlə vurğusu anlayıĢı, adətən cümlə daxilində bir qrup sözün qüvvətli, ucadan tə-

ləffüz olunması, yaxud cümlənin sonuncu mənalı sözünün artikulyator- akustik baxımdan 

ayrılması, fərqlənməsi kimi izah edilir. Bu mənada cümlə vurğusu məntiqi, yaxud sintaqma 

vurğusu kimi baĢa düĢülür. Bir qrup dilçilər cümlə vurğusunu cümlədə bütün vurğulu, 

vurğusuz və zəif vurğulu sözlərin məcmusu kimi izah edir. Bu planda cümlə vurğusu bir dil 

hadisəsi kimi bir qədər geniĢ mənada izah edilir.  

 BaĢqa bir qrup dilçilər cümlə vurğusuna cümlənin yalnız xarici qabığını müĢayət edən 

və onun daxili məzmunu ilə əlaqəsi olmayan artikulyator- akustik bir hadisə kimi baxır. Digər 

dil hadisələri kimi, cümlə vurğusuna da forma və məzmun birliyinin vəhdəti baxımından 

yanaĢmaq lazımdır. (3, s. 147) Cümlədə bu və ya digər ünsürün seçilməsi neyro-fizioloji bir 

proses kimi nitq fəaliyyətinin məqsəd və vəzifəsi ilə, nitq aktının Ģərtləri ilə, dilin öz daxili 

imkanları ilə, konkret kontekst və nəhayət, danıĢanın düĢdüyü situasiya ilə, psixoloji-emosio-

nal vəziyyəti ilə Ģərtlənir. Cümlə vurğusunun prosodik tərəfi onun ifadə planını xarakterizə 

edirsə, cümlədə bu və digər ünsürlərin cümlənin məzmunundan, danıĢanınn niyyətindən, məq-

sədindən, asılı olaraq seçilməsi cümlə vurusunun məzmun planını xarakterizə edir.  

 

Qara saçlı / qızı çağırın gəlsin. (xitab) 

Qara saçlı qızı / çağırın gəlsin. (mübtəda) 

 

Cümlə vurğusu da variant və invariantın qarĢılıqlı əlaqəsindən fəaliyyət göstərir.  

a) Cümlə vurğusunun artikulyator – akustik və perseptiv xüsusiyyətlərinin özündə 

birləĢdirən fonetik variantlar. 

b) Artikulyator- akustik obrazın məna anlamı təəssüratını özündə birləĢdirən funksional 

variantlar. Cümlədə bütün vurğulu, vurğusuz sözlərin məcmusunu özündə birləĢdirən, 

semantik yükün dəyərindən və danıĢanın münasibətindən asılı olaraq, cümlələrdə müəyyən 

sözlərinvə birləĢmələrin artikulyator - akustik, semantik baxımdan ayrılmasını, cümlələrin 

ritmik- melodik baxımdan formalaĢmasını və qavranılmasını təmin edən prosodik vasitəyə 

cümlə vurğusu deyilir. (2, s.92-93) 

Cümlə vurğusu söz vurğusunun artikulyator - akustik bazası əsasında yaransa da, bu iki 

fonetik hadisəni eyniləĢdirmək olmaz. Cümlə və söz vurğusunun özünəməxsus xüsusiyyətləri 

və fərqləndirici əlamətləri var.  
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 Söz vurğusu sözlərin və söz birləĢmələrinin ayrılmaz əlaməti kimi çıxıĢ edirsə, cümlə 

vurğusu cumlə və cümlədən böyük olan vahidlərin ayrılmaz ünsürü kimi çıxıĢ edir. Ayrılıqda 

götürülmüĢ sözlərdə vurğunun yeri həmin dilin aksent quruluĢunun özünəməxsus qanunauyğun-

luğu ilə Ģərtlənirsə, cümlə daxilində sözlərin vurğu daĢıması sözlərin semantik yükündən, sin-

taktik funksiyasından, mövqeyindən asılı olur. Məsələn: Children, turn the water on. (xitab)  

 

Children, turn the water on. (mübtəda). 

Children, turn the water on. (tamamlıq) 

 

Cümlə daxilində ritmik meylin təsirindən və cümlənini məzmununa uyğun 

qarĢılaĢdırma nəzərdə tutulduqda, söz vurğusunun yeri dəyiĢə bilər. Məsələn:  

Janes composition is dood. Her composition is excellent.  

Söz vurğusu dil vahidlərini bir səs kompleksində söz və söz birləĢmələri formasında 

birləĢdirdiyi halda, cümlə vurğusu (ritmik qrup sintaqmları), cümlə və cümlədən böyük olan 

sintaktik vahidləri birləĢdirir, onları məzmuna müvafiq Ģəkildə təĢkil edir.  

 Cümlənin kommunikativ tipindən, sintaktik quruluĢundan kontekstdən və situasiyadan, 

nitqin üslubi xüsusiyyətində subyektin fikrə münasibətindən asılı olaraq, cümlə daxilində 

prosodik baxımdan müəyyən dəyiĢikliyə uğrayır və əlavə çalar alır. Məsələn : 'Is there any 

difference between them?  

Əgər danıĢan situasiyaya maraq deyil, nrazılıq ifadə edirsə, bu halda cümlələrin aksent- 

melodik strukturu dəyiĢəcək. Is there any difference between them?  

Sözün fonetik strukturu cümlə daxilində melodiyanın, tempin, tembrin, fasilənin, ritmin 

və cümlə vurğusunun hesabına əlavə çalarlıq alır. Məsələn: What do you want? - Nə lazımdır? 

What do you want? - Axı nə istəyirsən?  

Ġkinci cümlədə köməkçi feilin vurğu daĢıması melodiya ilə vurğunun qarĢılıqlı fəaliy-

yəti ―qəzəb, hiddət‖ kimi emosional münasibət ifadə etməyə artikulyator - akustik perseptiv 

zəmin yaradır. Məsələn: We are at the lesson. Tom has five English books. Bu cümlələrdə beĢ 

söz, altı heca vardır. Hecaların sayının bərabər olmasına baxmayaraq. Birinci cümlə sürətlə, 

ikinci cümlə nisbətən ləng tələffüz olunacaq. Çünki birinci cümlədə bir vurğulu heca, ikinci 

cümlədə isə dörd vurğulu heca var.  

Söz və cümlə vurğusu ritmik baxımdan oxĢar əlamətlərə malik olsalar da, onlar arasında 

fərq var. Çoxhecalı sözlərdə ikinci dərəcəli vurğunun olması ritmik meyillə Ģərtlənir. Cümlə 

daxilində ritmik əvəzlənmə, nitqin ritmik xüsusiyyətləri isə cümlə vurğusunun zəminində 

həyata keçirilir. Nitq prosesində söz vurğusu nitqin ritminə tabe olur və müəyyən dəyiĢikliyə 

uğrayır.  

 Ġki qüvvətli və bir zəif, bir qüvvətli vurğuya malik olan sözlər cümlə daxilində öz 

vurğularını itirə bilir. Məsələn: She is just good - looking. She is a good – looking girl. Söz 

vurğusunun ritmik xüsusiyyəti yalnız fonetik xarakter daĢıyırsa, cümlənin ritmik qruplara 

bölgüsü, həm qrammatik, həm də semantik mahiyyət kəsb edir. Məsələn: She nevere 

remembered her dosctors instructions. She nevere remembered her in those days. 

Söz və cümlə vurğusunu fərqləndirən mühüm cəhətlərdən biri də onların akustik 

əlamətləridir.  

Söz daxilində hecalar prosodik xüsusiyyətləri baxımından biri digəri ilə qarĢılaĢdırıla 

bilər. O dildəki dinamik vurğu aparıcı rola malikdir.  

 Söz və cümlə vurğusunu fərqləndirən əsas əlamətlərdən biri də söz vurğusunun statik, 

cümlə vurğusunun dinamik olmasıdır.  

 Cümlə daxilində vurğunun hərəkiliyi, dinamikliyi, cümlədə yeni mənanın formalaĢma-

sına, müxtəlif modal – emosional münasibətlərin ifadəsinə gətirib çıxarır. Odur ki, söz 

vurğusundan fərqli olaraq, cümlə vurğusuna dinamik kateqoriya kimi baxmaq lazımdır.  
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Cümlə vurğusu, hər Ģeydən əvvəl fiziki hadisədir. Belə ki, o dilin səs materialı kimi, 

müəyyən hersə, amplitudaya malikdir. Cümlə vurğusu həm də fizioloji hadisədir. Cümlə 

vurğusu özlüyündə mənaya malik deyil. Vurğunun ayrılıqda öz mənası olmasa da, o, konkret 

leksik-sintaktik struktur çərçivəsində müəyyən fonetik- fonoloji məzmun kəsb edir. Məsələn: 

What are you working for? – Nə iĢ görürsən?  

What are you working for? – Hansı mükafat üçün iĢləyirsən?  

Mənə qızıl saat zənciri verin. – qızıl saat üçün zəncir 

Mənə qızıl saat zənciri verin.- saat üçün qızıl zəncir.  

Nitq axınında cümlələrdə və cümlədən böyük olan nitq parçalarında müəyyən sözlərin 

ayrılmasını təyin edən, daha doğrusu, cümlə vurğusu təəssüratı, təsirini yaradan hansı 

əlamətlərdir?  

 Ġngilis və Azərbaycan dillərində cümlə vurğusu üzrə aparılan təcrübi tədqiqatın 

nəticələrinə görə, cümlə vurğusu fonetik təbiəti etibarı ilə hər iki dildə özünəməxsus akustik 

əlamətlərlə səciyyələnir. (1, s. 222) 

Ġngilis və Azərbaycan dillərində cümlə vurğusu fonetik təbiəti etibarı ilə kompleks 

məcmusunu özündə birləĢdirir.  

Cümlə vurğusunun artikulyator əsasını nitq orqanlarını, o cümlədən aĢağı və orta tə-

ləffüz üzvlərinin intensive iĢi təĢkil edir. Cümlə vurğusu melodiya ilə həyata keçirilən və nu 

iki proses nitq axınının inteqrasiya və differensasiyasını tənzim edir. Cümlə vurğusu nitq 

axınında iki funksiya yerinə yetirir. CümlətəĢkiledici və mənaformalaĢdırıcı funksiyalar. 

Cümlə vurğusunun cümlətəĢkiledici funksiyası onunla ifadə olunur ki, o, nitq axının ritmik 

qrupları, sintaqmlarda sintaqmları cümlələrdə, cümlələri isə cümlədən böyük olan nitq 

vahidlərində, bütöv bir kontekstdə, abzasda birləĢdirməklə, ayırmaqla, nitq axınına ritmik, 

sintaqmatik üzvlənmə və perseptiv xarakter verir. Cümlə vurğusunun mənaformalaĢdırıcı 

funksiyası onunla izah olunur ki, o, sintaqmlarda, cümlələrdə və cümlədən böyük olan nitq 

vahidlərinin strukturunda bir və ya bir neçə sözü süçməklə, nəzərdə tutulan informasiyanın və 

münasibətin verilməsini təmin edir. Bu funksiya özünü bir neçə formada göstərir:  

Mənafərqləndirici funksiya 

Modal emosional funksiya 

Rekoqnitiv funksiya 

Hər hansı bir cümlə və cümlədən böyük olan sintaktik vahidlər nitq prosesində söyləm 

formasında müəyyən bir məlumatın və fikrin daĢıyıcısı kimi çıxıĢ edir. Eyni zamanda leksik 

tərkibə və sintaktik struktura malik olan cümlələrin ritmik-melodik strukturunda, semantik 

məzmununda, kommunikativ növündə, məntiqi və modal məzmununda dəyiĢiklik yaranır. 

Bəs eyni leksik vahidli və sintaktik strukturlu cümlələrin müxtəlif informasiya və modal 

emosional münasibətlər ifadə etməsinə təsir göstərən nədir? Funksional baxımdan cümlə 

vurğusunun aĢağıdakı növləri vardır.  

Semantik-sintaktik vurğu - Sözlər bir leksik vahid kimi lüğətdə vurğuya malikdir. An-

caq onlar nitq prosesində cümlə və cümlədən böyük olan söyləmlər tərkibində olarkən, bir 

qrup sözlər öz vurğusunu itirir, bir qrup sözlər isə vurğu qəbul edərək, digər supraseqment ün-

sürlər hesabına əlavə çalarlıq alır. Məsələn: She sat at the window with her hands in her hand.  

Modal – predikativ vurğu- Sintaqma və cümlələrin sonuncu vurğulu sözünü müĢayiət 

edən vurğuya modal predikativ vurğu deyilir. Onunla xarakterizə olunur ki, cümlənin 

strukturunda müəyyən bir sözü ayırmaqla, cümlənin kommunikativ mərkəzini qeyd edir. Hər 

hansı bir məlumatın konkretləĢməsini təmin edir. This is my niece Niss Smith. (xəbər) This is 

my niece Niss Smith. (xitab)  

This is my niece Niss Smith. (əlavə)  

1. Ġntellektiv vurğu – Eyni leksik tərkibə və sintaktik quruluĢa malik olan cümlələri 

mənasına görə fərqləndirən vurğuya intellektiv vurğu deyilir. Məsələn:  

What is he like ? – He is an iron master.  
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2. Predikativ vurğu. Real faktorların modallığına əsaslandığından, o, subyektiv modal 

münasibətləri əsasən, özündən kənar edir. Funksoyası onunla izah olunur ki, o, pedikatı 

olmayan cümlələrdə predikativlik yaradır, sözləri, söz birləĢmələrini kommunikativ cümlə 

növü kimi formalaĢmasını akustik- perseptiv baxımdan təmin edir. Məsələn, A warm night. 

The best planet in London. A cold hostile star. (4, s. 10-11). 

3. Modal vurğu. Modal vurğunun funksiyası onunla ifadə olunur ki, o, nitq prosesində 

parantezaları, xitabları, tərəddüd bildirən sözləri və modal feilləri müəyyən mövqedə qeyd 

etməklə, cümlənin məzmununa danıĢanın münasibətini ifadə edir. Məsələn: In fact, I am 

never wrong. You will be able to come. 

 4. Emfatik vurğu. Cümlələrin yüksək emosionallığını, ifadəliliyini, effektivliyini, estetik 

tutumunu təmin edən vurğuya deyilir. Emfatik vurğunun funksiyası onda ifadə olunur ki, o, 

cümlələrin daxili emosional təsir yükünü üzə çıxarmaqla, müxtəlif keyfiyyətli subyektiv – mo-

dal münasibətlərin ifadə olunmasını təmin edir. Emfatik vurğu cümlənin məzmununda yeni ob-

yektiv modal məna yaratmır. O, yalnız cümlənin məzmununu emosional baxımdan qüvvətlən-

dirir, ona əlavə emosional məna verir. Məsələn: What the devil have I done with my slippers?  
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П.М.Джафарова  

Основные особенности фразового ударения  

Резюме 

 

Статья посвящена взаимосвязи фразового ударении. А также мелодии в английском язы-

ке. В статье было предпринята попытка изучения основных функций фразового ударения в свя-

зной речи. А также взаимосвязан фразового ударения компонентами интонации, особенно c ме-

лодией. 

Таким образом, в данный статье фразового ударения рассматривается на фонетическом и 

на функциональном уровнях. 

 

P.M.Jafarova 

The main pecularities of Sentence stress in English 

Summary 

 

The article deals with the interrelation of sentence stress and melody in the English language. In 

the article an attempt is made to study the major functions of sentence stress in connected speech. And 

its relation to the components of the intonation, especially to melody.  

Thus, sentence stress is being studied on the phonetic and functional levels in the article.  
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FRANSIZ DĠLĠNDƏ FRAZEOLOJĠ BĠRLƏġMƏLƏRĠN ROLU  
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Dilin lüğət tərkibində hazır Ģəkildə mövcud olan və məcazi məna kəsb edən birləĢmələr 

frazeoloji birləĢmələr adlandırılır. Frazeoloji birləĢmələr insanların uzunmüddətli müĢahidə və 

həyat təcrübələrinin məhsulu olub, məxsus olduğu xalqın həyata baxıĢını, dünyagörüĢünü, dü-

Ģüncə tərzini, mentalitetini özündə əks etdirir. Frazeoloji birləĢmələr nitqə obrazlılıq gətirən, 

fikri ifadəli edən dil vahidlərindəndir. Frazeologizmlərə həm bədii, həm publisist, həm də di-

gər üslublarda rasi gəlinir. Onlar ədəbi dilin yazılı növündə, əsasən bədii əsərlərdə, xüsusi üs-

lubi rola malikdir. Frazeoloji birləĢmələr yazıçı fikrinin tutumunu böyüdür, bədii əsərin emo-

sionallığına, üslubi keyfiyyətlərinin zənginləĢməsinə xidmət edir. Frazeologizmlər möhkəm 

milli xüsusiyyətə malikdir. Hər hansı bir dilin frazeologizmlərini öyrənməklə, biz həmin dilin 

sahibi olan xalqın mədəniyyəti, tarixi, həyat və yaĢayıĢ tərzi ilə yaxından tanıĢ oluruq. 

 Hər bir dilin özünəməxsus frazeoloji birləĢmələri var. Təsadüfi deyildir ki, belə bir-

ləĢmələri aid olduğu dilin milli sərvəti adlandırırlar. Frazeoloji birləĢmələr dilin öz səciyyəvi 

vahidi olub, baĢqa dilə hərfən tərcümə olunması mümkün deyildir. Fransız dilinin də kifayət 

qədər özünəməxsus frazeoloji birləĢmələri vardır və belə birləĢmələr bu dildə rəngarəngliyi və 

müxtəlifliyi ilə diqqəti cəlb edir.Fransız dilinin tarixi inkiĢafı nəticəsində əmələ gəlmiĢ bu 

mürəkkəb frazeoloji sistem minillik tarixə malikdir. Onlar müxtəlif ictimai tarixi Ģəraitdə və 

çox müxtəlif səbəblər əsasında əmələ gəlmiĢdir. Fransız dilinin frazeologizmlərinin əmələ-

gəlmə mənbəyi, əsasən, xalq danıĢıq dili, yazılı ədəbiyyat və folkloru olmuĢdur.  

XX əsrin əvvəllərində frazeologiya məsələləri ilə bir çox dilçilər məĢğul olmuĢlar. Belə 

alimlərə Ġsveç dilçisi ġarl Balli (1909), Ferdinand dö Sössür (1916), Albert Sisley (1921), 

Qomelis dö Boyer (1922), E.Polivanov və N. Vinoqradov (1930-1940), Ogen KoĢeryu və 

baĢqalarını göstərmək olar. 

XX əsrin əvvəllərində frazeologiya məsələləri ilə ilk dəfə ġarl Balli məĢğul olmuĢdur. 

O, dilçilik tarixində birinci olaraq frazeologiyanı leksikologiyanın müstəqil Ģöbəsi kimi 

müəyyənləĢdirmiĢdir. O, dildə sabitləĢən söz birləĢmələrini ―frazeoloji ifadə‖, onlardan nisbi 

müstəqillyini saxlayan sözlərin iĢtirakı ilə düzələn söz birləĢmələrini ―frazeoloji qrup‖, 

elementləri tamamilə bir-birilə əlaqədar olan söz birləĢmələrini ―frazeoloji bitiĢmə‖ 

adlandırmıĢdır. Bunlardan baĢqa, ġ. Balli ―ara tip‖ adlı qrupu da qeyd etmiĢdir. (Essai de 

lexicologie du français moderne Chapitre IV P 53. P.87-94)  

Frazeoloji birləĢmələr danıĢıq dilinin zənginləĢməsində çox böyük rol oynayır. Hər bir 

birləĢmənin öz tarixi və öz yaranma forması vardır. Bəzən çatdırmaq istədiyimiz fikir hey-

vanlar, çansız əĢyalar və təbiət hadisələri ilə müqayisədə verilir. Bütün bunlar dilə zənginlik 

və məna çalarları gətirir. Fransız dilində isə ismin hal kateqoriyası olmadığından, müxtəlf 

variantlarda sözönlərindən və köməkçi feillərdən istifadə olunur.Ana dili ilə müqayisəli tədqiq 
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ediləndə isə tərcümə prosesində xeyli məsələlər aydınlaĢır, müxtəlif dillərin quruluĢu, daxili 

məna imkanları, oxĢar və fərqli cəhətləri üzə çıxır. 

1. Frazeoloji birləĢmələrin tərkibi dəyiĢməz olur: 

En avoir marre - cana yığılmaq, bezmək. 

Ex: Salers a le cafard. Ġl est en tôle depuis quatre ans lui, et il en a marre (G.de 

Maupassant. Mont-Oriol. P.43). 

Ex: En fuyant le loup rencontrer la louve, tomber de la poêle dans la braise – yağıĢdan 

çıxdıq, yağmura düĢdük. 

2. Bu ifadələr dildə hazır Ģəkildə mövcud olur: 

Qarder rancune ẚ qn – kin bəsləmək, küsü saxlamaq.  

Ex: Son père s`emportait,levait la main, lui gardait longtempsrancune pour les quatre 

francs qu`il trouvait en moins ẚ la fin de la quinzaine(E.Zola . La Fortune des Rougon. 71). 

3. Frazeoloji birləĢmələrin tərkibinə daxil olan sözlər öz ilkin həqiqi mənalarını 

itirir və yalnız məcazi mənada iĢlənir: 

Se porter comme une chêne –palıd kimi möhkəm olmaq 

Ex: Votre père est toujours vaillant? Oui.Ġl est en plein forme, il se porte comme un 

chêne.(A.Dumas.Le Comte de Monto–Cristo.p.83). 

Ex: Cela lui va comme une bague à un chat – uzunqulağa yaraĢan kimi yaraĢır. 

4. Ġki və daha artıq sözdən ibarət olur: 

Etre dans une misère noire – səfillik içərisində olmaq. 

Ġl n`ya pas de quoi fouetter un chat - itə atmağa daĢ yoxdur. 

Ex: L`entrevue eut lieu le mardi matin, le jour ou le coron tombait ẚ la misère noire 

(E.Zola.Germinal.p.127).  

5. Frazeoloji birləĢmələr bütöv leksik vahidlərdir, lüğətlərə düĢür: 

Garder une dent ẚ qn –diĢlərini qıcamaq, qəzəblənmək. 

Tout chien est bon dans sa maison – hər Ģey öz yerində gözəldir. 

Ex: On murmurait,d`ailleurs qu`Antoine Colas avait eu ẚ souffrir de ses perfidies et lui 

gardait une dent (G.de Maupassant.Mont-oriol. p.195) 

6. Cümlədə tərkib hissələrinə ayrılmadan bütöv bir cümlə üzvü olur: 

Etre sur des épines – tikan üstündə oturmaq 

Ex: En ce moment donc monsieur d`Adjuda –Pinto était sur des épines et voulait sortir; 

en se disant que Mme Beauséant apprendrait cette nouvelle (H.de Balzak. Le père Goriot. 

p.168). 

7. BirləĢmə daxilində müqayisə yaradır: 

Etre une brousaille colossale. 

Ex: Се jardin ...était une broussaille colossale, c‘est-ẚ-dire quelque chose qui est 

impénétrable comme une forêt,peuplecomme une ville, frissonnant comme un nid,sombre 

comme une cathedrale, odorant comme un bouquet,solitaire comme une lombe, vivant 

comme une foule. 

 (Réné Georgin. Les secrets du style. Paris, 1961.p.143) 

8. Sözönləri ilə iĢlənir: 

En avoir assez – cana doymaq, bezmək. 

9. Bəzən bir sözdən bir neĢə frazeoloji birləĢmə yaranır: Ex: 

boire un bon coup - artıqlaması ilə içmək  

recevoirun coup de soleil- aĢıq olmaq, vurulmaq; 

se donner un coup de soleıl - Ģənlik içərisində olmaq;  

tenirle coup- davam gətirmək;  

Ex: Le forgeron, qui tenait sa rédingote tenait Gervaise ẚ son bras gauche et Virginie ẚ 

son brat droit: Ġ1 faitsait panier ẚ deux ances.  
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10. Elə birləĢmələr də olur ki, həm həqiqi , həm də məçazı - mənada iĢlənir: 

laver la tête ẚ qn – baĢ yumaq, yaltaqlanmaq 

Ex: La mère lave la tête de sa fille – ana qızının baĢını yuyur. 

Ġl lui lavait la tête pour sa mauvaise conduite – o, pis hərəkətinə görə ona yaltaqlanırdı. 

Müasir fransız dilində frazeoloji vahidlər onu təĢkil edən komponentlərin mənasından 

asılı olaraq bir neçə qrupa bölünür. Mütəxəssislərin təsnifatını nəzərdən keçirdikdə, frazeoloji 

birləĢmələrin aĢağıdakı növlərinin olduğunu görə bilərik:  

1. Feili frazeoloji birləĢmələr:Feili birləĢmələrdə olduğu kimi, frazeoloji birləĢmələrdə 

də əsas tərəf feilin təsriflənməyən formaları ilə ifadə olunduqda feili frazeoloji birləĢmələr 

əmələ gəlir. Azərbaycan dilində olduöu kimi, fransız dilində də feili frazeoloji birləĢmələr 

rəngarəng və intensiv iĢlənmə xüsusiyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Nümunələrə diqqət yetirək:  

a) Arriver comme dans un fauteuil – asan qələbə qazanmaq 

Ex: Ce n`est pas facile d `arriver dans une fauteuil. 

b) Briller comme un fer rouge - qızmıĢ dəmir kimi parıldamaq 

Ex: Les mouvements qu‘il venait de faire avaientra vive au creux du dos ces escarres 

qui le brillaient comme un f e r rouge(R. M a r t i n d u Ga rd) . 

2. Ġsmi frazeoloji birləĢmələrdə isə məcazi mənalı birləĢmənin əsas tərəfində adlar 

qrupundan olan söz dayanır. 

Laborieux comme une abeille; colombe de la paix; coup de main; combattant pour la 

paix; arme blanche; pauvre diable. 

Ex:Soetkin, femme de Claes, était une bonne commerce, matinale comme 

I ‘aube et diligente comme une abeille(Ch.d e Co s t e r ) . 

3. Zərfi frazeoloji birləĢmələr: 

Tout a coup;tout de suite; sur le champs; par jour; jamais de la vie; à belles dents. 

Raide comme - top kimi sərrast 

Ex:Un soir, elle (madame Lerat)s‘approcha du monsieur et luienvoya raide comme balle 

que ce qu‘il faisa it la n ‘e ta it pas bien(Z о 1 a). 

4. Sözönülü frazeoloji birləĢmələr: 

A cause de; histoire de; de peur que; de crainte que; grâce à. 

Ex:En mettant sa main au feu –canını oda yaxaraq 

5. Sifəti frazeoloji birləĢmələr:  

Dur comme le fer –dəmir kimi - möhkəm 

Ex:C‘etait un typo bien français, le Frangais inte llig en t qui n ‘est pas ―humain‖ Un 

caillou dur comme de fer: rien n‘y peut penetrer...(R. Rоlland). 

Sinonim, omonim və antonim frazeoloji birləĢmələr – les locutions phrazéologiques 

omonymes, sinonymes et antonymes 

 Frazeoloji birləĢmələr omonim, sinonim və antonim ola bilir.  

 Frazeoloji sinonimlər - Frazeoloji sinonimlər dedikdə eyni və yaxın mənalı 

frazeoloji birləĢmələr baĢa düĢülür. Ex: 

a) Avoir de la chance - bəxti gətirmək; 

Ex:Vous avez de la chance. Parce que vos enfants et votre mari vous aime - Sizin 

bəxtiniz gətirib.Əriniz və oğlanlarınız sizi sevir. 

b) Avoir de la veine – bəxti gətirmək, Ģansı tutmaq; 

Ex: Vous avez trouvé du travail. Donc, vous avez de la veine – Siz iĢ tapmısınız. 

Deməli, bəxtiniz gətirib. 

c) Etre né coiffé – bəxti əvvəldən gətirmək; 

Ex: Oui, on a raison de dire des gens qui sont bien nés; celui-laest né 

coiffé.(G.Flaubert, L`Education sentimentale). – Bəli, adamlar haqlıdırlar. Onun bəxti 

əvvəldən gətirib. 
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Frazeoloji omonimlər - Frazeoloji omonimlər dedikdə eyni frazeoloji birləĢmənin 

müxtəlif mənalar ifadə etməsi baĢa düĢülür. Belə birləĢmələrin əksəriyəti ―avoir, être, faire, 

prendre, mettre‖ feillərinin köməyi ilə düzəlir. 

Ex: Il était une fois, dans la ville de Foix, une marchande de foie qui disait : ' Ma foi, 

c'est la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. ' 

Frazeoloji antonimlər – Frazeoloji antonimlər dedikdə elə birləĢmələr nəzərdə tutulur 

ki, onlar bir-biri ilə əks mənalar ifadə etsin. Ġstər sözlərin, istərsə də frazeoloji birləĢmələrin 

antonimliyi bədii ədəbiyyatda antiteza yaratmaq baxımından əlveriĢli vasitə hesab olunur. 

Frazelji antonimlər leksik-semantik cəhətdən çox rəngarəngliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bu 

baxımdan onları aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar: 

1. Hərəkət, fəaliyyət bidirənlər: 
Ex: Relentir le pas – presser, accélérer le pas; 

addımları yavaĢıtmaq-addımları yeyinlətmək. 

2. Əlamət, keyfiyyət bidirənlər: 
Ex: Avoir froid - avoir chaud - soyuqlamaq – istilənmək 

3. Miqdar, kəmiyyət məzmunu ifadə edənlər: 
Ex: Mon verre n`est pas grand, mais je bois dans mon petit verre–baĢqasının əlinə 

göz dikməmək 

4. Məsafə bidirənlər: 
Ex: Avoir une longue vue – ne pas voir plus loin que le but de son nez - uzaqgörən 

olmaq – burnunun ucundanuzağı görməmək. 

5. Cəki, güc, sürət mənası ifadə edənlər: 
Ex: Etre fort comme un boeuf – être très faible 

Öküz kimi güçlü olmaq – çox zəif olmaq 

6. Mücərrəd keyfiyyət məzmunlu birləĢmələr: (sadə, mürəkkəb, ĢiĢirtmək, çoxalt-

maq, azaltmaq və s.) bildirir: 

Ex: Faire maigre chaire – faire bonne chaire – paxıl olmaq–əliaçıq olmaq 

7. Hal-vəziyyət (zənginlik, dovlət, sərvət - kasıblıq) bidirənlər: 

Ex: Etre riche, etre pauvre - zəngin olmaq, yoxsul olmaq 

8. Emosional münasibət məzmunu ifadə edənlər: 

Ex: Faire le modeste – faire l`important, prendre des airs;  

adi görkəm almaq – ciddi görkəm almaq 

9. Zahiri görkəm mənası ifadə edənlər: 
Ex: avoir des jambes de coq - avoir des jambes gros - cöp kimi ayaqları olmaq, ayaqları 

dolu olmaq.  

10. Tərz bildirənlər: 

Ex: Parler français comme une boeuf – parler français comme un perroquet. 

Fransızca qırıldatmaq - fransızca bülbül kimi ötmək 

11. Emosional və intellektual xüsusiyyət bildirənlər: 
Ex: Etre copin comme cochon – se traiter comme le chien et le chat; 

yaxın dost olmaq; it-piĢik kimi davranmaq. 

12. Xasiyyət bidirənlər: 

Dur (sec) comme un caillou - daĢ kimi bərk,sərt; mou comme du colon - quzu kimi 

həlim 

13. Müqayisə məzmununa malik olanlar: 

Etre secret comme un coup de canon – sirr saxlamamaq; être secret comme un tombeau 

– qəbir kimi 
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А.Б.Акбарова 

Роль фразеологических соединений во французском языке 

Pезюме 
 

«Выражение состоит из сочетания двух или более слов, являющихся прямой частью речи, 

компоненты которого синтаксически и семантически неразделимы, структурно сходны со сво-

бодными словосочетаниями или предложениями, готовыми к наличию в языке и традиционно 

либо в одной формы или грамматически. Фразеологизмы называются видоизмененными кон-

струкциями». Фразеологические сочетания являются одной из языковых единиц, придающих 

речи образность и выражающих мысли. Фразеологизмы используются в художественном, 

публицистическом и других стилях. Им отводится особая стилистическая роль в письменной 

форме литературного языка, преимущественно в художественных произведениях. Фразеологиче-

ские сочетания повышают мощность мысли писателя, служат эмоциональности художественного 

произведения, обогащению стилистических качеств. Фразеологизмы имеют ярко выраженный 

национальный характер. Изучая фразеологию любого языка, мы знакомимся с культурой, 

историей, бытом и бытом людей, говорящих на этом языке. Эта сложная фразеологическая 

система, сформировавшаяся в результате исторического развития, имеет тысячелетнюю историю. 

 

A.B.Akbarova 

The role of phraseological compounds in French 

Summary 

 

―An expression consists of a combination of two or more words that are a direct part of speech, 

the components of which are syntactically and semantically inseparable, structurally similar to free 

word combinations or sentences, ready to be present in the language and traditionally either in one 

form or grammatically. Phraseologisms are called modified constructions‖. Phraseological 

combinations are one of the linguistic units that bring figurativeness to speech and express ideas. 

Phraseologisms are used in artistic, publicist and other styles. They have a special stylistic role in the 

written form of literary language, mainly in works of art. Phraseological combinations increase the 

capacity of the writer's thought, serve the emotionality of the work of art, the enrichment of stylistic 

qualities. Phraseologisms have a strong national character. By studying the phraseology of any 

language, we get acquainted with the culture, history, way of life and way of life of the people who 

speak that language. This complex phraseological system, formed as a result of historical 

development, has a millennial history. 
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 QƏDĠM DÖVR ĠNGĠLĠS DĠLĠNĠN FORMALAġMASINA  

TƏSĠR EDƏN ƏN MÜHÜM TARĠXĠ HADĠSƏLƏR 

  
Açar sözlər: sintetik dil, analitik dil, eramızdan əvvəl, işğalçı tayfalar, feodal münasibətləri, Xristianlıq 

Ключевые слова: синтетический язык, аналитический язык, до н.э., феодальные отношения, 

Христианство  

Key words: synthetic language, analytical language, BC, invading tribes, feudal relations, Christianity 

  

Müasir ingilis dilinin təkamül dövrünü diaxronik aspektdə araĢdırdıqda fərqli dövrlərdə 

dilin fonetik, qrammatik və leksik sistemini müqayisə etdikdə onun tarixən köklü 

dəyiĢikliklərə uğradığını müĢahidə etmək olar. Ən baĢlıca fakt olaraq onu demək kifayətdir ki, 

qədim dövrdən baĢlayaraq orta dövrə, təxminən XI əsrin əvvəllərinə qədər ingilis dili Ģəkilçili 

sintetik dil olmuĢdur. Qədim dövr ingilis dilində cümlə üzvləri arasındakı sintaqmatik əlaqələr 

müxtəlif paradiqmlər vasitəsilə ifadə olunurdu. Belə ki, isimlərdə zəngin hal, mənsubiyyət və 

cins Ģəkilçiləri, feilin zaman formalarını, məchul növünü, Ģəkil kateqoriyasını ifadə edən 

çoxlu sayda morfoloji əlamətlər bu dövr ingilis dilinin qrammatik sistemi üçün xarakterik idi. 

ġəxs, yiyəlik və iĢarə əvəzlikləri isimlə və sifətlə Ģəxsə, kəmiyyətə və cinsə görə uzlaĢırdı. 

Ġsimlərin cinslərə görə bölgüsündə artikllar mühüm rol oynayırdı. Tədqiqatçılar qədim ingilis 

dilinin qrammatik quruluĢunu çox zaman müasir alman dilinin daxili sistemi ilə müqayisə 

edirlər, hansı ki, bu dil həm sintetik, həm də analitik formalarla zəngin, qrammatik cins 

kateqoriyasının ―hökmranlıq etdiyi‖ bir dildir. Ġngilis və alman dilləri Hind-Avropa dilləri 

ailəsinin german yarımqrupuna aid olub tarixən german tayfalarının dillərinin təsiri altında 

formalaĢmıĢlar və onların leksik sistemində oxĢarlıq olsa da, lakin tarixi inkiĢaf, müəyyən 

daxili və xarici amillərin təsirilə ingilis dilinin qrammatik sistemi fərqli istiqamətdə inkiĢaf 

etmiĢ, dildəki Ģəkilçilərin əksəriyyəti, qrammatik cins kateqoriyasını ifadə edən morfoloji 

əlamətlər zəifləyərək tədricən dili tərk etmiĢlər. Qədim ingilis dilində vurğulu hecada tələffüz 

olunan sait səslər orta dövrdə zəifləyərək e hərfi ilə yazılmıĢ və [ə] səsi ilə tələffüz 

olunmuĢlar, müasir dövr ingilis dilində isə çox zaman e hərfi tələffüz olunmur. Məsələn, 

 Qədim dövr    Orta dövr    Müasir dövr  

 stān-as     ston-es    stones – daĢlar 

 sun-u     sun-e     son – oğul 

 sun-a     sun-e     sons – oğullar 

 lōc-ode     lok-ede    looked – göründü (8) 

 Mütəxəssis rəylərinə görə, bunun baĢlıca və ən əsas səbəblərindən biri ingilis dilinin 

formalaĢdığı tarixi mühit, irimiqyaslı iĢğallar dövründə iĢğalçı dilin yerli dilə təsirinin nəticə-

sidir. Bununla bağlı A.C.Bou və T.Keibl belə yazırlar: ―Bugünkü ingilis dili əsrlərin inkişafını 

özündə əks etdirir. İngilis dili daim dəyişən, inkişaf edən və yenilənən bir dildir. Bu dəyişikliyi 

ingilis dilinin lüğət tərkibində və qrammatik quruluşunda görmək olar. Bir zamanlar şəkilçili, 

sintetik dil olan ingilis dili bu gün analitik dildir‖ (2, s. 2-3).  

M.PaĢayeva ingilis dilçisi H.Svitə istinad edərək yazır: ―Dilin öz inkişafı prosesində 

kəsb etdiyi müəyyən fonetik-morfoloji əlamətlərə əsaslanaraq ingilis dilçisi Henri Svit dövrlə-

ri aşağıdakı şəkildə adlandırmışdır: 

 1. Qədim ingilis dili dövrü – tam/dolu/sonluqlu dövr/( full endings)  

 2. Orta ingilis dili dövrü – zəifləmiş sonluqlu dövr / (levelled endings) 
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 3. Yeni ingilis dili dövrü – sonluqları itirilmiş dövr/ (lost endings)‖ ( 1, s. 41-42). 

Qeyd edək ki, Henri Svitin ingilis dilinin tarixini tədqiq etməkdə xüsusi rolu olmuĢdur. O, 

Qədim dövr ingilis dilinin tarixi ilə bağlı bir neçə əsər yazmıĢdır. Hətta onu ―Dünyaya qədim 

ingilis dilini öyrədən şəxs‖ (The man who taught the world old English) (5) adlandırırlar.  

Qeyd olunduğu kimi, müasir ingilis dilinin formalaĢma və inkiĢaf tarixi müxtəlif 

səviyyəli barbar tayfalarının qarət və iĢğalçılıq, müstəmləkə yürüĢləri ilə formalaĢan dövrə 

təsadüf etmiĢdir. Yalnız qüdrətli Roma imperiyası dövrünə görə adalara yüksək təhsil, 

mədəniyyət gətirmiĢdir. Lakin bu sivilizasiya da digər barbar tayfaları Anqlo-Saksonlar 

tərəfindən dağıdılmıĢdır. Adalara yeni gələn Anqlo-Saksonlar buranın daimi sakini oldular, V 

əsrdən baĢlayaraq adalarda Anqlo-Sakson dövrü baĢlamıĢdır. Alimlər ingilis dilinin tarixinin 

Anqlo-Saksonlardan baĢladığını qeyd edirlər. Qədim ingilis dilini hərtərəfli tədqiq edən 

H.Svit qədim dövr ingilis dilini ―Anqlo-Sakson ingilis dili‖ (6, s. 15) adlandırmıĢdır.  

Sözügedən mövzu ilə bağlı birinci məqalədə qeyd olunduğu kimi eramızdan əvvəl VI-

III əsrlərdə adalar Selt tayfaları, eramızın I-V əsrlərində quldarlıq dövrünün qüdrətli dövləti 

Roma imperiyası tərəfindən iĢğal olunaraq əsrlərlə əsarət altında saxlanılmıĢdır. Hər yeni 

gələn iĢğalçı köhnəni sıxıĢdırıb aradan çıxararaq adalarda hökmranlıq etmiĢdir. Romalılar beĢ 

əsrə qədər adaların sahibi olmuĢ, öz dillərini, dinlərini, mədəniyyətlərini, adət və ənənələrini 

Britaniya adalarına gətirmiĢdilər. Keçən beĢ əsr müddətində latın və yunan dilləri adada 

hökmran dil olmuĢ, bütün dövlət sənədləri bu dildə yazılmıĢ və latın dili yüksək səviyyədə 

təhsil almaq üçün əsas dil olmuĢdur. 

 Lakin V əsrin ortalarından baĢlayaraq daxildən qul üsyanları, xaricdən isə qitədə 

iĢğalçılıq müharibələri aparan germandilli barbar alman tayfalarının aramsız hücumlarının 

nəticəsində Roma imperiyası zəiflədi və süqut etdi. Artıq Roma imperiyasının adalardakı 

hökmranlığı da zəifləyərək tədricən aradan qalxdı. Latın dili dövlət və kilsənin dili olsa da, 

sadə xalq selt dilində danıĢırdı, onlar latın dilini baĢa düĢmürdülər.  

 V əsrin ortalarında qitədə iĢğalçılıq müharibələri aparan alman tayfaları Gaulu (indiki 

Fransa ərazisini) iĢğal edərək ġimal dənizini keçib Britaniya adalarına üz tutdular və 449-cu 

ildə ilk dəfə Yutlar (Jutes), sonra Anqlo və Sakson tayfaları ada torpaqlarını iĢğal etməyə 

baĢladılar. Onlar iĢğal etdikləri əraziləri əvvəlcə qarət məqsədilə ələ keçirsələr də, sonralar 

burada məskunlaĢmağa, yerli Selt tayfalarını sıxıĢdırıb adadan çıxarmağa baĢladılar. Seltlər ya 

onlara tabe olur, ya da adanın dağlıq hissələrinə qaçaraq orada məskunlaĢırdılar. 

 Tədqiqatlar göstərir ki, V əsrdən baĢlayaraq Britaniya adalarında yaĢanan tarix, eləcə 

də qədim ingilis dilinin formalaĢması Anqlo-Sakson tayfalarının adı ilə bağlıdır. 

 Anqlo-Saksonlar iri Ģəhərlərdə deyil, kəndlərdə yaĢayıb əkinçilik və maldarlıqla məĢğul 

olduqlarına görə onlar romalıların inĢa etdiyi qalaları, qəsrləri, evləri dağıdır, daĢ yolları sökür 

və kəndlərdə özlərinə kiçik evlər qururdular. Ona görə də, bu gün Ġngiltərədəki əksər kəndlə-

rin adı Anqlo-Sakson mənĢəlidir. Məsələn, sonu ton – hedge – çəpər, burgh, bury – to hide – 

gizlətmək, ham – home – ev, field – tarla çöl sözləri ilə bitən, yer bildirən isimlər Anqlo-Sak-

son mənĢəlidir. Bura Northampton, Southampton, Brighton, Preston, Salisbury, Canterbury, 

Edenburgh, Middlesbourgh, Nottingham, Birmingham, Cheltenham, Sheffield, Chesterfield, 

Mansfield (10, s. 55) və s. sözlər aiddir. Bunlar Anqlo-Sakson mənĢəli toponimlərdir. 

Ġngilis dilinin formalaĢmasına təsir edən digər mühüm hadisə Britaniya adalarında 

Xristianlıq dininin qəbul olunması olmuĢdur. Bu VI əsrin sonu (597-ci il) Müqəddəs 

Avqustinin və qırxa qədər rahibin Roma Papası tərəfindən Britaniya adalarına göndərilməsi 

ilə baĢladı və VII əsrin ikinci yarısında baĢa çatdı. Bu zaman Britaniya adası Roma 

imperiyasına tabe idi. O zamankı Anqlo-Sakson tayfaları çoxallahlığa (paganism) sitayiĢ 

edirdilər. Lakin Xristianlıq adada vahid din elan olundu. Ġlk olaraq Anqlo-Sakson kralları və 

yüksək təbəqə nümayəndələri bu dini qəbul etdilər, sonra isə digər krallıqlara xristianlıq 

sürətlə yayıldı. Latın dili ölkədə əsas dilə çevrildi. Adada kilsə xaqanlığı baĢladı. O zamanlar 

latın dili yüksək, ziyalı təbəqəsinin dili idi. Xristianlığın qəbul olunması adaya o dövrün 
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mədəniyyətini və təhsil sistemini gətirdi. Latın dili beynəlmiləl dil olaraq iĢlədilirdi. Adada 

çoxlu kilsələr və monastırlar tikildi. Rahiblər adanın hər yerində xristianlığı təbliğ edir, dini 

məktəblərdə yerli gənclərdən gələcəyin latın dilini mükəmməl bilən rahiblərini yetiĢdirirdilər. 

Kilsə artıq xalqı itaətdə saxlamağın digər bir vasitəsinə çevrilmiĢdi. O dövrün alimləri Latın 

dilində təhsil alır və öz kitablarını bu dildə yazırdılar. Məsələn, 673-735-ci illərdə yaĢamıĢ 

rahib Bid (The Venerable Bede – hörmətli Bid) (10, s.77) latın dilində mükəmməl təhsil almıĢ 

və Anqlo-Sakson tarixindən bəhs edən Ecclesiastical History of the English People – İngilis 

xalqının kilsə tarixi əsərini bu dildə yazmıĢdır. Qeyd edək ki, bu əsər qədim ingilislərin tarixi 

haqqında məlumat verən yeganə əsər olmaqla öz dəyərini bu gün də qoruyub saxlamaqdadır.  

Artıq dövlət sənədləri latın dilində yazılırdı. Çünki bütün bunlar Roma Britaniyasında 

baĢ verirdi. Xristian dininin təsiri altında yunan və latın mənĢəli sözlər ingilis dilinə daxil 

olur, onun fonetik və qrammatik sistemində dəyiĢikliklərə səbəb olurdu. Məsələn, bu gün 

ingilis dilində iĢlədilən mathematics, physics, arithmetic, geography, theatre, democracy, 

Europe, galaxy, marathon, marmalade, music, planet və s. sözləri yunan dilindən; school, 

paper, candle, scholar və s. kimi sözlər latın dilindən keçmiĢdir. Qeyd edək ki, müasir ingilis 

dilində iĢlədilən sözlərin 60%-i latın mənĢəli sözlərdir. Onlar ingilis dilində iĢlədilərkən 

müəyyən dəyiĢikliklərə uğramıĢlar. Məsələn, villa-villa, house; antiqua – antique, old; longa 

– long; pictura – picture; nova – new; provincia – province; fama – fame; aqua – water; 

lingua - language və s. (4, s.1). 

 Anqlo-Saksonlar Britaniya adalarında məskunlaĢdıqları 250 il ərzində artıq özlərinin 

yeddi krallıqlarını yaratmıĢdılar: Esseks, Sasseks, Mersia, Kent, Nosambria, Cənubi Anqlia və 

Vesseks. Bu krallıqlar arasında adada hökmranlıq uğrunda mübarizə gedirdi. Bəzən üstünlük 

bir krallıqdan digərinə keçirdi. Krallıqların ən güclüləri Nosambria, Mercia və Vesseks 

olmuĢdur. Lakin IX əsrdən baĢlayaraq Vesseks əsas krallıq oldu və digər krallıqları öz 

ətrafında birləĢdirdi. Beləliklə, birləĢmiĢ krallıqların, baĢqa sözlə gələcək Ġngiltərə dövlətinin 

əsası belə qoyuldu. Bütün xırda krallıqlar da vahid halda birləĢdi. Bunun baĢlıca səbəbi o 

dövrdə Qərbi Avropanı lərzəyə salan yeni iĢğalçı tayfaların hücumları idi. 793-cü ildə adaya 

hücum edən yeni tayfalar Skandinaviya yarımadasından gələn Norveç, Ġsveç və Danimarka 

əsilli tayfalar idi. Onlar VIII əsrin sonundan X əsrin oratalarına qədər müddətdə Britaniya 

adalarına hücumlar etmiĢlər. Yeni tayfalar müxtəlif tarixi mənbələrdə fərqli adlarla – qitənin 

ġimal hissəsindən gəldiklərinə görə the Northmen – Şimal adamları (və ya the Normans), ən 

çox hücumlar danimarkalılar tərəfindən olunduğuna görə the Danes – danimarkalılar, the 

Vikings – Vikinqlər adlandırılırdılar. Qədim skandinav dilində vikinq sözü a pirate raid – 

dəniz quldurlarının hücumu və ya vikja sözündən olub to move swiftly – cəld hərəkət etmək və 

ya vik – an inlet – nazik dəniz körfəzi sözlərindən yarandığı güman edilir. Və ya a fast-moving 

sailors - mahir, cəld hərəkət edən dənizçilər mənasında da baĢa düĢülə bilər (9). 

Bu tayfalar əvvəlcə iĢğalçılıq məqsədilə gəlsələr də, sonralar daha güclü donanma ilə 

gələrək ada torpaqlarının xeyli hissəsini ələ keçirdilər. Skandinaviya adalarından gəlmiĢ 

tayfalar da Anqlo-Saksonlar kimi eyni mənĢədən olub çox yaxın, anlaĢıqlı dildə danıĢırdılar. 

Anqlo-Saksonlar adalara hakim olduqdan sonra onlar xeyli inkiĢaf etmiĢ, Xristian dinini qəbul 

etmiĢ, adaların əvvəlki sakinlərini sıxıĢdırıb çıxararaq ölkənin ucqar yerlərinə – ġotlandiya, 

Uels və Ġrlandiyaya tərəf qovmuĢdular. Bu gün də onların danıĢdıqları dil Qall dili olub Selt 

mənĢəlidir. 

Britaniya adalarını zəbt edən tayfalar burada bir neçə əsr məskunlaĢdıqlarına görə onlar 

bura məhrumiyyətlərlə bərabər öz sivilizasiyalarını da gətirirdilər. Skandinaviya tayfaları hələ 

də aĢağı səviyyədə yaĢasalar da, onlar cəsur döyüĢçü, mahir dənizçi və tacir idilər. Demək 

olar ki, onlar suların tam hakimi idilər. Vikinqlər o zaman üçün mükəmməl hesab olunan 

gəmilər, qayıqlar düzəldir, yeri dəmir alətlərlə Ģumlayırdılar. Onlar adaları zəbt edən kimi 

burada məhsuldarlığı artırmağa, ticarəti inkiĢaf etdirməyə, donanma yaratmağa baĢladılar. 

Ölkədə feodal münasibətləri sürətlə inkiĢaf etməyə baĢladı.  
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Skandinaviya yarımadasından gəlmiĢ yeni tyuton tayfaların Britaniya adalarına hücumu 

ada torpaqlarının dördüncü dəfə yadellilər tərəfindən iĢğal olunmasnın baĢlanğıcı oldu. Onlar 

adalara hücum edərək Kent, Anqlia, Nosambria krallıqlarını asanlıqla ələ keçirdilər. Çünki o 

zaman birləĢmiĢ krallıqlar müharibəyə hazır deyildi, onların yaxĢı ordusu və donanması yox 

idi. 835-ci ildə Danimarkalılar Vesseks krallığına hücum etsələr də, kral Eqbertin qoĢunları 

onları məğlub etdi. Aramsız hücumlara baxmayaraq Danimarkalılar Vesseks krallığını ələ 

keçirə bilmədilər. 

871-ci ildə Vikinqlər Vesseks krallığına yenidən hücum etsələr də, oranı yenə də iĢğal 

edə bilmədilər. Bu zaman krallığa Eqbertin nəvəsi kral Alfred baĢçılıq edirdi (871-899).  

Kral Alfred düĢmənin qarĢısını ala bildi. O, krallıqları qoruyacaq istehkamlar tikdirdi, 

nizami ordu və güclü donanma yaratdı. Bunun üçün o, qitədən mütəxəssislər gətirtdi. Kral 

Alfredin qoĢunları bir neçə dəfə düĢməni məğlub etdi və 886-cı ildə bağlanmıĢ müqaviləyə 

əsasən Vesseks və Mersia krallığının bir hissəsini vikinqlər tərk etdilər, lakin digər krallıqlar 

onların əlində qaldı. Beləliklə, Britaniya adaları iki hissəyə ayrıldı. GeniĢ ərazi Vikinqlərin 

əlində qaldı və o, Deinlou ( the Danelaw) - ―Danimarkalıların qanunlarının hökmranlıq 

etdiyi yer‖ (10, s.89) adlandırıldı.  

 Britaniya adalarının yalnız bir hissəsi kral Alfredin tabeliyində qaldı. BağlanmıĢ sülh 

müqaviləsindən sonra kral Alfred ölkədə yeni quruculuq iĢləri ilə məĢğul oldu, ölkəni yeni 

qanunlar əsasında idarə etməyə baĢladı. Ölkənin bütün kiĢiləri hərbi təlimlərə cəlb olundu, 

təhsil, elm inkiĢaf etdirildi. Kral dağıdılmıĢ kilsə və məbədləri bərpa etdirdi, məktəblər açdı, 

hamının təhsil almasını tələb etdi. O, yunan və latın dillərində təhsillə yanaĢı sadə xalqın 

danıĢdığı Anqlo-Sakson dilinin də inkiĢaf etdirilməsinə çalıĢdı. O zaman latın dilində yazılmıĢ 

qanunlar toplusunu, Ġngiltərənin tarixinə dair əsərləri Anqlo-Sakson dilinə tərcümə etdirdi ki, 

sadə xalq da bu kitabları oxuya bilsin. Kral Alfredin əmri ilə Ġngiltərənin tarixi Anqlo-Sakson 

dilində yazılmıĢdır. Qeyd edək ki, Anqlo-Sakson ingilis dilinin dil kimi formalaĢmasında, 

inkiĢaf etdirilməsində və gələcəkdə bir xalqın dilinə çevrilməsində kral Alfredin rolu 

böyükdür. Əbəs deyildir ki, onu ingilis xalqı tarixi xidmətlərinə görə Alfred the Great – Böyük 

Alfred (10, s.87) adlandırmıĢdır. Bəlkə də, müasir ingilis dilinin ilkin forması hesab olunan 

Anqlo-Sakson ingilis dili tarixi dönəmin elə anında formalaĢmıĢ və inkiĢaf etmiĢdir ki, bu dili 

ortadan qaldıracaq baĢqa güclü bir gəlmə dil olmamıĢdır. Çünki Anqlo-Saksonlara qədər 

Britaniya adaları Seltlər, daha sonra Roma imperiyası tərəfindən istila olunsa da, onların dili 

vahid dilə çevrilməmiĢdir. Bir iĢğalçı digərinin dilini, mədəniyyətini sıxıĢdırıb sıradan 

çıxarmıĢdır. Əlbəttə, onların dillərinin ingilis dilində izləri qalsa da, bu tayfaların dili deyil, 

məhz Anqlo-Saksonların dili adada hökmran dil oldu. Dövlət sənədləri, yüksək səviyyəli 

zadəgan təhsili latın və yunan dillərində olsa da, sadə xalq yerli dialektdə danıĢırdı, onlar latın 

dilini baĢa düĢmürdülər. Eyni zamanda 450-ci ildən baĢlayaraq Vikinqlərin istilasına qədər 

olan dövrdə, təxminən VIII əsrin sonu 793-cü ilədək olan dövrdə Anqlo-Saksonlar adalarda, 

xüsusilə onun daha əlveriĢli coğrafiyaya malik olan indiki Ġngiltərə ərazisində yaratdıqları 

yeddi krallıqda eyni dilin dörd müxtəlif dialektlərini danıĢmıĢdılar. Qədim ingilis dilinin 

təkamül proseseindən bəhs edən K.Klöver yazır: ―Bizim eradan əvvəl V-VI əsrlərdə Anqlo, 

Sakson və Yut tayfaları Britaniya adalarını işğal etdi. Onların danışdığı dil demək olar ki, 

oxşar olub müasir Friz (hazırda Niderlandın şimal-şərqində danışılan dil) dilinə bənzəyirdi 

və qədim ingilis dili adlanırdı. O zamanlar qədim ingilis dili dörd dialektdə – İngiltərənin 

şimalında Nosambria, orta hissədə Mersia, İngiltərənin cənubunda və qərbində Vest Sakson 

və cənub hissədə Kent dialektlərində danışılmışdır‖ (7, s. 3). Bu dialektlər eyni bir dilin, yəni 

Anqlo-Sakson ingilis dilinin variantları olub danıĢan insanlar tərəfindən qarĢılıqlı olaraq baĢa 

düĢülürdü. Sonralar bura hücum edən Skandinav tayfaları da oxĢar dil danıĢdıqlarından bu 

gələcəkdə ingilis dilinin daha da zənginləĢməsi və inkiĢafı üçün Ģərait yaratmıĢdır. ―Biz bütün 

bu dialektləri dedikdə Qədim ingilis dilini nəzərdə tuturuq. 1500 il bundan əvvəl heç kim 
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Avropanın ucqar hissəsində tərk edilmiş Roma müstəmləkəsində işğalçı tayfalar tərəfindən 

danışılan bir dilin bu gün dünyəvi bir dilə çevriləcəyini təsəvvür edə bilməzdi‖ (3, s. 4). 

 X əsrin ikinci yarısında Vesseks krallığı daha da gücləndi, Skandinaviyalılarla gedən 

müharibələrdə Vesseks qoĢunları qalib gəldi, onlar Vikinqlərin əlində olan bütün torpaqları 

geri qaytardılar və vahid Ġngiltərə krallığını yaratdılar. Lakin danimarkalılar ölkədən 

çıxarılmadı, onlar yeni krallığa tabe olaraq yaĢamağa davam etdilər və adaların sakinlərinə 

çevrildilər. Onların dili Anqlo-Sakson dili ilə eyni kökdən olduğuna görə, onlar bir-birlərini 

asanlıqla baĢa düĢürdülər. Britaniya adalarını zəbt edən dövlət və tayfalar bu torpaqlarda uzun 

müddət məskunlaĢdıqlarına görə adalardakı həyatın inkiĢafı üçün də çalıĢmıĢlar. Belə ki, 

skandinaviyalılar meĢələri qıraraq əkinçiliklə məĢğul olur, ticarəti və gəmiqayırma iĢini gözəl 

bacarırdılar. Beləliklə, Britaniya adalarında əmək münasibətlərinin inkiĢafı feodal münasibət-

lərinin inkiĢafına yol açırdı. Britaniya adalarında iri, zəngin torpaq sahibləri zümrəsi formalaĢ-

mıĢdı ki, onlar lordlar (landlords) adlandırılırdı. Dövlət artıq belə zəngin adamların məna-

feyini qoruyaraq onların hesabına möhkəmlənirdi. Artıq Ġngiltərə vahid krallıq olaraq inkiĢaf 

edirdi. Lakin X əsrin sonlarına doğru Danimarkalıların Britaniya adalarına yeni hücumlara 

baĢladı və XI əsrin əvvəllərində onlar bütün Ġngiltərə torpaqlarını ələ keçirdilər. Kanute 

(1017-1035) özünü Danimarka, Norveç və Ġngiltərənin kralı elan etdi. O, Ġngiltərədəki 

hakimiyyətini möhkəmləndirmək üçün zadəganlara arxalanır, onlara yüksək imtiyazlar verir, 

xalqı əsarətdə saxlamaq üçün vergiləri artırırdı. Kanute hakimiyyətini möhkəmlətmək üçün 

Xristian dinini qəbul etdi və Xristianlıq onun krallıq etdiyi bütün dövlətlərdə vahid din oldu. 

Kanutenin vəfatından sonra Danimarka krallığı zəiflədi və Ġngiltərə yenə müstəqil olaraq 

Anqlo-Sakson kralları tərəfindən idarə olunmağa baĢladı.  

Beləliklə, 793-cü ildən 1066-cı ilə qədər olan dövrdə Britaniya adaları Skandinaviyadan 

gəlmiĢ Danimarka, Norveç və Ġsveç mənĢəli barbar alman tayfaları tərəfindən zaman-zaman 

iĢğal olunmuĢ, onların dilləri, həyat tərzi Anqlo-Saksonların yaĢam tərzinə və dillərinin for-

malaĢmasına təsirsiz ötüĢməmiĢdir. Bu gün də ingilis dilində skandinav mənĢəli sözlər iĢlən-

məkdədir. Məsələn, happy, low, loose, ill, weak, to take, to die, to call, sister, husband, sky, 

fellow, law, window, leg, wing, harbour sözləri; Grimsby, Whitby, Lowestoft, Lincolnshire, 

Yorkshire, Derbyshire (10, s.98) və s. toponimləri buna misal göstərmək olar. 
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Л.Р.Алиева 

Наиболее важные исторические события, повлиявшие  

на формирование древнего английского языка 

Резюмe 

 

Изучение естественных языков с диахронической точки зрения начинается с изучения 

эволюционного процесса, которому они подверглись, по отношению к истории народа, 

которому принадлежит язык. В этом смысле современный английский можно считать языком с 

богатым историческим становлением. На английский язык сильно повлияли языки других 

европейских племен, а также греческий и латинский языки, принесенные на острова Римской 

империей. В этом смысле английский претерпел глубокие изменения в течение эволюционного 

периода и развивался иначе, чем другие индоевропейские языки. Это вторая статья на эту тему 

и в ней рассматриваются важные события, повлиявшие на формирование древнеанглийского 

языка - нападения скандинавских племен на Британские острова, принятие христианства на 

острове и другие факторы, повлиявшие на формирование англо-саксонского Aнглийский. 

  

 L.R.Aliyeva  

The most important historical events that effect  

on the formation of ancient English language 

Summary 

 

The study of natural languages from a diachronic point of view begins with the study of the 

evolutionary process to which they have undergone in relation to the history of the people to whom the 

language belongs. In this sense, modern English can be considered a language with a rich historical 

development. English has been heavily influenced by the languages of other European tribes, as well 

as Greek and Latin, brought to the islands by the Roman Empire. In this sense, English underwent 

profound changes during the evolutionary period and developed differently from other Indo-European 

languages. This is the second article on this topic and it examines the important events that influenced 

the formation of the Old English language - the attacks of the Scandinavian tribes on the British Isles, 

the adoption of Christianity on the island and other factors that influenced the formation of the Anglo-

Saxon English. 
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ALMAN VƏ AZƏRBAYCAN DĠLLƏRĠNDƏ DÜNYA XALQLARININ  

MĠLLĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNĠ ÖZÜNDƏ ƏKS ETDĠRƏN  

FRAZEOLOGĠZMLƏR HAQQINDA 
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Frazeologiya lingvistikanın iki və daha artıq sözdən ibarət sabit söz birləĢmələri ilə 

məĢğul olan və yüz illik ənənəyə malik bir sahəsidir. Ġsveçrəli dilçi alim Çarls Balli 

frazeologiyanın ilk tədqiqatçısı hesab edilir. O, ilk dəfə (1905) frazeologiya məfhumunu irəli 

sürmüĢ və göstərmiĢdir ki, frazeologizmlərin mövcudluğu onların semantik təbiətindədir. O, 

frazeologiyaya müstəqil bir fənn kimi deyil, üslubiyyatın bir sahəsi kimi baxırdı. Bu gün isə 

frazeologiya dedikdə aĢağıdakılar baĢa düĢülür. 

1) Frazeologiyanın tədqiqi ilə məĢğul olan dilçilik elmi sahəsi 
2) Vahid bir dildə frazeologizmlərin tərkibi (V.FlayĢera: 9) 
30-cu illərin sonlarında Ç.Ballinin ideyaları sovet dilçi tədqiqatçılarının diqqətini cəlb 

etdi. Bu zaman frazeologiya müstəqil dilçilik sahəsi olaraq artıq inkiĢaf etmiĢdi. 40-cı illərdə 

frazeologiya rus dilçi alimi V.V.Vinoqradovun adı ilə bağli idi və 50-ci illərdə artıq frazeolo-

giya sahəsində böyük sıçrayıĢ yarandı. Sovet dilçilərı və ən əsas da rus dilçi alimi Vinoqradov 

Ç.Ballinin ideyalarını qəbul etmiĢ və bunu daha da inkiĢaf etdirmiĢdir. Vinoqrodovun fra-

zeologizmlərin təsnifatında və təsvirində boyük xidmətləri olmuĢdur. O, frazeologiyanın müs-

təqil bir fənn kimi yaradıcısı olmuĢ, rus dilində frazeologiya haqqında təlimi formalaĢdırmıĢ, 

onu nizama salmıĢ, və semantik qruplara bölmüĢdür. Bundan sonra alman dilçilik elminə güc-

lü təsir edən rus dilində xeyli sayda elmi əsərlər (E.D.Polivanov, Q.O.Vinokur, S.Ġ.Abaku-

mov, A.A.Bulaxovskiy və s.) yazılmıĢdır. 

Rus dilçiləri A.A.Potebnya, A.A.ġaxmatov və F.F.Fortunatovun əsərlərinin nəĢrindən 

sonra frazeologiya sovet dilçilik elminin müstəqil bir sahəsinə çevrilmiĢdir. 

50-ci illərdə frazeologizmlərin və sözlərin oxĢar və fərqli cəhətlərinin öyrənilməsinə çox 

diqqət yetirilmiĢdir. Frazeologizmlər dilin vahid quruluĢu kimi təsvir olunmuĢdur. (Axmano-

va 1957) 

60-cı illərdə frazeologiyanın obyektinin tədqiqi metodikası V.L.Arxangelskiy, 

N.N.Amosov, A.V.Kunun, dildə frazeologizmlərin sistem təĢkili Ġ.Ġ.ÇerniĢeva, N.M.ġanskiy, 

frazeologizmlərin tarixi inkiĢafı V.N.Mokiyenko, A.Ġ.Fyodrov, frazeologizmlərin komponent-

lərinin valentliyinin əlamətləri S.D.Popova, həmçinin lüğətlərdə frazeologizmlərin təsvirinin 

iĢlənilməsi A.M.Babkin, A.Ġ.Molotkov və s. dilçilərin diqqətini cəlb etmiĢ və onlar tərəfindən 

bu sahələr ətraflı iĢlənilmiĢdir. 

II dünya müharibəsindən sonra frazeologiyanın tədqiqinə aid alman dilli germanistikada 

heç bir nəzəri iĢ olmamıĢdır. Alman dilli məkanda frazeologiya yalnız 20-ci əsrin 70-ci 

illərindən geniĢ tədqiq olunmağa baĢlanmıĢdır. Bu mövzu ilə ilk olaraq Ġ.Ġ.ÇerniĢova 1970-ci 

ildə özünün ―Müasir alman dilinin frazeologiyası‖ kitabında frazeologiyanın tərifi, təsnifatı, 

polisemiyası, sinonimiyası barədə çox geniĢ və ətraflı Ģəkildə yazmıĢdır. (Ġ.Ġ.ÇerniĢova, 1970) 

mailto:gozelovat@gmail.com


Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022 

 

  52 

Son illərdə frazeologiya sistemi rus, ukrayna, gürcü, türkmən, qazax, özbək və s. dillərin 

frazeologizmləri əsasında yeni metodlarla tədqiq edilmiĢ və inkiĢaf etdirilmiĢdir. 

Azərbaycan dilçiliyində frazeologiya əsasən yaxın vaxtlarda tədqiqatçıların diqqətini 

cəlb etmiĢ və onlar da frazeologiya sahəsində xeyli iĢ görmüĢ, bu mövzu ilə əlaqədar bir sıra 

əsərlər yazmıĢ, frazeologiyanın ümumi və xüsusi mərhələlərini aydınlaĢdırmılar. 

Azərbaycan dilinin frazeologiyası barədə ilk dəfə M.Hüseynzadə özünün ―Müsir 

Azərbaycan dili‖ adlı əsərində məlumat vermiĢdir. Bundan sonra S.Cəfərovun Azərbaycan 

dilinin idiomlarından bəhs edən məqaləsi çapdan çıxmıĢ, və ardınca onun müxtəlif illərdə çap 

olunan kitablarında bu barədə bir qədər də geniĢ bəhs edilmiĢdir. S.Cəfərov Azərbaycan 

dilindəki frazeoloji vahidləri bütöv bir halda ―sabit söz birləĢmələri‖ adlandırmaqla onları 

―sabit idiomlar‖ və ―qeyri-sabit idiomlar‖ olmaqla iki qrupa ayırmıĢdır. 

1958-ci ildə S.Murtuzayevin M.F.Axundovun komediyalarında iĢlədilən frazeologiya-

lardan bəhs edən kitabı çap edilmiĢdir. Sonralar həmin əsər müəyyən dəyiĢikliklərlə yenidən 

çapdan çıxmıĢdır. 

Ə.Orucov Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinə həsr etdiyi kitabında frazeologiyadan bəhs 

etmiĢ və frazeologiyanın leksikografiya ilə əlaqəli məsələlərinə toxunmuĢdur. Bir qədər sonra 

A.Qurbanovun frazeologiyanın bəzi məsələlərinə dair ―Metodiki göstəriĢ əvəzi‖ adlı dərs 

vəsaiti çapdan çıxmıĢdır. 

1967-ci ildə A.Qurbanovun ali məktəb tələbələri üçün yazdığı dərslikdə frazeologiya 

aid müəyyən məlumat verilmiĢdir. Onun 1977-ci ildə çap edilmiĢ ―Müasir Azərbaycan dili‖ 

və H.Bayramovun ―Azərbaycan dilinin frazeologiyasının əsasları‖ adlı dərs vəsaiti Azərbay-

can dilinin frazeologiyasının tədqiqi tarixində mühüm hadisədir. Frazeologiyanın obyekti, 

frazeologizmlərin əlamətləri, məna çalarları, onların söz və sərbəst söz birləĢmələri ilə əlaqə-

si, əmələ gəlmə yolları kimi məsələləri ilk dəfə bu əsərdə geniĢ Ģəkildə Ģərh edilmiĢdir. 

Frazeologizmləri dərindən tədqiq edən dilçilər belə bir qənaətə gəlmiĢlər ki, dilçiliyin 

bu sahəsi leksikologiyanın tərkib hissəsi deyil, xüsusi dilçilik fənnlərindən biri kimi nəzərdə 

tutulmalıdır. 

Frazeologiyaların mənbəyi onun məxsus olduğu xalq, həmin xalqın tarixi, mədəniyyəti, 

adət-ənənəsi, həyat tərzi, yaĢadığı təbiətdir. Odur ki, frazeologizmlər məxsus olduğu xalqın 

keçdiyi tarixi dövrləri, adət və ənənələri, təfəkkür tərzini, dünyagörüĢünü və psixologiyasını 

özündə əks etdirir. Buna görə də frazeologizmləri dir dildən digərinə tərcümə edən zaman 

çətinliklər yaranır. 

Ġnsan cəmiyyətdə yaĢadığı və ictimai varlıq olduğu üçün cəmiyyət üzvləri ilə ünsiyyət 

qurmalıdır. Lakin bəzən ünsiyyət alınmır. Buna səbəb isə mədəniyyətlərin müxtəlif və fərqli 

olmasıdır. Bu müxtəliflik və fərqlər də dildə öz əksini tapır. 

―Dil mədəniyyətin güzgüsüdür. Burada yalnız insanı əhatə edən real dünya, həyatın real 

Ģərtləri deyil, həm də xalqın ictimai özünə inamı, onun mentaliteti, milli xüsusiyyətləri, həyat 

tərzi, adət-ənənələri, mənəviyyatı, dəyərlər sistemi, həyata baxıĢı, dünyagörüĢü özünü əks 

etdirir. ―Dil mədəni dəyərləri leksikada, qrammatikada, frazeologiyada və ədəbiyyatda 

qoruyub saxlayan mədəniyyətin xəzinə sandığıdır. (Ter-Minosova: 14) 

Hər bir frazeologizmin tədqiq edilə biləcək öz tarixçəsi vardır. Məhz frazeologizmlərin 

mənĢəyinin araĢdırılması bizə nə üçün bu və ya digər xalqa iddia edilən xarakterik xüsusiyyət-

lər, keyfiyyətlər və pis vərdiĢlər aid edilir kimi dəyərli məlumatları verə bilər. Bu baxımdan 

frazeologizmlər mədəniyyətə məxsus məzmunun daĢiyıcıları olduqlarını və bunu nə dərəcədə 

ifadə etdiklərini kifayət qədər nümayiĢ etdirirlər. Sübut olaraq tarixi Ģəxsləri və yerləri, mü-

əyyən bir dövrə aid mentalitetləri, adət-ənənələri, münasibətləri və s. ifadə edən frazeo-

logizmləri misal göstərmək olar. Frazeologizmlər ―yaddaĢ xəzinəsi‖ olduğunu üçün onların 

ümumi müzakirəsinində digər xalqların həyatına və mədəniyyətinə baxıĢın mümkünlüyünü 

qəbul etmək olar. (C.Földes 2005, 323) 
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Qeyd etmək lazımdır ki, frazeologizmlərin təqdim etdiyi təsvirlər heç də həmiĢə 

həqiqətə uyğun gəlmir. Frazeologizmlərin ―güzgü metaforası‖ adlandirilan təsir gücü olur. 

Güzgüdə ozünü görən həqiqəti və həmçinin təsdiqi axtarır. Əyər güzgü amansızdırsa bu 

zaman güzgüyə baxan buna müsbət autostereotip eynəyi taxaraq baxır. Nəticədə digər 

xalqlara qarĢı ancaq ümümiləĢdirmə və yarım həqiqət formasında ifadə olunan tənqidi baxıĢ 

yaranır. Buna görə də onlar hazır, ənənə və mədəniyyət vasitəsilə möhürlənmiĢ proyeksiyanı, 

məcburiyyəti simvolizə edirlər və təcrid olunmuĢa və əmin olmayana baxırlar. Bu cür eynək 

etnik korluq təhlükəsinə və fərdi baxıĢ qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. 

Hər bir insan böyüyüb boya - baĢa çatdığı mədəniyyətə görə fərqli təsir bağıĢlayır. Heç 

kim Ģübhə etməz ki, alman fransızdan, amerikandan, hindlidən, çinlidən, türkdən, 

azərbaycanlıdan fərqlidir. Bunu aĢağıda verilmiĢ nümunələrdən aydın görmək olar, məs.: 

Lerne in Ġtalien, kleide dich in Deutschland, flirte in Frankreich, schmause in Polen - Italiyada 

öyrən, Almaniyada geyin, Fransada nazlan, Polşada tolazla; Der Pole wird betrogen vom 

Deutschen, der Deutsche vom Italiener, der Italiener vom Spanier, der Spanier vom Juden, der 

Jude vom Teufel - Polyakı alman, almanı italyan və ispan, ispanı yəhudi, yəhudini şeytan 

aldadar; Der Deutsche glaubt an Gott, wie der Teufel an seine Hörner – Alman Allaha ġeytan 

öz buynuzlarına inandığı kimi inanır; Der Deutsche ist klug bis Mittag, bald danach wird er 

töricht – Alman günortaya qədər ağllıdır, bundan az sonra başını itirir; Einen Deutschen 

erkennt man an seinem Singen, einen Hund an seinem Bellen - Alman mahnı oxumağından, it 

hürməyindən taninar; Nähre dich dem Deutschen nicht ohne einen Stock – Almana 

dəyənəksiz yaxınlaşma (azərbaycan dilində də uyğun ―İtlə dostluq et amma çomağını əlindən 

yerə qoyma); Ein hungriger Pole ist böse und ein satter Pole ist müde – Ac polyak əsəbi, tox 

polyak yorğun olur; Ein Engländer ist jemand, der Dinge macht, weil sie vorher gemacht 

wurden, ein Amerikaner ist jemand, der Dinge macht, weil sie vorher noch nicht gemacht 

wurden – İngilis o kəsdir ki, əvvəllər görülən işləri görər, amerikan isə o kəsdir ki, heç vaxt 

görülməyən işləri görər; Die Chinesen sind höflich, fleißig, vielleicht auch ein bisschen 

hinterlistig – çinlilər nəzakətli, çalışqan, həmçinin bəlkə də bir az məkrli və hiyləgərdirlər; 

Einem Russen kommen die besten Gedanken hinrerher – Rusun ağılına ən yaxşı fikir 

sonradan gəlir (rusun sonrakı ağılı); Einem Müslim kommen die besten Gedanken hinterher – 

müsəlmanın sonrakı ağıli; Die Russen sind Säufer, grob, ohne Manieren – Ruslar çox spirtli 

içki qəbul edən, kobud və özünü apara bilməyəndir. 

Hər bir millət, hər bir insan müxtəlif keyfiyyətlərinə - yaĢına, cinsinə, saç düzümünə, 

geyiminə, davranıĢına, dərisinin rənginə, etnik mənsubiyyətinə görə bu cür kateqoriyalara 

bölünür. 

Stereotiplər – qpup və Ģəxslərin elə təsvirləridir ki, burada onların müəyyən 

keyfiyyətləri sadələĢdirilir. Stereotiplərdə neytral və pozitiv dəyərləndirmələr ola bilər. 

Elə keyfiyyətlər vardır ki, kimsə onu neqativ dəyərləndirir. Belə olan halda da 

mühakimələr ümumi münasibəti ifadə edir. 

Yəqin ki, millətlər və etnik qruplar kimi etnostereotiplər – yaxud etnik mühakimələr çox 

qədimdən mövcuddur. Bütün dil mədəniyyətlərində digər xalqlar yaxud da digər mədəni 

çevrələr barədə stereotip təsəvvürlər olmüĢdur və qrupların həyat tərzi və vərdiĢlərinin 

faktlara həmçinin də obyektiv həqiqətə uyğun gəldiyini göstərmir. Bu uyğunsuzluğun səbəbi 

hər Ģeydən əvvəl bir etnik qrupun (millət, mədəniyyət, cəmiyyət və s.) digər bir etnik qrup 

üzvlərinin görüĢməsı, qarĢılaĢması zamanı yaranan münasibətlərindən asılıdır. Əcnəbini qəbul 

edildiyi cəmiyyətdən fərqləndirən əlamətləri vardır. Əcnəbinin yaxud da naməlumun fərqlı 

tərəflərinin (nəzərə çarpan əlamətlər yaxyd davranıĢ tərzləri) görünməsi ilə qarĢıdurma baĢ 

verir – bu da əcnəbi qrupa qarĢı özünü müəyyənləĢdirməyə, nizama salmağa və məsafə 

saxlamağa kömək edir. Bu əlamətlərə görə də o, gərginlik yaradır. Buna səbəb onun özünü 

mövcud nizam-intizama müvafiq formada nizamlamasıdır. Qəbul edilən qrup özünü 

təhlükədə hiss edir və əcnəbinin dəyərləndirməsini tələb olunan hesab edir. 
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Stereotiplər etnofrazeologizmlərin (yaxud da etnofaulizmlərin) yaranması üçün əsas 

səbəbidir. (Etnofaulizm məfhumu 1944-cü ildə amerika psixoloqu A.A.Robak tərəfindən 

düĢünülmüĢdür.) Etnofrazeologizmlər etnik auto- və heterostereotiplərin çox yaxĢı daĢıyıcıla-

rıdırlar. 

Etnofaulizm - bir etnik qrupun, digər bir etnik qrupa olan neqativ münasibəti 

səbəbindən yaranan təsvirdir. Belə təsvirləri özündə əks etdirən xeyli etnofaulizm nümunələri 

vardır, məs.: ingilislər üçün ada meymunları (İnselaffen), fransızlar üçün qurbağa yeyənlər 

(Froschfresser), italyanlar üçün Ģpagetti yeyənlər (Spaghettifresser), almanlar üçün kələm 

yeyənlər (Kräutfresser), kartof alman yaxud da kartof yeyənlər (Kartoffeldeutsch oder 

Kartoffelfresser), Türkiyədə yaĢayan kürdlər üçün dağ türkləri (Bergturken), türklər üçün 

dönər yeyənlər (Döner-Fresser) və s. ifadələr iĢlədilir. Bu cür etnofrazeologizmlər incik 

formada, təhqiramiz ifadələr kimi iĢlədilir. 

Heterostereotiplər frazeologizmlərdə əcnəbi xalqların təbii təsvirlərini əks etdirirlər. 

Fransızlar musiqini çox sevirlər, etibarlıdirlar, positiv, cəsur, tolerantdırlar, onlar üçün 

sevgi, dostluq, hədiyyələr çox önəmlidir, məs.: französisch krank sein/französische Krankheit 

– fransız xəstəliyi (qonoreya); Bu xəstəliyə həm də englische, italienische, russische 

Krankheit - ingilis, italyan, rus xəstəliyi də deyilir. französisch einkaufen – oğurluq etmək; 

jemandem französisch vorkommen – ağılsız, sırtıqtəsiri bağışlamaq; wie Gott in Frankreich 

leben – qayğısız, firavan yaşamaq; ein französisches Bett – ikinəfərlik geniş çarpayı; sich auf 

französisch empfehlen/verabschieden – vidalaşmadan, hörmətsizlik edərək gizlincə bir yeri 

(qonaqlığı, şənliyi) tərk etmək; französischen Urlaub machen - əsaslı səbəb olmadan işə, 

dərsə getməmək; jemand spricht französisch wie die Kuh spanisch – çətın, başa düşülməyən 

dildə danışmaq; Nimm das Leben mit einem Lächeln und die Tränen werden Freudetränen 

sein – Həyata gülümsə ki, göz yaşların sevinc göz yaşlarına çevrilsin; Für ein mutiges Herz 

ist nichts unmöglich – Cəsarətli ürək, cəsarətli insan üçün heç bir şey mümkünsüz deyil; Die 

Zeit heilt alle Wunden - Zaman bütün yaraları sağaldır; Die Musik drückt aus, was nicht 

gesagt werden kann – Dilin deyə bilmədiyini musiqi ifadə edir; Kleine Geschenke erhalten die 

Freundschaft – Kiçik hədiyyələr dost qazandırır; Wenn ein Freund etwas Schlechtes getan 

hat, vergiss nie, was er alles Gutes getan hat – dost azacıq pis bir iş edibsə, etdiyi bütün yaxşı 

işləri də heç vaxt unutma və s.. 

Alman dilində dünyanın müxtəlif xallqlarını, onların adət-ənənəsini, milli 

xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən saysız-hesabsız frazeologizmlər mövcuddur. Məsələn: Da 

ist Holland in der Not – çox çətin durumda olmaq; wie ein Holländer durchgehen – diqqətsiz 

olmaq; einen Holländer machen - tez aradan çıxmaq, əkilmək; holländisch gehen – 

restoranda, kafedə, barda yalnız öz hesabını ödəmək; russisches Roulette – riskli hərəkət; 

jemanden russisch lieben – kimdənsə ötrü darıxmaq; voll wie ein Russe – həddən artıq spirtli 

içki qəbul etmiş; einen Russen haben – həmişə içkili olmaq; jemandem einen Russen 

aufbinden – kimisə aldatmaq; Tatarennachricht – səhv məlumat, həqiqəti əks etdirməyən 

qorxunc xəbər; jemandes Kleider lernen hebräisch - əşyalarını qirov qoyan adam haqqında; 

Judenschule – çox səs-küylü, qarmaqarışıq; eine Judenschule aufmachen – çox səs-küy 

salmaq; wie ein Ferkel in der Judenküche – arzuolunmaz. Istənilməyən şəxs; die jüdische Hast 

– tələm-tələsik, plansız, həyəcanlı; wie ein Jude handeln – kəskin, ağıllı danışıqlar aparmaq; 

christlicher Jude/getaufter/katholischer Jude – mənfəətpərəst, öz mənafeyini güdən adam; die 

Judennase - əyri burun; Judenbeine - əyri ayaqlar; kein Geld, keine Schweizer - əvəzsis heç 

nə yoxdur; ein Gehirn haben wie ein schweizer Käse – başıboş, səfeh; Die Schweden 

kommen – təhlükə yaxınlaşır; jemandem den Schweden wünschen – kiməsə bədbəxtlik 

arzulamaq; den Schwedentrunk erhalten – qəddar, qeyri-insani; wie die Schweden hausen – 

hər şeyi dağıtmaq, xarabazara çevirmək; einen Schweden aus sich machen –axmaq, səfeh 

davranmaq; alter Schwede – dost, yoldaş; hinter den schwedischen Gardinen sitzen – 

həbsxanada olmaq; jemandem Spanisch vorkommen – qəribə, anlaşılmaz olmaq; für 
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jemanden Spanisch sein – şübhəli, qəribə olmaq; stolz wie ein Spanier – çox qürurlu; 

spanische Dörfer - anlaşılmaz; spanische Krankheit – siflis xəstəliyi; britischer Abgang – 

vidalaşmadan, çıxıb getmək; feine englische Art – nəzakətli, diqqətli; von der englischen 

Rasse sein – arıq, cılız olmaq; mit englischer Ruhe – sakit, fleqmatik; sich auf englisch 

empfehlen – vidalaşmadan çıxıb getmək, nəzakətsizlik etmək; englisch einkaufen – yalan 

danışmaq, oğurluq etmək; englische Krankheit - əyri onurğa sütunu, raxit; sui-qəsd etmək; 

Scheidung auf Italienisch – hay-küylə ayrılmaq, boşanmaq; etwas ist faul im Staate Dänemark 

– iş yolunda getmir, problemlər var; alle Wohlgerüche Arabiens –həddən artıq, xoşagəlməz 

dərəcədə parfimeriyadan istifadə etmək, pis iylənmək ; so stark wie ein Turke – çox güclü; der 

Kaffee auf Türkisch – türk qəhvəsi; einen Türken bauen/etwas türken – aldatmaq, yalan 

söyləmək, kələk gəlmək; wie ein Türke rauchen – siqareti siqaretə calamag; für jemanden ist 

alles Griechisch – başa düşülməyən, görünməyən, aydın olmayan; griechische Alphabet – 

aydın olmayan, başa düşülməyən; böhmische Dörfer – qəribə, başa düşülməyən; böhmisch 

einkaufen- oğurluq etmək ; böhmisch schlau – çox bic, hiyləgər; ägyptische Finsternis – 

tutqun, qaranlıq; ägyptische Plagen – çoxlu bədbəxtçilik yaşamış; mit den Chinesen 

Bruderschaft getrunken haben/Chinesen spielen – paxıllıqdan saralmaq; chinesisch reden/für 

jemanden chinesisch sein – başa düşülməyən, anlaşılmayan dildə danışmaq; der deutsche 

Michel – dürüst, məqsədə doğru can atan, savadsız, sadəlövh, ləng, yuxulu, çalışqan, lakin 

qaba, kobud insan haqqında kinayəli ifadə; der wahre Jakob – dürüst insan, yaxud vasitə 

haqqında; deutsche Rechnung – restoranda, barda ayrı-ayrı, yalnız öz hesabını ödəmə; frech 

wie Oskar - özünü sırtıq, abırsız aparan adam haqqında; blinder Hesse – sadälöhv adam; wie 

in einer deutschen Predigt sitzen – başa düşülməyən dil, görünməyən fakt; nicht mehr deutsch 

verstehen/kein Deutsch verstehen – başa düşülməyən, aydın olmayan dil; auf gut deutsch – 

aydın, başa düşülən dildə, açıq danışmaq; noch tief im deutschen Sauerkraut stecken – yad 

ölkədə hələ də alman adət-ənənələri və düşüncə tərzi ilə yaşamaq; deutsches Sauerkraut 

gegessen haben – alman adət-ənənələri ilə tanış olan; Mein Name ist Hase, ich weiß von 

nichts – kimsə bir işdə əli olduğu halda onu boynundan atan zaman bu ifadəni işlədir; so 

schnell schießen die Preußen nicht – özünü dəyərləndirmə (zarafatyana ifadə); stolz wie ein 

Preuße – məğrur, qürurlu, özünəgüvənən; miteinander preusisch sein – bir- birinə qarşı pis 

davranmaq; Schotten/schottisch – simiclik, xəsislik, ifrat qənqaətcillik; amerikanische 

Lebensweise – amerikan həyat tərzi (bir çox tələbatların, istəklərin ödəniş müqabilində yerinə 

yetirilməsi nəzərdə tutulur); der amerikanische Traum – tez bir zamanda kariyera qurma; der 

reiche Onkel/die reiche Tante aus Amerika – zəngin, varlı adam; jemand hat Zigeunerblut in 

sich – istedadlı musiqiçi, dinamik rəqqas haqqında; Zigeunerschönheit – həddən artıq gözəl 

qadın haqqında; der Zigeuner und seine sieben Söhne – çox uşağa sahib olan və uşaqları ilə 

fəxr edən insan; wie der Zigeuner mit dem Speck – oğru; 

Almanlarla polyaklar arsında illərlə hökm sürən neqativ tarixi münasibət və almanların 

polyakları bəyənməməsi səbəbindən alman dilində xeyli stereotiplər və mühakimələr 

mövcuddur. Almana görə polyak sivil deyil, geridəqalmıĢdır, məs.: Alle Polen klauen Autos – 

polyakların hamısı maşın oğrusudurlar; polnische Wirtschaft/Zustände wie im polnischen 

Reichstag/es geht im Konkubinat zu, wie in einem polnischen Jahrmarkt – xaotik, səliqəsiz, 

anarxik; polnisch verheiratet – nigahsız, qeyri-qanuni bir yerdə yaşamaq; polnisches 

Rindvieh – axmaq, gic zarafatlar edən adam; polakieren – alış-veriş zamanı müştərini 

aldadaraq, hiylə-kələklə çox qazanc əldə etmək; polniĢ betteln – ev-ev, qapı-qapı gəzərək 

dilənmək; polnisch – saxta, hiyləgər; Polakkerei – sırtıqlıq; polnischen Urlaub machen – boş-

boş veyillənmək, işləməmək; voll wie ein Pole - çoxlu spirtli içki qəbul etmiş, kefli; polnisch 

reparieren – xarab olmuş cihazın iş qailiyyətini qapaz və ya təpik vurmaqla yenidən bərpa 

etmək; polnischer Abgang/polnisches Freibad/polnischen Abschied nehmen – nəzakətsizlik, 

vidalaşmadan bir yeri tərk etmək; polnischer Gulasch - ətsis guyaĢ; ein deutscher Fuß passt 
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nicht in einen polnischen Schuh – almanın ayağı polyak çəkməsinə yaraşmaz (almanların 

polyakları sevmədiklərinə görə); 

Müxtəlif xalqlara aid etnonimli frazeologizmləri təhlil edərkən həmin xalqlar haqqında 

düzgün bilik əldə etmək olurmu, onların digər mədəniyyətə düzgün baxıĢını, onların həqiqi və 

obyektiv qiymətləndirilməsini mümkün edirmi? Bu hələ sual altındadır. Əksər hallarda 

etnofrazeologizmlər digər xalqlar haqqında stereotipik qiymətləndirmənin daĢıyıciları, 

müxalif baxıĢların və hisslərin nəticələridirlər: biz – siz. Bunlar həm də xalqların bir-birinin 

həyat tərzi, adət-ənənələri və vərdiĢləri haqqında kifayət qədər biliyinin olmamasının 

nəticəsində yaranır. 

Frazeologizmlər zamanından, məkanından, etnik mənsubiyyəyyətindən asılı olmayaraq, 

bütün dünya xalqlarının folklor yaradıcılığının ayrılmaz tərkib hissəsidir. Dünyanın heç bir 

xalqının etnokosmik düĢüncə sistemini atalar sözlərindən kənarda bütöv bir halda təsəvvür 

etmək mümkün deyil. Frazeologizmlər ümumən milli poetik düĢüncənin, milli ictimai Ģüur və 

psixologiyanın mühüm struktur hadisəsidir. 

 

 
Ədəbiyyat  

 

1. Aхманова О.С. Очерки по обшей и русской лексикологии. М.: Учпедгиз, 1957, 296 с. 

2. Burger, Harald: Phraseologie. Eine Einfwhrung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich 

Schmidt Verlag 2010. S.11 

3. Fischer.H.: Ethnische Stereotypen in der gegenwärtigen Volkserzählung. In: Brednich.R.W. / 

Uther, H-I. (Hrsg.) Fabula. Zeitschrift fwr Erzählforschung. 31. Band. Berlin, New York 1990, 263-

271 

4. Fleischer, Wolfgang (a:) Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig: 1982. 308 S. 

5. Fleischer, Wolfgang (a:) Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Thübingen: 

Niemeyer 1997. S.3 

6. Földes Csaba, 2009, Box Interkulturalität. Die unbekannte Bekannte (nicht nur) für Deutsch 

als Fremd- / Zweitsprache. Rückblick, Kontexte und Ausblick, in: Wort. Trier 59, 2009, 3, Seite 503-

525 

7. Ġradə Məlikova. Azərbaycanda yaĢayan xalqların atalar sözləri və deyimləri. Bakı - 2016 

8. Мальцева Д.Г. Страноведение через фразеологизмы. Пособие по немецкому языку. 

Москва: Высшая школа, 1991. 173 с. 

9. Маслова В.А. Лингвокультурология. Москва: Издательский центр «Академия», 2001. 

208 с. 

10. Palm C. Phraseologie. Eine Einführung. Tübingen. 1995 

11. Тер - Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Издательство МГУ, 

2008. 352 с. 

12. Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого языка. М.: Высшая школа, 

1970. 380 с. 

Маслова В.А. Лингвокультурология. Москва: Издательский центр «Академия», 2001. 208 с. 

 

Lüğətlər 

1. Duden. Das große Wörterbuch der Deutschen. Wörterbuch. 3. Auflage Mannheim, 1999, 

s.2922 

2. Duden: Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. 2. Auflage, Band 11. 

Mannheim, Leipzig (u.a) 2002 

3. Duden: Deutsches Universalwörterbuch. 5. Auflage. Mannheim, Leipzig (u.a.) 2003 

4. Langenscheidt. Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. Berlin und München: 

Langenscheidt Verlag, 2008, 1307 S. 

 



 Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022  

 

   57 

 

Т.М.Гѐзалова 

Про фразеологии на немецких и азербайджанских языках  

отражающие национальные особенности народов мира 

Резюме 

 

Фразеология – это наука или преподавание фиксированных словных связей языка, которые 

может взять на себя функцию и значение отдельных слов (лексемы) в системе и предложении. 

В последнее время большое внимание уделяется изучению языка в связи с культурой. В 

этой связи интерес к фразеологии возникает как отражение национальных традиций, культуры, 

мировоззрения людей. В этом отношении фразеологизмы называются знаками культуры. 

Фразеология – это наука или преподавание фиксированных словных связей языка, которые 

может взять на себя функцию и значение отдельных слов (лексемы) в системе и предложении. 

Стереотипные представления о других нациях глубоко укоренились в жизни каждой 

языковой культуры. Люди любят говорить о других, с видом на свои слабости и пороки. Более 

того, они часто приписываются другим. Они по большей части являются результатом 

оппозиционных взглядов: мы – вы – но и также являются результатом нашего отсутствия 

знаний о других народах, об их образе жизни и привычках. Такие суждения всегда встреча-

ются, и никто не думает о том, соответствуют ли заявления в них истине. Однако, часто эти 

популярные высказывания становятся стабильными лексикализированными единицами языка – 

фразеологизмы. Возникают следующие вопросы: Какие народы встречаются в немецких и 

азербайджанских фразеологизмах? Какие качества приписываются народам? В какой степени 

предрассудки фразеологизированы? 

В этой работе представлены немецкие и азербайджанские фразеологизмы с этноними-

ческой составляющей. Выясняются вопросы о том, какие народы встречаются при использова-

нии фразеологических целей и какие характеристики приписываются отдельным народам. 

Часто можно услышать такие выражения, как «темпераментный как итальянец», «скупой, как 

шотландец», «аккуратный, как немец», «пьяный, как русский» и.т.д. 

 

T.M.Gozalova 

About phraseology German and Azerbaijani languages,  

reflecting the national features of the world people 

Summary 

 

In recent times, much attention has been paid to learning the language in connection with 

culture. In this respect, interest in phraseology arises as a reflection of national traditions, culture, 

people's world views. In this respect, phraseologisms are called culture signs. Phraseology is the 

science or teaching of fixed word connections of a language, which can take over the function and 

meaning of individual words (lexeme) in the system and sentence. The stereo-typical notions of other 

nations are deeply rooted in the life of every linguistic culture. People like to talk about others, 

overlooking their own weaknesses and vices. What's more, these are often attributed to others. They 

are for the most part the result of oppositional attitudes: we – you – but they are also the result of our 

lack of knowledge about other peoples, about their ways of life and habits. Such judgments meet ... 

Such judgments are always encountered and one does not think about whether the statements in them 

correspond to the truth. Often, however, these popular lyrical statements become fixed lexicalized 

units of language ... phraseologisms. The following questions arise: Which nations and peoples occur 

in the German and Azerbaijani phraseologisms? What qualities are attributed to the peoples of German 

and Azerbaijani? To what extent are prejudices phraseologized? In this work, German and Azerbaijani 

phraselogisms with ethnonymic components are presented. The questions are investigated as to which 

peoples occur in the use of phraseological purposes and which characteristics are attributed to the 

individual peoples. Often one hears such expressions as "temperamental as an Italian", "stingy as a 

Scot", "drunk as a pole", "ordinary as a German" etc. 
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QAFQAZ ALBANĠYASININ QƏDĠM TOPONĠMLƏRĠ HAQQINDA 
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Bir xalqın varlığını sübuta yetirəcək ən vacib dəlillərdən biri toponimlərdir. 

Sadalananlar həmin torpaqların uzun illərdən bəri türklərin dədə-baba yurdu oldu-

ğunu göstərməklə yanaĢı, eyniadlı yaĢayıĢ məskənləri olan Azərbaycan türklərilə 

qan qardaĢlığını da bir daha təsdiqləyir. Erkən orta əsrlərin öyrənilməsində orta fars 

- erməni (qrammatik xüsusiyyətləri və demək olar ki, tam Ģəkildə eynilik təĢkil 

edən) ərəb mənbələrinin böyük rolu olmuĢdur. Pəhləvi dilində daĢ, qala divarı üzə-

rində həkk olunan bir sıra epiqrafik yazılarda Azərbaycanın ölkə adları öz əksini tap-

mıĢdır. T.I.Hacıyev yazır: «Etnoslar gəlib-gedirlər, toponimlər isə yerində durub 

müşahidə aparır, gələnləri qəbul edir, gedənləri yola salır, ona ilk dəfə verilən adı 

özü ilə yaşadır. Azərbaycan toponimləri də bu torpağın qədim tərcümeyi-halını bizə 

çatdırır» (7, s. 36). Akademikin çox düzgün fikrinə əlavə olaraq demək istərdik ki, 

zaman dəyiĢir, dövrlər bir-birini əvəz edir. Yeni dövr -yeni ali hakimiyyət, yeni 

siyasət, həyata yeni bir baxıĢ deməkdir. Məhz, dəyiĢən zamanla bərabər dəyiĢən 

siyasət, toponimlərin inkiĢaf taleyində mühüm rol oynayır. Lakin tarix onda buraxan 

dərin kökləri və izləri zaman-zaman ona edilən təhriflərə baxmayaraq, qoruyur və 

dövrümüzə çatdırır. M.Kalankatuklunun ―Alban tarixi‖ kitabının onomastikası onun 

lüğət tərkibinin mühüm hissəsini təĢkil edir. Azərbaycanda bir çox yer adlarının də-

qiq etimoloji izahını vermək baxımından X əsrə aid edilən M.Kalankatuklunun ―Al-

ban tarixi‖ əsəri böyük elmi əhəmiyyət kəsb edir. Müasir dövrümüzdə yer adlarının 

araĢdırmasına olan maraq leksikasının onomastika Ģöbəsinin spesifik xüsusiyyətləri-

lə izah olunur. Xalqın düĢüncəsini, möhtəĢəm mədəniyyətini əsrlər boyu özündə 

cəm edən toponimiya, etnosların tarixi mənĢəyi problemlərini bir güzgü kimi əks et-

dirir və bu problemin həllində mühüm rol oynayır. 

Toponim yeni dil sisteminə adət edərək fəaliyyət göstərir və yaĢayır. Siviliza-

siya dəyiĢir, bununla bağlı etnos itir, qədim mədəniyyət unudulur. Lakin fonetik təh-

rifə məruz qalmıĢ toponimlər fonetik Ģəklini dəyiĢərək də yaĢaya bilir. 

Tancik – ―Elə bu vaxt Tancikdən olan Mxitar adlı tərkidünyalılardan birisi, 

müqəddəs Qüds Ģəhərini görmək üçün iki yoldaĢı ilə birlikdə oraya, bütün müqəd-

dəslərin ziyarətinə getdi və tam bir il orada qaldı‖ (9, s.112). 

―Tandzik tan və zik/cik hissələrinə ayrılır. Kiçik Tan mənasında olub, indiki 

Bulutan (əsli Ulu Tan) sözünün antonimi sayılır‖ (5, s. 386). ―Alvan tarixindəki türk 

sözləri, eləcə də Zaqafqaziyanın V-X yüzilliklər yazılı abidələrində qeydə alınan tür-

kizimlər Qafqazın Ģimal-Ģərqindəki savir-xəzər birliyi dillərinin -j, -, ç- / ç-, d-, c-, z- 

/ dialektlərini əhatə etdiklərini deməyə imkan vermir. Çünki ―Alvan tarixi‖ndə (VII-

X əsrlər baĢqa Zaqafqaziya mənbələrində olduğu kimi) ―xaqan müavini‖, ―tidun hun 

və xəzərlərdə yüksək zabit çini‖, zer (cer) tegin (yer teqin yerinə) ―təkin, Ģəhzadə, 

vilayətin, ölkənin caniĢini‖ və baĢqa sözlərə rast gəlinir. Bu o deməkdir ki, ―Alvan 

tarixi‖nin müəllifi savir-xəzər birliyi dillərinin z(dz) dialektlərindən olan türkizim-
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lərlə yanaĢı z (dz) dialekt variantını da (zer-yer ―yer‖) qeyd etmiĢdir‖ (14, s. 49). De-

məli, belə nəticəyə gəlirik ki, z, dz səs birləĢməsi ―yer‖ anlamında baĢa düĢülür. Tan 

morfemine ―Dialektoloji lüğət‖də rast gəlirik: Tan (Qazax, Mingəçevir, ġəmkir) – 

arxın içindən çıxarılaraq kənarına tökülmüĢ torpaq - Tan olarsa, su arxadan daĢar 

(Qazax) - Arxın tanına kimi əkiflər (Mingəçevir) - Tan suyu qoymur qırağa dağılma-

ğa (ġəmkir) (1, s. 479). Cik/cig morfemini Ģəkilçi kimi deyil, məhz ayrıca bir söz ki-

mi götürsək, yenə lüğətdə Kaku zonasında ―Dağ ətəyində otlaq‖ (1, s.78) anlamında 

baĢa düĢülür. Tancik toponimi ―Dialektoloji lüğət‖də verilən məlumata əsasən, ―tor-

paq, otlaq‖ anlamındadır. Bütün bu təhlillərdən belə nəticəyə gəlirik ki, ―Tan-

cik//Tandzik torpaq, yer, otlaq‖ mənasını verən məkan anlamlı xüsusi isimdir.  

Girdiman – ―Sonra xəbər alır ki, Girdimanda hələ bütpərəstlərdən qalan var. 

(9, s. 33). ―VII əsrin ortalarında Girdıman knyazlığı CavanĢirin vaxtında böyüyərək 

bütün Albaniyanı əhatə edən çarlığa çevrilmiĢdi‖ (8, s. 205). ―.....Qardman toponimi 

qədim gürcü dilində Qardaban Ģəklinə düĢmüĢdür və indi də Gürcüstanda Qardaba-

ni kimi tələffüz edilir və yazılır‖ (12, I,cild, s.106). Gird morfeminin mənası (Cəlila-

bad) büsbütün, tamamilə; (Lənkəran) - Balıq toru toxuyan alət; Girtman (Basarke-

çər) - kərki - Girtmannan ə:ağ üssə ağacı yonur (1, s.183-184). Man morfeminə gəl-

dikdə isə (Ağcabədi, Ağsu, Bakı, Bərdə, Cəbrayıl, Füzuli, ĠmiĢli, Kürdəmir, Qarakil-

sə, Lənkəran, Salyan) I - eyib; (Bərdə) II - nöqsan (1, 344). ―Man‖ sözü ümumtürk 

mənĢəli və çox mənalı morfemlərdəndir. Bu morfemin semantikası da bir-birindən 

fərqli Ģəkildə izah olunur. Həmin komponentin ifadə etdiyi məna incəliklərini türk 

dillərinin ən qədim əlamətlərini qoruyub saxlamıĢ olan etnonimlərdə, toponimlərdə, 

hətta antroponimlərdə müĢahidə etmək olur (11, s.117). M.KaĢğarinin ―Divan‖ında 

―man‖ sözünün ayrıca mənası da verilmiĢdir: man yaĢlığ koy - dörd yaĢını keçən qo-

yun mənasında baĢa düĢülür (12, I, s.126). Qədim Türk Lüğətində Qirt- qısa saç mə-

nasında verilmiĢdir (3, s. 446). Mahmud KaĢğaridə 1. gödək, qısa kəsilmiş otlar mə-

nasında; 2. (məcazi mənada) girt kişi yəni simic, xəsis adam mənasında verilmiĢdir 

(12, I, s. 342). Göstərilən bu nümunələr semantik cəhətdən bir-birindən uzaq oldu-

ğundan konkret bir fikrə gələ bilmədik. 

Aruc – ―Qriqor onu öz Aruc Ģəhərciyinə apardı‖ (9, s.135). Mənbədə toponi-

min adı yalnız bir dəfə çəkilir. ―Qədim türk lüğəti‖ndə uc son deməkdir. Ar – morfe-

minin isə ―Qədim türk lüğəti‖ndə bir neçə mənası var. Məsələn: 1) kürən, boz, qır-

mızı təhər 2) aldatmaq, cəlb etmək; 3) yorulmaq; 4) ayırmaq (olar beĢ tənrilərig xor-

muzda tənridə artılıar; Они отделили пять богов от бога Ормузда) (3, s.123). 

1590-ci ilə aid türkcə mənbədə Ərinc kimi təqdim edilir. Mənası məlum deyil.  

Çola – ―Dərbənd yaxınlıgında olan Çola‖ (9, s. 41). ―Uxtanesdə Çola Dər-

bənddir‖. Çola (Çoqa) Rubas çayının və Bilicinin yanında olan Torpaqqala adlanan 

xarabalığın yerində idi. ―Ço-qa yaxud Jola hərfən at yeri, yaxud atlı adamların, 

yaxud hunların yaĢadığı yer deməkdir. Hazırda yerli Ģivələrdə ata ço və yaxud çu‖ 

deyilir (6 s.36). Çol/Çul toponimi qədim türk mənĢəli cul tayfasının adındandır və 

indi də Azərbaycanda Çullu adlı kəndlərimiz var (6, s.29). Mənbədə Çola keçidi 

toponiminə rast gəlirik: ―Bundan sonra Ģahın sarayına xəbər çatdı ki, saysız-hesabsız 

xəzər qoĢunları Çola keçidini aĢaraq bizim ölkəyə daxil olublar‖ (9 s. 29). Mənbənin 

―Qeydlər və Ģərhlər‖ bölməsində verilən məlumata görə Çola keçidi Dərbənd 

keçididir (9, s. 211). Çola qapısı və Çola darvazası – ―Onlar qəflətən Çola qapısın-

dan keçir və Ģəhərin keĢikçiləri və Ġran Ģahının keçidin ətrafına yerləĢdirdiyi baĢqa 

qoĢunlara əhəmiyyət vermədən qartallar kimi baĢı aĢağı hücum edərək Kür çayı 

tərəfəyönəldilər‖ (9, s. 96). ―Onlar bir neçə gündən sonra Dərbənd yaxınlığında olan 

Çola darvazasına çatdılar‖ (9, s.155). Hər iki nümunədən bəlli olur ki, Çola darvaza-

sı, yaxud qapısı Çola Ģəhərini qoruyan qala divarlarına bərkidilmiĢ (adından məlum 
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olduğu kimi) möhkəm qapılardır. Xalqın dilində belə bir deyim var: ―Dəmir qapı 

Dərbənddə‖ Güman edirik ki, bu qapılar həqiqətən möhkəm olduğundan simvolik 

xarakter daĢıyır.  

Qoltaqarak – ―DüĢmən orduları dəryasının dağları bizi aparandan sonra, bu 

dalğalar katalikosumuzu da tərtib edib onu qayalı dağlarda yerləĢən Qoltaqarak kən-

dindən qovdular‖ (9, s. 106). Bu toponimin adı mənbədə bir dəfə çəkilir. ―Dialekto-

loji lüğət‖də qol morfemi (Baskeçid, Borçalı dialektinde) divar mənasında 

taqar/tağar isə ―ölçü vahidi‖ mənasındadır (4, s. 43). Z.Bünyadov yazır: ―Əl-Ġdrisi 

―Nəzhət ul – maĢtaq fi ixtiraq əl afaq‖ əsərində yazır: Toponimdəki taq sözünün türk 

dillərindəki sözü olması aydın deyil. Onu həm də ―taqvarı‖ tikinti kimi (2, s.76) baĢa 

düĢmək olar (8, s.185).  

ġəki – ―Bundan sonra müqəddəs katalikos allah civarına köçdü və onun taxtın-

da ġəkinin keçmiĢ yepiskopu, Uxtanesin matəminə dəvət olunmuĢ xeyirxah və nəcib 

Yeliazar seçildi‖ (9, s. 144). Ġ.M.Dyakonovun fikrincə, ġəki Ģimalda Kür çayının sağ 

axarından tutmuĢ indiki Gəncə və Qazaxdan, cənubda Urmu gölünün sahillərinə qə-

dər uzanırdı. Bu Ģəhər əvvəllər ġakaĢena adlanmıĢ, əsrlər ötdükcə, yüzilliklər adla-

dıqca müasir ġəki formasını almıĢdır. Hələ vaxtilə Ptolomey Suran və Sakan tayfala-

rının adlarını çəkirdi (4, s. 6). 

Qeyd edək ki, bu adlar ġəki və ġirvan toponimlərinin yunanca yazılıĢ forması-

dır. IX əsr ərəb müəllifi əl-Məsudidən məlum olur ki, Gürcüstandan Ģərqdə yaĢayan 

xristian dinli Sanar tayfası ilə Albaniyadakı Qəbələ mahalı arasında ġəki adlı ölkə 

yerləĢir. Onu deyək ki, IX əsr ərəb coğrafiyaĢünasçısı Balazuri bu toponimi ġakkan 

kimi yazır (ərəb dilində adlarda bəzi səslərin qoĢalaĢdırılması mövcuddur, məsələn 

Aran əvəzinə Arran, Araz əvəzinə Arras və s.). Deməli, Ptolomeydə Sakan, III əsr 

mənbəsində ġikan, VII əsr mənbəsində Sakan, Balazuridə (IX əsr) ġakkan, əl-Məsu-

didə (X əsr) ġeki kimi qeyd olunan adlar eyni əyalətin və etnonimin müxtəlif dillər-

də yazılıĢ formasıdır və ġəki əyalətinin qədim adıdır. Deməli, ġəki toponimi qədim 

türk tayfalarının məskəni olmuĢ etnotoponimdir. M.Kalanktuklunun ―Albaniya tari-

xi‖ kitabının onomastikası onun lüğət tərkibinin mühüm hissəsini təĢkil edir. Azər-

baycanda bir çox yer adlarının dəqiq, fonetik tərkibcə daha düzgün əks olunması 

baxımından, X əsrə aid edilən abidə böyük elmi əhəmiyyət kəsb edir. Bu mənbədə 

Almaniyada (yəni Azərbaycanın Ģimal hissəsində) yerləĢən o dövrdəki inzibati ərazi 

bölgüsünə görə kəndlər, Ģəhərlər, dağlar, çaylar, müqəddəs məbədlər, yaĢayıĢ 

məntəqələri və hətta təpə və düzənliklərin adı verilmiĢdir. 

Albaniya ərazisində qeydə alınmıĢ toponimlərin əksəriyyəti türk mənĢəlidir. Ka-

lankatuklunun əsərində qeydə alınmıĢ toponimlər bunlardır: Alban, Habant, Aracank, 

Arandcinak, Aranrot, Qarqar, Qoroz, Kanqark, Kolb, Kolt, Meda, Arank, Meda Kol-

mank, Pazkank, Trtu, Tuçkatak, Çol, Çur, ġavarĢen, ġakaĢen, Gəncə, Xarqlank, Xuna-

nakert, Türküstan və s. Bu toponimlərin abant, araz, aran, qarqar, gorus, kəngər, kol, 

(kul), çol, (çul) peçeneq, tərtər, katak, xun, (hun), savir, sak, türk və s. tayfa adlarından 

yarandığı müəyyən edilmiĢdir. Əsərdə ərazinin relyefi ilə bağlı və ya təsviri xarakterli 

toponimlər də vardır. Qak, Tavratəpə, AraĢan, QalaqudəĢt, Vaykunik, Ġlerk, Dizak, 

Balasakan, Balaberd, Puhavank, Həcər ölkəsi, Dastakert, Varaçan, Qeqarükunik, 

Ağbəd, ġalat, Sqük, KərnəkəĢ və s. toponimlərini buna nümunə göstərmək olar.  
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Г.Г.Мехтиева 

О древних топонимах Кавказской Албании 

Резюме 

 

В истории тюркских народов произведение Мусы Каланкатуклу «История Албан» 

занимает особое место. В книге «История албан» есть много топонимов тюркского 

происхoждения. Главная цель нашей статьи – сделать этимологически-лингвистический анализ 

топонимов Танджик, Шеки, Гирдман, Чола, Арудж, Колгатарак а также выяснить их не только 

происхождение, а определить их окаменевшие следы. 

  

G.H.Mehdiyeva 

About ancient toponyms of Caucasian Albania 

Summary 

 

Musa Kalankatuklu's "History of Alban" has a special place in the history of the Turkic peoples. 

Thoponyms of Turkic origin take up a special place in the historical monuments, rich in Tangic, Shaci, 

Girdman, Chola, Arug, Colgotarac onomastic units. The main goal of this article is to find and reveal 

traces of such female names.  
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 Məlumdur ki, mətnin yaranmasında təkrarlar böyük rol oynayır. Mətndə özünü 

göstərən təkrarlar spesifik bir sistem yaradır. BaĢqa sözlə desək, mətndə təkrarların ən 

müxtəlif struktur növlərinə rast gəlmək mümkündür və özünün struktur mürəkkəbliyindən və 

ya sadəliyindən asılı olmayaraq təkrar prinsip etibarilə mətnin bötövlüyünə xidmət edir. 

Təkrar qapalılıq xüsusiyyətinə malik olub, mətnin daxili vahidi kimi fəaliyyət göstərir. 

Mətndə isə qapanma olmaya da bilər, daha dəqiq desək, onda qapanma açıq və ya gizli 

Ģəkildə baĢ verir. Qapanmanın gizli olması faktı üstünlük təĢkil edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, təkrar kimi bütöv cümlə strukturu özünü göstərə bilər. Yəni, 

bütöv cümlə təkrar olunarkən mətn daxilində təbii Ģəkildə həmin cümlə öz müstəqilliyini 

kifayət qədər itirmiĢ olur və təbii Ģəkildə cümlənin struktur dəyəri azalır. V.V.Vinoqradov 

belə hesab edir ki, hətta bütöv cümlə sintaqma kimi çıxıĢ edə bilir, belə olduqda biz onu öz-

özlüyündə deyil, daha böyük mürəkkəb birliyin komponenti və ya məna hissəsi kimi 

götürürük (3, s.124). Digər vacib məqam ondan ibarətdir ki, mətndə elə hissələr olur ki, onun 

özünəməxsus düyünlü nöqtələrində məhz cümlənin təkrarı daha effektiv rol oynayır. Bu 

düyün nöqtələrinin komponentlərini bir-birinə bağlamaq ehtiyacı zamanı söz birləĢməsindən 

və ya ayrı-ayrı sözlərdənsə, cümlədən istifadə etmək daha vacib olur (1, s. 236). 

Mətnin yaranmasında bir sıra leksik vahidlər iĢtirak edir, lakin qeyd edək ki, eyni 

mətndə təkrar edilən leksik vahidlər situasiyadan asılı olaraq bəzən mübtəda, bəzən tamamlıq 

və s. olur: 

İsmin təkrarı ilə mətnin formalaşması. Məsələn,  

Gün vurub balıqları qurutmuşdu. Bayaqdan yekə görünən balıqlar indi balacalaşmışdı-

lar, büzüşmüşdülər. Yəqin, ona görə belə idi ki, balıqlar sudan çıxanda hələ ölməmişdilər. 

Ürəkləri, ciyərləri sağıydı. İndi isə onları keçirmişdi haça ağaca, bir-bir götürüb qoyurdu im-

isti torpağa və sığallaya-sığallaya sayırdı. Balıqları əlində o qədər gəzdirmişdi ki, yulğun 

kollarına dəyməkdən pulları tökülmüşdü və elə bil döyülmüşdülər. 

Göründüyü kimi, kiçik bir mətndə balıq sözü dörd dəfə təkrar olunmuĢdur və mətnin 

formalaĢmasına səbəb olmuĢdur. 

Mətndə isimlərin təkrarı leksik münasibətləri təmin edir, yəni, mətnin semantik sahəsin-

də leksik münasibətlər formalaĢır. Həmin münasibətlər mətnin məzmununu açır, hadisənin 

baĢlanması və sona yetməsini təmin edir. 

Ġngilis dilində digər bir nümunəyə nəzər salaq. 

I saw the door of his house open and Edward in person emerge. You know, of course, 

that Immanuel Kant was in the habit of taking his daily walk at a certain hour and when once 

he came out of his house an hour earlier than usual they turned pale. 

Mətn daxilində ismin təkrarı mənanı açmaq üçün gərəkli vasitəyə çevrilir. Bəzən məna 

bu yolla Ģaxələnir, parametrləri geniĢlənir.  
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Əvəzliyin təkrarı ilə mətnin formalaşması. Mətn mənanın açılması prosesində 

formalaĢır. Mənanın açılmasında iĢarə əvəzlikləri mühüm rol oynayır. Mətn daxilində iĢarə 

əvəzlikləri həm təkrar olunur, həm də əvəzlik aid olduğu sözlə birlikdə təkrarlanır. Məsələn: 

I saw Edward hurrying toward me. He carried neither cane nor gloves. He wore his 

working coat, a venerable garment in black alpaca and a wide awake hat. He did not see me 

and the suspicion flashed across my mind that he did not want to. 

Müqayisə olunan dillərdə iĢarə əvəzlikləri çox maraqlı semantik xüsusiyyətlərə malik-

dir. ĠĢarə əvəzlikləri cümlə və mətnlərdə deyktik məna yaxın əĢyalara iĢarə edir. Ġngilis dilin-

də ―this‖, Azərbaycan dilində ―bu‖ yaxın əĢyaların göstəricisi kimi çıxıĢ edir. ĠĢarə əvəzlikləri 

həmin dillərin mətnlərində iki mühüm funksiyanı yerinə yetirir. Bir tərəfdən, sintaktik 

funksiyanı təmin edir, o biri tərəfdən isə cümlədə aktual üzvlənmənin reallaĢmasına kömək 

edir. ĠĢarə əvəzliyinin deyktik mənası yaxınlıqda yerləĢən əĢyalara münasibətdə meydana 

çıxır. Bu cür iĢarə əvəzlikləri dialoji nitq üçün xarakterikdir. Nümunələri nəzərdən keçirək: 

―Kim götürüb bu kitabı?‖— Bu kitabı?— Bu kitabı Sərxan götürüb. 

V.Dressler aktual üzvlənmə və mətnin yaranması imkanlarından danıĢarkən göstərir ki, 

mətni təĢkil edən cümlələr əlaqə vasitələrinin konnektorlarıdır. Buraya anafora, katafora, 

leksik təkrarlar, deyktik sözlər və s. aid edilir. 

Mətndə iĢarə əvəzliklərinin iĢlənməsində kataforik funksiya təkrar edilən quruluĢun 

zəncirindən asılıdır. Mətndə əsas kataforik quruluĢ iki elementdən – antesedentdən (öndə 

gələn söz, söz birləĢməsi və ya cümlə) və təkrardan ibarətdir. Mətndə antesedent və təkrar 

isimlə ifadə olunur. Mətnin birinci cümləsində ―bir‖ sözü, ikinci cümləsində isə ―o‖ iĢarə 

əvəzliyi təkrar edilən ismə aid olur, belə kataforik əlaqə mətni düzəldir.  

Sifətin təkrarı ilə mətnin formalaşması. Mətn daxilində sifət aid olduğu sözlə yanaĢı 

təkrarlanır və mətnin daxili elementlərini bir-birinə bağlayır. Bu tip mətnlərin inkiĢafı bütöv-

dən hissələrə doğru gedir. Ġzahetmə, dəqiqləĢdirmə belə mətnləri xarakterizə edir. Məsələn, 

Böyük qardaş Davud barədə çox danışdı, çox təriflədi onu, öz ailəsi adından, bu 

qəsəbənin az qala yarıdan çoxunu təşkil eləyən əqrəbası adından minnətdarlıq elədi ona və 

dedi ki, başqa millətdə olsaydı, xilas elədiyinin qohum-əqrəbasından yəqin ki, bir mükafat, 

hədiyyə umardı, bəlkə də, lap dili ilə istəyərdi. Böyük qardaş onun igidliyini, mərdliyini lap 

ala buluda qaldırdı, hələ üstəlik qol-qabırğasını sındırsa da, mərdlik, xeyirxahlıq barədə 

kimdənsə eşitdiyi bir şeir də dedi. 

Ġndi isə ingilis dilində digər olan aĢağıdakı nümunəni nəzərdən keçirək. 

 He was a large, fat, blond man, with a fleshy white face, pale, blue eyes, and greying 

fair hair. He generally wore a pale blue tie to bring out the colour of his eyes.He spoke in a 

low, even voice, with an apt choice of words.  

Sayın təkrarı ilə mətnin formalaşması. Qeyd edək ki, cümlələrin mətndə düzgün 

üzvlənməsi və qarĢılıqlı əlaqələrin müəyyənləĢdirilməsi söylənilən fikrin düzgün baĢa düĢül-

məsinə kömək edir. Say və ona aid olan sözün mətndə təkrarı belə bir funksiyanı yerinə yeti-

rir. Məsələn, 

Bizim Gülnar bacımızın indi beş qardaşı var. Özü də çox gözəl təsadüfdür ki, biz 

dördümüz də neftçiyik, beşinci qardaşımız da neftçiliyi özünə peşə seçib, baxmayaraq ki, 

dənizçi də ola bilərdi. Ancaq beşinci qardaşımız, bizim eləmədiyimiz, bəlkə də, eləyə 

bilmədiyimiz, daha böyük fədakarlıq eləyib. Öz həyatını təhlükəyə atıb bacımızı ölümün 

pəncəsindən qoparıb. 

Ġndi isə ingilis dilində olan belə bir nümunəni nəzərdən keçirək. 

His wife was left without a penny. His two sons, two daughters, lads of twenty and 

twentyone, were in the coal business, but that, too, was involved in the general ruin. 

Feilin təkrarı ilə mətnin formalaşması. Feilin eksplisit təkrarı mətni sintaqmatik planda 

formalaĢdırır. Eyni mətndə iĢlənən feillər qarĢılaĢır, aktuallaĢaraq cümlələr arasında sintaktik-

semantik münasibətləri təmin edir.  
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 When at last he pulled through, the doctors said that he must go, into the country, and 

since he was still extremely weak insisted that a nurse should go with him. Mr.Trafford 

wanted him to go to Bournemouth so that she could run down for weekends and see that 

everything was well with him, but Driffield had a fancy for Cornwall, and the doctors agreed 

that the mild airs of Penzance would suit him. 

Azərbaycan dilində digər bir nümunəyə baxaq. 

Nübar arvad beləcə çox söylədi, o, işin sonrasından qorxurdu. Qorxurdu ki, Baladayı 

camaatın pıçapıçından hürküb nişanı geri götürsün, sonra mərəkə ―ərəb elə qan düşə‖. 

Hər iki mətndə ağlamağın, qorxmağın, düĢünməyin səbəbi eyni feillərin təkrarı ilə 

aydınlaĢır, səbəb münasibətləri göstərilir. Eyni feillərin bir-birindən intonasiya ilə ayrılması 

mətni bir-birinə tematik-rematik baxımdan bağlayır. 

Bu cür mətnlərin birinci cümləsində fikir açıqlanmır. Ġkinci cümlədə birinci cümlədə 

olan feilin təkrarı ilə xətti bağlılıq yaranır, məna ortaya çıxır.  

Söz birləşmələrinin təkrarı ilə mətnin formalaşması. Təkrarın mətnyaratma funksiyası 

özünü söz birləĢmələrində də göstərir. Söz birləĢmələri mətndə aktuallaĢaraq təkrar olunur, 

mətndəki cümlələri bir-birinə bağlayır. Məsələn, 

Yazın o vaxtları ki, Abşeron bağlarında gilənarlar çiçəklərini tökürdü, nar ağacları isə 

təzəcə çiçək açırdı, xına rənginə boyanırdı. Yazın o vaxtları ki, külək şam ağaclarının limon 

tozunu eyvanın taxta döşəməsinə səpirdi və səhər eyvana çıxıb evə qayıdanda otağın taxta 

döşəməsinə ləpir düşürdü.  

Verilən nümunədən göründüyü kimi, mətnin təĢkilində əsas aparıcı vahid ―Yazın o 

vaxtları‖ söz birləĢməsidir. Həmin söz birləĢməsi mətnin məzmununun açılmasında iĢtirak 

edir. Açılan məzmun isə zamanla bağlıdır.  

Qeyd edək ki, mətn cümlələrin sistemi əsasında qurulur. Bu sistemə cümlələrin təkrarı 

da daxildir. Mətndə cümlələrin təkrarı isə mənanın təĢkil olunmasına xidmət göstərir. Bəzi 

mətnlərdə onu təĢkil edən cümlələr təkrar edilir və aktuallaĢır, bu isə mətndə olan 

mikrostrukturların birliyi hesab edilir (4, s. 104) 

Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlirik ki, təkrar çox vaxt üslubi vasitə kimi qəbul edilsə də, 

söyləmin kommunikativ qüvvəsini gücləndirmək üçün gah yanaĢı, gah sonrakı cümlədə və 

yaxud ardıcıl olaraq mətn daxilində iĢlənə bilər. Təkrarların mətndə iĢlədilməsi söyləmin 

tərkibində semantik mənanı qüvvətləndirməkdir. Məlumatın nüvəsi kimi ekspressivlik 

bildirən təkrarlar Ģəxs, əĢya və ya fikrin intensivliyini və müqayisəsini də ön plana çıxarır.  
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 С.С.Мамедова  

Роль повторов в формировании текста  

на английском и азербайджанском языках 

Резюме 

 

Известно, что повторы играют важную роль в формировании текста как на английском, 

так и на азербайджанском языках. Повторы в тексте создают определенную систему. Иными 

словами, в тексте можно встретить различные структурные типы повторов, и независимо от 

своей структурной сложности или простоты повтор служит принципиальной целостности 

текста. Хотя повтор часто рассматривается как стилистический инструмент, его можно исполь-

зовать либо рядом, в следующем предложении, либо последовательно в тексте, чтобы усилить 
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коммуникативную силу речи. Использование повторов в тексте заключается в усилении 

смыслового значения предложения. 

  

S.S.Mammadova 

The role of repetitions in the formation of the text  

in the English and Azerbaijani languages 

Summary 

 

It is known that repetitions play an important role in the formation of the text both in the 

Azerbaijani and English languages. Repetitions in the text create a certain system. In other words, 

various structural types of repetitions can be found in the text, and regardless of its structural 

complexity or simplicity, the repetition serves as the fundamental integrity of the text. While repetition 

is often seen as a stylistic tool, it can be used either side by side, in the next sentence, or sequentially 

in a text to enhance the communicative power of speech. The use of repetitions in the text is to 

enhance the semantic meaning of the sentence. 
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FRANSIZ DĠLĠNDƏ SÖZÖNÜLƏR, SÖZÖNÜLƏRĠN NÖVLƏRĠ 

VƏ ARTĠKLLA BĠRLƏġMƏSĠ 
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Key words: prepositions, types of prepositions, the combination of prepositions with articles 

 

Sözönülər cümlə üzvləri arasında tabelilik əlaqəsi yaradan və bu üzvlərin biri-birinə 

olan qrammatik münasibətini bildirən köməkçi nitq hissəsidir. Sonsuz funksiyalar daĢıyan 

dilin bu üzvləri fransız dilində də geniĢ iĢlənməkdədir. Fransız dilində ―hal‖ kateqoriyası 

olmadığı üçün isimlər hallanmır və həmin Ģəkilçiləri sözönülər əvəz edir. Fransız dilində bir 

çox sözönü vardır. Məs.: “à” sözönü – Azərbaycan dilində ismin yönlük və yerlik hal 

Ģəkilçilərinə uyğun gəlir. 

Je vais à l‘Université. – Mən Universitetə gedirəm. 

Je fais mes études à l‘Université. – Mən Universitetdə təhsil alıram. 

Müəyyən artiklın ―le‖ (k.c. tək) və ―les‖ (k. və q. c. cəm) forması “à” sözönü ilə 

birləĢərək birləĢmiĢ artikl əmələ gətirir. 

À + le – au 

À + les= aux 

Il dit: Bonjour (à + le) au professeur. 

Je parle (à + les) aux étudiants. 

Müəyyən artiklın «l’» forması və ―la‖ qadın cinsli artikl “à” sözönü ilə birləĢmir. 

À + la = à la 

À + e`= à e` 

Il va à la gare. 

Il va à l’école və yaxud “de” sözönü.  

Bu sözönü Azərbaycan dilində ismin yiyəlik və çıxıĢlıq hal Ģəkilçilərinə uyğun gəlir. 

Le livre de Marie est sur le burean. – Marinin kitabı yazı stolunun üstündədir. 

Marie sort de l‘Université à six heures. Mari Universitetdən saat 6-da çıxır. 

Müəyyən artiklın «l’» (k.c. tək) və ―les‖ (k. və q.c. cəm) forması “à” sözönü ilə 

birləĢərək birləĢmiĢ artikl əmələ gətirir. 

de + le= du 

de+ les = des 

les livres du professeur 

les livres des élèves 

Müəyyən artiklın «l’» forması və ―la‖ qadın cinsli artikl ―de‖ sözönü ilə birləĢmir. Məs.:  

Les livres de la petite fille. Les livres de l’ami de ma soeur. 

1.  ―à‖ – a
4
 (a, ə, ya, yə) – yönlük halı, da

2
 (da, də) – yerlik halı əvəz edir 

2. de
4 
– (dan

2
 – çıxıĢlıq halı, in

4
 – yiyəlik halı) əvəz edir 

3. près de – yanında 

4. entre – arasında 

5. parmi – arasında 

6. du miliau de – ortasında 

mailto:cavid89mehdiyev@gmail.com
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7. autour de – ətrafında 

8. au centre de – mərkəzində 

9. dans – da
2
-a

4
 

10. sur (au dessus de) – üstündə (hündürlükdə, yuxarıda) 

11.  sous (au dessous de) – altında (aĢağıda) 

12.  devant – qarĢısında  

13.  derriere – arxasında 

14.  vers – tərəf 

15.  pour – üçün 

16.  par – dan
2
, da

2
 

17.  avec – ilə 

18.  sans – sız
4
 

19.  chez – gilə, gildə 

20.  dehors – çölə, çöldə 

21.  à côté de – yanında 

22.  avant – əvvəl 

23.  grace à – sayəsində 

24.  à cause de – səbəbindən, ucbatından 

25.  proposer de – təklif etmək 

26.  avoir peur de – qorxmaq 

27.  décider de – qərara almaq 

28.  s‘ approcher de - yaxınlaĢmaq 

29.  s‘ éloigner de – uzaqlaĢmaq 

30.  s‘interésser à – maraqlanmaq 

31.  diriger vers – yönəlmək 

32.  avoir besoin de – ehtiyacı olmaq 

33.  s‘ occuper de – məĢğul olmaq 

34.  entrer dans – içəri girmək (otaq mənasında) 

35.  entrer à – qəbul olmaq, daxil olmaq (texnikum, universitet mənasında) 

36.  parler à – danıĢmaq (kiminləsə söhbət etmək) 

37.  parler de – danıĢmaq (nə isə, kiminsə haqqında danıĢmaq)  

38.  jouer de – çalmaq (musiqi alətində) 

39.  jouer à – oynamaq (oyun oynamaq) 

40.  se préparer à – hazırlaĢmaq 

41.  commencer à – baĢlamaq 

42.  donner sur – açılmaq 

43. être content de – razı olmaq 

44. comme c‘est agreable de – nə xoĢdur 

Sözönülərin funksiyasını Azərbaycan dilində əksər hallarda hal Ģəkilçiləri, bəzən isə 

qoĢmalar ifadə edir. Məs: ―à la maison‖ – ―evdə‖ (hal Ģəkilçisi), ―avec mon amie‖ – ―rəfiqəm 

ilə‖ (qoĢma) 

Cümlə üzvləri arasında yaratdıqları münasibətlərə görə fransız dilindəki sözönülər iki 

qrupa bölünür: 

1. Müəyyən tabelik əlaqəsi yaratmaqla bərabər müxtəlif münasibət (zaman, məkan və 

s.) bildirən sözönülər: dans, sur, sous, entre, devant və s. 

2. Yalnız tabelik əlaqəsi yaradan sözönülər: à, de 

Tərkib etibarı ilə sözönülər sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur: 

Sadə: dans, sur, à, de, par 

Düzəltmə: pendant, excepté, durant 

Mürəkkəb: près de, à côté de 
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1. Konkret münasibətlər bildirən sözönülər. Zaman münasibəti bildirən sözönülərdən ən 

əsasları bunlardır:  

avant (əvvəl) avant la leçon (dərsdən əvvəl) 

après (sonra) après la réunion (iclasdan sonra) 

depuis (dan, dən – çıxıĢlıq hal Ģəkilçisi) 

depuis le matin (səhərdən) 

pendant (zamanında, vaxtında) 

pendant la récréation (tənəffüs vaxtı) 

2. Məkan münasibəti bildirən sözönülər sous (altında) sous le toit (damın altında), sur 

(üstündə) sur le bureau (yazı stolunun üstündə), chez (gilə, gildə) chez mes amis 

(dostlarımgildə), près de (yaxınlığında) près de l’Université (Universitetin yaxınlığında), à 

côté de (yanında) à côté de l’école (məktəbin yanında), autour de (ətrafında) autour du 

jardin (bağın ətrafında), parmi (arasında) parmi les étudiants (tələbələrin arasında), entre 

(arasında) entre nous (bizim aramızda) 

Bəzi sözönülər həm zaman, həm də məkan mənası verə bilir. Məs: 

 

Dans  1. məkan mənası – dans la salle (otaqda) 

   2. zaman mənası – dans deux heures (iki saatdan sonra) 

 
Vers  1. məkan mənası – vers la maison (evə tərəf) 

   2. zaman mənası – vers huit heures (saat səkkizə yaxın)  

 

Jusqu’à 1. məkan mənası – jusqu’à la ville (Ģəhərə qədər) 

   2. zaman mənası – jusqu’à midi (günortaya qədər) 

 

1. “Avec”, “par”, “pour” və “sans” sözönüləri 

Bu sözönülər tabelilik əlaqəsi yaratmaqla bərabər müxtəlif münasibətlər ifadə edir. 

a) “avec” sözönü adətən birgəlik münasibəti bildirərək Azərbaycan dilinə ―ilə‖ qoĢması 

kimi tərcümə olunur: Məs.: Elle joue avec ses enfants. – O, öz uĢaqları ilə oynayır. 

b) “par” sözönü cümlədə ismi feilə tabe edir. “Par” sözönü məchul növdə olan feillərlə 

və yaxud təsirli feillərin participie passe (feili sifət) forması ilə iĢlədilərək ismə subyekt 

mənası verir və Azərbaycan dilinə ―tərəfindən‖ sözü kimi tərcümə olunur. Məs.: C‘est écrit 

par moi. – Bu, mənim tərəfimdən yazılmıĢdır. La ville occupée par les ennemis était affamée. 

– DüĢmənlər tərəfindən alınmıĢ Ģəhər aclıq keçirirdi. 

“Par” sözönü aktiv formalı feillərlə iĢlədilərək ismə məkan mənası verir və Azərbaycan 

dilinə ―ilə‖ qoĢması və yaxud çıxıĢlıq hal Ģəkilçisi ―dan‖, ―dən‖ kimi tərcümə olunur. Məs.: Ġl 

faut passer par cette rue. – Bu küçə ilə keçmək lazımdır. Yaxud: ―Bu küçədən keçmək 

lazımdır‖. 

c) “Pour” sözönü ismin, əvəzliyin, yaxud məsdərin feilə tabe olmasını bildirir və 

Azərbaycan dilinə əksər hallarda “üçün” qoĢması ilə tərcümə olunur. Məs.: 

J‘ai acheté ce livre pour vous. – Mən bu kitabı sizin üçün almıĢam. 

Elle acheté des jouets pour son fils. – O, öz oğlu üçün oyuncaq alır. 

Ġl travaille pour vivre. – O, yaĢamaq üçün iĢləyir. 

ç) “Sans” sözönü ismi feilə tabe edir və Azərbaycan dilinə inkar affiksi ―sız
4
‖ kimi 

tərcümə olunur. Məs.: Sans livre – kitabsız. 

“Sans” sözönü bəzən məsdəri də feilə tabe edir. Məs.: Elle parle sans réfléchir. O, 

düĢünmədən danıĢır. 

Belə hallarda “sans” sözönü məsdərlə birlikdə Azərbaycan dilinə feili bağlama kimi 

tərcümə olunur. 
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2. Yalnız qrammatik tabelik münasibəti yaradan sözönülər. 

Yalnız qrammatik tabelik münasibəti yaradan sözönülər sırasına, əsasən, iki sözönü “à” 

və “de” sözönüləri daxildir. “à” sözönü, adətən ismin məsdərini və yaxud vurğulu əvəzliyin 

feilə tabe olmasını ifadə edir. Məs.: Donnez ce livre à Pierre. – Bu kitabı Pyerə verin. Elle ne 

pense qu‘à toi. – O, yalnız sənin haqqında düĢünür. Commencez à lire. – Oxumağa baĢlayın. 

“à” sözönü əksər hallarda məna etibarı ilə Azərbaycan dilinin yönlük və yerlik hal 

Ģəkilçilərinə uyğun gəlir. Məs.: 

Nous allons à l‘Université. – Biz universitetə gedirik. 

Nous sommes à l‘Université. – Biz universitetdəyik. 

“de” sözönü aĢağıdakı hallarda iĢlədilir. 

a) “de” sözönü ismi ismə tabe edərək təyini söz birləĢmələri yaradır. Məs.: le journal 

de mon père (atamın qəzeti), une rue de village (kənd küçəsi), une maison de bois (taxta ev) 

b) “de” sözönü ismi feilə tabe etdikdə Azərbaycan dilindəki çıxıĢlıq hal Ģəkilçisinə 

uyğun gəlir. Məs.: Elle vient du village. – O, kənddən gəlir. Ġl parle de ses enfants. – O, öz 

uĢaqlarından danıĢır. 

c) “de” sözönü məsdəri baĢqa bir feilə tabe etdikdə Azərbaycan dilinin təsirlik hal 

Ģəkilçisinə uyğun gəlir. Məs.: Finisser de lire! – (Oxumağı qurtarın.) 

―Sözönülər‖ dilin ayrılmaz və araĢdırmaya daima ehtiyacı olan bir sahəsidir. 
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SÖZ VURĞUSUNUN FONETĠK TƏBĠƏTĠNƏ DAĠR 
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Sözlər dilin lüğət tərkibinin vahidləri kimi vurğudan kənarda təsəvvür edilməzdir. 

Məfhumlar söz cildində ―yaĢadığı‖ kimi, sözlər də səs və prosodik elementlər cildində 

―yaĢayır‖ L.R.Zinderə görə, söz vurğusunun əsas fonoloji funksiyası ondan ibarətdir ki, 

fonem kimi vurğu da sözün zəruri elementidir. Alimin fıkrincə, bu və ya digər dildə vurğunun 

yeri düzgün olmadıqda, eləcə də, akustik vasitələrlə düzgün ifadə edilmədikdə, həmin söz о 

dildə məna ifadə etməyən fonem birləĢməsindən baĢqa bir Ģey deyil (1, s. 260). Biz sözdə 

vurğulu hecanı ona görə tanıyırıq və qavraya bilirik ki, o, vurğusuz hecalarla birlikdə dildə 

müəyyən məna kəsb edir (1, s. 265). Belə ki, ayrı-ayrı dillərdə vurğulu heca vurğusuz 

hecalara nisbətən müəyyən prosodik vasitələrlə, о cümlədən səs tonunun yüksəkliyi, hecanın 

uzunluğu, daha çox intensivliyi, saitin keyfiyyəti ilə ayrılır. Lingvistik ədəbiyyatlarda german 

dillərində, о cümlədən ingilis dilində dinamik vurğunun iĢlənməsi qeyd edilir. G.P.Torsuyevə 

görə, saitlərin vurğusuz vəziyyəti dildə xüsusi bir fonemin yaranmasına səbəb olmuĢdur. 

Fizio-akustik nöqteyi-nəzərdən neytral səs [ə] vurğusuz vəziyyətdə saitin zəiflənməsinin 

nəticəsidir (2, s. 102). Bununla belə, ingilis dilində söz vurğusunun fonetik təbiətinə dair 

dilçilər arasında müxtəlif fıkirlər vardır. Henri Svit ingilis dilində vurğunu səsin ucalığına 

bərabər tutur. Noel-Armfıld vurğuya artikulyator gücün dərəcəsi kimi baxır, bununla da o, söz 

və cümlə vurğusunu fərqləndirmir. Ġ.Vard vurğunu enerji qüvvəsinin daha çox artmasının 

nəticəsi və səsin ucalığının artması kimi baĢa düĢür. Bununla belə, о göstərir ki, ―aksentlik‖ 

təsiri yalnız vurğudan deyil, həm də səsə daxilən xas olan sonorluqdan, onların uzunluğundan, 

yüksəklik fərqindən və bu halların müxtəlif kombinasiyalarından asılı ola bilər. D.Counz 

vurğunu səsə, yaxud küyə sərf olunan ümumi artikulyator gücün dərəcəsi kimi 

müəyyənləĢdirir. Güclü nəfəs vermə sayəsində eĢitmə zamanı vurğu daha çox ucalıq 

təəssüratı yaradır. Bununla belə, D.Counza görə, nəzərə çatdırma effekti səsin keyfiyyətindən, 

uzunluqdan, vurğudan və səsin yüksəkliyindən asılıdır. Lakin, bunun əksinə olaraq D.Counz 

ingilis dili saitlərinin uzunluğunun vurğudan asılı olması faktını da qeyd edirdi (3, s. 28). 

Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, ingilis dilində vurğu dinamik xarakter daĢıyır və bu da 

tələffüzün gücünün və ucalıq dərəcəsinin artması ilə müĢayiət olunur. 

Q.P.Torsuyevə görə, ingilis dili söz vurğusunun dinamik tipə malik olması, mahiyyət 

etibarı ilə bütün dilçilər tərəfındən qəbul edilir (3, s. 28). Bununla belə, V.Yassem hesab edir 

ki, ingilis dilində vurğu daha çox uzunluq fərqlərinə əsaslanır (3, s. 29). Ġngilis dilində 

fonetikaya aid olan dərsliklərdə ingilis dilində söz vurğusunun təbiəti müxtəlif baxımdan izah 

edilir. Bununla yanaĢı, söz vurğusu və cümlə vurğusu mahiyyət etibarı ilə fərqləndirilmir və 

yüksəklik komponenti heç bir Ģərtsiz söz vurğusunun komponentinə daxil edilir (3, s. 29). 

Məsələn, A.L.Traxterev nəfəsvermənin gücünü vurğu adlandırır və göstərir ki, vurğunun gü-

cünün artma dərəcəsi ingilis dilində adətən uzunluğun artması və səs tonun yüksəkliyinin 

dəyiĢməsi ilə müĢayiət olunur (4, s. 29). 

V.N.Vitomskaya yazır ki, vurğu ayrı-ayrı fonemləri daha böyük vahidlərdə (heca, takt, 

fraza) birləĢdirir, onların ümumi ritmik-melodik Ģəklini formalaĢdırır. Ġngilis dilində vurğu 
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dinamik, tonik, kəmiyyət, keyfiyyət xarakterinə malikdir və tonik xarakter üstünlük təĢkil 

edir. Bununla yanaĢı, vurğu ilə səs tonunun yüksəkliyi arasında asılılıq elə sıxdır ki, müəyyən 

hallarda akustik təsirin vurğu, yaxud melodiya ilə yarandığını söyləmək çətindir, yaxud 

akustik effekt onların hər ikisi ilə yaranır (5, s. 11). Q.P.Torsuyev ingilis dili vurğusunu söz 

əsasına görə güc vurğusu kimi müəyyənləĢdirir, bununla belə, o, qeyd edir ki, (vurğu) 

keyfiyyət, kəmiyyət və musiqili xarakterə malikdir. Bununla yanaĢı, müəllif melodik 

(musiqili) komponent intonasiya hadisəsinə aid edir və söz vurğusunu intonasiya hadisəsindən 

dəqiq fərqləndiyini göstərir (2, s. 30). 

O.DikuĢina ingilis dilində söz vurğusunu belə xarakterizə edir: ―Ġngilis dilində dinamik 

vurğu aydın ifadə edilir, ancaq onda kəmiyyət, keyfiyyət komponentləri yoxdur.‖ Belə ki, 

ingilis dilində uzun saitlər vurğudan asılı olmayaraq qısa saitlərə qarĢı qoyulur. Onun fikrincə, 

burada vurğu əsas rol oynamır. Vurğusuz vəziyyətdə bir sıra hallarda saitlər reduksiyaya uğ-

rayır. Lakin bununla yanaĢı, ingilis dilində elə hallar vardır ki, vurğusuz vəziyyətdə saitlər 

keyfiyyət baxımından vurğulu hecadakı saitlərdən fərqlənmir (6, s. 88-89). 

Söz vurğusu ilə cümlə vurğusunun fonetik fərqini müqayisə edən Q.P.Torsuyev göstərir 

ki, söz vurğusu ilə cümlə vurğusunda ümumi olan komponent güc komponentidir. Melodik 

komponent, onun fikrincə, cümlə vurğusunun tərkibinə daxildir. Bu komponent, 

ümumiyyətlə, ingilis dili sözlərinin fonetik strukturuna xas deyil. Uzunluq komponenti həm 

söz, həm də cümlə vurğusuna aiddir, ancaq emfatik uzunluq və qısalıq halları söz vurğusuna 

xas deyil (3, s. 32). 

A.V.Vasilyevə görə, ingilis və rus dillərində vurğulu hecalardan səs tonunun yüksəkliyi 

və tonun istiqamətinin dəyiĢməsi, güclü nəfəs vermə və güclü əzələ gərginliyi ilə ayrılır. 

Güclü tələffuz isə vurğulu hecada səslərin uzunluğunun artması, xüsusi ilə saitin aydın, 

reduksiyasız tələffüzü ilə müĢayiət olunur (7, s. 90). 

S.M.Babayev, M.Q.Qarayeva söz vurğusunun təbiətindən bəhs edərkən göstərirlər ki, 

ingilis dilində söz vurğusu baĢlıca olaraq dinamikdir. Bununla yanaĢı, orada qeyd olunur ki, 

vurğulu hecalar vurğusuz hecalara nisbətən ucadır, uzundur, keyfiyyətcə aydındır. Madam ki, 

fonemlər vurğulu vəziyyətdə vurğusuzlara nisbətən ucadırsa, keyfiyyətcə aydındırsa, bu halda 

biz deyə bilərik ki, ingilis dili vurğusu həmçinin keyfiyyət vurğusudur. Belə ki, keyfiyyət 

vurğusu dinamik vurğunun bir komponentidir və o, özü ayrılıqda iĢlənmir. Ġngilis saitləri 

vurğusuz vəziyyətdə öz əsas xarakterik xüsusiyyətini saxlaya bilər. Ġngilis saitləri vurğudan 

asılı olmadan uzun və qısa ola bilər. Belə ki, kəmiyyət komponentinin ingilis dili söz vurğusu 

üçün əhəmiyyəti yoxdur (8, s. 116). 

M.A.Sokolovaya görə, ingilis dilində söz vurğusu dinamik və tonik xarakterlidir və bu 

komponentlər digər komponentlərə üstün gəlir. Bununla yanaĢı, о qeyd edir ki, söz 

vurğusunun kəmiyyət və keyfiyyət komponentləri də həmçinin əhəmiyyətlidir (9, s. 121-122). 

P.Leydfogedə görə, Ġngilis dilində vurğulu heca vurğusuzdan uzun, qüvvətli və yüksək 

tonla deyilir (10, s. 43). Ġngilis fonetistləri D.Kristal, A.Qimson belə bir fikirlə razılaĢırlar ki, 

ingilis dilində söz vurğusu, yaxud aksent-gücün, səs tonunun, uzunluğun və keyfiyətin 

dəyiĢməsi ilə müĢahidə olunan mürəkkəb bir hadisədir (11, s. 121). 

Belə ki, A.Gimson sözlərdəki hecaların qabarıqlığını dörd fonetik vasitə ilə (vurğu, səs 

tonunun yüksəkliyi, səsin keyfiyyəti, uzunluq-kəmiyyət) reallaĢdığını qeyd edir. A.Gimsona 

görə, vurğu-səsin ucalığı, vurğunun siqnal edilməsində təsirli vasitə deyildir. Burada digər 

vasitələrin olmasını nəzərə almaq lazımdır. Belə ki, sözlərdə vurğunu siqnal edən qabarıqlığın 

fərqləndirilməsi səs tonunun yüksəkliyi ilə əlaqədar olur. O, səs tonunun yüksəkliyi ilə 

vurğunun ümumi münasibətini aĢağıdakı kimi xülasə edir:  

– sözdə olan əsas vurğu səs tonunun istiqamətinin potensial Ģəkildə dəyiĢməsi ilə 

əlaqədardır;  

– sözdə olan ikinci dərəcəli vurğu normal halda səs tonunun istiqamətinin dəyiĢməsi ilə 

əlaqədar deyildir;  
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– hecaya verilən qabarıqlıq səs tonunun səviyyəsinin potensial dəyiĢməsi; yaxud ritmik 

vurğu və kəmiyyət/keyfiyyət qabarıqlığı ilə realizə olunur. Belə ki, vurğu ilə səs tonunun 

birləĢərək bir kompleks təĢkil etdiyindən, demək olar ki, bu kompleks sözdə vurğunun 

dərəcələrini siqnal edən güclü faktordur (11, s. 225). 

A.Gimson sözlərdə hecaların qabarıqlığına təsir edən faktorlar içərisində saitlərin key-

fiyyətini də qeyd edərək göstərir ki, səslər içərisində saitlər samitlərə, sonorlar küylü samitlərə 

nisbətən qabarıqlığa malikdir. Uzun saitlərin və diftonqların reduksiyasız formalarının da qa-

barıqlıqla əlaqəsi vardır (11, s. 227). Beləliklə, ingilis dilində vurğunun təbiətinə dair apardığı 

təhlildən A.Gimson belə bir nəticəyə gəlir ki, danıĢıqda səs tonunun dəyiĢməsi dinləyici üçün 

qabarıqlığı siqnal edən ən ümumi vasitədir. Vurğuya gəlincə, o qeyd edir ki, vurğu tələffüzün 

enerji gücü kimi müəyyən edilsə də, o, danıĢan üçün tələffüzün gücü, dinləyən üçün səsin 

ucalığı olub, qabarıqlığın siqnal edilməsində ən az təsirə malikdir (11, s. 227). 

Ġngilis fonetisti P.Rouç vurğunun təbiəti ilə bağlı bir növ A.Gimsonun fikirləri ilə 

bölüĢərək yazır ki, sözdə qabarıqlıq dörd əsas faktorla yaranır: ucalıq, uzunluq, səs tonunun 

yüksəkliyi və keyfiyyət. Ümumilikdə, bu dörd faktor birləĢmədə və birlikdə hərəkət edir, 

fəaliyyət göstərir. Bununla belə, sözdəki hecalar bəzən yalnız onlardan biri, yaxud ikisi 

vasitəsilə qabardılır. Eksperimental tədqiqat göstərir ki, bu faktorlar bərabər əhəmiyyətə malik 

deyildir. Lakin sözdə ən güclü qabarıqlıq təsiri səs tonunun yüksəkliyi ilə yaranır və uzunluq 

da həmçinin güclü faktordur. Səsin ucalığı və keyfiyyəti hecanın vurğulu olmasına çox az 

təsir göstərir (12, s. 74). 

Beləliklə, yuxarıda aparılan araĢdırmadan aydın olur ki, ingilis dilində söz vurğusunun 

fonetik təbiətinə dair dilçilər arasında yekdil fıkir yoxdur. Bununla belə, ingilis dilinin söz 

vurğusundan bəhs edən fonetistlər güc faktorunu birinci sıraya qoyurlar. Bununla da ingilis 

dilində söz vurğusunun dinamik xarakterə malik olmasını ön plana çəkirlər. 

Ġngilis dilində söz vurğusunun təbiətinə dair fikir müxtəlifliyinin səbəbi, fikrimizcə, söz 

və cümlə vurğusuna eyni prizmadan yanaĢılmanın nəticəsidir. Səs tonunun yüksəkliyinin 

dəyiĢməsi, Q.P.Torsuyevin qeyd etdiyi kimi, cümlə vurğusu üçün xarakterikdir. Söz vurğusu, 

C.Cəfərovun qeyd etdiyi kimi, statik kateqoriya olduğundan səs tonu statik vurğu ilə 

xarakterlidir. Uzunluq komponentinə gəlincə, qeyd edilməlidir ki, ingilis dilində uzunluq söz 

səviyyəsində distinktiv olduğundan, L.R.Zinderin qeyd etdiyi kimi, uzunluq söz vurğusunu 

siqnal edən əsas komponent kimi çıxıĢ etməsi istisna olunur (13, s. 263). Bununla belə, ingilis 

dilində qısa saitlər vurğulu mövqedə vurğusuz saitə nisbətən uzun tələffüz oluna bilər. Ġngilis 

dilində uzun saitlər də müxtəlif fonetik mövqelərdə variativləĢərək aksent, kombinator, ritmik, 

sillabik uzunluqla səciyyəvi olsalar da, tarixi uzunluğunu-distinktiv əlamətlərini saxlayır. 

Biz də ingilis dilində söz vurğusunun təbiətinin dinamik xarakterli olduğuna Ģərik çıxır 

və qeyd etmək istərdik ki, hecanın dinamikliyi ona sərf olunan hava axınının enerjisi, 

artikulator cəhətdən əzələlərin intensiv iĢi ilə ölçülür. Odur ki, müəyyən sözdə hecaların 

qabarıqlığı onlara verilən enerjinin gücü ilə bağlıdır. Sözdə səs tonunun yüksəkliyi və ucalığı 

ilə formalaĢan qabarıqlıq amillərinin əsasında təbii olaraq güc, enerji amili dayanır. Bu 

baxımdan biz ingilis dili söz vurğusunun təbiətinin izahında dinamik (güc) komponentini əsas 

götürürük, digər amilləri ikinci dərəcəli olduğuna tərəfdar çıxırıq. 
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В данной статье рассматриваются взгляды лингвистов на содержание фонетической 

природы словесного ударения. Основная цель статьи – определить природу словесного 

ударения. Мысли таких лингвистов, как П.Рауч, А.Гимсон, А.В.Васильев и др. о фонетической 

природе словесного ударения упоминаются в статье. 
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On the content of phonetic nature of word stress 

Summary 

 

This article deals with the views of linguists on the content of phonetic nature of word stress. 

The main goal of the article is define the nature of word stress. The thoughts of linguists such as 

P.Rouch, A.Gimson, A.V.Vasilyev and others about phonetic nature of word stress are referred in the 

article. 
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ĠNGĠLĠS DĠLĠNDƏ MÜSBƏT-QĠYMƏTLƏNDĠRĠCĠ NĠTQ AKTLARINDA 

QĠYMƏTLƏNDĠRMƏ OBYEKTĠNĠN XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNƏ DAĠR 

 
Açar sözlər: nitq aktı, qiymətləndirmə, bəyənmə, tərif, iltifat, yaltaqlıq 

Ключевые слова: речевой акт, оценка, одобрение, похвала, комплимент, лесть 

Key words: speech act, evaluation, approval, praise, compliment, flattery 

 

Müasir dilçilik nitqin funksional tərəfinin öyrənilməsi, həmçinin ünsiyyət quranların 

nitq davranıĢı ilə də fəal məĢğul olur. Bu iĢdə müsbət qiymətləndirici nitq aktlarında 

qiymətləndirmə obyektlərini təyin etməyə cəhd göstərilməsidir. Bir neçə yaxın, lakin eyni 

olmayan Ģifahi-kommunikativ fenomenləri müsbət qiymətləndirmənin nitq aktlarına aid 

edirik: bəyənmə, tərif, iltifat və yaltaqcasına tərif. Qiymətləndirici nitq aktlarının tədqiqi son 

onilliklər ərzində antroposentrik bir oriyentasiya ilə xarakterizə olunan müasir dilçilik üçün 

böyük maraq doğurur. Qiymətləndirmənin funksional semantikası A.A.Ġvinanın, E.M.Volfun, 

E.B.M.Tsuinin və s. əsərlərində öz əksini tapmıĢdır. Ən çox sosiolingvistik və psixolinqvistik 

əsərlər iltifata (R.K. Herbert, N.Volfson, J.Terner, D.Sperber, D.Uilson və baĢqaları) həsr 

olunmuĢdur. Qeyd etmək lazımdır ki, xarici tədqiqatçılar tərifin hər hansı bir ifadəsini bir 

iltifat kimi təfsir edərək iltifat və tərif arasında fərq qoymurlar. Bu, tərifin faktiki nitq aktına 

həsr olunmuĢ xarici tədqiqatların olmaması ilə əlaqədardır. 

Tərif ifadə edən nitq aktı Ġ.A.Konova, L.I.Kloçko kimi alimlər tərəfindən öyrənilmiĢdir. 

S.V.Volınkina və R.V.Serebryakovanın əsərləri tərif və iltifat ifadə edən nitq aktlarının 

müqayisəli tədqiqinə həsr edilmiĢdir. Yaltaqcasına tərif ifadə edən nitq aktı C.V.Dorda və 

E.S.Petelinanın araĢdırma obyektidir; ikincisi onu tərif ifadə edən nitq aktı ilə müqayisə edir. 

Qeyd edək ki, E.S.Petelina tərif və bəyənmə arasında fərq qoymur və bəyənmənin bütün 

kontekstlərini tərifin nitq aktı kimi təqdim edir. Bəyənmə ifadə edən nitq aktı seçilmiĢ müsbət 

qiymətləndirmə aktları arasında ən az öyrəniləndir. Bildiyimiz qədər, bu günə kimi 

bəyənmənin nitq aktı kimi hərtərəfli praqmalinqvistik təsviri olmayıb. Ən əhəmiyyətlisi 

E.V.YaroĢeviçin bəyənmə konstruksiyası ilə paradiqmatik sintaksis baxımından təĢviq 

konstruksiyalarının müqayisəsi təqdim olunur. Müsbət qiymətləndirici ifadələrinə dair 

tədqiqatçılarda bir çox suallar yaranır, bunlardan biri də bu nitq formasiyalarının 

qiymətləndirmə obyekti ilə fərqləndirilməsidir. Bu problemin həllinə ehtiyac bu iĢin 

aktuallığını müəyyənləĢdirir. Tədqiqatın məqsədi, əsas praqmatik xüsusiyyəti müəyyən edən 

bir obyektin hərəkətlərinin və ya müsbət keyfiyyətin təsnifatı olan bəyənmə, tərif, iltifat və 

yaltaqcasına tərif ifadə edən nitq aktlarıdır ki, bunlar da koordinatlar daxilində həyata 

keçirilir: DanıĢan (qiymətləndirmə mövzusu) – Dinləyici (onun obyekti kimi də çıxıĢ edə 

bilər). Tədqiqatın mövzusu müasir ingilis dilindəki bədii dialoq diskursunda reallaĢan 

bəyənmə, tərif, iltifat, və yaltaqcasına tərif ifadə edən nitq aktlarının funksional və semantik 

xüsusiyyətləridir. ĠĢin məqsədi bəyənmə, tərif, iltifat və yaltaqcasına tərif ifadə edən nitq 

aktlarındakı qiymətləndirmə obyektini fərqləndirməkdir. QarĢıya qoyulan məqsəddən 

aĢağıdakı vəzifələr irəli çıxır: 1) müsbət qiymətləndirici aktları təsnif etmək; 2) müsbət 

qiymətləndirici nitq aktlarının illokutiv məqsədlərini müəyyənləĢdirmək; 3) qiymətləndirmə 

obyektlərini müsbət qiymətləndirici nitq aktlarında fərqləndirmək.  

Bəyənmə, tərif, iltifat və yaltaqcasına tərif ifadə edən nitq aktları illokutiv sinkretik 

aktlardır, çünki eyni zamanda iki və ya daha çox illokusiyanı həyata keçirirlər, bunların 
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arasında birincil və ikincil fərq qoyulmalıdır. Bəyənmə, tərif, iltifat və yaltaqcasına tərif ifadə 

edən nitq aktları ilk növbədə müsbət qiymətləndirici məqsədi ilə həyata keçirilir. Obyektin, 

keyfiyyətlərinin və ya fəaliyyətinin müsbət qiymətləndirici ifadəsi ümumi, dəyiĢməz bir nitq 

aktı məlumatı üçün illokutiv məqsəddir. Müsbət qiymətləndirici aktları həmsöhbətə diqqəti 

göstərməyi tövsiyə edən həm müsbət nəzakət strategiyasını, həm də ―yumĢaldan modal 

paketdə bir ifadə hazırlamağı‖ nəzərdə tutan mənfi nəzakət strategiyasını həyata keçirir (2,     

s. 131). Müsbət qiymətləndirici ifadələr məzəmməti, narazılığı yumĢaltmaq üçün təqdim edilə 

bilər, onlar mövzunu nəzakətlə dəyiĢdirməyə kömək edir və s. Müsbət qiymətləndirici nitq 

aktlarının ifadə və etiket qaydaları ekstralinqvistik kontekstlə müəyyən edilir və bu səbəbdən 

dəyiĢkəndir, müsbət qiymətləndirici ifadə isə daimi xarakterlidir.  

 Bildiyiniz kimi bir dəyər ifadəsi, danıĢanın insanlar, əĢyalar, hadisələr, vəziyyətlər 

haqqında mühakiməsidir (3, s. 200). Bəyənmə ifadə edərkən danıĢan istənilən fikrin, qərarın 

rasionallığını, müəyyən bir obyektin estetikliyini, dəyərini, faydasını bildirir. Tərif ifadə 

edərkən adresant birinin gördüyü iĢin, alınan nəticələrin düzgünlüyünü, dəyərini bildirir. 

Ġltifat ifadə edərkən danıĢan adresantın görünüĢünü və ya fəaliyyətini müsbət qiymətləndirir, 

onları nailiyyət kimi Ģərh edir. Yaltaqcasına tərif ifadə edərkən adresant bunu tərif və ya iltifat 

kimi ötürməyə çalıĢır. Ġltifat və ya tərif ifadə edən adresant yaltaqlanmaq və ya nəzakətə 

əsaslanaraq adresatla münasibətlərdə razılığın qorunması istəyinə əsaslanaraq onu 

həvəsləndirmək niyyətindədir. Eyni zamanda yaltaqcasına tərif edən adresant adresatı təĢviq 

edərək yalnız adresantın öz maraq dairəsində onu hərəkətə təhrik etmək niyyətindədir. 

Qiymətləndirici nitq aktlarının obyektləri həm canlı, həm də cansız obyektlər və mücərrəd 

anlayıĢlar ola bilər. Bir Ģəxs qiymətləndirilirsə, o zaman qiymətləndirmə obyektləri onun 

görünüĢü, geyimi, davranıĢı, zövqü, əxlaqi və intellektual keyfiyyətləri, davranıĢı, hərəkətləri 

və fəaliyyətinin nəticələri ola bilər. Əgər müsbət qiymətləndirmə obyektləri cansız əĢyalar və 

ya mücərrəd anlayıĢlardırsa, bu cür ifadələr bəyənmə olaraq Ģərh olunur. Bəyənmə ifadə edən 

nitq aktında qiymətləndirmə obyekti adresat ilə üst-üstə düĢmür, çünki cansız əĢyalar və təbiət 

hadisələri ilə söhbət aparmaq mümkün deyil: danıĢan yalnız müsbət emosional yükünü 

həmsöhbət ilə bölüĢə bilər. Bəyənmə ifadə edən nitq aktında bəyənilmiĢ xüsusiyyətləri təsvir 

edək: 1. ―You're going to where they're filming, love?‖ the driver asked me, pulling away. 

―Yup.‖ ―Nice day for it‖ (5, p. 86) (hava). 2. The Loxford sign gleamed briefly from the 

black hedgerows. ―Lovely village,‖ Mike Vinson said, ―smashing. I grew up in Harlesden. 

You don't know you're born, growing up here‖ (12, p.82) (məkan). 3. ―I know the one,‖ said 

Lord Naughton. ―Me too,‖ said Ma Gamble. ―It's a beautiful song” (5, p.451) (musiqi 

parçası). 4. ―I just thought we could get a bite to eat and then… see.‖ ―Sounds good,‖ I say, 

as we start walking (7, p.166) (fikir). 5. ―Fascinating!‖ says Kent, taking a sip of tea. ―I 

adore all these quaint old British customs. Do you know any others?‖ (6, p.178) (adət-

ənənələr).  

 Belə ki, daxili, sənət əĢyaları, yeməyin hər müsbət qiymətləndirilməsi bizim tə-

rəfimizdən bəyənmə kimi yozulmur. Əgər otaq, ev, mənzil, bağ, mebel və ya sənət obyektinin 

sahibi ilə söhbətdə müsbət qiymətləndirilirsə, belə bir ifadə bizim tərəfimizdən bəyənmə kimi 

deyil, iltifat və ya yaltaqcasına tərif olaraq sahibinin zövqünə görə Ģərh olunur: ―Thank you,‖ 

I said before she could disappear, ―for showing me your beautiful home‖ (8, p. 109) (Ġltifat). 

Sənət, ədəbiyyat, elm əsərləri yaradıcılarının iĢtirakı ilə müsbət  qiymətləndirilirsə, belə bir 

dəyər ifadəsi də bəyənmə deyil, iltifat və ya yaltaqcasına tərifdir, bu halda nailiyyətdir: 

―About your novels,‖ he said. ―The plots are so well-laid. For instance in The Seventh Child, 

although of course one feels that Edna will never marry…‖ (11, p. 191). Ünsiyyət quranlar 

restorandakı yeməkləri və ya mağazada alınan yeməkləri sevirlərsə və bunu müsbət 

qiymətləndirirlərsə, ünsiyyətlərinin nəticəsi bəyənmədir. Əgər adresant aĢpaza və ya ziyafət 

ev sahibinə yemək barədə müsbət danıĢırsa, deyilən ifadə kulinariya bacarıqları və ya ləzzəti 

və təĢkilati bacarıqları iltifat olaraq adlandırılmalıdır. Müqayisə üçün hər iki vəziyyəti təqdim 
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edirik:  ―This is not just hot chocolate fudge cake, this is –‖ ―Hurrah for supermarket 

puddings!‖ cried Nat, grinning appreciatively as she dived straight in with her spoon. She 

looks so happy in that moment, all traces of the stresses of her work day gone (9, p. 62) 

(bəyənmə). Cümlənin sonu güclü vurğu ilə tələffüz edilir.  ―Now, Mrs. Forsyth, what did 

you think of my meringues?‖ ―So you did make them yourself – they were delicious.‖ 

―Everything is homemade here – I mean the cakes‖ (10, p. 121) (iltifat). Beləliklə, iltifat 

məntiqi vurğu ilə deyilir. Ümumiyyətlə, adresat bir nailiyyət kimi təfsir etdiyi adresantın 

fəaliyyətinin nəticəsi iltifat ifadə edən nitq aktının obyektidir. Bu tezisin illüstrasiyası ob-

yektin ilin müəllimi adına layiq görülən məktəb müəllimi tərəfindən fəth edildiyi bir iltifatın 

ifadəsi ola bilər: ―My point is, I know what an accomplishment winning Teacher of the 

Year is. To be that popular with your students.‖ Davis liked the compliment (4, p. 303). 

Bu cümlədə emfatik enən-qalxan ton üstünlük təĢkil edir. Ġltifat və ya yaltaqcasına tərifdə 

qiymətləndirilən nailiyyətlər arasına evi idarə etmək, evi təchiz etmək, tədbir təĢkil etmək 

bacarığı, həmsöhbətin kulinariya qabiliyyətləri və onun peĢəkar səriĢtəsini daxil edirik. Görü-

nüĢ həm iltifat, həm də yaltaqcasına tərif ifadə edən nitq aktının obyektidir. Ekstralinqvistik 

kontekstin təhlili bu aktları tanımağa imkan verir. (GörünüĢlə əlaqəli obyektlərə bir insanın 

bütövlükdə görünüĢü, davranıĢ tərzi, gənclik, paltar daxildir. Ümumi görünüĢlə əlaqəli bir 

iltifat nümunəsi: ―John! Great to see you! You're looking well, mate. Still selling those 

cars?‖ (5, p.139). Həmsöhbətin paltarına bir iltifat nümunəsi: ―Oh I do love that gold dress, 

Chloe. Ravishing‖ (13, p. 306). Qızının yanında bacısı ilə səhv salındığı iddia edilən 

adresatın anasının gəncliyini də müsbət qiymətləndirən növbəti nümunə yaltaqcasına tərifdir. 

A mother and daughter came over and asked Rex for his autograph. He smiled grandly and 

puffed out his chest. He looked at the obvious mother and said, ―Are you two sisters?‖ She 

giggled as she left. (4, c. 76). Bir iltifat mövzusu adresatın yaĢayıĢ yeri, ev mühiti ola bilər, 

çünki bu obyektlər sahibinin zövqünü əks etdirir. ―How very nice,‖ said Daniel, sitting down. 

He looked round him. ―How comfortable. Tidiness makes me nervous‖ (12, p. 74).  

Bəzi tədqiqatçılar iltifatları həmsöhbətin intellektual və mənəvi keyfiyyətlərinin obyekti 

kimi göstərirlər. Həmsöhbətin keyfiyyətlərinin müsbət qiymətləndirilməsinin tərif aktı və bu 

keyfiyyətlərin reallaĢdırılması olan peĢəkar nailiyyətlərin qiymətləndirilməsinin iltifat aktı 

olduğuna inanırıq. Fərqləndirici iĢarələr, fikrimizcə, bu vəziyyətdə həmsöhbət, ədəb xarakteri 

və ĢiĢirtməyə yönəldilmiĢdir. PeĢəkar nailiyyətlərə ünvanlanan iltifat ifadəsinə aid bir epizod 

gətirək: Polkovnikin, hətta yuxarılar tərəfindən qeyd olunan maliyyə təĢkilatındakı 

əvəzolunmazlığı müsbət qiymətləndirilir: Daniel shook Harry's hand and said, ―Ah. Diocesan 

Board of Finance couldn't do without you, I hear, Colonel Richardson,‖ and Harry said, 

―It's nothing. Nothing at all. Like to do my bit‖ (12, p. 120). Cümlənin tempi olduqca zəifdir, 

diapason isə geniĢdir. Hər iki nitq aktı ĢiĢirtmədən ibarətdir – bütün ünsiyyət iĢtirakçıları 

tərəfindən qəbul olunan bir hiperboldur. Növbəti nümunə ümumi Ģəkildə təqdim olunur, yəni, 

maliyyə problemləri və onların həlli yolları haqqında bir veriliĢdə iĢtirak edən və 

cazibədarlığı, prinsipiallığına inam, insanlarla ünsiyyətdə ilham, səbir və sadəlik, bacarığı ilə 

tamaĢaçıların rəğbətini qazanan Rebekaya bir neçə adresant tərəfindən ifadə edilən tərif: ―You 

know, you're pretty unique, Rebecca,‖ Kent is saying. ―A young, approachable, 

charming girl, with such a high level of expertise and conviction in what you're 

saying”(6, p. 176). Enən-qalxan ton, emfatik vurğu. 

ġəxsin iĢtirakı olmadan zahiri görünüĢü və davranıĢı müsbət qiymətləndirilirsə, belə bir 

açıqlama da tərəfimizdən iltifat deyil, tərif kimi Ģərh olunur, məsələn, aĢağıdakı açıqlamada 

üçüncü bir Ģəxsin, Stivenin arvadının, zahiri görünüĢünün müsbət qiymətləndirilməsi ifadə 

olunur: ―Of course I've seen Stephen Woodruff parading his new wife around in church. 

Pretty one, isn't she?‖ (5, p. 235). Yaltaqcasına tərif ifadə edən nitq aktı tərif və iltifat ifadə 

edən nitq aktları ilə eyni obyektlərə yönəldilir. Yaltaqlıq ən çox ―aĢağıdan yuxarıya‖ 

ünvanlanır, yəni daha yüksək sosial statusu olan həmsöhbətə müraciət olunur. Yaltaqcasına 
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tərif ifadə edən nitq aktı bəyənilmiĢ hərəkətlərlə deyil, adresantın motivasiyasında hesablama 

və Ģəxsi maraqların olması ilə seçilir. AĢağıdakı məzmunda, maddi köməyini hesabladığı 

(adresatın zövqü, vərdiĢləri və fikirləri bəyənilir) milyonerə bankda böyük borcları olan bir 

qızın yaltaqlığını göstərir: ―Well… I was just going to say again how much I love the 

picture you gave Suze.‖ No harm in complimenting his taste again. ―I love horses,‖ I add 

for good measure. (7, p. 200). Nəticə olaraq, müəyyən bir müsbət qiymətləndirmə ifadəsini 

yalnız qiymətləndirmə obyektinin meyarı əsasında təsnif etmək mümkün deyil: qiymətləndir-

mə ifadəsinin kimə ünvanlandığı, habelə adresantın hansı məqsədyönlü hədəfləri təqib etməsi 

nəzərə alınmalıdır. 
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На фоне сотворения совокупных, в значимой мере искусственного происхожде-

ния, языков Европы, составление совместного для всего славянского населения языка 

было закономерным следствием языкового и социального становления. Но для славян, 

по мнению А. Будиловича (1892, II, 1), данный процесс не был закончен (1, с.1). Пре-

пятствовали объединению славян как внешние предпосылки (экспансия немцев, бояв-

шихся объединения славян, перемещение тюркских народов), например и языковые 

конкуренции вначале латинского и греческого, а вслед за тем - новых языков. 

Церковнославянский - это язык интеллектуального славянского населения Византии IX 

в., систематизированный и нормализированный Константином (Кириллом) и Мефо-

дием в 862 г. и адаптированный для записи церковных слов. В нем практически нет 

прямых заимствований из греческого, но большое количество лексических калек, смыс-

ловых модификаций. Заимствована система словопроизводства, синтаксиса, деле-

ние текста на периоды, собственно что с самого начала проделало данный язык сти-

листически гибким и четким. Фонологическая правописание обеспечила ему нетя-

желое вхождение в славяноязычную среду множества государств, где диалекты выделя-

лись ключевым образом фонетически, а нормы синтаксиса ещѐ на сформировались, по-

тому что славянские наречия были бесписьменными. Богослужение по греческому 

чину на славянском языке стало той центростремительной силой, которая служи-

ла объединению славянства, теснимого немцами, тюрками, уграми (8, с. 125, 127). 

Роль церковнославянского временами уподобляют роли готского языка для 

немцев, а Константина и Мефодия ассоциируют с Вульфилой. Оба языка оформились в 

составе Византийской империи, рано оторвались от собственных корней, играли роль 

наддиалектных общих языков. Впрочем готский язык довольно рано вышел из упот-

ребления.  

Тысячелетняя традиция церковнославянского, богатство написанных на нем 

памятников, быстрее, роднят его по его культурной роли со рыцарской латынью (2, 

с.27). Так как у славян никогда не было общец государственности, а значит, - 

и общей культуры. Создание церковнославянского оказалось увлекательной попыткой 

объединения славян под знаменем Византийской церкви. Но этому с самого 

начала мешали приверженцы католицизма. 

С начала существования церковнославянский язык имел  изводы: болгарский, сер-

бохорватский, хорутанский, чехословацкий, русский (Остромирово Евангелие. Избор-

ники 1073 и 1076 гг.). По сумме показателей ближе всего к первоначальному церковно-
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славянскому стоял болгарский извод. Но ни раз из существовавших за это 

время живых славянских языков не имел подобный синтаксической эластичности, 

богатства оборотов, установленной терминологии, как церковнославянский. В 

церковнославянском есть черты, чуждые всем славянским языкам, но они предпо-

лагают совместную базу всех церковнославянских кодексов. 

В период появления церковнославянский был связан с говорами тех пространств, 

где он зародился. С X в. он оторван от родной земли и 9 веков разви-

вался между посторонних, но и схожих говоров. Их неполное фонетическое и морфоло-

гическое соотношение первоначальному типу внесло искусственность в его строи (3, 

с.51, 243, 244). 

В истории церковнославянского языка выделяются три периода: 

1. древний IХ-ХII вв.; 

2. средний XII-XVвв.; 

3. новый - с ХVI в. 

В I период церковнославянский язык достиг максимального распространения, 

внутренней цельности, литературной развитости. Во II периоде он ослабевает на 

западе, востоке и позже – на юге, теряет значение в светской жизни. В III - замирает на 

западе, теряет внутреннюю живучесть на юге, окаменевает на востоке, закрепленный 

книгопечатанием. Его центры: в I период Болгария, во II - Сербия, в III - Россия. 

Разнообразие функций и широта общественного употребления в первый период 

наибольшие. Во второй период у него появляются соперники новославянские 

диалекты, постепенно превращающиеся в самостоятельные языки, независимые от 

церковнославянского. В третий период рамки церковнославянского ограничиваются 

специальным употреблением (литургия, наука). Само его существование тогда было 

возможным исключительно благодаря его русской редакции. 

В I период культурное славянское единство поддерживалось большей частью цер-

ковным методом. С конца IХ в. Болгария стала метрополией церковнославянского 

языка и письменности. Но с 1019 по 1185, вследствие усиления эллинизма, 

наблюдалось владычество византийского над болгарским. 

Таким образом, одна из ведущих языковых конфронтации церковнославянского с 

греческим произошла в пространстве его появления, на территории Византии, как 

следствие усиления эллинизма, подавлявшего своим языком и культурой языки и 

культуры иных народов. Конфронтация церковнославянского с латинским протекала в 

одно и тоже время в различных частях Европы. 

Итальянское и немецкое воздействия раскололи сербско-хорватское единство. 

Сплетский синод в 925 г. составил определение против учения Мефодия и про-

тив отправления в славянских территориях богослужения не на латинском языке. 

Вследствие прозападной ориентации хорватских государей латинизм отвоевал позиции 

у церковнославянского в хорватских областях. В Паннонской епархии (территория сов-

ременной Венгрии) конфликт греко-славянизма и германо-латинизма продолжалась не-

сколько веков. В Х-ХI вв. угорские, польские и русские монахи были единовер-

цами, после ХII в. венгерские монахи становятся большей частью бенедиктинца-

ми. Потому что в античной Угрии преобладало славянское общественность, церковно-

славянский продолжал там применяться как административно-государственный язык. 

В конце X в. церковь в Праге была славянской, но Рим постарался ее латинизиро-

вать. В 973 г. Болеслав II чешский, Мечислав I польский и немецкий прави-

тель Оттон приняли соглашение против славянской церкви. 

Но остатки кирилловских обыкновений сохранялись в Чехии до ХII в. "Разруше-

ние правой веры и замена русской грамоты латинской в Чехах, на Мораве и в Ляхах" 

приписывается пражскому латинскому епископу Войтеху. Болеслав Храбрый по 
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указанию Оттона III ввел в польское богослужение латинский язык, собственно 

что открыло пути к экспансии немцев (4, с.67, 96). 

II период характеризуется кризисом церковнославянского в литературе и умень-

шением сферы его распространения. В 1204 г. Византия разбита крестоносцами. В 

1237-1240 гг. татаро-монголы завоевывают Киевскую Русь. В 1241 г. Русь Угорская 

ослаблена монгольским нашествием. В 1393-1398 гг. Болгария пала под нати-

сков турок. От полного упадка в XIII-XIV вв. церковнославянский язык спасли южно-

славянские писатели, которые продолжали деятельнось и в III период. Так, в Среме 

(область Воеводина), где церковнославянский конкурировал с латинским, в след-

ствии турецкого нашествия в 1526 г. латинство и уния перестали существовать. 

Фрушская гора стала средоточием сербского монашества, а Краловцы престоль-

ным центром сербского патриарха. 

В XIII в. появилось понятие славянорусский для уникальных сочинений в русле 

церковнославянского, но со значительными русскими наслоениями. Сербский извод 

закреплен книгопечатанием в 1493 г., хорватский - в 1483 г. Со второй половины XIV 

в. формируется святогорская школа церковнославянского письма и языка в трех славян-

ских монастырях, также в русском. 

III период характеризуется особенной энергичностью руccких церковных деяте-

лей; когда впоследствии захвата турками Византии центр Воcточного христианства 

переместился в Москву, был проведен ряд церковных реформ, повысивших роль 

церковнославянского языка, в итоге его русский извод вышел на первое место. В XV-

XVI вв. Русь должна была заимствовать писательские силы из Болгарии и Сербии, так 

как татаро-монгольское нашествие задержало ее развитие. Затем, наоборот, Русь была 

источником церковнославянской книжности.  

Церковнославянские книги русского извода (сначала рукописные, а с конца XVI-

ХVII вв. печатные) распространялись у южных славян во время турецкого ига. В ХVIII 

в. сформировался славянорусскосербский язык под воздействием церковного 

и гражданского русского . Киевские учителя, приглашенные сербами, принесли в 

сербскую школу русские учебники по всем предметам. За это время же в Сербии, 

Болгарии и Румынии была принята русская гражданская азбука. Позднее славянорус-

скосербский был вытеснен этническим сербским. Разработанная Вуком Караджичем 

вуковица отстранилась от церковнославянского. Хорваты опасались проникания рус-

ского воздействия. 

Важно отметить, что в ХVІ-ХVII вв. Русь в отношении языка и культуры не бы-

ла единой. Значительным образом выделялись Московская и Югозападная Русь (с цен-

трами в Киеве и Вильне). Развитие Московского государства содейство-

вал быстрой эволюции московского извода церковнославянского языка. По Люблин-

ской унии 1569 г. и Брестской 1596 г. западная Русь была разъединена от Восточной 

присоединена к Польше; результатом этого оказалось проникновение в западнорусские 

области латино-немецкого начала. Воссоединение Украины с Россией в 1667-1688 гг. 

приостановило данный процесса (7, с. 118). Русские из воды церковнославянской 

письменности отличались собиранием и разумной переработкой всего ценного из схо-

жих изводов. Особые миссии посылались в земле иных славян преобретать или же пе-

реписывать рукописи и книги. 

Москва в церковных делах опиралась на всех славян. Для всех славян принимали 

участие Юго-Западной Руси, а также Лаврентий Зизания, основатель Славянской 

грамматики, опубликованной в Вильне в 1596 г. Его Катихизис, изданный в Киеве в 

1645 г., переиздан в Москве в 1649 г.; Мелетий Смотрицкий униатский писа-

тель, автор церковнославянской грамматики (Вильна, 1618); Памва Берында, монах 

Киево-Печерской лавры, создатель "Лексикона славенорусского" (Киев, 1627); 
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Иннокентий Гизель, архимандрит Киево-Печерского монастыря, создатель Синопсиса 

(1678), в котором на с.12 он высказался за единство славянского языка. Русские 

типографии издавали книги для всех славян. В конце ХVIII в. в Венеции, Вене, Будине 

печатаются церковнославянские книги основываясь на московские, киевские 

и другие новорусские изводы в соответствии с нормами Мелетия Смотрицкого. Во все 

периоды существования церковнославянский язык имел общеславянское значение, 

не смотря на то, что в его памятниках были региональные отличия в зависимости 

от нрава местных населений на кирилло-мефодиевскую базу. Кодексы, составленные в 

одном месте, применялись и в иных, что доказывает о славянской взаимности. В церко-

внославянских сочинениях светского характера существуют иноязычные наслоения. 

В ХVIII в. роль церковнославянского слабеет. Следствием этого явля-

ется появление вторых письменных славянских языков: русского, болгарского, 

сербского, взявших на себя важную роль его функций, но не ставших обще-

славянскими. К IIХ в. Церковнославянский изжил себя во многих отраслях социаль-

ной жизни. Несмторя на это, стремление славян к единению сохранилось. Примером 

может быть Й. Юнгманн, основатель новочешской литературы, считавший побе-

ду русских над Наполеоном в 1812-1814 гг. гарантией соединения славянских языков в 

одно целое (5, с.158, 108-110, 329). Иосиф Добровский в 1810 г. Говорил о еди-

ной славянской литературе и церковнославянском языке. По мнению Й. Юнгманна и 

А.Я. Пухмайера общим для всех славян языком, который будет их объединять 

будет русский. 

Однако национальное русское возрождение пришло только во второй половине 

XIХ в. В 1867 г. в Москве состоялся съезд славян, наметивший широкие возмож-

ности славянского единения и, в том числе, - пожелание создать в России общеславян-

скую академию словесных наук. 

Славяноведение как особая дисциплина формируется в начале XIX в. Его основа-

телями считаются Иосиф Добровский и Александр Востоков, также ученик Б. Копитара 

Миклошич. И.И. Срезневский и А.Ф. Гильфердинг принимали участие в сербо-

лужицком возрождении. Немцы назвали серболужицких деятелей панславистами. Что-

бы славяне имели общий язык С.Б. Линде в 1807 г. издал на польском язы-

ке словарь всех славянских наречий. Матия Маяр-Зильский в 1848 г. выдвинул идею 

взаимно-славянского языка с единой большой литературой. 

В 30-е гг. XIX в. стремление к единению всех славян породило несколько теорий: 

Первая теория - теория славянской литературной взаимности (ее автор словак Ян 

Коллар,), в основе которой подразумевалось взаимное чтение книг, издаваемых на всех 

славянских наречиях, обмен книгами и писателями, замена иностранных слов 

славянскими, унификация орфографии на основе славянской латиницы и кириллицы. 

Вторая теория - теория искусственного создания общего языка. В 1826 г. Ян 

Геркель пытался создать такой язык на логической основе. 

Третья теория - теория возвышения одного из славянских языков до роли общего. 

Большинство деятелей, поддерживавших эту идею, в качестве такого языка называли 

русский. Эта теория восходит к идее всеславянства на базе русского языка, выдвинутой 

Ю.Крижаничем в начале ХVII в. В тобольской ссылке хорват Крижанич в течение 20 

лет "исправлял" русский язык, отбирая из него всѐ пригодное для своего проекта (его 

работа опубликована лишь в 1848 г.). Отмечая, что в русском изводе церковно-

славянского 9 слов из 10 - русские, а одно южно славянское, Ю.Крижанич считал 

русский язык ближайшим к искомой норме. Он предложил язык, общий всем славянам, 

без иностранных слов. Но его родной хорватский язык мешал ему дать объективную 

оценку предлагаемому. 
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В 1838 г. Н.И.Погодин писал, что русский без всяких принудительный 

мер станет общим языком для всех славян. Об этом же в 1864 г. писал В.И.Ламан-

ский. Теория Л.Штура и Й.Юнгманна базировалась на роли России и русского языка. В 

1888 г. за русский язык как общий выступил А.И.Добрянский. Считалось, что об-

щие языки не имеют возможности быть врагами частных, ибо само существование их 

поддерживается последними. 

Славянское возрождение XIX в. ставило и терминологические вопросы. К 

примеру, сербский язык в то время брал на себя грецизмы в церковнославян-

ской адаптации, а латинизмы в хорватской. Вук Караджич категорически отка-

зался от этого, и многие термины пришлось создавать по новой, по немецким образцам, 

отдаляясь от собственных традиций и от единства с болгарским и русским языками. 

Проводившаяся в Югославии в ХХ в. терминологическая работа одобряет молодость в 

неустойчивость сербских терминологических систем. А.И.Добрянский в 80-е гг. минув-

шего века, выступал за русский язык в качестве совместного для всех славян, предлагал 

славянам не создавать новые определения, а брать их из русского языка, заменяя соб-

ственные неологизмы русизмами. Однако это предложение это не достаточно кон-

структивно, потому что вуковица в свое время разорвала с церковнославянским, а рус-

ская терминология, напротив, пронизана церковнославянскими элементами (6, с.120). 

Таким образом, церковнославянский язык на протяжении тысячи лет слу-

жил необходимым средством единения славян в церковных делах, в науке, литературе. 

Он содействовал преодолению языковых барьеров, служа общим языком для всех 

славян, выдерживая конфронтацию с греческим, латинским, новыми европейскими язы-

ками. И только становление в его составе новых национальных языков славян-

ских стран привело к его падению и выходу из всех сфер функционирования, не счи-

тая церковной. В науке он оставил немаловажный отпечаток как универсальное средство 

терминообразования, предоставляющее собственные модели и лек-сические нормы. 
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Qədim slavyan dilinin (Cənubi və ġərqi slavyanların dini kitablarının dili)  

slavyanların biləĢməsində rolu 

Xülasə 

 

Qədim slavyan dili (Cənubi və ġərqi slavyanların dini kitablarının dili) min il ərzində 

slavyanların kilsə iĢlərində, elmdə və ədəbiyyatda birləĢmələrində əsas vasitə rolunu icra etmiĢdir. 
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Qədim slavyan dili dil maneələrini aradan qaldırmıĢ, yunan, latın və yeni avropa dilləri ilə 

konfrontasiyaya girərək bütün slavyanlar üçün ümumi dil statusunu qazanmıĢdır. 

Bu dilin elm sahəsində terminlərin yaranmasında, onların modellərinin və leksik əsaslarının 

yaranmasında xüsusi rolu olmuĢdur. 

 

V.V.Aghabalayeva 

The role of the ancient Slavic language  

(the language of religious books of the South and East Slavs) in the knowledge of the Slavs 

Summary 

 

The ancient Slavic language (the language of the religious books of the South and East Slavs) 

has played a key role in uniting the Scythians in church, science, and literature for a thousand years. 

The ancient Slavic language overcame language barriers and became a common language for all 

Slavs by confronting Greek, Latin and modern European languages. 

This language played a special role in the formation of terms in the field of science, their models 

and lexical bases. 
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 СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

РУССКОГО ЯЗЫКА  

 
Ключевые слова: фразеологизм, нормативность, вариант, значение, выражение 

Açar sözlər: frazeologizm, normativlik, variant, məna, ifadə 
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Под влиянием идейно-образной системы художественного произведения, автор-

ского замысла слова могут часто подвергаться семантическим и экспрессивно-

эмоциональным преобразованиям. Обобщенное значение слова конкретизируется, 

уточняется в конкретном контексте, при сочетании отдельного слова с другими 

словами. Речевое окружение слова, определѐнный контекст способствуют выявлению и 

разграничению разных значений слов и устойчивых выражений. Употребляя конкрет-

ные слова в речи необходимо учитывать особенности лексической сочетаемости, т.е. их 

способности соединяться друг с другом. В результате сближения совершенно разнород-

ных слов, слова передают не основное значение, а новое, переносное, порой даже что-

то недопустимое, оригинальное. Например: пробивная икота (из ТВ передачи). – 

«Перестань, наконец-то, икать! Твоя икота пробила стены уже другой квартиры». – «Ну 

что поделаешь? Мы - люди пробивные». Слово «пробивной» имеет свой круг 

сочетания. В прямом смысле «пробивная сила», а в переносном – «пробивной человек». 

В данном случае возникает что-то новое, комическое. Однако это ненормативное 

значение базируется на своем словарном: «пробивная» - значит в этом примере "очень 

сильная и резкая икота". Приведем ещѐ несколько примеров: душевное пиво; сахарная 

голова; правильное пиво (пиво, приготовленное по старым и проверенным рецептам); 

инородная артистка (об актрисе, про которую несправедливо забыли); бешеная плит-

ка (о новой дорогой электроплитке); головной снег (о перхоти). В рассказе Лескова есть 

такое выражение: доить нос. Понятно, что слова "доить" и " нос" несовместимы в 

употреблении. Обычно говорят доить корову. В рассказе же слово "доить" употребля-

ется в том значении, что у героя, когда не хватает слов для выражения мысли, он 

хватается за свой нос, вытягивает его и тогда нужные ему слова приходят в голову. 

Здесь обязательно учитывается роль таких факторов, как контекст, речевая ситуация. 

 В художественном произведении совокупностью различных языковых средств 

выразительности писатель сообщает свой творческий замысел, воздействует на чувства 

и воображение читателя, направляя его восприятие. Среди всех языковых явлений 

особо выделяется использование фразеологических оборотов, которые делают речь 

более красочной, выразительной, образной. "В руках художников слова - писателей и 

публицистов - фразеологизмы становятся одним из действенных языковых средств 

mailto:atr.kuba@mail.ru
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воплощения художественного образа, их используют для создания речевой харак-

теристики героя, для оживления авторской речи» (5, с.148). 

 Стилистическое использование фразеологических единиц писателями и 

публицистами является творческим процессом. В стилистических целях фразеологизмы 

могут употребляться как без изменений, так и в преобразованном виде. При 

использовании фразеологизмов без изменения они выступают в авторском тексте как 

одно из средств, делающих речь более выразительной и экспрессивной, а в речи героев 

произведений - как одно из средств их языково-стилистической характеристики. В 

нормативных вариантах фразеологических единиц сохраняется семантическая 

стабильность оборотов, а в индивидуально-авторских формах утрачивается 

общепринятый характер единицы". (5, с.148,150).  

Для достижения сатирического и иронического эффекта писатели нередко 

используют приѐм обыгрывания фразеологической единицы в плане семантики, 

содержательной стороны выражения. В результате такого обыгрывания взаимодей-

ствуют оба семантических плана выражения, которые рождают двойственные 

ассоциации, семантическую двуплановость, т.е. фразеологизм может восприниматься 

как свободное сочетание, так и в своѐм переносном, образно-метафорическом значе-

нии. Рассмотрим примеры использования фразеологических единиц как свободного 

сочетания слов: 1) Застенчивый Александр Яковлевич тут же, без промедления, пригла-

сил пожарного инспектора отобедать чем бог послал. А в этот день бог послал ему 

бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, жареную курицу. (И.Ильф., 

Е.Петров). 2) В этой части он собаку съел. - Ох, ах, не говорите так, наша мама очень 

брезглива (А.Чехов). 3) Вас, сударь, хотят водить за нос. - Меня... за нос! Нет, да ведь я 

не батюшка, которого матушка охотница была за нос водить. - А разве матушка ваша 

была до этого охотница? - О, превеликая! Бывало, чуть рассердится, то так плотно 

схватит батюшку за нос, что он покраснеет, как рак, царство ему небесное, а когда раз-

веселится, так тоже за нос (И. Крылов). В примерах использован приѐм употребления 

фразеологической единицы одновременно как фразеологизма (устойчивого сочетания), 

и как свободного сочетания слов. Следовательно, происходит переосмысление фразео-

логизма путѐм возвращения ему буквального значения. В одном контексте совме-

щаются свободное и основное значения фразеологизма. Авторы сопоставляют эти 

значения с целью, чтобы раскрыть мотивировку, обнажить внутреннюю форму, 

освежить образность. Одновременное восприятие выражения в прямом и переносном 

значениях достигается чисто ситуативными замечаниями автора.  

 Приѐм семантического преобразования устойчивых сочетаний способствует 

возникновению яркого эмоционально-эстетического восприятия, рождает комический, 

иронический эффект и совершенно иные ассоциации в смысловом отношении. Но 

такого рода изменения не влияют на внутреннюю структуру, первичную форму 

выражения. Таким образом общепринятая нормативная форма остаѐтся неизменной, 

хотя смысл выражения меняется или приобретает иной оттенок.  

 При использовании в стилистических целях в конкретном контексте фразео-

логизм представляется иным. Контекст готовит речевые условия для использования 

выражения сразу в двух сочетаниях - прямом и метафорическом: «…наѐмный кучер с 

щегольскою каретою и лошадьми, коими пускал он городу пыль в глаза, этот удалой 

кучер, говоря я, дожидаясь с нетерпением утра, хочет оказать ему последнюю услугу и 

отвезти его в тюрьму» (И.Крылов). 

 Для писателей фразеологический состав родного языка является неисчерпаемым 

источником речевой эмоциональности. Образность фразеологизмов оживляет обычное 

повествование. Использование фразеологизмов объясняется стремлением писателей 

усилить экспрессивную окраску речи своих персонажей. 
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 В произведениях речь героев также обогащается перифразами-сочетаниями, 

заменяющими собой одно какое-то понятие. Так, например в романе "Двенадцать 

стульев" глагол "умереть" дается различными фразеологизмами с учетом их 

стилистичеcких особенностей: -Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного 

роста, хотя, и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А 

который человек торговый... тот значит, приказал долго жить. А если кто чином 

поменьше, дворник, например, или кто-то из крестьян, про того говорят перекинулся 

или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора 

или из начальства кто, то считаются, что дуба дают (И.Ильф, Е.Петров). Часто в речь 

героев авторы включают литературные цитаты, взятые из определенного широко 

известного источника, в котором эти цитаты являются свободными сочетаниями слов, 

но, попадая в иной контекст, фразеологизируются, выступают как устойчивые недели-

мые единицы. Например: 1. Остап раскрыл глаза и вытянулся. - С добрым утром, Киса, 

- сказал он, давясь зевотой. Я пришѐл к тебе с приветом, рассказать что, солнце встало, 

что оно горячим светом по чему-то там затрепетало. 2. - Ну, сказал Остап, - вам памят-

ник нужно нерукотворный воздвигнуть (И.Ильф, Е.Петров). Таким образом, фразеоло-

гизмы в художественных произведениях и в публицистике представляют собой неис-

черпаемый источник различных стилистических приемов достижения выразительности 

и активно служат установлению контакта между автором и массовым читателем. 

 Часто общепринятое, словарное значение фразеологизма не отвечает 

требованиям авторского замысла. Поэтому он ставит этот фразеологизм в необычное, 

оригинальное стилистическое окружение, в результате чего выражение приобретает 

новые стилистические, эмоционально-экспрессивные свойства. Прием введения 

фразеологизма в иностилевое фразовое окружение создаѐт стилевой контраст и, 

конечно же, комический эффект. Например: Солнце быстро катилось по наклонной 

плоскости (И.Ильф, Е.Петров); значение фразеологизма "катиться по наклонной 

плоскости" - быстро опускаться в моральном, нравственном отношении. Нередко 

писатели и публицисты употребляют в своих произведениях фразеологические 

единицы в трансформированном (изменѐнном) виде. Эти изменения могут касаться как 

семантики (содержания), так и структуры выражений. В этом случае авторы могут 

использовать не весь фразеологизм в полной, известной нам форме, а только лишь 

общий образ, основную идею. В самом тексте фразеологический оборот как целое 

отсутствует, используются лишь отдельные его компоненты с относительно самостоя-

тельным образным значением, которое понятно лишь на основе общего содержания 

фразеологизма. Вот примеры: 1. Мне делается неловко за публику, которая ухаживает 

за литературными болонками только потому, что не умеет замечать слонов (Чехов; ср.: 

слона-то я и не приметил). 2. Самое последнее выеденное яйцо гораздо дороже и ценнее 

вкуса, предлагаемого аскетизмом (Салтыков-Щедрин; ср.: выеденного яйца не стоит). 

Такого рода преобразования с использованием сюжета, образа, идеи полностью разру-

шают первичную структуру единицы. Сам фразеологизм, можно сказать, полностью 

разрушен, сохраняется лишь внутренний образ. И для правильного понимания 

контекста и восприятия его эстетических качеств необходимо знать общенародный 

вариант в том значении и структуре, с каким он употребляется в языковой системе.  

 Возможность переоформления фразеологических единиц в стилистических целях 

допускают многие лингвисты. "Возможные морфологические, синтаксические и лекси-

ческие преобразования фразеологизмов в речи, посредством которых фразеологизм из 

единицы языка становится элементом речи, отличают фразеологизм от слова". (4, с.5) 

Основными возможными способами переоформления устойчивых выражений А.И.Мо-

лотков считает: 1) употребление фразеологизма в необычном для него значении;            

2) употребление фразеологизма в необычной для него форме и 3) контаминацию 
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(совмещение выражений) (3). В своей работе "Английская фразеология" А.В.Кунин (2) 

рассматривает два типа стилистически возможных преобразований фразеологических 

единиц: 1) вклинивание (включение) переменных компонентов без каких-либо 

лексических изменений первичного варианта выражения; 2) деформацию различных 

типов с изменением лексического состава или структуры фразеологизма.  

 Профессор И.Г.Гамидов отмечает: "... разного рода несистемных, ненормативных 

вариантов устойчивых выражений не было бы, если бы в языковой памяти людей не 

были заложены материальные основы инвариантов, их модели" (1,27-30).  

 Языковая реальность, сущность возникновения изменѐнных вариантов 

фразеологизмов заключается, на наш взгляд, в том, что автор (говорящий, пишущий) 

обозначает нетрадиционный компонент смысла, для номинации которого нет других 

знаков в языке или же существующие знаки оказываются неспособными передать 

комплекс экспрессивно-речевого, требующего адекватного обозначения. 

 Использование в стилистических целях обновлѐнных форм фразеологических 

единиц обогащают речь, способствуют появлению новых возможностей для раскрытия 

их экспрессивно-стилистических свойств. 
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Məqalə frazeoloji vahidlərin dəyiĢdirilmiĢ variantlarda iĢlədilməsinə həsr olunub. Müxtəlif 

kontekslərdə frazeologizmlər əsas mənaları və quruluĢları ilə bərabər qeyri-adi, qeyri-normativ məna 

və struktur ilə istifadə olunur. Kontekst frazeologizmlərin müxtəlif mənalarının sərhədlərinin 
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 The article deals with the usage of the phraseologocal units in different changed variants. The 

phraseological units are used with both the principal meaning and structure and the newed, 

extraordinary and occasional variants in the different contexts and conversational situations. The 

phraseological units are mostly expressed as the same time with their new, unnormativ meanings with 

their main meaning in different context and involving with other words. The context causes to 

determine of the borders of meaninqs of phraseologisms. The situation indicates itself, first of all, in 

collidihg of meanings of the primary ana figurative phraseologisms. 
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Лексические пласты любого языка находятся в тесном и непрерывном 

взаимодействии. Разговорная лексика, подобно мощному абсорбенту, втягивает в себя, 

поглощает и перерабатывает лексические элементы из самых разных сфер 

человеческой деятельности: наука, публицистика, литература и искусство, спорт, 

официально-деловые отношения. Это закономерно, потому что разговорная лексика 

используется для ежедневного общения людей в быту. Художественная литература 

всегда была и будет одним из основных источников пополнения разговорной лексики, 

поскольку познаниями в области литературы в той или иной степени обладает 

большинство людей. Лексика любого языка – сложный и постоянно изменяющийся 

механизм. Уровень его развития и происходящие в нѐм изменения обусловлены мно-

гими причинами: общественно-политическим строем, научно-техническим развитием, 

культурой, традициями и менталитетом народа – носителя данного языка. Многое 

зависит также от того, насколько тесные отношения поддерживает этот народ с 

другими странами и насколько велико его влияние на мировую культуру и историю. 

Английская литература XIX века – одно из величайших явлений в истории 

мировой культуры. Она оказала значительное влияние практически на весь 

цивилизованный мир. Даже пушкинский граф Нулин пускался в путешествие только 

«…с романом новым Вальтер Скота…» (1), пусть это и было простой данью моде. Что 

уж говорить о людях действительно просвещѐнных?! Естественно поэтому, что 

английская литература XIX века оставила значительный след в разговорной речи, 

причѐм не только английского, но и других языков. Стиль – это более или менее 

замкнутая языковая подсистема, функции которой заключаются в обслуживании той 

или иной сферы человеческой деятельности. Каждый стиль имеет свои характерные от-

личия, напрямую связанные со сферой его использования. Их называют стилеобразую-

щими чертами. Стилеобразующие черты – сложный комплекс, включающий в себя фо-

нетические, морфологические, лексические, синтаксические, интонационные особен-

ности того или иного стиля. Ёмкое и точное обозначение понятия «стиль речи» дала     

М. Н. Кожина: «Функциональный стиль речи – это своеобразный характер речи той или 

иной социальной еѐ разновидности, соответствующей определѐнной сфере общест-

венной деятельности и соотносительной с ней форме сознания, создаваемый 

особенностями функционирования в этой сфере языковых средств и специфической 

речевой организацией, несущей определѐнную стилистическую окраску» (2, 42). С 

таким определением данного понятия согласна значительная часть языковедов. 

В современной лингвистике принято выделять пять стилей речи: 

1) Научный. Научный стиль обслуживает научно-техническую и образовательную 

сферы. Соответственно тексты научного стиля насыщены терминами, написаны в 

сдержанной и безэмоциональной манере и отличаются тщательным выбором языковых 

средств.        
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2) Официально-деловой. Официально-деловой стиль, применяется в сфере, 

изменяющейся очень медленно – если не считать глобальные социально-политические 

катаклизмы, при которых происходит слом существующего уклада, такие как Великая 

французская революция.      

3) Публицистический. Открытость публицистического стиля обусловлена тем, что 

он употребляется в сфере СМИ. Эта сфера нацелена на отслеживание новостей и 

формирование у общественности того или иного мнения, а стало быть, обязана, во-

первых, чутко реагировать на изменения во всех остальных областях человеческой 

жизнедеятельности и быстро под них подстраиваться и, во-вторых, вызывать у 

аудитории сильный эмоциональный отклик. 

4) Художественный. Этот стиль – истинный хамелеон. В нѐм могут использо-

ваться языковые средства всех остальных стилей речи. Это закономерно, потому что 

сферой употребления художественного стиля является та, которую В. Г. Белинский 

метко назвал «сознанием народа, исторически выражающимся в словесных произведе-

ниях его ума и фантазии» (3). Речь, разумеется, о художественной литературе. 

5) Разговорно-бытовой стиль является самым общеупотребительным, так как 

предназначен для непосредственного общения людей. Этот стиль служит для общения 

людей в быту.           

За последние десятилетия разговорный стиль речи претерпел ряд существенных 

изменений. Благодаря развитию интернет-коммуникаций, которые сейчас доступны 

больше, чем половине населения Земли информация стала быстрее распространяться, а 

доступ к ней стал значительно легче. Как результат, в разговорный стиль с небывалой 

доселе скоростью внедряются элементы, пришедшие из других стилей речи (ДНК, IT-

технологии, пиар, менеджмент, нанотехнологии, бионика, инсталляция). Более того, 

многие элементы разговорного стиля – неважно исконные или заимствованные – 

быстро переходят в разряд интернациональных. Примером могут послужить такие 

слова как blockbuster, bestseller, fanfic,soundtrack и т.д. Сначала они закрепились в 

разговорной речи англоязычных стран, а затем стремительно распространились по 

миру. В наше время разговорный стиль можно сравнить с высокочувствительным 

прибором, практически моментально реагирующим на сколько-нибудь заметные 

изменения, происходящие в любой сфере человеческой деятельности, от политики до 

шоу-бизнеса. Пример – пресловутый Brexit (выход Великобритании из ЕС). Термин 

был изобретѐн Питером Уилдингом в 2012 году и, изначально он относился к 

публицистическому стилю. А уже в 2016 году термин Brexit был включѐн в Оксфорд-

ский словарь английского языка. Сейчас он чрезвычайно популярен в англоязычной 

среде и достаточно употребителен среди большей части образованной публики 

развитых стран. Действительно, не все люди занимаются наукой, политикой, 

юриспруденцией или бизнесом. Но все люди общаются с другими людьми, читают и 

смотрят СМИ, знакомятся с художественной литературой. В результате элементы 

разговорного стиля речи могут перейти в литературно-художественный и публицисти-

ческий стили и, наоборот, элементы публицистического и литературно-художествен-

ного стилей способны перекочевать в разговорный стиль. 

Так было всегда. Например, из литературы Древней Греции и Древнего Рима в 

английский разговорный язык пришли выражения «homeric laughter» – «гомерический 

хохот», оборот берѐт своѐ начало от описания Гомером смеха олимпийских богов, 

«between Scylla and Charybdis» – «безвыходное положение», «the lion's share» –«львиная 

доля»,«the last straw» или «that broke the camel's back»– «последняя капля, 

переполнившая чашу терпения», «sourgrapes» – «зелен виноград», так говорят о том, 

что осуждается из-за своей недоступности (Эзоп); «the golden mean»– «золотая 

середина» (Гораций); «a snake in the grass» – «змея подколодная», скрытый враг. 
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Конечно, количество элементов, заимствованных из той или иной литературы, зависело 

от целого ряда факторов. Так, Англия всегда имела теснейшие политические, 

экономические и культурные связи с Францией. Достаточно вспомнить, что в 1066 году 

Англия была завоѐвана нормандским герцогом Вильгельмом, ставшим королѐм Англии 

под именем Вильгельма Завоевателя и основавшим новую династию Плантагенетов. 

Языком господствующего класса на долгие века стал старофранцузский; только в XIV 

веке знать стала говорить на английском языке и только в 1483 году английский язык 

стал языком парламентских законов. 

Неудивительно поэтому, что в английский язык вошло немало элементов, взятых 

из французской литературы. К примеру, «Appetite comes with eating» – «Аппетит 

приходит во время еды» – это выражение принадлежит одному французскому прелату, 

но в обиход оно вошло после того как его использовал Франсуа Рабле в своей книге 

«Гаргантюа и Пантагрюэль»; «for smb.'s faireyes»или«for the faireyes of smb.» – «ради 

чьих-то прекрасных глаз», не в награду за заслуги, а даром, только из-за расположения 

и привязанности к кому-либо, фраза взята из пьесы Ж.Б. Мольера «Жеманницы»; «to 

pull smb. 's (или the) chestnuts out of the fire for smb.» – с риском для себя трудиться на 

благо другого, не получая при этом никакой выгоды, популярнейшая фраза из басни Ж. 

Лафонтена «Обезьяна и кот»; «an ivory tower»– оторванность от жизни, нездоровая 

мечтательность, знаменитое выражение Ш.О. Сент-Бѐва. Из испанской, немецкой и 

скандинавских литератур элементов в английскую перешло намного меньше 

элементов. Можно вспомнить знаменитые фразы Сервантеса «tilt at windmills» – 

«сражаться с ветряными мельницами» и «the knight of the Rueful Countenance» – 

«рыцарь Печального Образа»; несколько выражений из сказок Г.Х. Андерсена «an ugly 

duckling» – «гадкий утѐнок» и «the emperor has (или wears) no clothes» – «голый 

король». Следующий значительный переход книжных фраз в разговорную речь 

состоялся в елизаветинскую эпоху, когда творила целая плеяда блестящих литераторов, 

самым великим из которых был У. Шекспир. Тогда в разговорной речи укоренилось 

больше ста «шекспиризмов». Рассмотрим некоторые: 

Из «Ромео и Джульетты» в разговорную речь перешло выражение: «a fool's 

paradise» – «призрачное, иллюзорное счастье». Из «Гамлета»: «to cudgel one's brains» – 

«ломать голову»; «to be hoist with one's own petard» – «попасться в собственную ловуш-

ку»; «caviar to the general» – «изысканное блюдо для грубого вкуса» и т.д. Немало фраз 

пришло из «Отелло»: «curled darlings» – «золотая молодѐжь», богатые бездельники; «the 

sea my side» – «неприглядная скрытая сторона», изнанка чего-л. и пр. И из «Макбета»: 

«the milk of human kindness» – сострадание, человечность, бальзам добродушия, букв.: 

«молоко человеколюбия», употребляется в ироническом смысле; «full of sound and fury» 

– «громкие, ничего не значащие угрозы»; « to screw one's courage to the sticking place»–

«отважиться», набраться храбрости и т.д. В XIX веке процесс перехода книжных 

выражений в разговорную речь стал более интенсивным и огромное количество 

английских литературных заимствований перешли в разряд интернациональных. 

Как государству, так и крупным промышленникам и банкирам требовалось 

большое количество грамотных людей для управления вновь захваченными 

территориями и для работы на индустриальных производствах и в банках. Вследствие 

этого школьное образование стало доступным для всех слоѐв населения, да и в 

университет поступить выходцам из низших классов теперь было намного легче, чем в 

прежние времена. Итогом этого закономерного процесса стало принятие в 1870 году 

Закона об общем образовании, согласно которому все дети Соединѐнного королевства 

должны были в обязательном порядке закончить школу. Это было первой причиной, по 

которой в XIX веке произведения художественной литературы стали доступны – и 

интересны – почти всему населению Великобритании. 
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Второй причиной было то, что в результате революционных открытий и 

изменений в полиграфическом производстве книги, газеты и журналы теперь 

производились намного быстрее и стоили в разы дешевле. А значит, теперь их могло 

покупать гораздо больше людей. 

К тому же жанр художественной прозы – являющийся ныне популярнейшим из 

трѐх видов литературы – окончательно сформировался лишь вXVIII веке – а в XIX веке 

переживал эпоху бурного развития. 

Ниже будет приведена подборка выражений из произведений английских 

писателей и поэтов XIX века, прочно вошедших в английскую разговорную речь. Дж. 

Остен: «collins» – «напыщенный, глупый и ограниченный человек». Имя мистера 

Коллинза, одного из персонажей романа «Гордость и предубеждение» стало 

нарицательным. Джордж Гордон Байрон: «(as) merry as a marriage-bell» – «весѐлый, 

жизнерадостный», букв. «весѐлый, как свадебный колокольчик», «Путешествие 

Чайльд-Гарольда». 

Благодаря Байрону крылатым стало выражение «blue stocking» – «синий чулок», 

ироническое наименование женщин-интеллектуалок, всецело поглощѐнных наукой, 

культурой или политикой.. Выражения, популяризированных Кэрроллом: «green like a 

Cheshire cat» – «ухмыляться во весь рот», букв. «ухмыляться как Чеширский кот» и 

«(as) mad as a hatter и (as) mad as a Marchhare» – «не в своѐм уме, окончательно спятив-

ший», букв. «безумный как мартовский заяц», тоже придуманы не им. А. Конан Дойль: 

«Elementary, my dear Watson» – «Элементарно, мой дорогой Ватсон». Р. Киплинг: «the 

tail wags the dog» – подчинѐнный руководит начальником. Как Британия в XIX веке бы-

ла признанной «владычицей морей», так и английская литература в то время занимала 

одно из важнейших мест в литературном мире. Поэтому естественно, что литература 

Великобритании XIX века повлияла не только на литературы других стран, но и на их 

разговорную речь. Конечно, в разных странах степень этого влияния различалась. В 

англоязычных странах это влияние ощущается намного сильнее и прослеживается 

явственнее. Но и в русской разговорной речи его можно проследить. XIX век можно 

назвать золотым веком мировой литературы вообще и английской в частности. 
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N.A.Bağırova 

XIX əsr ingilis ədəbiyyatının danıĢıq nitqinə təsiri 

Xülasə 

 

Ədəbiyyatın həyatın əksər sahələrinin lüğətinə əhəmiyyətli təsirinin səbəbləri nəzərdən keçirilir. 

Nitq üslubları və onların spesifik xüsusiyyətləri müqayisə edilir. XIX əsr ingilis ədəbiyyatından 
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danıĢıq nitqinə daxil olan elementlərin təhlili aparılıb onların xarakterik xüsusiyyətləri öyrənilib. Bu 

elementlər beynəlmiləlləĢmiĢ və ingilis dilli olaraq qalan elementlərə bölünür. Konkret ifadələrin az və 

ya çox populyar olmasının səbəbləri, eləcə də istifadə xüsusiyyətləri öyrənilir. 

 

N.A.Bagirova 

The Influence of 19th-Century English Literature on Colloquial Speech 

Summary 

 

The reasons for the significant influence of literature on the vocabulary of most spheres of life 

are considered. The speech styles and their specific features are compared. The analysis of the 

elements that came into colloquial speech from the English literature of the 19th century was made, 

their characteristic features were studied. These elements are differentiated into those that have 

become international and remain English-speaking. The reasons for the greater or lesser popularity of 

specific expressions, as well as the features of their use, are studied.    
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Прежде чем приступить к описанию роли отрицания – негации в структуре 

простых (т.е. состоящего из простого предложения) пословиц, считаем справедливым 

вспомнить слова В.И.Даля о структуре, компонентном составе пословичного 

выражения. ―Как всякая притча, полная пословица состоит из двух частей: из картины, 

общего суждения и из приложения, толкования, поучения; нередко, однако же, вторая 

часть опускается, предоставляется сметливости слушателя, и тогда пословицу почти не 

отличишь от поговорки; вот примеры полных пословиц: Во времени пождать, у бога 

есть что подать; нет в тебе, так не ищи на селе‖ (6, c.18).  

Таким образом все грамматические категории в пословицах (в том числе и 

категория отрицания) должны быть квалифицированы с учетом потенциального компо-

нентного состава пословиц: (Бойся не бойся), а от участи своей не уйдешь; Сужена 

ряжена не обойдешь и на коне не обьедешь = Суженого и на коне не объедешь; Не все 

коту масленица, (бывает и великий пояс); До седины дожил, (а ума не набрался) и т.д. 

Разберем одну из пословиц для ясности высказанных суждений: ―Суженного и 

конем не объедешь‖. 

С точки зрения чисто синтаксической устроенности данное предложение пред-

ставляет базовый образец отрицательной конструкции: общее отрицание выражено со-

четанием ―не+ глагол-сказуемое‖. Усиление этого общего отрицания достигается час-

тицей и (в смысле ―даже‖). Но усиление отрицания в данном случае факультативно: 

данная пословица имеет употребление и без усилительной частицы частицы и: Сужено-

го конем не объедешь= Сужена= ряжена не обойдешь и на коне не объедешь (1, c.295). 

В последнем примере и выступает в роли сочинительного союза между частями 

сложной конструкции. 

В анализируемом варианте пословицы отрицание имеет несколько иной характер, 

чем, например, в обычных предложениях с таким же общим отрицанием : Завтра ты 

еще нужных сведений не получишь. 

В обычном предложении это общее отрицание имеет фоновую потенцию 

соотносительности с утверждением ―…получишь‖, с которым отрицание коррелирует 

по правилам единой категории ассерции (КУО) и входит в парадигматический ряд 

―негатив-позитив‖. 

Или же такая утвердительная форма не будет соответствовать той экспрессивно-

эстетической функции, которую выполняет отрицание. ―Очень часто народное 

изречение вскрывает явление, - пишет М. А. Рыбникова,- в форме отрицательной, а не 

положительной‖. ―Шила в мешке не утаишь‖… Этот оборот отрицания вызывается 

логической и эстетической потребностью заострить характеристику явления, показать 

его в известной крайности, почти в гиперболе‖ (11, c.14). 
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Подобное видение функции отрицания в пословицах совершенно на наш взгляд, 

справедливо квалифицирует одно из сложнейших явлений общей паремиологии. 

Вместе с тем, если учесть многоликость пословичных конструкций, их 

безусловные связи (во многих случаях) с мифологическими явлениями, то следовало 

бы отмеченную функцию негации осветить также с точки зрения так называемой 

―внутренней формы‖ пословицы, корнями уходящей в мифологические древности. Так, 

в основе когнитивно-психологического видения картины мира, отраженного в 

семантике пословицы ―Суженого и конем не объедешь‖ (вариант-Суженого и на 

кривых оглоблях не обойдешь‖ (7, c.57), лежит ―онтологически отрицательный‖ факт, 

на что указывал еще А. Н. Афанасьев: ―У славян сохранилось множество пословиц и 

поговорок, намекающих на стародавние верования в судьбу, идея которой неразрывно 

связывается с рождением… и смертью человека: … От судьбы не уйдешь; Судьбу на 

паршивом поросенке не объедешь; Суженого и на кривых оглоблях не объедешь и т.п. 

Слово ―судьба‖ одного корня с глаголом ―судить‖, и, следовательно, означает то, что 

присуждено-предопределено человеку … Судьба, следовательно, была не более как 

олицетворение всемогущих, то благотворных, то разрушительных, но всегда 

неотвратимых сил природы‖ (2, c.365-367). 

Именно этой концептуальной идеей неотвратимости и обусловлена функциональ-

ная сущность отрицания в пословицах подобного класса. Обязательность такого рода 

общего отрицания, следовательно, исходит из обязательности воспринимаемой силы, 

которая неподвластна ничему: а еще и существует верование, что Судьба- женщина с 

косой всегда сидит за спиной всадника; поэтому еѐ объехать в прямом смысле стано-

вится невозможно. ―… не объедешь‖ предикатный элемент и с этой точки зрения 

(пространственной локализованности Судьбы) получает свое подтверждение и 

закономерное отрицание. Словом, онтологически негативная картина мира получает 

свое воплощение в соответствующей языковой форме: ―Больше бога не будешь‖ – не 

нуждается в комментариях. 

Такой анализ может стать предметом отдельного масштабного исследования. Нас 

же в данном случае занимают проблемы логико-грамматических функций КУО в 

пословицах различных структур. 

а) конструкции с негативом-предикативом ―нет‖: 

Отрицание ―нет‖ самое многозначное из всех лексико-грамматических средств, но 

в то же время самое конкретное в своем функционировании: оно безлично-

предикативное слово, употребляющееся, как правило, в функции сказуемого (кроме 

случаев субстантивации этого слова): пословица ―На нет и суда нет‖ как раз и сочетает 

две ипостаси слова ―нет‖ – его субстантивацию и его безлично-предикативную 

функцию сказуемого (варианты: нету, нетути) 

Наличие парадигматических форм слова ―нет‖ (не было, не будет, не было бы, не 

будь и т.п.) означает прежде всего то, что это слово знаменательное (еще В. И .Даль 

называл его ―глаголом безличным‖ и указав на этимологию от ―славянского- не есть‖ 

(8, т. II, c.563) и что оно безлично-предикативное, обозначающее отсутствие чего-либо, 

т.е. отрицающее наличие чего – либо. 

―Нет‖ является структурным элементом отрицательного предложения, его 

предикатным ядром. Оно выполняет функцию общего отрицания как в обычных 

предложениях, так и в пословичных конструкциях с той лишь разницей, что в 

паремиоконструкциях оно несколько частотно выполняет функцию, как мы уже 

отметили, субстантивированного существительного, что для структуры обычных 

предложений является (или скорее, признается) окказиональной функцией: Ни твоего 

да, ни твоего нет я никак не пойму. (т/ф Высокие ставки. Одиночество. III-2017). 



 Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022  

 

   95 

В пословицах это слово занимает довольно широкое место: У нас всякого нета 

припасено с лета; Нетом не разживешься; С неба в брюхе не зарычит; Нетом не 

возьмешь и летом; Девичье нет – не отказ, девичье нет дороже естя; Человек родился из 

нета и пойдет в нет и т.п. 

Есть даже деривационный (кроме падежной парадигмы) ряд у слова ―нет‖: 

нетовый, нетный (к ―нету‖ относящиеся): по нетовому полю небылые цветочки; 

нетчик-нетчица-находящийся в нетах, отсутствующий (8, т. II, c.563). 

У утвердительного да деривационные, формоизменительные качества отсутст-

вуют, и оно не противопоставлено по этим качествам безлично-предикативному ―нет‖, 

уступая эти функции слову ―есть‖. Здесь уже проявляются две основные функции 

безлично-предикативного ―нет‖ – а) быть коррелятом ассертивного слова да и б) быть 

коррелятом предикативного слова есть с соответствующими значениями и функциями 

в предложении. 

Тем же значением сопровождаются факты отсутствия (неналичия) в пословицах 

сложной структуры: Коли тут житья нет, так жди перевода на тот свет; И подыму знать, 

что огня нет; В ком добра нет, в том и правды мало и т.д. 

Однако в некоторых случаях (а их намного больше, чем выражение (экспликация) 

словом нет) базовое предикативное слово нет подвергается стилистической и 

поэтической замене, что приводит к расширению семантического поля этого понятия за 

счет приобретения дополнительных оттенков понятийного ядра ―отсутствие‖:  

– Ума палата, да денег ни гроша (по причинам поэтической соразмерности 

элиминируется слово нет, и ни приобретает также и его функцию); У кого денег мало, 

у того и ума не бывало; Разума много да денег нет. 

Как видно, позиция слова ―нет‖ во всех трех приведенных примерах структурно 

универсальна. Разница только в вербальном замещении этой позиции, заполнение 

которой различными формами обусловлено либо поэтико-риторическими факторами 

(1), либо конкретикой рифмовки (мало-не бывало), что видно из формы прошедшего 

времени глагола-сказуемого, не характерного для паремиоконструкций (2), либо же и 

тем и другим факторами при сохранении инвариантного воплощения – самим отри-

цанием ―нет‖ (3). 

Первое предложение не принимает слова ―нет‖, поскольку это предложение 

построено по модели двусоставного и в нем нет позиции для безлично-предикативного 

слова; позиция сказуемого занимается отрицательной личной формой глагола-не 

боится. Структура второго предложения квалифицируется так же: оно двусоставное, 

при подлежащем ―правда‖ (именит. падеж) сказуемое не может быть выражено словом 

―нет‖, здесь допустима другая форма сказуемого- именного отрицательного (не 

судима), означающего в принципе ―не есть судима‖ (если вспомнить, что ―нет‖ 

образовано от ―не ест‖). Что касается третьего примера, то его структура допускает 

использование, структурного применения слова ―нет‖ по той простой причине, что 

предложение построено по модели безличного односоставного предложения с 

предикативным ядром ―нет суда‖: слово ―правда‖ здесь выступает уже не в роли 

подлежащего, а в роли второстепенного члена предложения-дополнения (―на правду‖). 

Так, элементарный анализ вышеприведенных конструкций убеждает в 

бесспорности семантико-структурных взаимодействий между формами отрицания и 

структурацией паремиоконструкций. Это более рельефно видно в противопоставлениях 

утвердительных и отрицательных форм одной и той же пословичной единицы:  

1) Дурака и в алтаре бьют = Дураку и в алтаре нет спуску (7, c.212). 

2) На правде ничего не возьмешь = На правде взятки гладки (7, c.195). 

3) Повар с голоду не умирает = Повар и духом сыт бывает (7, c.141). 
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Таких взаимосоответствующих паремиоконструкций не очень – то много. Если 

составить список этих единиц, то он будет насчитывать несколько десятков образцов, 

но не более, так как тенденция к компактности и поэтико- риторическому 

совершенству – один из основных показателей формирования паремиоединиц.  

Другой причиной не столь распространенности конструкций с ―нет‖ является, 

наверное, то, что обобщенность категории времени (наряду с другими предикативными 

категориями) оптимальнее выражается формой настоящего времени глагола-предиката 

по модели ―не+бывает‖, ―не+суждено‖, ―не+ фразеологичная единица‖ : Дело шутки не 

любит; С делом не шути!; Делай дело не по конец пальцев (52, c.510); Не бывать 

калине малиною; Солнце рукавицей не заслонишь; Не накладно сытного потчевать. 

Следовало бы в этой связи отметить еще один момент: конструкции с ―нет‖ 

бывают как простые распространенные (В Боге нет неправды; На язык нет пошлины; У 

ленивой пряхи и про себя нет рубахи), так и сложные (Когда нет семьи, так и дома нет; 

Как нет в улье матки, так нет и порядку; На дудку есть, а на свечку нет (т.е. денег); 

Дороги твои сорок соболей, а на правду и цены нет и т.п. 

По нашим наблюдениям мы убедились в том, что а) в одной простой конструкции 

слова- предикаты ―нет‖ и ―нельзя‖ не совмещаются; б) каждое из этих предикатных 

слов сочетаются с формантами усиления отрицания, выраженого словами ―нет‖ и 

―нельзя‖: вовсе нельзя, никак нельзя; ничуть, нельзя, нигде нет, совсем нет, (Ничем 

ничего и нельзя сделать; Нет ничего за душой и т.п.). В пословичных конструкциях 

усиленное отрицание по отмеченным моделям встречается редко, они чаще всего 

функционируют в обычных предложениях: ―Здесь одному совсем нельзя управиться‖.  

В простых конструкциях, таким образом, безлично-предикативное слово ―нет‖ 

проявляет некоторую автономность, благодаря, видимо, своему глагольному генезису 

(происхождению). А безлично-предикативное слово ―нельзя‖ такой автономностью не 

обладает: оно выступает всегда в сочетании с инфинитивом: ―Нельзя ждать от природы 

погоды‖.  

в) нет пословичных конструкций с двойным отрицанием (как в обычных предло-

жениях: этого нельзя было не обнародовать). Иначе говоря, паремиологические едини-

цы любой сложности структуры не приемлют модели двойного (тройного) отрицания. 

Поэтому мысль В.Н.Бондаренко о логической равнозначности ―двойного отри-

цания и его утверждения‖, но которые в экспрессивно эмоциональном отношении 

отличаются – не совсем корректна (4, c.135). 

б) паремиоконструкции с отрицательной частицей ―не‖. 

Эти конструкции представлены в целом ряде реализаций: 1. К нашему берегу не 

привалит хорошее дерево; Боязливой корове бог рог не дает; Счастье легко на помине 

не бывает. 
2. Деньгами души не выкупишь; На нищем не ищут (На нищем ничего не 

сыщешь). 

3. Про нужду закон не писан; Голому разбой не страшен; Свято место не будет 

пусто. 
4. Бедность не порок; Убожество не грех; Запас мешку не порча.  

5. С богатым не тягайся; От тюрьмы да от сумы никто не отрекайся 

6. Не от добра дерево листья роняет; Не из корысти собака кусает, а из лихости; 

Наше авось не с дуба сорвалось (т.е. не бестолковое);  

7. Никакое худо до добра не доведет; Вся свадьба песни не стоит; 119 Никакая 

невеста сама в дом не придѐт. 

Примеры из блока (1) показывают сочетания не с глагольными сказуемыми в 

различных временных формах-настоящем, будущем временах (прошедшее время для 

простых предложений не характерно). Обобщенная семантика пословичных единиц 
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задает и временную форму глагола-сказуемого: панхроническому (общевременному) 

смыслу пословиц, как правило, служат формы будущего или настоящего времени (не 

привалит, не дает, не бывает). Доминантный формой глагола-сказуемого при негации 

считается форма настоящего времени, для которой весьма характерно значение 

обобщенного (панхронического) времени при обобщенном субьекте (всякий, никто) и 

обобщенном пространстве (панлокальности) (5, c.144-147). Словом, форма настоящего 

времени оказывается инвариантной в выражении отмеченной выше семантики 

обобщенности. Все другие формы времени (реальные и ирреальные) при таком 

раскладе обслуживают этот инвариантный смысл временной протяженности. Особенно 

широкое распространение в этих отрицательных конструкциях получили единицы с 

глаголом-сказуемым с обобщенно-личным значением (см. единицы блока 2). Эти 

конструкции, как правило, строятся по модели односоставных обобщенно-личных 

предложений, которые стали, наряду с моделями блока (1), самыми распространенны-

ми среди отрицательных предложенческих структур; элементарное сравнение синони-

мических паремий (их даже можно считать вариантами-дублетами) ―На нищем нечего 

искать‖, ―На нищем ничего не ищут‖, ―На нищем ничего не сыщешь‖ показывает 

доминантную позицию конструкции с обобщенно-личным сказуемым ―не сыщешь‖. 

Конструкция именно с этой формой сказуемого встречается во многих сборниках – ―На 

нищем ничего не сыщешь‖ – отрицание, на наш взгляд, задает также и форму 

предиката конструкции (будущее время с обобщенно-личным значением). Такое 

заключение мы сделали после сопоставления утвердительных форм конструкций с 

такой формой глагола (Хватит Кондрашка, далече уйдешь; помирать станешь – 

крякнешь) с отрицательными формами (Век живучи не усмехнешься) только из 

рубрики ―жизнь-смерть‖ сборника пословиц В.И.Даля. Соотношение получилось такое 

– 34 отрицательных конструкций типа (Перед смертью не надышишься) против 16-ти 

утвердительных форм пословиц (Перед судьѐй да перед смертью замолчишь). 

Системный характер пословичного предиката с частицей не обнаруживается и в 

том, что создание отрицательной ―не-конструкции‖ имеет достаточно широкий 

диапазон не только в глагольных предикатах (сказуемых), но и в именных группах (см. 

примеры блоков 3 и 4). 

Прослеживается здесь следующая цепочка: пословичный предикат как вершина 

конструктивного дерева конструкции выражется как (а) типичными глагольными 

формами, так и (б) типичными адективными? (только краткими) формами, а также (в) 

субстантивным словом: Счастье легко на помине не бывает (личный глагол); голому 

разбой не страшен (прилагательное качественное), Про нужду закон не писан (краткое 

причастие); Бедность не порок; запас мешку не порча (существительные как именные 

части составного именного сказуемого). 

Отмеченные формы отрицательных предикатов, следовательно, являются базовы-

ми, поскольку они функционируют также в структуре сложных предложений, участвуя 

в структурации последних в таком же объеме, как и в простых (см. об этом ниже). 

Другая модель функционирования отрицательной ―не-конструкции‖ представлена 

в паремиоединицах с отрицательным предикатом-императивом (см. примера блока 5). 

Сразу отметим, что характер императива в данных конструкциях не адекватен 

характеру и семантике первичного императива в побудительных обычных предло-

жениях, где этот императив (положительный или отрицательный – неважно) носит 

печать прямого побуждения к действию (как приказ), относительной активизации чьих-

либо действий (при просьбе, например), некоторой запретитильной семантики 

ситуативно-обобщенно воздействия (Под краном не стой! – Надпись на грузовых 

кранах), семантики некоторой условности (в сложных предложениях: Щепетки волос 

лиса не пожалей, остался бы хвост у ней) и т.п. В паремиоконструкциях императивная 
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форма предиката, особенно отрицательного, всегда сопряжена с обобщенным значе-

нием назидательности, сентенциозности, которые фактически закрепляют за паремией 

―фразеологизированное значение‖ – ―не следует‖, ―не рекомендуется‖, ―нельзя делать 

…‖ и т.д.  

Примечательно то, что языковые (системно-закрепленные) формы утвердитель-

ных конструкций почти всегда сопровождаются целым рядом антонимических единиц 

с отрицанием: 

1. Захотели от каменного попа железной просвиры = У каменного попа и 

железной просвиры не выпросишь = Не выпросить у каменного попа железной 

просвиры = От каменного попа – ни железной просвиры (7, c.111; 8, т. III, c.508). 

2. Прошива дороже шубы = Шуба вычинки не стоит = Шуба прошивы не стоит = 

Шуба заплатки не стоит (7, c.123). 

3. Спасибо пустое слово; Спасибо не кормит, не греет = Спасиба на хлеб не 

намажешь = Из спасиба шубы не сошьѐшь = Спасибом сыт не будешь = Спасибо за 

пазуху не положишь = Спасибо домой не принесешь (52, 136). 

Из простого сравнения видно, что ―провербальное пространство‖ (термин 

Ю.И.Левина) отрицательных конструкций намного шире, чем у их утвердительных 

коррелятов. Видимо, здесь происходит некоторая нейтрализация ассерции в 

утвердительных конструкциях с сохранением и выдвижением презумпции (в 

понимании Е.В. Падучевой – (9, c.24-27). Утвердительные формы ―Прошива дороже 

шубы‖, ―Игра стоит свеч‖ и т.п. базируются только на презумпции, а отрицательные 

формы базируются на отрицании этой презумпции в срезе актуализации ассерции. 

Видимо, это и является причиной столь эффектного системного применения отрицания 

в этих общеотрицательных единицах с функтором не в сочетании с предикатом.  

Эти конструкции так же, как и структуры с нет и ―нельзя‖ не допускают 

―реконструкции‖ на двойное отрицание и иные разновидности кратного отрицания, 

сохраняя возможность включения механизма лишь усиленного отрицания: Никакие 

слезы горю не помогут; Из ничего ничего и не сделаешь и т.д.  

в) Паремиоконструкции с отрицательной частицей ―ни…ни‖ 

Достаточно большая группа паремиоединиц в русском языке конструируется на 

базе отрицательной (двойной) частицы ―ни…,ни‖:  

Это сочетание выступает в паремиях в двоякой роли: в роли отрицательной 

двойной частицы и в роли двойного разделительного союза.  

Первая роль проявляется на фоне и материале поговорочных выражений, в струк-

туре которых ―ни..,ни‖ выступает функтором (функциональным элементом) ―раз-

водящим‖ минимум два противопоставленных слова или словосочетания по значению:  

1. Ни в дышло, ни в оглоблю; Ни в корень, ни в пристяжку;  

Ни два, ни полтора; Ни к селу, ни к городу; Ни кожи, ни рожи, не виденья; Ни 

кола, ни двора; Ни от ветру затулья, ни от дождя покрышки; Ни сучка, низадоринки.  

Иначе говоря, эти ―полуноминативно-полупредикативные‖ сочетания сформиро-

вались на базе проявления закона языковой экономии: ―Ни рыба, ни мяса‖ выглядит 

номинативным сочетанием не только потому, что в нем нет глагола-сказуемого (не 

считается, нельзя считать, не является), но и благодаря конструктивному воздействию 

отрицательного сочетания ―ни…,ни‖, выполняющего, как мы уже отметили в 

предыдущей главе, три функции – отрицания, усиления этого отрицания и специфи-

ческого выполнения функции предиката. Третья функция становится реальной 

постольку, поскольку позиция предиката является типизированно-отрицательной, т.е. 

принадлежит безлично-предикативному слову ―нет‖ или его эквивалентам; Сравним: 

Ни богу свечка, ни черту кочерга = Он не годится ни богу свечкой, ни черту 

кочергой; Ни рожи, ни кожи, ни виденья (у кого-то) нет; Ни конь без узды, ни 
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богатство без ума = Ни коня без узды, ни богатства без ума не удержишь (не 

удержать); невозможно удержать) и т.п.  

Мы не разделяем мнения В.Н.Бондаренко о том, что частица ни выполняет лишь 

усилительную функцию (4, c.129). 

Как видно, ―реставрированные‖ исходные сложносочиненные предложения 

включают части (предикативные) единицы модельных типов – определенно-личные, 

безлично-инфинитивные, просто безличные, определенно-личные:  

Ни к селу, ни к городу не приложимо, не применимо – (безличные);  

Ни коня, ни возу, ни что на воз положить (безлично-инфинитивные); 

Ни в затычки, ни в подтычки ему не годится (определенно-личное); 

Ни дать, ни взять, ни продать (невозможно-инфинитивное); 

Ни от каменя плода, ни от вора добра не дождешься (обобщенно-личные); 

Ни себе не гож, ни людям не пригож (обе части – определенно-личные) и т.д. (1, 

c.235-236). 
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A.T.HəĢimi 

Sadə cümlə modeli üzərində qurulmuĢ atalar sözlərindəki inkar 

Xülasə 

 

Məqalə sadə cümlə modeli üzərində qurulmuĢ atalar sözlərindəki inkara həsr edilmiĢdir. 

Məqalədə ―ни ... не‖ inkar hissəciyi olan cümlələr təhlil edilir. Həmçinin bu konstruksiyalı atalar 

sözləri və zərbi-məsəllər də analiz olunur. Qeyd edilir ki, rus dilində olan ―нет‖ inkarı bütün leksik və 

qrammatik vasitələrin ən çoxmənalısıdır, lakin eyni zamanda öz fəaliyyətində ən konkretidir. ―Нет‖ 

inkar cümləsinin struktur elementi, onun predikat özəyidir. O, həm adi cümlələrdə, həm də atalar söz-

ləri konstruksiyalarında ümumi inkar funksiyasını yerinə yetirir, yeganə fərqlə ki, paremiokonstruk-

siyalarda, artıq qeyd etdiyimiz kimi, bir qədər tez-tez əsaslı isim funksiyasını yerinə yetirir, bu isə adi 

cümlələrin quruluĢu üçün təsadüfi funksiyadır. 
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A.T.Hashimi 

Negation in proverbs built on the model of a simple sentence 

Summary 

 

The article is devoted to negation in proverbs built on the model of a simple sentence. The 

article analyzes sentences with a negative particle ―neither ... not‖. And proverbs and sayings with this 

construction are also analyzed. The negation of ―no‖ is the most ambiguous of all lexical and 

grammatical means, but at the same time the most concrete in its functioning. ―No‖ is a structural 

element of a negative sentence, its predicate core. It performs the function of a general negation both 

in ordinary sentences and in proverbial constructions, with the only difference that in paremio-

constructions it somewhat frequently performs the function of a substantive noun, as we have already 

noted, which for the structure of ordinary sentences is (or rather, is recognized) an occasional function. 
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Известно, что объектом лингвистики является изучаемый язык или языки. В 

нашем случае это неродственные (чешский и азербайджанский) языки, принадлежащие 

к разным языковым группам – западной группе славянских языков и огузской группе 

тюркских языков. Названные языки являются территориально отдаленными языками, 

не имеющими прямых исторических контактов. Однако история тюркских народов (к 

которым принадлежит азербайджанский народ), позволяет говорить об ориентализмах 

(и в частности, тюркизмах) в чешском языке. Речь как об отдельных лексемах (kazach, 

sofa и др.), так и об фразеологических единицах и идиомах с ориентализмами и 

восточными мотивами.  

Поиск в том или ином языке следов национального менталитета способствовало 

тому, что современное языкознание сформировало актуальную сегодня антропоцентри-

ческую парадигму с человеком в центре научных исследований. Нет человека вне 

языка и и вне способности порождать и воспринимать речь (Человек с патологией речи 

также находится в речевой ситуации, в процессе коммуникации. Однако способ ее 

порождения и восприятия иной и в этом случае он отличается от нормального речевого 

потока). И поскольку человек и язык являются взаимно обусловленными понятиями, то 

можно предположить, что можно и нужно интерпретировать семантическую систему 

языка сквозь с учетом исторических и культурных составляющих. Наличие таковой 

парадигмы прослеживается в формулировке темы нашей статьи по лексике обрядов 

азербайджанского и чешского народов, как совокупности неких традиционных 

действий человека, носящих символическое значение.  

Суть самой парадигмы ученые рассматривают в четырех ракурсах:  

1) язык как «зеркало» человека; 
2) человек как составляющая акта коммуникации; 
3) язык в процессе познавательной деятельности (когнитивистике) человека; 
4) язык в «индивидуальном мозге» (по Б. Де Куртене).  
Схематично суть антропологического аспекта можно метафорически заключить в 

словосочетании человек говорящий. 

Антропологическая составляющая любого лингвистического исследования 

должна заключаться в том, чтобы рассмотреть язык как производное от культуры того 

или иного народа (или народов), как составляющая ее значимая часть, без которой 

данный язык не может существовать, ибо это залог формирования культурных кодов. 

Лингвистическая подоснова данной проблемы заключается в определении места 

человека в его культуре, места человека как языковой личности в той культурной 

традиции, к которой он принадлежит. 
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Лингвокультурологический и антропологический аспекты являются взаимо-

обусловленными. О межпредметных связях языка и культуры вряд ли можно сказать 

лучше В.А.Масловой, считающей что язык «теснейшим образом связан с культурой: 

он прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее».  

Язык и культура – составляющие лингвокультурологического аспекта нашего 

исследования. Речь о языке как феномене культуры определенного народа. В этом 

ракурсе обрядовая лексика является тем основанием, которая в плоскости системных 

отношений позволит успешно провести контрастивный анализ. Поскольку единицы 

обрядовой лексики являются элементами культуры, то наше исследование актуально и 

в аспекте лингвокультурологии, ибо изучение языка вне истории и культуры, вне 

менталитета и образа жизни не представляется верным. Нет сомнения, что этническое 

самосознание как осознание членами этноса группового единства и, тем самым, 

отличие его от других этнических групп, выраженное в языке, и есть предмет 

этнолингвистики. Можно говорить об общности этнического сознания конкретного 

народа, относительной общности в семье родственных народов. Именно этнолингвис-

тика позволяет реконструировать по данным языка историческую этническую террито-

рию, а также восстановить по данным языка ее материальную и духовную культуру 

определенного этноса. 

Если мыслить масштабно, то культура человечества есть совокупность отдельных 

этнических культур. По своей сути действия разных народов, отвечают удовлетворение 

одних и тех же потребностей. А, следовательно, можно говорить об универсалиях. Т.е. 

культурная информация может быть как общечеловеческой (универсальной), так и 

сугубо национальная (специфической/индивидуальной).  

Если же приложить это к семейной обрядности, являющейся объектом нашего 

исследования, то человек выражает в речи такие события своего жизненного цикла как 

рождение, свадьба, смерть и др. В этих действиях этническое своеобразие опреде-

ленного народа проявляется по-разному оплакивают ли они умершего, приобщают ли 

новорожденного к вере, празднуют ли свадьбу и т.д. Так каждый из них проявляет 

важнейшие культурные этностные черты, которые затем отражаются в языке, а точнее, 

в его лексических и грамматических единицах. 

Мы уже говорили о том, что конечной целью изучения лексики в 

этнолингвистическом аспекте является составление целостной картины языка как 

выражения этнокультуры народов. Исследования такого содержания дают ключ к 

системному анализу лексики обрядовых ритуалов, позволяет вычленить их специфику, 

отражающую все стороны социальной жизни народа (рождения, образа жизни, 

бракосочетания, траура и т.п.), позволяющие соприкоснуться с культурой его обряда, с 

зарождением и формированием его ритуалов и традиций и называющих их единиц 

обрядовой лексики. Подобное исследование невозможно без учета межпредметных 

связей с рядом лингвистических и смежный с лингвистикой наук как лингвистика и 

этнолингвистика, этнография, история языка, фольклор диалектология и т.п. И наше 

исследование в этом смысле не может быть исключением.  

В языкознании этнолингвистика и социолингвистика определяются как смежные, 

но противоположные по хронологическому охвату отрасли: считается, что этнолинг-

вистика оперирует рассматривает в современном материале отражение исторических 

фактов, в то время как социолингвистика оприрует сугубо синхронным, т.е. раасмат-

ривает современные языковые факты в аспекте сегодняшней духовной культуры. Пред-

мет социолингвистики В.Н.Телия определяет как «живые коммуникативные процессы 

и связь используемых в них языковых выражений с синхронно действующим ментали-

тетом народа» (6). 
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При исследовании системных связей чешской и азербайджанской обрядовой лек-

сики мы будем обращаться к материалам указанных отраслей знания. Одним из совре-

менных направлений науки о языке является когнитивная лингвистика, изучающая 

«особенности усвоения и обработки информации с помощью языковых знаков» (5, с. 7).  

Если мы говорили об антропологии как о науке о человеке и его культуре, рамках 

системы социокультурных отношений, то следует отметить и наличие такого такого ее 

направления как когнитивная антропология со своей системой символов, познания 

мира. Именно в языке, по мнению представляющих это направление ученых. 

заключены познавательные категории, которые составляют суть культуры. Естествен-

но, что обнаружение межпредметных связей когнитивной антропологией и когни-

тивной лингвистикой не представляет особых трудностей. В.А.Маслова говорит о том, 

что «когнитивная лингвистика возникает на базе когнитивизма в рамках современной 

антропоцентрической парадигмы, существенно расширяющей горизонты лингвисти-

ческих исследований. В конце ХХ в. назрела необходимость посмотреть на язык с 

точки зрения его участия в познавательной деятельности человека» (4, с. 9).  

Вместе с лингвокультурологией, когнитивная лингвистика является направлением 

антропоцентрической парадигмы. Изучение научной литературы по соответствующей 

тематики позволило нам увидеть, как антропоцентрическая «диада «язык-человек» 

преобразуется в когнитивной лингвистике в триаду «язык-человек-сознание», а в 

лингвокультурологии – в конструкцию «язык-человек-сознание-культура» (7, с. 133). 

Для когнитивной лингвистики язык является механизмом, учавствующим в про-

цессе познания. Ключевым понятием, которым оперирует данное направление, явля-

ется понятие когнитивного концепта. Ключевым понятием, которым оперирует лингво-

культурология является лингвокультурный или культурный концепт. Исследование 

обоих концептов актуально для языкознания последних десятилетий (2). Всякий 

концепт имеет свое воплощение в языковых единицах.  

В аспекте когнитивной лингвистики исследуемые нами системные отношения 

языковых средств (лексем) семейной обрядовой лексики позволяют проследить путь 

языковой единицы от ее словарной фиксации до контекстного функционирования. А 

это есть ничто иное как исследование данной лексики в парадигматическом и 

синтагматическом аспектах. 

Подобный аспект исследования привлекает ученых многих отраслей знания. Ведь 

речь идет о языке, неотрывно связанном с сознанием и интеллектом, и в силу этого, 

являющемся кладезем сведений о них. Базовой единицей, т.е. единицей менталь-

ной информации когнитивной лингвистики является понятие концепта, в который 

представляет собой достаточно емкую единицу мышления. Акад. Д.С.Лихачев отмечал, 

что количество концептов в том или ином языке различно и находится в прямой 

зависимости от богатства и содержательности материальной и духовной культуры, 

литературы, фольклора, религии, истории народа (1).  

Данный аспект лингвистического исследования актуален и в нашей статье, ибо 

осмысленные человеческим сознанием единицы обрядовой лексики представлены в лек-

сико-фразеологических системах обоих языков. Так, когнитивный анализ лексики се-

мейной обрядности чешского и азербайджанского языков показывает, что базовые кон-

цепты, представленные в их структуре на знаковом уровне, носят системный характер. 

Таким образом, если принять во внимание тот факт, что у подавляющего 

большинства народов логика человеческого мышления одна и та же. А также то, что 

человек один и тот же, вне зависимости от того, где и как он живет, то современное 

антропоцентрическое языкознание и когнитивистика весьма логично нацелены на 

выявление и интерпретацию мышления и психологии народа.  
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S.A.Qurbanova 

Mərasim leksikasının öyrənilməsinin antroposentrik, linqvokulturoloji,  

koqnitiv və etnolinqvistik aspektləri 

Xülasə 

 

Məqalə mərasim leksikasının öyrənilməsinin antroposentrik, linqvokulturoloji, koqnitiv və etno-

linqvistik aspektləri həsr olunmuĢdur. Təhlilin linqvistik komponenti bu dil probleminin öyrənilməsi-

nin aktuallığının ekstralinqvistik əsaslandırılması ilə ahəngdar Ģəkildə bağlıdır. Çex və Azərbaycan 

dillərinin daxili mütəĢəkkil leksik sistemlərində lüğət vahidləri sabit əlaqələrlə əlaqələndirilir. Sistem 

elementlərinin leksik qruplarda qruplaĢdırılması isə müxtəlif sosial, mədəni və digər amillərdən asılı-

dır. Beləliklə, sistemli Ģəkildə təĢkil edilmiĢ çex və Azərbaycan mərasim leksikasının linqvistik tədqi-

qatlara antropoloji yanaĢma nöqteyi-nəzərindən nəzərdən keçirilməlidir ki, bunun əsasını insana, onun 

mənəviyyatına və etnik mentalitetinə müraciət kontekstində vahidlərin öyrənilməsi təĢkil edir. Bu 

yanaĢma təzadlı və sistem-struktur dilçilik tədqiqatlarında harmonikdir. Bu və ya digər semantik 

sistem onun daĢıyıcılarının tarixi və mədəniyyəti, etnik təfəkkürü və psixologiyası nöqteyi-nəzərindən 

nəzərdən keçirilir. 

 

S.A.Gurbanova 

Anthropocentric, linguoculturological, cognitive  

and ethnolinguistic aspects of the study of ritual vocabulary 

Summary  

 

The article is devoted to the problem of anthropocentric, linguoculturological, cognitive and 

ethnolinguistic aspects of the study of ritual vocabulary. The linguistic component of the analysis is 

harmoniously connected with the extralinguistic justification of the relevance of studying this 

language problem. In the internally organized lexical systems of the Czech and Azerbaijani languages, 

lexical units are interconnected by stable relationships. And the grouping of system elements into 

lexical groups depends on various social, cultural and other factors. Thus, systematically organized 

Czech and Azerbaijani ritual vocabulary should be considered from the standpoint of an 

anthropological approach to linguistic research, the basis of which is the study of units in the context 

of addressing a person, his spirituality and ethnic mentality. This approach is harmonious in the 

studies of contrastive and system-structural linguistics, i.e. one or another semantic system is 

considered from the point of view of the history and culture of its bearers, from the point of view of 

their ethnic thinking and psychology. 
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Слово просторечие известно в русском языке с XVI-XVII вв. в значении «простая 

речь». Русское просторечие легло в основу складывающегося в XVIII начале XIX вв. 

литературного языка нового времени. С формированием в рамках русского литератур-

ного языка разговорной речи границы просторечии стабилизировались. С этого момен-

та сложились формы соотношения и взаимодействия между просторечием и лите-

ратурным языком, что привело к образованию литературного просторечия – границы 

между литературным языком и разговорным (4, 402).У разговорной и просторечной 

лексики много общего, «поскольку их объединяет устная форма, неподготовленность, 

неофициальность и непосредственность общения», но «просторечие находится за 

пределами литературного языка, а разговорная речь – одна из функциональных 

разновидностей» (6, 20). 

Лингвистический феномен просторечия, представляя собой актуальную 

исследовательскую проблему, до настоящего времени не имеет точного определения. 

Исследователи Л.П.Крысин, В.Н.Шапошников, В.В.Колесов, Г.Н.Скляревская, 

В.В.Химик и др. рассматривают просторечие неоднозначно. По мнению Л.П.Крысина, 

просторечие реализуется в устной форме, и сфера его функционирования здесь весьма 

узкая (3, 54). Просторечие может отражаться в художественной литературе, куда 

просторечная лексика вводится по характерологическим мотивам. Такой подход к 

просторечию содержится в определении О.С.Ахмановой: «Просторечие – это слова, 

выражения, обороты, формы словоизменения, не входящие в норму литературной речи; 

часто допускаются в литературных произведениях и разговорной речи для создания оп-

ределенного колорита» (1, 368). Для просторечия характерны экспрессивно-сниженные 

оценочные слова с оттенками от фамильярности до грубости, имеющие в литературном 

языке нейтральные синонимы(4, 402). 

Согласно русской лингвистической традиции, существует классификация лексики 

«разговорное – просторечное – областное». Просторечие занимает промежуточное 

положение, с одной стороны, смешиваясь со сниженным разговорными словами и 

выражениями, с другой стороны, примыкая к местным диалектам. Вместе с тем 

лексикографический аспект разговорной, просторечной и областной лексики 

показывает существующее несоответствие традиционной классификации «разговорное 

–просторечное – областное» (7, 91). 

Н.Ю.Шведова в предисловии к девятому изданию «Толкового словаря» 

С.И.Ожегова разъясняет, что с течением времени многие просторечные слова вошли в 

разговорную речь носителей литературного языка; в этой связи помета «просторечное» 

была заменена пометой «разговорное» (5, 7).  
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Современный подход к пониманию просторечия представлен в работе В.В. 

Химика(8). Определяя просторечие в целом как сочетание общеупотребительной части 

социолектов, элементов говоров, вульгаризмов, обсценной лексики, он выделяет 

современное городское просторечие. Это согласуется с основными положениями о 

просторечии известного лексиколога и лексикографа С.И.Ожегова: «слово свойственно 

нелитературной городской разговорной речи, содержащей в себе немало диалектных 

слов, слов жаргонного происхождения, новообразований, возникающих для характе-

ристики разнообразных бытовых отношений» (5, 5). Городское просторечие, занимаю-

щее промежуточное положение между литературным языком и многочисленными со-

циолектами, является передающей средой для речевых некодифицированных единиц в 

литературный язык. Таким образом, городское просторечие представляет собой разно-

родные отклонения от норм литературного языка, представленные в речи горожан.  

В.В.Химик условно выделяет две разновидности просторечия: социальное 

«внелитературное» и функционально-стилистическое «литературное» просторечие (8). 

Социальное «внелитературное» просторечие представляет речь малообразован-

ных людей, и для него характерны нарушения норм русского литературного языка на 

всех его уровнях. Функционально-стилистическое просторечие широко используется в 

художественном и публицистическом дискурсе. Его отличает нормированность на всех 

уровнях языка, кроме стилистического. 

Изучение функциональных особенностей и типологии просторечия в 

современном русском языке не утратило своей актуальности и в настоящее время. 

Важными представляются вопросы изучения просторечия в курсе лексикологии, 

поскольку многие просторечные слова известны студентам и находятся в их активном 

запасе, но мало используются при выполнении различных упражнений, а также при 

лингвистическом анализе художественного текста.  

Художественный текст – это сложное коммуникативное явление, состоящее не 

только из авторской речи, но и из речи персонажей. Им свойственны и стилистическая 

маркированность, и определенные грамматические модели, и своеобразный лексикон, 

который имеет внешнюю (диалоговую) и внутреннюю (несобственно-прямую речь) 

форму. Автор показывает героя как языковую личность, которая в специфической 

языковой форме отражает социальные и этические составляющие личности (2, 48 ). 

Просторечная лексика используется для выражения особенностей речи в ситуа-

циях, связанных с выражением эмоционального, экспрессивного состояния, настроения 

героя; в ситуациях оценки рассказчиком предметов и явлений действительности. 

Выбор лексических единиц и их функции в тексте определяются авторской интенцией.  

Автор может использовать грубовато-экспрессивные слова,характеризуя речь 

людей: «Балабол пузатый, вот он кто, – раздраженно откликнулся Мага» [Ганиева А.А. 

Вечер превращается в ночь (2010))
1
. В состав подобной лексики входят грубые или 

бранные слова, которые во многих случаях дают говорящему возможность сознательно 

противопоставить себя обществу культурных людей: «Ну, ты, химик-любитель, жри, 

давай, свое мороженое быстрее, а то из-за тебя к обходу не успеем, – раздраженно 

бросила она…» [М.Зосимкина. Ты проснешься. Книга первая (2015)); «Жри, чтоб я 

видела, а я на работу!» [Т.Соломатина. Мой одесский язык (2011)); «Хотел я ей по 

роже звездануть, но, слава богу, удержался» [Е.Сухов. Делу конец –сроку начало 

(2007)) и др. 

В отдельных случаях автор введением просторечной единицы указывает на 

низкий социальный уровень героя и его невысокую речевую культуру: «– Видно, я 

                                                 
1
Здесь и далее цитатный материал отобран из Национального корпуса русского языка. Электронный 

ресурс. Режим доступа: https://ruscorpora.ru/new/search-main.html 
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етот полтинник сама в карты вчерась продула» [Б.Евсеев. Евстигней // «Октябрь», 

2010); «Пусть не хоронится энтот соловей, скажи…»[А. Приставкин. Вагончик мой 

дальний (2005)). 

Эмоциональное «содержание»просторечия позволяет выразительно показать 

отношение (чаще всего, отрицательное) к какому-либо предмету, человеку, явлению: 

«Дверь открылась, пригибая голову от косяка, в комнату втиснулся сильно пузатый 

прапорщик Романов» [В.Ремизов. Воля вольная // «Новый мир», 2013); «Это был 

низкий, пузатый человек с рыжей щетиной на красных щеках, с короткими, 

выставленными в разные стороны руками» [В. Панкратов. Шестое января, вторник // 

«Волга», 2015); «Генка по натуре – просто мелкий пакостник» [Т.Сахарова. Добрая фея 

с острыми зубками (2005)); «Товарищи курсанты, среди нас есть один мелкий 

пакостник, из-за которого страдает вся смена» [О.Селедцов. Учебка (2002)) и др. 

Автор может вводить в художественный текст собственно-просторечные 

единицы, нелитературность которых объясняется тем, что они не рекомендованы к 

употреблению в речи культурных людей. Многие из подобных слов уходят из речи 

современного горожанина, но еще сохраняются в употреблении сельского жителя: 

давеча, загодя, небось, отродясь, счас, вечерять, гоношить, давешний, далече, знобкий, 

зоревать, испить, кликать, намедни, родимый, осерчать, охочий, привечать, птаха, 

солоница, студеный, хворь и т.п. Средством художественного описания эти слова 

становятся потому, что современный носитель литературного языка ощущает их связь с 

речью сельского жителя и с особым деревенским укладом жизни. Приведем примеры: 

«Все типа меня казаки собрались – ни лошадь, ни шашки отродясь не видели» 

[А.Моторов. Преступление доктора Паровозова (2013)): «– Никакого шовинизма у Вари 

отродясь не было» [Н. В.Нестерова. Неподходящий жених (2013)); «Счас плиту 

почистим – так и насидишься на ней!» [Б. Евсеев. Евстигней // «Октябрь», 2010); 

«Когда?» – «Счас прям». И диспетчер отключилась» [М.А.Кучерская.Кукуша. Пасхаль-

ный рассказ (2008)); «Ладно, добрался – и слава богу, – постановил дед. – Давайте 

вечерять. Кухонный стол был просторен» [Б.Екимов. Рассказы // «Новый Мир», 2002); 

«– Ну давайте вечерять, пока уха не остыла» [С.Романов. Парламент (2000)) и др. 

Кроме речевой характеристики героя, просторечие может восприниматься как 

элемент словоупотребления повествователя-автора. Просторечное слово используется 

как стилистическое средство для придания речи шутливого, пренебрежительного, 

иронического, грубоватого и т.д. оттенка. Часто эти слова являются выразительными, 

экспрессивными синонимами слов из литературного языка: «Хозяин гостиницы, где все 

мы жили, симпатяга с фиолетовым носом, заявил, что скоро вернется его жена…» 

[А.Макушинский. Город в долине (2012)); «У другого, наоборот, масса энергии, он –

пробойный, в нем чувствуется административная хватка, он пройдет всюду и добьется 

всего» [Э.Рязанов. Подведенные итоги (2000)). Просторечным единицам симпатяга и 

пробойный соответствует слова из литературного языка добряк (общеупотребитель-

ное)и пробивной (разговорное).  

В контекстах (1) и (2) слово папашка приобретает иронический и 

пренебрежительный оттенок при обозначении отца героев: (1).«– Все, Маш. Ушел твой 

папашка. Выходи» [А.Клепаков. Опекун // «Волга», 2016); (2). «Молодому сколько-то 

там светило, но его папашка отмазал, он же генерал…» [А.Б.Сальников. Отдел // 

«Волга», 2015). В контексте (3) слово папашка имеет значение «пожилой человек» и 

использовано с уничижительным смысловым оттенком: (3)«Шел бы ты, папашка, 

отсюда и чучело свое забери, посетителей отпугивает» [Н. Дежнев. Принцип 

неопределенности (2009)) и др. 

Таким образом, в современном русском языке до настоящего времени актуальны-

ми являются проблемы определения просторечия и соотношения его с разговорными 
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единицами, а также вопросы авторской мотивировки использования просторечия как 

стилистического и характеризующего средства выразительности в художественном 

тексте. 
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Müasir rus dilində və bədii mətndə sadə xalq dilinin xüsusiyyətləri 

Xülasə 

 

Məqalədə müasir rus dilində və bədii mətndə sadə xalq dili istifadəsinin xüsusiyyətləri nəzərdən 

keçirilir. Müəllif sadə xalq dilinin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar alimlərin müxtəlif fikirlərini təhlil 

edir. Bədii mətndə sadə xalq dilinin rolu və funksiyaları müəyyən edilir. Sadə xalq dili XIX əsrdə 

yaranmıĢ rus ədəbi dilinin əsasında qoyulmuĢdur. Sadə xalq dili danıĢıq üslubuna yaxın olsa da, lakin 

ədəbi dilin funksional variantlarına aid deyildir. Sadə xalq dili danıĢıq dili və yerli dialektlər arasında 

ortaq mövqe tutur. Əsasən, Ģəhər əhalisinin nitqində təqdim edilən və ədəbi dil normalarından fərqli 

bir dil formasıdır. Sadə xalq dilinin iki növünü fərqləndirirlər: sosial və ədəbi. Sosial növündə ədəbi 

dil normalarına riayət olunmur. Sadə xalq dilinin ədəbi növündə isə yalnız üslub normaları qorunur. 

Sadə xalq leksikası qəhrəmanın emosional, ekspressiv vəziyyətini ifadə edən hallarda – gerçəkliyin 

obyektlərini və hadisələrinin qiymətləndirilməsi hallarında istifadə olunur. 

 

Kh.A.Huseynova 

The specifics of the vernacular in the modern Russian language and literary text 

Summary 
 

The article discusses the peculiarities of the use of vernacular in modern Russian and literary 

text.The author analyzes the different points of view of scientists about the definition of vernacular. 

The role and functions of vernacular in a literary text are revealed. The simple national language was 

laid in the basis of the Russian literary language, which arose in the XIX century. Although the simple 

folk language is close to the spoken style, but does not belong to the functional variants of the literary 

language. Simple folk language occupies a middle position between spoken language and local 

dialects. It is a form of language that is presented mainly in the speech of the urban population and is 

different from the norms of the literary language. They distinguish two types of simple folk language: 

social and literary. In the social type, the norms of literary language are not observed. Simple folk 

lexicon is used in cases that express the emotional, expressive state of the hero; in cases of assessment 

of objects and phenomena of reality. 
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Процесс глобализации во всех сферах жизни, в том числе в культуре и искусстве, 

способствует сближению национальных литератур, людей, говорящих на разных 

языках. Развитию этого процесса помогает художественный перевод, который, возник-

нув на определенном этапе, является показателем становления новых литературных 

взаимосвязей между народами. Каждая нация развивается на основе своего духовного и 

культурного богатства, путем внедрения достижений литератур других народов. Таким 

образом, именно художественные переводы способствуют духовному сближению 

наций и народностей в мире. 

Обращение к переводу национальных произведений подчеркивает значимость и 

ценность произведений той или иной литературы. Безусловно, большая роль в 

укреплении литературных взаимосвязей принадлежит переводчикам, перед которыми 

стоит дилемма: точный перевод или формальная точность. 

Известный переводовед А.Д.Швейцер определяет перевод, как: «Однонаправ-

ленный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации, при 

котором на основе подвергнутого целенаправленному («переводческому») анализу 

первичного текста создается вторичный текст (метатекст), заменяющий первичный в 

другой языковой и культурной среде; процесс, характеризуемый установкой на 

передачу коммуникативного эффекта первичного текста, частично модифицируемый 

различиями между двумя языками, между двумя культурами и двумя коммуникатив-

ными ситуациями» (1). 

Важнейшей задачей переводчиков является сохранение жанрового и стилевого 

своеобразия при переводе с неродственных языков, хотя, как правило, многие переводы 

выполняются с подстрочников. Об этом пишет практик и теоретик перевода А.Шариф, 

справедливо отмечая, что самую ответственную и трудную часть работы приходится 

делать переводчику, составляющему подстрочный перевод. При этом от переводчика 

требуется знание оригинала, истории, этнографии, колорита времени, особенностей 

языка, речи персонажей и т.д. 

Переводчик в достаточной степени должен владеть двумя и более языками, 

творческим художественным вкусом, энциклопедическими знаниями в области 

страноведения и талантом правильно донести до читателей эпоху, быт, нравы, образ 

мышления народа, а также стиль переводимого произведения. 
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В переводческой практике необходимо учитывать функциональные особенности 

двух языков, в том числе диалектизмы, национальный колорит, иностранные слова и 

т.д. В связи с этим надо отметить следующие специфические черты, предъявляемые к 

переводу художественного текста: достоверность перевода оригинала; не нарушать 

стиль и метод автора произведения и не отклоняться от основной идеи произведения, 

при этом не допускать вольность при переводе; сохранять особенности национального 

колорита переводимого произведения; придерживаться точности в изображении 

нравственно-психологического состояния образов, созданных автором и достоверности 

в художественном изображении их; сохранение основной идеи, духа оригинала и т.д. 

А.Шариф являлся первым переводчиком таких писателей Азербайджана, как 

Дж.Джабарлы, М.С.Ордубади, Мирзы Ибрагимова, Сулеймана Рагимова, Мехти 

Гусейна и др. Он очень внимательно относился к выполнению подстрочного перевода, 

сыграв важную роль в популяризации и правильной интерпретации духа и смысла ряда 

произведений азербайджанской литературы. 

В своих статьях А.Шариф рассматривает проблемы художественного перевода, 

отмечая недостатки «тройного» перевода. 

Так, произведения Низами Гянджеви первоначально были переведены с фарси на 

русский, а затем на азербайджанский язык, который, таким образом, стал уже 

«третьим» языком в этом процессе. А.Шариф считает предпочтительным подстрочный 

перевод с оригинала с последующей корректировкой. В цепочке «тройного» перевода, 

в данном случае с фарси на русский, а затем на азербайджанский (причем разными 

авторами – С.Вургуном, Расулом Рза, Абдулла Шаиком и др.), теряется колорит 

оригинала. Как нам кажется, каждый из поэтов-переводчиков привносит в эти 

переводы своеобразие поэтического видения. 

Своеобразие тройного перевода с азербайджанского на русский язык, его 

преимущества и недочеты мы можем продемонстрировать на примере перевода 8-ой 

картины пьесы «Вагиф» (1937) С.Вургуна. Автором подстрочного перевода фрагмента 

из пьесы является А.Шариф, поэтический перевод выполнен А.Адалис. 

Подстрочный перевод эпизода из драмы «Вагиф» являлся своего рода вспомо-

гательным материалом, способствующим окончательному переводу тем, что на его 

основе появлялась возможность выбрать подходящий и правильный в определившемся 

контексте смысл. В приведенном ниже фрагменте А.Шариф точно и стилистически 

верно передал содержание отрывка и характер взаимоотношений между Каджаром и 

его подданными. 

Эпизод из оригинала: Səməd Vurğun. Əsərləri. Altı cilddə. B., 1963, IV cild, s.82-83. 

Səkkizinci Ģəkil. 

Remarka: Qarabağ. Şuşa qalası. Xan sarayı. Qacarın kef məclisi. Məclisdə əyanlar 

bəylər iştirak edirlər. 

 

 Qacar 

 (böyük bir qürurla) 

 Keçdi pəncəmizə gözəl Qarabağ, 

 Öpsün qılıncımı hər qaya, hər dağ. 

 Mən Qacar nəsliyəm, Ģahlar Ģahıyam, 

 Mən də yer üzünün bir Allahıyam. 

 Gərək biz qoymayaq daĢı daĢ üstə,  

 Atın yığın – yığın leĢi baĢ üstə! 

 Mənim vicdanım da, qəlbim də qandır. 

 Dünya qan üstündə bir xanimandır!... 
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Vəzir 

 Buyruq sizinkidir, adil hökmdar, 

 Sizdə fəzilət də, ədalət də var. 

 ġeyx 

 Ey böyük hökmdar! Ey ulu Qacar! 

 Sizdəki qüvvətə baĢ əyir dağlar. 

 Biz də sayənizdə ömür sürürük,  

 Bu fani aləmdə ağ gün görürük. 

 Sizə kömək olsun böyük yaradan, 

 Bu müqəddəs kitab, müqəddəs Quran. 

 Qacar 

 Rəqqasələr gəlsin! 

 Remarka: Rəqqasələr oynayır. Qacar onların birini öpür. Birdən qizin döşündən geri 

itələyərək. 

 Deyirlər Ģirindir busənin dadı, 

 O da kor bəxtimə qismət olmadı... 

 (xanəndələrə kinayə ilə) 

 Belə deyirlər ki, ağladır yeri 

 Sizin Qarabağın xanəndələri. 

 Hünəriniz varsa, bir rast oxuyun! 

 

Подстрочный перевод Азиза Шарифа. Из архива А.Шарифа. Фонд №255, опись 

№4, дело №350, с.33. 8-я картина. («Литературный Азербайджан», 1966, №3, перевод, 

посвященный 60-летнему юбилею поэта) 

Ремарка: Крепость Шуша. У Каджара кутеж. Сановники. 

  

Каджар: (с большой спесью) 

Попал к нам в лапы прекрасный Карабах. 

Пусть целует мой меч каждый враг, каждая гора. 

Я из династии Каджар, я шахов шах. 

Я бог всей земли. 

Мы не оставим здесь камня на камне. 

Бейте, разрушайте, валите труп на труп, 

И совесть моя и сердце мое залиты кровью, 

Весь мир зиждется на крови. 

 Визирь: 

Воля ваша, великий повелитель, 

В вас есть и могущество и справедливость 

 Шейх: 

О, великий повелитель, великий Каджар! 

Горы склоняются перед вашей силой. 

И мы существуем в вашей сени, 

В этом бренном мире счастливо живем. 

Да поможет вам великий творец, 

Эта святая книга, священный Коран. 

 Каджар: 

Позвать танцовщиц. 

Ремарка: Танцовщицы танцуют, одну из них Каджар обнимает, целует и вдруг 

отталкивает от себя). 
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Говорят, сладки поцелуи, 

И это недоступно мне, несчастному. 

Ремарка: Певцам с иронией 

Говорят, что земля плачет, 

Когда поют ваши карабахские певцы. 

Если вы можете, пропойте «раст». 

  

На основе подстрочника, сделанного А.Шарифом, составлен поэтический перевод 

А.Адалис. 

Из книги: Самед Вургун. Избранные произведения. Л., 1977, с.598-599. 

(перевод А.Адалис) 

 

 Картина первая. 

Крепость Шуша. Пир у Каджара. Придворные. 

 Каджар: (входя) 

В руках моих прекрасный Карабах. 

Здесь каждый камень эту руку лижет, 

Здесь учится свободный жить в рабах 

У шахиншаха. Ниже! Ниже!Ниже 

Склоняйся, мир! Проходит царь царей,  

Завоеватель. 

 (Про себя) 

Почему же снова 

Томит меня тревога?...Что такое? 

Я только что как будто счастлив был?... 

 (Вазиру) 

Понятно ль им, что это царь царей? 

 (Указывает на себя) 

О, только бы разрушить край скорей, 

Чтоб труп лежал на трупе ровно, плотно… 

Мне кажется, что этот пир уныл… 

Иль празднуют лениво, неохотно? 

 Вазир 

Великий царь! Всѐ в доброй воле вашей! 

Вы совершенство, справедливость вы. 

 Шейх 

О шах! Мы славим за блаженной чашей 

Каджаров древний род. Враги мертвы. 

Святого рода вы. О шах, потомок, 

Посланец бога! Вот Коран святой: 

Он светит мудрым средь мирских потемок. 

Благословляем вас Кораном. 

 Каджар 

Стой! 

Зовите женщин пляшущих! Зовите 

Поющих женщин! Только пожирней! 

 Танцовщицы пляшут 

 (Иронически – музыкантам) 

Еще толкуют, что всесильна песня, 

Что ваши карабахские певцы 
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Владык как будто заставляли плакать? 

Так спойте же и мне о Кер-оглы, 

Коль хватит наглости у вас, кувалды! 

Ха! Песня, музыка, любовь...Смешно! 

 

Сопоставительный анализ текстов оригинала, подстрочника А.Шарифа и 

поэтического перевода А.Адалис дает возможность отметить, в какой мере перевод 

может отдаляться от оригинала и, тем самым, не соответствовать или, наоборот, 

приближаться к нему. 

Так, строки «Mən Qacar nəsliyəm, Ģahlar Ģahıyam, / Mən də yer üzünün bir 

Allahıyam», передающие гордыню и спесь, точно отраженные в подстрочнике, 

опущены в переводе А.Адалис. «Вольное» отношение переводчика к оригиналу и 

подстрочнику, приводит к искажению образа деспотичного Каджара, олицетворяющего 

жестокость, в душе которого нет места сомнениям и тревоге. Однако А.Адалис вносит 

в свой перевод дополнения, передающие обратное состояние героя : «Почему же снова 

/Томит меня тревога?...Что такое?/ Я только что как будто счастлив был?...». 

Такого рода вольность мы замечаем и при переводе эпизода, когда Каджар в 

оригинале пьесы и в подстрочнике просит «позвать танцовщиц». В переводе А.Адалис 

это выглядит так: «Зовите женщин пляшущих! Зовите / Поющих женщин! Только 

пожирней!». Здесь также появляются фразы, отсутствующие в оригинале : «Так спойте 

же и мне о Кер-оглы,/ Коль хватит наглости у вас, кувалды!/ (фраза, передающая 

презрительное обращение к музыкантам ) /Ха! Песня, музыка, любовь.Смешно!» 

Приведенный нами пример подстрочного перевода А.Шарифа и вольного 

перевода А.Адалис наглядно показывает точность и близость к оригиналу подстрочни-

ка и «вольное» изложение в стихотворной форме поэтического перевода. В результате 

налицо выигрыш подстрочника и искажения в передаче нравственно-психологического 

состояния образов, изображенных драматургом в поэтическом переводе. 

Та же самая проблема прослеживается и в переводе хрестоматийного произве-

дения С.Вургуна «Азербайджан» (1935). 

С.Вургун страстно любил природу своего родного края. И, конечно, всем сердцем 

любил он людей, населяющих его. Вот почему с таким глубоким чувством рождались 

его лирические стихи о родном Азербайджане. 

Стихотворение «Азербайджан» было переведено на многие языки мира, в том 

числе и на русский язык. 

Для сравнения сопоставим два перевода этого стихотворения: перевод с 

подстрочника А.Адалис и перевод с оригинала, сделанный Вл.Кафаровым. 

  

Текст оригинала: 

Çox keçmiĢem bu dağlardan, 

Durna gözlü bulaqlardan; 

EĢitmiĢəm uzaqlardan 

Sakit axan arazları; 

SınamıĢam dostu, yarı... 

El bilir ki, sən mənimsən, 

Yurdum, yuvam, məskənimsən, 

Anam, doğma vətənimsəm! 

Ayrılarmı könül candan? 

Azərbaycan, Azərbaycan! 

Mən bir uĢaq, sən bir ana, 

Odur ki, bağlıyam sana: 
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Hankı səmtə, hankı yana 

Hey uçsam da yuvam sənsən, 

Elim, günüm, obam sənsən! 

Из книги: Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Bakı, ―Azərnəşr‖, 1966,227s., s.25  

  

Перевод А.Адалис: 

Я ходил по горам, я глядел меж лугов 

В журавлиные очи родных родников; 

Издалека выслушивал шум тростников 

И ночного Аракса медлительный ход… 

Здесь я дружбу узнал, и любовь, и почет. 

Можно ль душу из сердца украсть? – Никогда! 

Ты – дыханье мое, ты – мой хлеб и вода! 

Предо мной распахнулись твои города. 

Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан, Азербайджан, Азербайджан! 

На горах твоих кудри белей молока, 

Как чадра, укрывают тебя облака, 

Над тобою без счета промчались века, 

От невзгод поседела твоя голова… 

Как ты много терпела – и снова жива. 

Из книги: Самед Вургун, в двух томах. Баку, «Азернешр», 1976 

 

Перевод Вл.Кафарова: 

Я проходил в горах не раз 

И родники встречал у нас 

Прозрачней журавлиных глаз, 

И слушал воды тихих рек, 

И выбирал друзей навек. 

Ты, люди это знают, мой 

Очаг исконный, кров родной, 

Нерасторжимы плоть с душой, 

И нам единый жребий дан, 

Азербайджан, Азербайджан! 

Я – сын, земля моя, ты-мать, 

Друг другу мы с тобой под стать, 

И где бы, сколько б ни летать, 

Гнездо мое земное – ты 

Мой дом, жилье родное – ты. 

Из книги: Векилов С.Ю. Лирика (стихи и отрывки из поэм), Б., Гянджлик, 1986, 

224с., c.12  

 

Мы видим, как перевод А.Адалис далек от оригинала и насколько в выигрыше 

перевод Вл.Кафарова, сделанный с оригинала. Вл.Кафаров – поэт, свободно 

владеющий русским и азербайджанским языками, поэтому он смог так точно и 

выразительно передать все чувства поэта, воспевающего красоту людей и природы. 

Перевод Вл.Кафарова полностью соответствует оригиналу. В нем сохранены 

ритм, гармония, последовательность, интонация стиха С.Вургуна. Каждая строфа 

оригинала, состоящая из пяти строк, сохранена в переводе. 

Перевод А.Адалис сделан из подстрочника. Язык перевода тяжело воспринима-

ется на слух, читатель не чувствует всей глубины любви поэта. Так, к примеру, фраза: « 
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Я ходил по горам, я глядел меж лугов», слово «тростник» полностью отсутствуют в 

оригинале. Слово «araz» - у поэта как «плавное течение тихих рек», но не как название 

реки, А.Адалис переводит как название реки Аракс (для сравнения – у Вл.Кафарова :«И 

слушал воды тихих рек»). 

Что касается второй строфы, смысл перевода А.Адалис не соответствует 

оригиналу добавлением таких фраз, как «Никогда!», «Ты мой хлеб и вода» и т.д. На 

протяжении всего процесса перевода А.Адалис нарушает стройность строки и, тем 

самым, искажает смысл и содержание всего стихотворения. 

Итак, мы еще раз подчеркиваем мысль о том, насколько важно знание 

переводчиком в совершенстве языка оригинала и того языка, на который переводится 

данное произведение. 

В современном азербайджанском литературоведении большое значение придается 

проблемам взаимосвязи и взаимовлияния литератур. Одной из важных проблем 

является перевод национальной литературы на языки мира. Если переводы выполнены 

качественно, выигрывают от этого и авторы, и сама переводимая литература. Однако, 

если переводы поверхностные, совершенно далекие от духа и буквы первоисточника, 

то теряется интерес не только к авторам, но и к литературе этих народов. Произведение 

автора считается признанным и востребованным только тогда, когда оно понятно не 

только своему народу, но и вызывает интерес у представителей других литератур. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

В ПОСЛОВИЦАХ РУССКОГО НАРОДА 
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нарицательные существительные, вещественные существительные, абстрактные существительные. 
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Статья посвящена функционированию пословиц и поговорок русского народа на 

материале пословиц и поговорок русского народа, извлечѐнных из сборника В.И.Даля 

под общей редакцией Б.П.Кирдана и толкового словаря С.И.Ожегова. Почему в 

качестве материала исследования нами выбраны пословицы и поговорки. Ответ прост. 

Именно пословицы и поговорки являются добротным и удобным материалом для 

исследования имѐн существительных, потому что это идеальные образцы отражения 

абстрактного мышления человека, результаты наивысшей степени обобщения, 

познания внеязыковой действительности (2, c. 249). 

Имя существительное – это знаменательная часть речи с общим категориальным 

значением предметности, выражающая это значение в самостоятельных, независимых 

категориях рода, числа и падежа и предложении выступающая в рои подлежащего и 

дополнения. 

Широко распространѐнное определение имени существительного как знамена-

тельной части речи, обозначающей предмет неправомерно, потому что предмет входит 

в понятие предметности, которое гораздо шире значения предмета. Как объяснить, что 

существительное – это не только слова «парта, ручка», но и бег, красота, 

соотносительные со словами бегать и красивый; а ещѐ и слово Баку, нефть, аспирин, 

которые не обозначают предмет. 

Почему нами дано такое длинное определение имени существительному. Как 

известно, в лингвистической литературе существует три принципа классификации 

частей речи современного русского языка: семантический, морфологический, 

синтаксический. Только совокупность единства трѐх названных нами принципов даѐт 

верное определение той или иной части речи. 

Основные морфологические признаки существительного – самостоятельные 

категории рода, числа, падежа. 

Наиболее характерные синтаксические функции существительного – функция 

подлежащего в И.п. и функция дополнения в косвенных падежах: Грязь не сало – потѐр 

оно и отстало; функцию сказуемого: Идти в науку – терпеть муку.  

По лексическому значению и грамматическим особенностям существительные 

делятся на следующие разряды: нарицательные, вещественные, собирательные и 

единичные, конкретные и отвлечѐнные (5, c. 292). 

mailto:mrd-bsu@mail.ru
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Нарицательные существительные – это обобщѐнные названия однородных 

предметов: лиц (отец, писатель), животных (лошадей, петух), вещей (телевизор), 

абстрактных понятий (храбрость). Они пишутся с маленькой буквы.  

Собственные имена существительные являются индивидуальными наименова-

ниями лиц, животных, городов, сѐл, рек, озѐр, стран, морей, ресторанов. К ним от-

носятся: 

1. имена, фамилий, прозвища людей: Мамед, Алиев, Демьян, Бедный; 

2. мифологические имена: Снегурочка, Аврора (богиня утренней зари); 

3. клички животных: Дружок, Лайка; 

4. географические названия: Европа, Азия; 

5. названия рек: Волга, Араз; 

6. названия морей: Каспий; 

7. астрономические наименования: Луна, Марс. 

Например: 1) Хорош Париж, а живѐт и курмыш. 2) Добр Мартын, коли есть 

алтын. 3) Нагуляется Иван – достанется и нам. 4) Дунай с Волгой не сольются. 5) Про-

рок Наум наставит на ум. 6) Пропал как швед под Полтавой. 7) Голодному Федоту и 

щи в охоту. 8) Писал Макарка своим огарком. 9) Вот тебе бабушка и Юрьев день.       

10) Нашему Петру скотине ко двору. 

Они пишутся с большой буквы. Имеют форму только ед.ч. или только мн.ч.: 

Альпы, Анды, Мардакяны, Сальяны, Баку – только ед.ч. 

Собственные и нарицательные, в свою очередь, делятся на одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. Категория одушевлѐнными – неодушевлѐнными в языке граммати-

чески выражается в форме В.п.: у одушевлѐнных эта форма совпадает с Р.п. мн.ч., а у 

неодушевлѐнных – с И.п.: 1) Мимо Сидора да в стену. 2) В одном кармане Иван тощий, 

в другом Марья леготишна. 3) На бедного Макара все шишки валятся. 4) Мимо Сидора, 

да в стену. 5) Писал Макарка своим огарком. 6) Голодному дитяти и щи в охоту. 

Только среди нарицательных выделяются: 1) конкретные и отвлечѐнные; 2) ве-

щественные, собирательные, единичные. 

Конкретные существительные обозначают предмет или лицо, взятое не в 

совокупности, а в отдельности: студент: карандаш, дерево. Они отличаются от других 

разрядов следующими грамматическими свойствами: 

1. Они поддаются счѐту: один студент, два студента. 

Обладают формами ед.ч. и мн.ч.: дом – дома. 

1) День по дню хуже, а платье – уже. 2) Утро вечера мудренее – трава соломы 

зеленее. 3) Наскочил топор на сучок. 4) Дом полная чаша. 5) Дающая рука не оскудеет. 

6) Игра свечей не стоит. 7) В одно ухо влетает, в другое вылезет. 8) Отец нажил, а сын 

раструсил. 9) Он кузнец – что по чужим дворам кует. 10) Птица в наши края прилетает 

рано. 

Конкретные существительные обозначают явления, взятые в отдельности и 

потому поддающиеся счѐту. Эти существительные изменяются по числам и легко 

сочетаются с количественными числительными: дом – дома – два дома; сестра – 

сестры – три сестры. 

Некоторые из них имеют форму только одного числа: часы – только мн.ч., пальто 

– только ед.ч., сани – только мн.ч. 

Отвлечѐнные (абстрактные) имена существительные обозначают отвлечѐнные 

понятия и в этом отношении резко противопоставляются конкретные существитель-

ным. К отвлечѐнным существительным относятся существительные, обозначающие 

явления природы (заморозки, оттепель), научные термины (историзм, марксизм), от-

дельные абстрактные понятия (свобода, болезнь), отдельные качества – свойства (сме-
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лость, высота), эмоции (радость, горе), действий, состояний (усталость, игра, стир-

ка). Характерными морфологическими признаками этих существительных является: 

1. Отсутствие у них форм мн.ч.; 
2. Они не поддаются счѐту; 

3. Не сочетаются с количественными числительными; 
4. Наличие у них особых суффиксов: -ость (смелость), -еств (мужество), -от 

(быстрота), -изн (белизна), -к (укладка), -ени (стремление), - ани (тикание). 

В отдельных случаях при определѐнной конкретизации отвлечѐнных понятий, 

обозначающие их существительные могут употребляться в значении множественного 

числа (красоты природы, первые радости), качества, свойства (смелость, высота), 

эмоции (радость, горе), действий, состояний (усталость, игра, стирка). 

Характерные морфологические признаки этих существительных: 

1. Отсутствие у них форм мн. ч.; 
2. Они не поддаются счѐту; 
3. Не сочетаются с количественными числительными; 
4. Наличие у них особых суффиксов: -ости/-есть, -от-, -изн-, -к-, -ениj-, -ани. 

Это слова с производной основой: быт, горе, грусть, тоска, хандра, лень, месть, 

блеск, суть. 

Большинство отвлечѐнных существительных имеют производную основу. Им 

характерны суффиксы –ость, -ниj-e, -к, -ств, -изн, -изм, -ациj: специализация, 

радость, доставка, дороговизна. 

Эти существительные не изменяются по числам и не сочетаются с коли-

чественными числительными. Большинство имеют форму только ед.ч. 

Некоторые сочетаются с неопределѐнно-количественными словами: много, мало, 

столько, сколько (много любви, столько радости): 1) Любовь твою забыть, так голосом 

забыть. 2) Боль врача ищет. 3) Бедность учит, а счастье портит. 4) Голь нужду знает.     

5) Добро не умрѐт, а зло пропадѐт. 6) Нет худа без добра. 7) В зле жить – по миру 

ходить. 8) Змея кусает не для сытости, а ради лихости. 9) Милость и на суде хвалится. 

10) Счастье плачет, а богатство скачет. 

Вещественные существительные – это слова, представляющие собой однород-

ную по составу вещества, которые поддаются измерению (1, т.1, §475 – 476, с. 473). 

Это: 

1. названия полезных ископаемых: нефть, газ, золото, торф, уголь; 

2. названия химических элементов: вода, кислород, водород; 

3. названия растений: айва, горох, рис, мох; 

4. названий продуктов питания: хлеб, сметана, мука, молоко, сливки, говядина; 

5. названия лекарств: аспирин, анальгин; 

6. названия материалов: глина, солома, цемент, фарфор; 

7. названия отходов: опилки, пена. 

Морфологическим признаком этих существительных является: 

1. отсутствие форм мн.ч. (исключение составляют случаи, когда они обозначают 
виды или сорта вещества: растительные масла, высокосортные стали, кавказские вина: 

масло ≠ масла (технические), грязь ≠ грязи (лечебные); а также такие существительные, 

которые имеют форму только мн.ч.: духи, сливки, чернила. 

2. Неспособность сочетаться с количественными числительными. 
Поддаваясь измерению они легко сочетаются со словами, обозначающими меру 

(литр молока, килограмм муки). В Р.п. ед.ч. они имеют вариант флексии –у(-ю), когда 

обозначают часть целого: стакан молока, кусочек сахару. 

Эта группа объединяет существительные, обозначающие отдельные предметы, 

выделенные из совокупности однородных. Они образуются от собирательных или 
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вещественных существительных при помощи специфических суффиксов со значением 

единичности –ина, инки, -ин (жемчуг – жемчужинки, солома – соломинка, крестьянин 

– крестьянин). 

Морфологическим признаком этих существительных является: 

1. Употребление только в форме ед.ч. 
2. Не сочетание с количественными числительными. 
3. Сочетание с неопределѐнно-количественными и двойными числительными 

(мало белья, одна треть студенчества). 

4. Суффиксы: -еств (казачество, учительство), -ур (профессура), -ат (пролета-

риат), -щин (военщина), -ет (генералитет), -ник, -няк (молодняк, кустарник), -от (пе-

хота), -аж (метраж), -ьѐ (бельѐ). 

По своему значению к собирательным существительным приближаются слова 

типа полк, рота, стая, группа, отряд. Некоторые лингвисты даже включают их в 

состав собирательных существительных. Однако эти существительные отличаются от 

собирательных своими морфологическими признаками: 

1. Они имеют формы обоих чисел и ед.ч. и мн.ч.: полк – полки, отряд – отряды, 

стая – стаи, группа – группы; 

2. Легко сочетаются с количественными числительными: 1 отряд – 2 отряда; 

То такие существительные называются существительными с собирательным 

значением. 

Среди нарицательных выделяются собирательные существительные, которые 

обозначают совокупное множество однородных предметов как одно неделимое целое. 

Они имеют характерные суффиксы со значением собирательности: -сть, -есть, -ур 

(агентура), -ат, -ит, -еж (молодѐжь), -от (пехота), -н, -щин (военщина), -j- (воронье), 

-в (листва), -ар (мошкара), -ство (учительство). 

Некоторые существительные ж.р. не имеют суффиксы собирательности: встать, 

дичь, зелень, знать, залежь, нечисть, посуда, мелочь, падать, рухлядь. 

Собирательные существительные употребляются в форме только одного числа и 

не сочетаются с количественными числительными. Могут сочетаться с неопределѐнно-

количественными словами (мало, много), иногда с дробными числительными (две 

трети населения, мало посуды, много родни): 1) На помойную яму не напасѐшься 

хламу. 2) Грязь не сало; потѐр оно и отстало. 3) Змея умирает, а зелье хватает. 4) На 

овца и зверь бежит. 5) Повторенье – мать ученье. 6) Идти в науку – терпеть муку.          

7) Зверя травят не собаками, выездами. 8) На ловца и зверь бежит. 9)Что мир учи, то 

людей мучит. 10) Убогова убить – добычи не добыть. 
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R.H.Mehtiyeva 

Rus xalqının atalar sözlərində isimlərin fəaliyyəti 

Xülasə 

 

Məqalə B.P.Kirdanın redaktəsi ilə V.Ġ.Dalın ―Rus xalqının atalar sözləri‖ toplusundan 

götürülmüĢ isimlərin fəaliyyətinə həsr edilmiĢdir. 

Tədqiqatın mövzusu linqvistik ədəbiyyatda öz əksini tapmamıĢdır. Ġsimlərin semantik, morfoloji 

və sintaktik funksiyaları baxımından sistemli tədqiqi aparılmıĢdır. Ġsimlərin bütün leksik və qrammatik 

kateqoriyaları nəzərə alınır: konkret və mücərrəd, xüsusi, maddi, ümumiləĢdirilmiĢ, əhəmiyyətli. 

Atalar sözləri kateqoriyaların hər birinə, onların qrammatik xüsusiyyətlərinə görə verilir: onları 

saymaq və ya saymaq olmaz, bir və ya bir çox formalara malikdir və ya malik deyildir, kəmiyyət 

isimləri ilə birləĢir və ya birləĢmir. Onlarda xüsusi Ģəkilçilərin olması xüsusilə seçilir. 

 

R.H.Mehtiyeva 

The functioning of nouns in the proverbs of the Russian people 

Summary 

 

The article is devoted to the functioning of nouns taken from the collection of V.I.Dal that was 

edited by B.P.Kirdan "Proverbs of the Russian people". 

The subject of the study has not found its reflection in the linguistic literature. A systematic 

study of nouns from the point of view of their semantic, morphological and syntactic functions has 

been carried out. All lexical and grammatical categories of nouns are considered: concrete and 

abstract, proper, material, collective, common nouns. Proverbs are given for each of the categories, 

their grammatical properties: they can or cannot be counted, they have or do not have singular or 

plural forms, they are combined or not combined with quantitative nouns. The presence of special 

suffixes in them is especially distinguished. 

 

Rəyçi: prof. N.Ş.Məmmədov 

 

Redaksiyaya daxil olub: 23.05.2022 



 Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022  

 

   121 

 

Х.Э.МУСАЕВА 
e-mail: musayevaxedice26@gmail.com 

 

О.Дж.ХАЛИЛОВА 
e-mail: ofa.i@mail.ru 

 

Азербайджанский медицинский университет 
(г. Баку, ул. Бакиханова, д. 23) 

 

ТИПОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
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Фразеология как наука, изучающая фразеологические единицы языка, другими 

словами фразеологизмы возникла не так давно. Они представляют собой устойчивые 

разнооформленные единицы языка, которые имеют фиксированное значение, неизмен-

ный состав и неразложимую структуру. Образование фразеологизма происходит тогда, 

когда составляющие его компоненты частично или полностью утрачивают собственное 

лексическое значение, иными словами, значение фразеологизма приобретает 

переосмысленный характер. 

Под фразеологией понимают, как совокупность выразительных средств языка, 

которые эквивалентны словам, так и особый языковой уровень, единицы которого не 

эквивалентны словам, а лишь соотносятся с ними. Такое понимание ФЕ дает 

возможность включить в состав фразеологии многие «штамповые клише, присущие 

различным литературным стилям, и литературные цитаты, и крылатые выражения, и 

народные пословицы, и поговорки». 

Определение понятия «фразеологизм» встречается почти во всех работах ученых 

и исследователей, они выделяли типы сочетаний, изучали их структуру, особенности, 

классификации. Профессор Юрий Петрович Солодуб дает следующие понятие фразео-

логизма: «фразеологическая единица – это устойчивое сочетание слов с целостным 

обобщенно-переносным значением, возникшим на основе образного переосмысления 

(семантической трансформации) словесного комплекса – прототипа» (38, 37). 

Фразеологизмы русского языка отличаются от лексических единиц, характери-

зуются рядом особенностей. Во-первых, фразеологизмы большей частью отличаются 

сложность состава. Как мы знаем, фразеологизмы в русском языке обычно образо-

вываются путем соединения двух или нескольких компонентов, которые имеют, как 

правило, отдельное ударение. Однако, при этом фразеологизмы не сохраняют значение 

самостоятельных слов. Например, фразеологизмы типа: «ломать голову», «кровь с 

молоком», «собаку съел».  

Во-вторых, фразеологизмы являются семантически неделимыми единицами 

языка. Фразеологизмы обычно имеют нерасчлененное значение, выраженное одним 

словом. Это фразеологизмы типа: «раскинуть умом» в значении «подумать»; «пятое 

колесо в телеге» в значении «лишний»; «вверх тормашками» в значении «навзничь»; 

«кот наплакал» в значении «мало» и целый ряд схожих фразеологизмов. 

Хотелось бы отметить, что неделимость фразеологизмов свойственно не всем 

единицам языка. Очень часто фразеологизмы могут приравниваться к целым 

описательным выражениям. Например, фразеологизмы типа: «садиться на мель» в 
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значении «попадать в крайне затруднительное положение»; «нажимать на все педали» в 

значении «прилагать все усилия для достижения или выполнения чего-либо». 

Приведенные примеры могут возникать в результате образных переосмыслений 

свободных словосочетаний. 

Сопоставительный анализ на уровне фразеологии связан с определенными 

трудностями. Идиоматика каждого из национальных языков характеризуется большой 

самобытностью и глубоко отличается от фразеологии другого языка. Отсутствует 

научная база сопоставления фразеологии двух языков, учитывающая системные связи 

сравниваемых элементов языка. Фразеология азербайджанского языка характеризуется 

богатством, большей самобытностью и семантически, и структурно отличается от 

фразеологии русского языка. В ней, как и во фразеологии любого другого языка, 

отражается исторический опыт народа, его самосознание, связанное с трудовой дея-

тельностью, бытом и культурой. К числу мало разработанных аспектов фразеологии от-

носится также вопрос о типах значений ФЕ. Имеются два типа значений: основные и 

производные. В составе фразеологизма диалекта азербайджанского языка iĢi çətinə düĢ-

mək «дела не идут», содержится одно базовое значение, его стержневое слово является 

омонимом слова «çətinə»-«трудно». Вместе с тем не исключено, что здесь нет омони-

мов, и в составе фразеологизма представлено слово с омонимично развивавшимся 

значением. 

ФЕ, смысловое содержание которых не связано со значениями их компонентов: 

очень далеко, в глухом месте «у черта на куличках» в диалекте азербайджанского языка 

dünyanın axırında, значения компонентов не эквивалентно общему исходному значе-

нию. Мотивированность значения таких фразеологизмов может иногда сохраняться, od 

parçası «шустрый, быстрый человек» значения компонентов на первый взгляд не 

связаны с общим значением, но в то же время это общее значение фразеологизма моти-

вировано именно данными компонентами, так как прямое значение словосочетания 

«кусок огня – подобный куску огня – быстрый, ловкий, шустрый как кусок огня».  

С точки зрения компонентного состава, ФЕ в русском и в диалекте азербайджан-

ского языка делятся на номитативные и коммуникативные. ФЕ азербайджанского языка 

обладают теми же признаками, что ФЕ русского: воспроизводимостью, устойчивостью, 

семантической цельностью. В первую группу сращений включается такие ФЕ, которые 

имеют в своем составе архаизм. Вторую группу составляют такие ФЕ, в которых 

каждый компонент в отдельности сохраняет свое значение и употребляется как 

самостоятельная единица, однако семантическое содержание всего целого не связано с 

прямыми лексическим значениями его компонентов. Это значение возникает на основе 

переноса значений целого словосочетания в результате сложных впечатлений и ассо-

циаций, возникающих в сознании говорящих. Такой перенос значения основывается на 

сходстве внешней формы, характерного признака предметов и явлений: например 

«медвежий угол» (в диалекте азер. uzaq yer «далекое место»). Прямое значение ФЕ 

«отдаленное место» ассоциируется в сознании учащихся на таком общем признаке, как 

«отдаленное» – «расположенное вдали от населенных мест» – «захолустье». 

Своеобразную группу фразеологических сращений составляют единицы, 

мотивированность значения которых не сохранилась, а внутренняя форма с точки 

зрения современного состояния языка не объяснима. Возникновение их, видимо, 

связано с какими-либо древними обрядами и обычаями. Например, оборот daĢda 

yazılmaq «быть увековеченным» отражает древний азербайджанский обычай, когда 

наиболее важные события данного общества выбивались на камне. 

Как отмечает академик В.В.Виноградов о методологии исследования фразеоло-

гизмов он писал: «… есть глубокая методологическая разница между исследованием 
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фразеологических проблем к речевой деятельности или к индивидуальному стилю …» 

(1, 46). 

Наиболее трудными для практического усвоение учащимися являются такие 

фразеологические единицы, значения которых не вытекает из значений слов, 

составляющих фразеологизм. При всей пестроте и разновидности фразеологического 

материала легко заметить, что затруднения учащихся почти во всех случаях связаны с 

неумением понять общее значение фразеологизма. 

При переводе ФЕ возникает проблема соотношения типов русских фразеоло-

гизмов и их соответствий. Нецелесообразен перевод на родной язык фразеологических 

сращений, обычно не поддающихся точной передаче на родной язык, типа (во все 

лопатки, сплошь и рядом, скрепя сердце), отражающих национальное своеобразие 

русского языка и, как правило, не имеющих эквивалентов в родном языке учащихся. 

При семантизации фразеологизмов средствами родного языка необходимо 

учитывать два условия: 1) невозможность семантизации ФЕ с помощью тех средств 

русского языка (слов, словосочетаний и т.д.), которые используются учащимися 

данного класса и находятся за пределами их активного и пассивного словаря;  

2) наличие в родном языке полных или неполных эквивалентов изучаемых 

русских фразеологизмов. Сопоставление эквивалентных и неэквивалентных ФЕ 

позволяет осознать и понять специфику фразеологизмов русского языка. Например: 

«голодной курице просо снится» – ср. в диалекте азерб. «ac toyuq yuxuda darı görər»; 

«сердце – не камень» – ср. в диалекте азерб. «ürək daĢ deyil»; «попасть в западню» – ср. 

в диалекте азерб. «çətinliyə düĢmək»; «лицо – зеркало души» – ср. в диалекте азерб. «üz 

ürəyin güzgüsüdür»; «старый друг лучше новых двух» – ср. в диалекте азерб. «hər Ģeyin 

təzəsi, dostun köhnəsi»; «своим аршином мерить» – ср. в диалекте азерб. öz arĢını ilə 

ölçmək (5, 125).  

При адекватном переводе с русскими фразеологическими оборотами можно 

подобрать и другие фразеологические синонимы родного языка с трансформиро-

ванными компонентами: заблудиться в трех соснах – üç yol arasında qalmaq; делать из 

мухи слона – milçəkdən dəvə qayırmaq. В приведенных примерах видно, что «сосна» 

трансформируется в «дорогу», «слон» – в «верблюда», «яйцо» – в «рисовую кашу».  

Такая трансформация вполне допустима, если нет фразеологического оборота с 

соответствующими словами в одном из сопоставляемых языков. В.Н.Комиссаров 

отмечает что, при заимствовании обоими языками одного и того же фразеологизма его 

значение в одном из них может видоизмениться, и в результате эти фразеологизмы 

окажутся «ложными друзьями переводчика» – сходными по форме, но разными по 

содержанию. 

Как отмечает Л.Ф.Дмитриева, дословный перевод, калькирование фразеологи-

ческих единиц может быть применен лишь в том случае, если в результате кальки-

рования получается выражение, образность которого легко воспринимается русским 

читателем и не создает впечатления неестественности и несвойственности обще-

принятым нормам русского языка. Соответствия-кальки обладают определенными 

достоинствами и достаточно широко используются в переводческой практике. Они 

позволяют сохранить образный строй оригинала, что особенно важно в художествен-

ном переводе, дают возможность преодолеть трудности, которые возникают, когда в 

оригинале образ обыгрывается для создания развернутой метафоры. 

В.Н.Комиссаров отмечает еще одну немаловажную трудность при создании 

фразеологической кальки – это придание ей подходящей формы крылатой фразы. Для 

этого иногда целесообразно приблизить кальку к уже имеющемуся образцу. 

Л.Ф.Дмитриева, С.Е.Кунцевич, Е.А.Мартинкевич, Н.Ф.Смирнова утверждают, что 

в целях, объяснения смысла фразеологической единицы, которая не имеет в русском 
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языке ни аналога» ни эквивалента и не подлежит дословному переводу, переводчику 

необходимо прибегнуть к описательному переводу. 
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Rus dilçilik elmində frazeoloji vahidlərin tipologiyası və əsas əlamətləri 

Xülasə 

 

Məqalədə rus dilçilik elmində frazeoloji vahidlərin tipologiyası və əsas əlamətləri nəzərdən 

keçirilir. Məqalənin müəllifləri qeyd edir ki, frazeoloji vahidlərin təsnifatında linqvistik ədəbiyyatda 

müxtəlif yanaĢmalar mövcuddur. Bununla əlaqədar olaraq frazeoloji vahidlərin təsnifatı, frazeoloji 

vahidlərin əhəmiyyəti və istifadəsi problemləri yaranır. Məqalədə frazeoloji vahidlərin təsnif 

olunmasına cəhd göstərilmiĢdir. 
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Typology and main features of phraseological units in Russian linguistic science 

Summary 

 

The article examines typology and main features of phraseological units in Russian linguistic 

science. The authors of the article notes that in the linguistic literature there are different approaches to 

the classification of phraseological units. In this regard, there is a need to classify phraseological units, 

as well as problems of meaning and use of phraseological units. The article attempts to classify 

phraseological units. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ И СОСТАВНЫХ ТОНОВ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Açar sözlər: ton, ritm, vurğu, şkala, mürəkkəb və tərkibi tonlar. 

Key words: tone, rhythm, stress, scale, complex and compound tunes. 

 

Многие английские фонетисты выражают единогласное мнение о существовании 

в супрасегментной материи речи такого феномена как низкий нисходящий тон (Low 

fall), так как он как обязательный элемент входит в их инвентарные списки тонов. 

Соколова М.А. насчитывает 8 тонов, включая в список high-falling and low-falling tones 

(высокие и низкие нисходящие тоны) (4, с. 286). 

Анисимова Т.А. отмечает 4 основных тона: high-rising, falling-rising and low-rising, 

упоминая еще и о ―intensified‖ falling tone (высокий восходящий, нисходяще-

восходящий и низкий нисходящий тоны) (1, с. 18). 

Щерба Л.В. в своем списке отмечает rise, fall, fall-rise, rise-fall and rise-fall-rise with 

high and low varieties of each (восходящий, нисходящий, нисходяще-восходящий, 

восходяще-нисходящий и восходяще-нисходяще-восходящий тоны с высокими и 

низкими вариантами) (5, с.39). 

Антипова отмечает различие между высокими, низкими, нормальными и 

эмфатическими тонами, включая в свой список rising, falling, falling-rising (divided and 

undivided types), rising-falling (1-, 2- and 3-syllable types), rising-falling-rising (divided and 

undivided types) and level tone, though the latter is not nuclear (восходящий, нисходящий, 

нисходяще-восходящий, восходяще-нисходящий, восходяще-нисходяще-восходящий и 

ровный тоны, хотя последний не является ядерным). Характерно, что в более поздних 

работах количество тонов у нее доходит до 25-ти (2, с.127) 

О‘Коннор и Арнольд признают low and high falls and rises, rise – fall, fall – rise and 

a compound fall+rise (низкие и высокие нисходящие и восходящие, восходяще-

нисходящий, нисходяще-восходящий и сложный нисходящий+восходящий тоны (3, 

с.240). 

К акцентно-мелодическим моделям, употребляемым для выделения отдельных 

слов, которые и составляют смысловой центр, можно отнести следующее: 

1. Нисходящая шкала в сочетании с высоким падением; 
2. Низкая и средняя ровная шкала в сочетании с высоким падением; 
3. Высокое подтерминальное падение (падение внутри синтагмы); 
4. Восходящая шкала с высоким падением и высоким и средним повышение; 
5. Сложные терминальные тоны: нисходяще-восходящий, восходящее-

нисходящий и восходяще-нисходяще-восходящий. 

Сложные тоны, по причине мелодического рисунка, отмечают семантический 

центр слова, на которых эти тоны реализуются. 

Например: 

Why `doesn‘t she `want to dance ˇ now. 

Сложные тоны могут реализоваться не только в одном слове, но и в нескольких 

словах. Например: 

mailto:nuraliyeva73@mail.ru
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I‘d `like to go `school toˇmorrow morning. В данном предложении сложный нисходя-

ще-восходящий тон реализуется в двух словах, и оба слова составляют смысловой центр 

предложения. Если передвинуть начало сложного тона ближе к началу предложения, то 

смысловой центр может быть образован тремя, четырьмя и более словами. Например: 

I‘d like to go ˇschool tomorrow morning. 

I‘d like to ˇgo school tomorrow morning. 

I‘d ˇlike to go school tomorrow morning. 

Таким образом, положение смыслового центра во фразе находится в зависимости 

от дистрибуции сложного тона. Слова, охваченные сложным тоном, образуют 

смысловой центр. 

Следует упомянуть еще одно средство выделения отдельного слова в 

предложении. Известно, что в английском языке могут являться несколько слов 

(обычно это смысловые слова). Лишь одно слово оформляется терминальным тоном. 

Для того чтобы придать выделенность слову, несущему терминальный тон, достаточно 

сделать все остальные слова во фразе безударными. Тогда слово, получившее фразовое 

ударение и оформленное терминальным тоном (в этом случае любым тоном), 

становится наиболее восходящим тоном, одинаковую выделенность получают все 

ударные слова, а следовательно, вся фраза в целом. Но стоит перенести терминальный 

тон на местоимение, как данное местоимение станет смысловым центром предложения 

несмотря на то, что предыдущие два слова выделяются фразовым ударением.  

Например: 

Have you seen my son? 

Развитая система сложных тонов придает английской речи живость и гибкость. 

Сложные тоны несут на себе функцию выражения широких импликативных значений. 

Фразовое ударение организует высказывание, служит основой ритмической 

структуры, выделяет смысловой центр предложения. Оно может быть двух типов: 

децентрализованным и централизованным. Каждое из упомянутых типов реализуется в 

двух разновидностях: эмфатической и неэмфатической. 

Фразовое ударение тесно связано с мелодической структурой фразы и смысловым 

центром. Смысловой центр, так же формируется не только акцентно-мелодической 

структурой фразы, но и лексико-синтаксической структурой. 

Ритм теснейшим образом связан со всеми компонентами интонации, особенно 

мелодией, ударением и темпом. Пауза органически связана с текстом, является его 

неотъемлемой частью. Она не только играет определенную роль в членении речи на 

смысловые отрезки, но во многом определяет ритмическую структуру текста, а также 

влияет на характер темпа. Периодическое чередование пауз и фонационных отрезков 

речи, а также временное уравновешивание между ними (длительные паузы часто 

следуют за коротким высказыванием и наоборот) - один из элементов ритма как стиха, 

так и прозы. Это явление мало изучено, но можно с уверенностью утверждать, что его 

роль в ритмизации речи очевидна. 

Согласно данным, имеющимся в исследованиях по вопросам фонетики, именно 

сложные тоны придают словам определенную степень выразительности и 

концентрируют на них повышенное внимание слушающего. 

B эмоционально-нейтральном варианте интонационного отрицания наиболее 

часто встречалась ровная предшкала. Аудиторы идентифицировали следующие типы 

шкал: ровная, скользящая. Ровная шкала сочеталась низким восходящим, средним 

нисходящим, нисходяще-восходящим и ровным терминальным тонами: 

Например: 

|| 'Well>done|| 

|| A big help `you ⸝are || 
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|| I `like ⸝that || 

|| That's ˇwonderful || 

Скользящая шкала встречалась в этом варианте высказываний редко, при этом 

сочетаясь с нисходяще-восходящим и ровным тоном. 

||`Much you `know a`bout >my problems||  

B эмоционально-нейтральном варианте интонационного отрицания встречались н 

составные тоны, а именно средний come нисходящий тон + ровный тон || ⸝Sure I >can|| 

средний нисходящий + низкий восходящий тон ||Of ⸝course he, will ⸝help you||.  

Громкость высказывания была определена аудиторами как умеренная, в некото-

рых случаях пониженная, с небольшим повышением на ядерных тонах. Темп был 

умеренный или слегка замедленный, при этом в наибольшей степени замедлению были 

подвержены ядро и заядерная часть. 

 В силу эмоциональности говорящего в этих высказываниях преобладает 

тенденция употребления сложных и составных тонов. Среди сложных тонов можно 

выделить высокий восходяще-нисходящий, сочетающийся с высокой предшкалой и 

высокой шкалой, и низкий нисходяще-восходящий. 

Например: 

|| I `thought you   knew about it|| , ||John knows `much about ˇmanagement||. 

Что касается составных тонов, то наиболее характерными являются следующие: 

низкий нисходящий + эмфатический высоконисходящий: 

Например:  

|| ⸝Yes, you are so ``clever||, эмфатический нисходящий + нисходящий: || A `lot you 

know about ⸝poetry||, высокий нисходящий + ровный средний. 

Например: 

 || `Sure 1>can ||. 

Отличительной чертой данного типа высказываний является то, что в них высокие 

шкалы сочетаются с низкими терминальными тонами. Аудиторы также отметили 

значительный перепад между предъядерным и ядерным слогами, в некоторых случаях - 

между ядерными и заядерными слогами.  

Аудиторский анализ показал, что исследуемые высказывания реализовывались с 

разным темпом – в умеренном (50%), замедленном (30%) и ускоренном (20%). 

Ответы аудиторов по определению терминальных тонов показывают, что в 

недоброжелательном варианте, по сравнению с другими вариантами интонационного 

отрицания, чаще наблюдаются эмфатические, а также сложные и составные тоны, а 

именно нисходящие высокие тоны || I `thought you were `competent in this subject||, 

составные высокий нисходящий + низкий восходящий ||A lot `you know about ⸝poetry||, 

высокий нисходящий + нисходяще восходящий ||¯Oh, how `nice of ˇyou||, || It took me 

`twice as long as ˇusuall, высокий нисходящий + низкий нисходящий || In`deed she ⸝did||, 

восходящий нисходящий + низкий нисходящий ||   Sure I ⸝can||, высокий нисходящий + 

средний ровный терминальный тон. || `Sure I>can||. 
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G.F.Nurəliyeva 

Ġngilis dilində mürəkkəb və tərkibi tonların reallaĢması 

Xülasə 

 

Məqalə müxtəlif mövqelərdə mürəkkəb və tərkibi tonların reallaĢması mexanizminə həsr olun-

muĢdur. Burada tonların əsas xüsusiyyətlərini öyrənməyə cəhd edilmiĢdir. Bu xüsusiyyətlər həmçinin 

müxtəlif alimlərin nöqteyi-nəzərlərindən təhlil olunmuĢdur. Eləcə də çoxlu sayda misallar göstərilmiĢdir.  

Məqalədə danıĢanın emosional durumuna təsir edən mürəkkəb nüvə tonlarının vacibliyindən 

bəhs açılır. 

 

G.F.Nuraliyeva 

Realization of complex and compound tunes in English 

Summary 

 

The article deals with the realization mechanism of complex and compound tunes in different 

situations. In the article and attempt is made to study the main peculiarities of nuclear tones. These 

peculiarities have also been studied from the scientific point of view in the works of the famous 

scholars. Also, a set of examples are given by the author. 

In the article the importance of complex tunes for the explanation of the speaker`s emotions is 

studied. 
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ПЕРЕДАЧА ЗНАЧЕНИЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

РУССКОГО ЯЗЫКА С КОМПОНЕНТОМ «СЕРДЦЕ»  

В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СЛОВАРЯХ 

 
Ключевые слова: фразеология, фразеологизм, особенности, язык, словосочетание.  

Açar sözlər: frazeologiya, frazeologizm, xüsusiyyətlər, dil, söz birləşməsi.  

Key words: phraseology, phraseological unit, peculiarities, language, phrase.  

 

Фразеологизмы русского языка, как устойчивые языковые единицы давно прив-

лекали внимание языковедов. Но основательному изучению данного вопроса начали с 

конца 40-х годов ХХ века. Глубокое изучение фразеологизмов связано с известными 

работами академика В.Виноградова. 

Соматические фразеологизмы с различными опорными компонентами рассматри-

вались с точки зрения структуры, участия отдельных частей речи в формировании ядра 

фразеологизмов. 

Фразеологизмы русского языка с опорными компонентом «сердце», как названия 

части тела человека проявляют большую словообразовательную активность.  

Фразеологизмы русского языка с компонентом «сердце», отражаются в различных 

словарях. Среди таких фразеологизмов русского языка выделяются две группы с 

общим значением «положительные, душевные качества, чувства, переживания и 

действия самого человека». 

В основном такие фразеологизмы реализуют не основное значение слова 

«сердце», а метафорическое или производное от первого значение слова «сердце». 

Фразеологизмы русского языка с опорным компонентом «сердце» образуют и 

фразеологизмы с отрицательным значением. Внутри таких общих двух значений вы-

делено свыше десяти типов значений для обозначения внутреннего мира человека, его 

чувств, отрицательного отношения к людям и событиям, к какому-то делу, занятию, 

работе. 

Фразеологизмы в основном реализуют третье переносное значение слова 

«сердце», как «душа», как символ средоточия чувств, переживаний, отношений 

психического состояния человека. Для их описания в словарях русского языка и во 

фразеологическом словаре используется краткое или развернутое описание. 

Выделенные группы по материалам русского языка с опорными компонентом 

«сердце», в «Русско-азербайджанском словаре» разрабатываются в основном подбором 

как одиночных синонимов, так и синонимичных, и не всегда оправданных, далеких 

друг от друга по значению словосочетаний. 

Рассмотрим вопрос сравнения и противопоставления значений фразеологизмов с 

компонентом «сердце», которые обладают конкретным значением. Для решения во-

проса связи значения фразеологизмов с компонентом «сердце» со значением слова 

«сердце», обратимся к толковому словарю. Слово «сердце» многозначно по структуре 
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значения. Основное значение заключается в том, что слово «сердце» - является 

конкретным названием органа человека. 

Сравним, «Словарь русского языка»: 

1. «Сердце – центральный орган кровообращения в виде мускульного мешка, 

находящийся у человека в левой стороне грудной полости» (6, 80). 

2. «Этот орган как символ средоточия чувств, переживаний, настроений человека 
// Этот орган как любовных чувств, любовной привязанности, склонности» (6, 80). 

3. Перен. Душевный мир человека, его чувств, переживаний, настроений // с 
определением: Душевные качества, характер человека // с определением: Человек как 

носитель душевных качеств характера. 

4. Перен. Гнев, раздражение. 
5. Перен. чего центральная главная часть чего-либо. 

Как видно из словарной статьи на слово сердце, данное слово обладает пятью 

самостоятельными значениями, три из которых являются переносными два прямыми и 

третья оттенками значения. Исходя из этого мы будем анализировать структуру 

значения фразеологизмов с компонентом «сердце», устанавливая связь с лексическими 

значениями слова сердце, для определения того какое значение слова сердце является 

основой развития фразеологического значения. 

Фразеологизмы с компонентом «сердце» приводятся не только во «Фразеологи-

ческом словаре русского языка» под редакцией А.И.Молоткова, но и в «Словаре рус-

ского языка» в 4-х томах в словарной статье на слово сердце. Это такие фразеологизмы 

как: «в сердцах», «в глубине сердца», «от глубины сердца», «от всего сердца», «по 

сердцу», «с замиранием сердца», «с легким сердцем», «с открытым сердцем», «с 

тяжелым сердцем», «всем сердцем», «положить руку на сердце», «скрепя сердце», 

«дама сердца», «большое сердце (у кого)», «сердце мое», «сердце горит», «сердце 

кровью обливается», «сердце не лежит» и т.д. 

Фразеологизмы с компонентом «сердце» сами по себе группируются по значе-

нию, одни обозначают психическое состояние, другие физическое состояние, третьи от-

ношение к кому, чему-либо и т.д., а также самого человека. Среди них встречаются та-

кие, в составе которых слово выражает эмоции, чувства и переживания, любовь и нена-

висть. 

Фразеологизм «камень на сердце» у кого - «кто-либо испытывает тяжелое, гнету-

щее чувство» обозначает отрицательное состояние сердца. Таким же отрицательное 

состояние сердца как чувственной области и реализует второе производное значение 

слова сердце. 

Таким же отрицательным значением обладают фразеологизмы: 

«в сердцах» - «в порыве гнева, раздражения делать что-либо»; 

«держать сердце на кого» - «сердиться, гневаться, затаить гнев обиду на кого-

либо» (6, 150). 

Как видно из словарных статей на эти фразеологизмы, они реализуют четвертое, 

переносное значение слова сердце «гнев, раздражение». 

Значение отрицательное отношение души, неприятие чего-либо обладают 

фразеологизмы типа «сердце не лежит», «не по сердцу» и т.д. 

«Сердце не лежит» - у кого, кому, чему-либо – нет интереса, склонности, 

желания, симпатии» (6, 150). 

Данные фразеологизмы характеризуют людей с точки зрения душевного качества 

и реализуют второе значение слова сердце, как символ средоточия чувств, пережива-

ний, настроений. Фразеологизм «по сердцу» антонимично по своему значению 

фразеологизму «не по сердцу» - не нравится, не по вкусу - нравится, по вкусу, также 

реализует второе производное значение слова сердце. 
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Довольно большая группа фразеологизмов русского языка с компонентом 

«сердце» обладают положительным значением и характеризуют как самого человека, 

так и его душевный мир, его сердце, как орган средоточие положительных чувств, 

качеств, действий, добрых побуждений, отзывчивости, радости, искренности. 

Таковы фразеологизмы с опорным словом «сердце», как: «от всего сердца»; «от 

доброго сердца»; «положа руку на сердце»; «до глубины сердца»; «камень с сердца 

свалился»; «от чистого сердца»; «большое сердце» и т.д. 

А теперь рассмотрим отражение фразеологизмов русского языка с опорным 

компонентом «сердце» при словарной статье в ―Азербайджанско-русском фразеологи-

ческом словаре‖ А.А.Оруджева. Это такие фразеологизмы, как «брать за сердце», 

«избранница сердца», «держать (на кого)», «от чистого сердца», «отлегло от сердца», 

«покорить сердце», «положа руку на сердце», «по сердцу», «принять близко к сердцу», 

«сердце не лежит» (к кому, к чему), «скрепя сердце», «на сердце кошки скребут», 

«сложить (в своѐм) сердце», «сорвать сердце (на ком, на чѐм)», «сердцем сказать», 

«сердце моѐ», «сердце упало», «сердце немеет» и т.д. 

Все эти фразеологизмы представлены одним значением, хотя иногда чувствуется 

ошибочное употребление одного слова вместо другого, в форме подбора синонимов: 

душа, заменено сердцем и наоборот, слово «сердце» употреблено в значении добрых 

чувств, отзывчивости, искренности, радости. 

«Брать за сердце» - ―həyəcanlandırmaq‖ (1, 226). 

Отсутствие употребления сужает ценность перевода одним эквивалентом; 

«Иметь (держать) сердце (на кого)» –―birdən acıqlı olmaq‖ (1, 224)- значение 

фразеологизма объяснено описательным способом, в виде простого предложения, 

обозначает отрицательное отношение к кому-либо. 

«Отлегло от сердца» – ürəyi(m) rahat oldu (1, 225), фразеологизм характеризует 

человека с положительной стороны и обладает следующим значением ―ürəyim rahat 

oldu‖. 

«От чистого сердца» также положительно характеризует человека и обладает 

значением ―səmimi qəlbdən‖ (1, 224); 

«Покорить сердце (чьѐ) – ―qəlbinə hökm olmaq» (1, 225). 

Мы считаем, что - ―ürəyini fəth etmək‖ наиболее правильный перевод значения 

фразеологизма «покорить сердце (чьѐ) ―kimin ürəyini fəth etmək, məftun etmək‖. 

«Положа руку на сердце» – «səmimiyyətlə, açıq ürəklə, açıq-açığına»; «по сердцу» - 

ürəyindədir, xoĢuma gəlir, ürəyimə yatır (1, 226), отсюда следует исключит –―xoĢuma 

gəlir‖, так как имеется слово с конкретным значением нравится, так как в выражении 

это работа «мне по сердцу», скорее всего передаѐт значение ―bu iĢ mənim ürəyimcədir‖ 

чем ―xoĢuma gəlir‖, ―xoĢum gəlir‖ больше характеризует лицо или предмет внешне, а 

работа как процесс может быть, или не быть, «по сердцу» – «ürəyimə yatır, yaxud 

ürəyimcə deyil». 

Отрицательным значением обладают фразеологизмы «сердце не лежит» (к кому, к 

чему) – ―ürəyinə, ürəyimə yatmır‖, скрепя сердце - ―ürəyi yerində deyil», «сорвать сердце» 

(на ком, на чѐм) – «acığını tökmək, aciğını almaq, heyfini çıxmaq‖, сердце (сказать) – 

acıqla, hirslə, qeyzlə, əsəbi halda (demək)», «сердце упало (ѐкнуло)» – «ürəyim düĢdü», 

«сердце не на месте» - «ürəyim yerində deyil» (1, 224). Все эти фразеологизмы обладают 

значением слова «сердце» в значении «душа» ―qəlb, könül‖ и реализуют второе 

значение слова «сердце» являются названиями сердца как средоточия, символ чувств 

переживаний, всего внутреннего мира человека. 

Все приведѐнные фразеологизмы базируются на втором значении слова сердце 

как средоточие чувств переживаний и.т.д. в азербайджанском языке имеют связь со 
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значением - ―könül, qəlb‖. При передаче их значения в азербайджанском языке 

используются в основном словосочетания, отдельные синонимы. 

Значение вышеприведенных фразеологизмов во ―Фразеологическом словаре 

русского языка‖ семантизируется описательным способом, но иногда для уточнения 

приводятся одиночные синонимы или перечислительные инфинитивные словосочета-

ния в виде конкретизатора значения. 

В ―Азербайджанско-русском фразеологическом словаре‖ основном даются 

азербайджанские эквиваленты при помощи описания и подбора перечислительных 

словосочетаний, основное назначение это указание на функциональные параметры 

лица, свойства, качества, чувств, переживаний и т.д. 
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Azərbaycan lüğətlərində “ürək” komponentli 

rus frazeoloji vahidlərinin mənalarının ötürülməsi 

Xülasə 

 

Məqalə rus və Azərbaycan dilləri üçün ən vacib problemlərdən biri olan dil vahidlərinin məna 

baxımından müqayisəli təhlilinə həsr olunmuĢdur. Müəlliflər ―ürək‖ komponentləri olan frazeoloji 

vahidlərin mənaları müxtəlif lüğətlərdə əks olunduğunu göstərməyə çalıĢmıĢlar. Məqalədə bir sıra 

frazeoloji vahidlər kompleks Ģəkildə öyrənilmiĢdir. Ġddiaçılar frazeoloji vahidlərin həm müsbət, həm 

də mənfi məzmun tərkibini, müxtəlif lüğətlərdə onların əks olunmasını təhlil etməyə çalıĢmıĢlar. 
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Transfers of the meanings of Russian phraseological units with the «heart» component  

in Azerbaijani dictionaries 

Summary 

 

The article is devoted to a comparative analysis of the meanings of language units, one of the most 

acute problems for Russian and Azerbaijani languages. The author tries to show that the meanings of 

phraseological units with «heart» components are reflected in different dictionaries. These 

phraseologisms are studied in a complex way, an attempt is made to analyze both the positive and 

negative meaningful composition of phraseological units, their degree of processing in dictionaries. 
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РУССКИЕ ФАМИЛИИ, ОБРАЗОВАННЫЕ ПУТЕМ ЛЕКСИКАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДИКАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Ключевые слова: русские фамилии, процесс лексикализации, языковая структура, предикативные 

конструкции. 

Açar sözlər: Rus soyadları, leksikalizasiya prosesi, dil strukturu, predikativ konstruksiyalar. 

Key words: Russian surnames, lexicalization process, language structure, predicative constructions. 

 

Морфологическая (словообразовательная) природа русских и некоторых других 

славянских фамилий достаточно разнообразна. Русские фамилии, как об этом пишут 

исследователи (4; 9 ), делятся в основном на патронимические (образованные от имени 

отца, образованные от личных имен) и непатронимические, которые бывают в форме 

существительных, прилагательных. К непатронимическим фамилиям относятся и 

немногочисленная группа метронимических фамилий – фамилий, производных от 

женских имен (Марьин, Машкин, Натальин, Пряхин и т.п.). 

Однако в системе русских фамилий выделяется особая группа непатронимических 

фамилий, которые образованы на базе либо атрибутивных словосочетаний (Новожилов 

– новый жилец, Чернобровкин – черный брови, Сухожилов – сухая жила и т.п.), 

объектных словосочетаний (Добролюбов – любить добро, Козодоев – доить козу, 

Лиходеев – деяти лихо и т.п.) и иногда обстоятельственных (скоробогатов – скоро 

разбогател, Дурнопьянов – сильно (дурно) пьян и т.п.), либо же предложенческих 

единиц: Пролейбрага (пролей-брага), Прожгибок (прожги - бок), Трясилома (тряси-

лом), Умойся-грязью и т.п. (4, 118). Как видно, фамилии этого типа, т.е. предложен-

ческого характера, образуются, как правило, от «прозвищ с глаголами в повелительном 

наклонении» (4). Прозвища этого типа в украинском языке сохранились в чистом виде 

(составляя фамилии: Нагнибеда, Гонимед и т.п.), а в русском языке стали 

употребляться «путем добавления патронимического суффикса ов/ев или ин: Терпиго-

рев (терпи-горе), Гонимедов (гони-мѐд), Подыминогин (подыми-нога), Вертопрахов 

(верти-прах, ср. укр. Вертипорох), Попейвода» и т.п. Подобные тенденции сохраняют 

следы и в современных фамилиях, хотя вполне понятно, что эти образования также 

корнями восходят к тем историческим фактам, которые явствуют из целого комплекса 

«раритетных» имен и фамилий, имеем в виду такие, например, современные фамилии, 

как «Забейворота» (Юлия Забейворота – корреспондент-ведущая российского телекана-

ла «Планета») или «Добрыднева» (ученый-лингвист из Волгоградского университета). 

Впрочем, фамилия «Добрыднева» сложилась не на базе модели «императив + 

объект» (нагнибеда, Забейворота и т.п.), а по модели лексикализации устойчивых 

словесных комплексов типа «христорадничать» (ср. христораднов – болгарск. 

фамилия): по мнению «Добрыднева» образовано на базе выражения «Добрый день»: 

Добрывечер и добрыдень – общее приветствие «добрый вечер, добрый день». 

Добрыдни – добро, имущество, скарб, особенно женские пожитки, одежда наряды и 

т.п. В Вологодской области «добрыдни» противопоставляются «злыдням», означая 

добрые дни, красное или благополучное житье, достаток, довольство. Добрыдничать – 

здороваться, пожелать кому доброго дня // Жить в краске, в обилии, благоденствовать 

mailto:rena@rambler.ru
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(2, с.445-446). Иногда изначально прозвищные фамилии по тем или иным причинам 

менялись на более благовидные; так, например, фамилия «Нечитайлов» была изменена 

на «Белинский», а украинская фамилия «Вырвикшика» на «Крылов». Интересно также 

наблюдения Б.Унбегауна о некоторых соответствиях в строении фамилий европейский 

народов, о фактах универсальности некоторых моделей для образования этих 

ономатологических единиц: «Самый универсальный, хотя и не самый распростра-

ненный тип украинской фамилии – это фамилия, построенная по той же модели, что и 

английская фамилия Shakespeare (Шекспир) – тряси копѐ: глагол в повелительном 

наклонении, за глаголом следует существительное в именительном падеже, которое 

обычно является прямым дополнением к этому глаголу. Сочетание двух элементов, 

зачастую неожиданных, а иногда и абсурдных – свидетельство неповторимого украин-

ского юмора» (2, 223).  

Некоторые из этого ряда лексикализованных единиц встречаются в отри-

цательной (с негацией) форме: Нежнипапа, Незовибатько, Непийвода, непийпиво и т.д. 

Образование этих фамилий на базе предложенческих структур иллюстрируется не 

только на фоне факта участия в них личного глагола в императивной форме, но и 

возможностью этого глагола-сказуемого включаться в парадигматические отношения 

по предикативному признаку утверждения/отрицания. Ср.: Дериглаз – Недериглаз 

(«Дериглазов» в русском языке не имеет отрицательной формы. То же самое можно 

сказать о фамилии Пучеглазов (пучи-глаз; не пучи глаз на чужой квас)). Отмеченные 

единицы как генетически восходящие к предикативным структурам, противопоставле-

ны единицам, в словообразовательной основе которых лежит словосочетательные 

(номинативные) конструкции: в предикативных сочетаниях императивная форма 

глагола занимает препозицию к существительному в именительном падеже (Нагни – 

беда, Взверни- губа, Держи-край, Верши-гора), а в фамилиях с этимологической базой 

атрибутивное словосочетание императив занимает постпозицию к существительному: 

Дубогрей (дуб греiтi), Козодой (коза - доитi), Вовкогон – Волкогон (русифицированная 

форма «Волкогонов»), Самодвига (сам двигати), Сыроед, Куроцап и т.п. И вполне 

понятно само появление в структуре этих лексикализованных словосочетаний 

соединительного гласного о/е, свидетельствующего о номинативном (словосочетатель-

ном) характере этих фамилий. 

Отмеченные признаки, дифференцирующие два комплекса, два ряда фамилий 

прозвищного происхождения, в принципе подтверждают системный, а не окказиональ-

ный характер этих этнокультурных обозначений, столь распространенных в русском и 

украинском языках. 

Универсальный характер формирования фамильных обозначений-номинаций на 

основе лексикализации синтаксических единиц (предложений и словосочетаний) 

проявляется и в азербайджанском языке: Qaryağdı (qar yağdı), Allahverdiyev (Allah-

verdi), Ġmamverdiyev (Ġmam-verdi), Gülverdi(yev); Əliverdi(yev), Məhəmmədverdi(yev – 

türkmən fam.), Ocaqverdi(yev), Allahverdi(yev), Sübhanverdi(yev), Pirverdi(yev) и т.п. 

представляют предикативные единицы «субъектно-предикатной» модели в отличие от 

русского языка, в котором лексикализация двусоставных конструкций предложений 

практически не наблюдается. В русском языке ономасиологические единицы, 

образованные на базе предложений, включают глагол в форме императива. Императив, 

как мы отметили, в силу своей обобщенно-грамматической семантике, т.е. ориентации 

на неопределенное время, нейтрализует участие «подлежащего-субъекта» в структуре 

наименования. Эту закономерность мы видели на материале как лексикализованных 

предикативных единиц обычного порядка (перекати-поле), единиц месяцеслова, так и 

наблюдаем на материале обозначений-фамилий. 
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В азербайджанских именах-фамилиях конструктивную базу составляют 

двусоставные предложения (пусть даже без объектного распространителя, который 

подразумевается в семантике имени) с глаголом-сказуемым в форме прошедшего 

времени. Этот глагол обозначает конкретный результат чьего-то ритуального прошения 

от творца, которого представляют элементы Allah, Ġmam, Əli, Pir и т.п. Иначе говоря, 

глагол с констатирующим значением конкретного результата какого-то действа вполне 

свободно сочетается с подлежащим, являющимся субъектом этого глагола-сказуемого. 

При фиксации имплицитного (неявного) действа прошения сына у всевышнего 

обязательно фиксируется тот, «кто внял нашим молитвам» - все первые элементы 

(Allah, Sübhan, Əli, Pir, ocaq и т.д.) так или иначе представляют доминантное 

семантическое поле концепта «Бог». Следовательно, структура конкретной и реальной 

ситуации предопределяет структуру (двусоставность) предложения, служащего слово-

образовательной базой для отмеченных азербайджанских имен и фамилий. 

В данном случае наше обращение к азербайджанскому материалу преследует цель 

иллюстрации универсальности особого типа лексикализации предикативных единиц – 

тех конструкций, которые, свертываясь в одно слово, генерируют фамильные обозна-

чения (а в азербайджанском и имена и фамилии). В таком же ключе следует понимать 

становление семантической структуры русских или украинских фамилий, образован-

ных путем лексикализации инвариантной схемы императивных предложений. Так, 

фамилия Молибога или Нагнибеда обозначают не то, что составляет внутренний смысл 

этих сложных слов. У этих слов нет уже сигнификативного (обобщенно-понятийного) 

значения, связанного некогда с императивной формой действия «молить Бога» или 

«нагнать беду». Эти императивные конструкции, кристаллизуясь, превратились в 

слова-лексемы особого типа. Особенность их заключается в современном денотативн-

ом употреблении: они на уровне семантики уже не соотносятся, не противопоставлены 

в аспекте корреляции «сигнификат / денотат», оставаясь в пределах только значения-

обозначения конкретного лица. Они так же, как и другие фамильные обозначения 

лишены значения, например, «Иванов вообще» или «Петров вообще». 

Однозначное соответствие конкретному предмету (лицу) делает эти номинатив-

ные единицы просто единой лексемой, вроде словарного цельнооформленного слова. 

Императивная форма глагола, сохранившая, например, в единицах месяцеслова свое 

пусть даже условное и ослабленное назначение просьбы, заклинания, пожелания и т.д., 

в фамильных номинациях потеряла всякую соотнесенность с глагольной парадигма-

тикой вообще. Эта форма глагола абсолютно не воспринимается как сильноуправляю-

щая глагольная форма, требующая обязательного объекта-предмета (Вырви/кишка, 

Дери/глаз, Верти/дуб и т.д.). Императивная форма глагола потеряла свои «права» на 

этот предмет: он выражается не в форме винительного падежа, как того требуют 

законы синтаксической сочетаемости и законы связи управления, а в форме как бы 

второго именительного падежа (первый – невыраженное местоимение «ты» при таких 

императивах), который предъявляет свои полномочия как самостоятельное слово. 

Словом, даже внутренняя синтаксическая коллизия императива и объектного 

слова как бы подавляет традиционные логико-смысловые отношения между 

компонентами «единооформленного» слова.  

Это, на наш взгляд, является основным показателем лексикализации подобного 

рода фамильных обозначений. И мы, видимо, вправе считать, что самым ярким 

материалом иллюстрации процесса лексикализации синтаксических конструкций 

является корпус фамилий, образованных на базе предикативных единиц. 

Фамильные обозначения на более высоком уровне абстракции повторяют все 

грамматические превращения, происходящие в процессе лексикализации исходных 

предикативных единиц всех трех разрядов – обычных словарных единиц (сорвиголова, 
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сидидомица, судибоги, гориголовка и т.п.), единиц месяцеслова (Ирина урви-берега, 

Даря засори проруби, Авдотья подмочи порог и т.п.), единиц фразеологического строя 

(ешь не хочу, не разбери бери, вырви-глаз, пришей кобыле хвост и т.п.). 

Более высокая степень абстракции, присущая фамильным обозначениям 

проявляется в том, что эти фамилии выступают в своей лексемной функции без всякой 

связи с этимологией, исходным значением (внутренней формой) базовой, словообразо-

вательной конструкции. Вряд ли кто-то задумывается над этимонной формой и 

семантической фамилий «Нагнибеда» или «Вернидуб», когда их произносят или 

слышат. Внимание не привлекают также грамматические средства оформления этих 

фамилий (синтаксическая сочетаемость компонентов, формы связи между этими 

компонентами, функции императивной формы глагола). Фамилии – обозначения 

повторяют все грамматические характеристики, свойства отмеченных трех классов 

единиц в плане А) специфической односоставности, проявляющейся лишь одной 

моделью односоставных предложений – определенно-личным предложением; Б) аб-

солютной невозможностью восстановления подлежащего-субъекта (какой бы катего-

рией слов оно ни выражалось); В) особой формыимператива, который если и трудно 

поддается однозначной квалификации в таких единицах, но вместе с тем является 

определяющим (конститутивным) элементом организации этих имен-номинаций;         

Г) соотнесенности составных элементов, реализуемых «предикатно-объектную» модель 

словосочетания с базовой связью управлением. 

Отмеченные глубинные свойства фамилий-обозначений сохранили свою 

сравнительно понятную картину, например, в номинациях месяцеслова. Единицы 

месяцеслова все еще сохраняют некоторые связи с базовыми предикативными 

конструкциями, т.е. с теми предложениями, от которых они образовались. Ср.: Алексей 

– пролей кувшин = На Алексея (человека Божьего, т.е. 30 марта) с гор-потоки, с гор-

вода. С этим понятием связан целый ряд народных примет: Каковы на Алексея ручьи – 

такова и пойма (разлив); Алексей – из каждого сугроба кувшин пролей; На Алексея 

выверни оглобли из саней и т.д. (4, 509). Как видно, номинация «Алексей – пролей 

кувшин» имеет особый смысловой фон для ее раскрытия, для ее однозначного 

понимания как лексикализованной единицы. Так, 1 апреля называется Дарья – засори 

проруби (иногда «Дарья-грязная прорубница»). «А называется «Дарья-грязные 

проруби» потому, что вокруг прорубей начинает сильно таять и делается грязью» (4, 

510); 13 июня – это «Акулины вздери хвосты» (скот бесится от оводов). 

Таким образом, лексикализации единиц месяцеслова происходит на фоне целого 

комплекса других номинаций-синонимических обозначений, которые поддерживают 

сохранение лексико-грамматических связей лексикализованной единицы с исходным, 

базовым материалом. С этой точки зрения можно, видимо, квалифицировать 

лексикализацию единиц-номинаций месяцеслова как не абсолютной, частичной. 

Абсолютная степень лексикализации предикативных конструкций, как нам 

представляется, проявляется в системе обозначений-фамилий, которые совершенно 

обоими даже от своих метафорических корней. Метафорические связи вполне 

отчетливо проявляются, например, среди номинаций-лексем нефразеологизированного 

характера: вертихвостка (верти-хвост-(ка)); сорвибашка, ломикамень и т.д. Это видно 

из семантизации данных слов-номинации в словарях: толкование смысла этих слов 

обязательно включает «ссылку» на их метафорическое, исходное значение: 

вертиголовка, вертишейка – пташка, близкая к дятлам (для них характерно крутить 

головой по широкому радиусу, не двигая телом). Поэтому если распределить весь 

изучаемый нами материал лексикализованных единиц с предложенческой основой по 

группам по признаку «степень обобщенности, абстракции семантической структуры», 

то получил такую последовательность: 1. Абсолютно лексикализованные единицы-
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номинации (сюда войдут антропонимы); 2. Абсолютно лексикализованные единицы, 

сохранившие слабые связи с базовыми метафорами (сюда войдут лексемы-номинации 

типа вырви-глаз, сорвибашка, дери-глаз, перекати-поле, немогузнайка и т.п. 3. Относи-

тельно (частично) лексикализованные единицы, сохранившие живые связи с исходны-

ми предикативными единицами (сюда войдет комплекс единиц месяцеслова). 

 
Литературa 

 

1. Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. М.: Наука, 1979, 280 с. 

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х тт. М.: Госиздат 

иностр. и нац-х словарей, 1956. 

3. Зимин В.И. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений. М.: 

АСТ-Пресс, 2017, 736 с. 

4. Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М.: Прогресс, 1989, 448 с. 

5. Шведова Н.Ю. Глагол как доминанта в системе русской лексики // Филологический 

сборник (сб. статей к 100-летию акад. В.В.Виноградова) РАН, Изд. Института русского языка, 

1995, с.409-414. 

 

R.R.ġixamirova 

Predikativ konstruksiyaların leksikalizasiya yolu ilə yaranan rus soyadları 

Xülasə 
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―Qarabağnamə‖lərdə gerçək hadisələrin və tarixi obyektivliyin verilməsində folklor janr-

larının və folklor təfəkkürünün güclü təsiri olmuĢdur. ―Qarabağnamə‖lərdə salnaməçilik üslubu 

folklor düĢüncəsini sıxıĢdırıb çıxarmamıĢ, əksinə folklor-nitq janrları (duaları, andları, atalar 

sözləri və məsəllər) ilə salnamələrin bədii üslubunun özünəməxsusluğunu ĢərtləndirmiĢdir. 

Salnamə mətnlərinin strukturunda, təhkiyəsində yer almıĢ atalar sözləri və məsəllər XIX 

əsr insanının müdrikliyinin təcəssümüdür, xalq təfəkkürünün bədii ifadəsidir. 

Salnaməçinin (təhkiyəçinin) və personajların dilində ən çox istifadə olunan folklor janrı 

atalar sözü və məsəllərdir. Salnaməçini süsləyən poetik aforizmlərlə yanaĢı atalar sözü və mə-

səllər mətnin strukturunda həm ornamental funksiya daĢıyır, həm də ―uzun mətləblərə körpü 

salmaq üçündür‖ (6, s.118). Mətnlərin süjet və təhkiyəsində paremioloji transformasiya halları 

təsadüfi deyil, həm də paremiyalara xas olan mahiyyətdir. AMEA-nın müxbir üzvü, prof. 

K.Əliyevin qeyd etdiyi kimi ―Ģifahi və yazılı ədəbiyyatın janrdaxili əlaqələri də mövcuddur. 

Bunlar isə müxtəlif məzmun və müxtəlif çalarlarda özünü göstərir. Janrdaxili əlaqələr kimi 

atalar sözləri və aforizmləri nümunə göstərə bilərik‖ (5, s.4). 

Hikmətli sözlər, müdrik kəlamlar tarixi Ģəxlərin hazırcavablığına müəlliflərin hadisələ-

rə, insanların müəyyən situasiyalarda davranıĢına, ümumiləĢdirici – ekspressiv münasibətini 

bildirir. Məsələn: 

―ġahzadə Abbas Mirzə ona (general Mədətovun dayısı BidruĢ bəyə) Ģikayət edib deyir: 

– Sənin bu bacıoğlun çox cahildir. Heç sözünə həd və ölçü bilmir, o, bir nəfər general-

dır, Rusiya Ģahının onun kimi minlərlə generalı var, heç kəsin bu cür söhbətlər eləməyə haqqı 

yoxdur. ġah babam Tehranda, rus padĢahı da Peterburqda oturmuĢdur. Ancaq onlar belə sər-

həd və vilayətlər barəsində danıĢıb bir-birinə bağıĢlaya bilərlər. Mənə və ona bu cür söhbətlər-

dən danıĢmaq yaraĢmaz. Siz ki qoca və böyüksünüz, ona nəsihət ediniz. 

Burada yaxĢı demiĢlər: ―Elə ki, cavanın cavanlığı cuĢa gəldi, təqsir qocadadır ki, aram 

etməyir‖. 

Bidrus bəy o saat cavabında deyir:        

– Cavanın cavanlığı cuĢa gələndə qocanın məsləhəti qulağına girməz. 

Abbas Mirzə Bidrus bəyin bu hazırcavablığından xoĢu gəlib onu tərif etdi‖ (11, s.60). 

Salnamənin paremioloji strukturunu təĢkil edən kiçik folklor janrlarından biri də atalar 

sözü və məsəllərdir. Azərbaycan paremiologiyasında, folklorĢünaslıqda atalar sözü və məsəl-
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lər arasındakı münasibətlərə konkret aydınlıq gətirilməyib, araĢdırmalarımız ruhuna yaxın ol-

duğundan, atalar sözü və məsəl haqqında tanınmıĢ tədqiqatçı Faiq Çələbimim əriflərini qəbul 

edirik: ―Atalar sözü – xalqın ictimai-tarixi təcrübəsini əks etdirən, əksər hallarda bədii (obraz-

lı) Ģəkildə söylənən, mütləq didaktiv xüsusiyyətlər daĢıyan həm hərfi, həm də məcazi mənada 

eĢidilə bilən, tam, bitkin cümlə biçimində ifadə olunan müdrik fikirdir, kəlamdır‖ (3, s.104). 

Məsəl ancaq məcazi mənada iĢlənən bədii, obrazlı ifadədir. Söhbət zamanı müəyyən bir 

hadisəni, fikri obrazlı Ģəkildə söyləmək, onu məcazi mənada çatdırmaq və beləliklə, sözə 

qüvvət vermək və nitqi rövnəqləndirmək üçün istifadə olunur.   

Atalar sözündən fərqli olaraq məsəl: a) xalqın həyat təcrübəsindən çıxan nəticəni ifadə 

etmir: yəni, öyrədici xüsusiyyət daĢımır. b) tam, aydın, bitkin ifadə edən cümlə Ģəklində ol-

mur. O, artıq söylənmiĢ fikrin (cümlə və ya cümlələrin) ardınca deyilərək onu qüvvətlən-

dirmək, zənginləĢdirmək üçün iĢlədilir. Məsələn, bəzən cümlənin sonuncu-yekunlaĢdırıcı 

hissəsi kimi də meydana çıxa bilər...‖ (3, s.105). 

Atalar sözləri və məsəllər müəlliflərin hadisələrə münasibətini aforistik, ümumiləĢdirmə 

Ģəklində ifadə edir. Salnamə müəllifləri bu və ya digər Ģəxsiyyətin davranıĢına qiymət vermiĢ 

kimi olur. 

―ġah öz təyinin əksinə məsləhət verən, ona xain çıxan Heydərəli xanın boynunu 

vurmağı oğluna əmr etdi.  

Böyüklər bu barədə belə demiĢlər: ―Sultanın rəyinin ziddinə rəy demək, öz qanınla öz 

əlini yumaq deməkdir‖ (11, s.62).        

Bəzən müəlliflərin mətnin strukturuna daxil etdiyi aforistik məzmunlu beytlər mənaca 

atalar sözü ilə yaxından səsləĢir. AĢağıdakı bu məsəl də yalan və hiylə yolu ilə Pənahalı xanın 

oğlu Ġbrahimxəlil xanı girov saxlamıĢ Fətəli xan haqqındadır: ―Xüsusən, Tofiq Nüsrət o kəslər 

üçün kamil və Ģamildir ki, öz əhd və isaqlarından sadiq və sabit olanlar və məkrü qədərü 

hilədən ki, aqibəti xəsarət və nidamətdir, pəhriz və ehtiraz qılalar. Necə ki, hükəmalar deyib: 

―BaĢqasına quyu qazan özü düĢər‖ (8, s.123). 

Bu məsəlin ardınca müəllif farsca bir eyt misal gətirir ki, mənası belədir: ―Yolda quyu 

qazmısan ki, xalqı (ora) salasan, o gündən qorxmursan ki, özünü orada görərsən‖ (8, s.123). 

Bildiyimiz kimi, ancaq hadisələr qəfildən sürətlə dəyiĢməyə baĢlayır. ġirazdan özünü 

―Vəkili-Ģahi-Ġran‖ adlandıran Kərim xan Zənd Fətəli xan ƏĢrafa qarĢı müharibə elan edir və 

Pənah xanı özünə müttəfiq çağırır. Salnamə müəllifi (H.Ġ.Əlizadə) həmin hadisələrin 

gediĢatını beyt Ģəklində bir məsəllə belə mənalandırır və ümumiləĢdirir: 

―Ġstərsən ildırım ol, hər nə bilirsən qayır, 

Sən saydığın qoy dursun, bax, gör fələk nə sayır‖ (4, s.322).   

Salnaməçilər təhkiyə kontekstində ―belə ki, atalardan məsəl qalıbdır‖, ―necə ki, hükə-

malar deyib‖, ―belə deyir ki...‖, ―belə ki, məsəl deyiblər‖, ―belə ki, məsəldir‖ və s. ifadələrdən 

istifadə edilir. Maraqlıdır ki, müəlliflər janrın adını hər yerdə ―atalar sözü‖ kimi deyil, 

―məsəl‖ kimi təqdim edirlər. Q.L.Permyaknova görə atalar sözü ―bütövlükdə kliĢeləĢdirilmiĢ 

cümlələrdir, yəni, daimi üzvlərdən ibarət olub və ona görə də nitqdə dəyiĢməyən və 

tamamlanmayan cümlələrdir (13, s.45). 

Atalar sözü və zərbi-məsəllərlə bağlı müĢahidələrimiz göstərir ki, atalar sözü nisbətən 

qapalı kliĢelərdir – tələffüz kontekstində müəyyən qanunauyğunluğa əsasən dəyiĢə, transfor-

masiya oluna bilər. Baharlının əsərindən daha bir örnək gətirək: ―Və yenə həmin Mirzə oğlu 

Həsənin yanına bir nəfər abırlı adam gəlib ağlayır ki, Səhləbatlı Aslan mənim namusuma sata-

Ģıbdır və bu iĢ xalq arasında Ģöhrət edib və mənim o hünərim yoxdur ki, onu öldürəm. Gərək 

bu pulu qəbul edib, gedib Aslanı öldürəsən. Mirzə oğlu pulu qəbul etməyib təvəqqesin qəbul 

edib. Yenə gedib Aslanı öldürmüĢdü. Çox belə iĢlər etdi, girə düĢmədi. Sonra həmin Mirzə-

oğlu Həsəni öz evində övrətilə yatdığı yerdə bir nəfər on yaĢında uĢaq öldürdü. Və o uĢaq ələ 

düĢmədi, qaçıb getdi o taya, Ġran tərəfinə. Belə ki, məsəl deyiblər: Hər nə doğrarsan çanağına, 

o çıxacaq qaĢığına‖ (1, s.307). 
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Müasir dövrdə bu pareminin sinonimik variantı belədir: ―Nə tökərsən aĢına, o çıxar 

qaĢığına‖. 

Q.Permyakov inanır ki, hər bir atalar sözü konkret invariant struktura malikdir. Sino-

nimik atalar sözü eyni paremiyanın variantıdır, yaxud tamamilə eyni mətnlərdir.  Əhməd bəy 

CavanĢir öz əsərində Ağa Məhəmməd bəy Qacar ilə Məhəmməd bəy arasında dialoqu təsvir 

etmiĢdir. ġah Məhəmməd bəyin boy-buxununu, zahiri görkəmini tərifləyir: 

―Əlahəzrət! YaxĢı igidin adını eĢit, özünü görmə‖, – deyə Məhəmməd bəy cavab verdi 

(4, s.169). 

―Qarabağ xalqının siyasi vəziyyətinə dair‖ əsəri rus dilində tarixi oçerk kimi yazılsa da, 

dramaturji elementlərlə, dialoqlara da yer verilmiĢdir. Tarixi personajlar dialoqda atalar 

sözündən və məsəllərdən istifadə edirlər. Məsələn: 

―Bunların hamısı doğrudur, – deyə xanın qohumu Feyzi bəy cavab verdi. – Lakin 

unutmayın ki, su meymunun boğazına çıxanda balasını ayağının altına qoyar‖ (4, s.178). 

Atalar sözü və məsəllər müəllif təhkiyəsini daha səmimi, canlı və ekspressiv edir. 

Məsələn, yenə Baharlının əsərinə müraciət edək. 

―Ləzgi döyüĢçülərinin bəzi sərkərdələri ―AxĢam xeyirindən, sabahın Ģəri yaxĢıdır‖ 

deyib, səhərə qədər möhlət verməyi məsləhət bildilər. Onlar belə güman edirlər ki, ruslar da-

vadan əl çəkib aman istəyəcəklər və qayıdıb gedəcəklər‖ (11, s.40). 

Maraqlıdır ki, həmin atalar sözü Mirzə Adıgözəl bəyin ―Qarabağnamə‖sində, həmin 

situasiya kontekstində iĢlənir: ―Ləzgi sərkərdələrinin bəzisi bu cür məsləhət görürlər ki, axĢa-

mın xeyirindən sabahın Ģəri yaxĢıdır. Umma xan və bəzi sərkərdələr isə dedilər: 

 

   Allahdan baĢqa kim bilir ki,      

   sabah rüzgar baĢımıza nə oyun açacaqdır‖ (9, s.61).   

 

Elə deyimlər vardır ki, konkret olaraq, nə vaxtsa bir Ģəxs tərəfindən söylənilir, sonra isə 

xalq arasında zərbi-məsələ çevrilir. Məsələn:       

―Yolda Hacı Çələbi ki, ġəki hakimi idi, bu sözü dedi: Həqiqət Pənah xan, xan idi. 

Amma biz ki, gəlib belə qayıtdıq, onu Ģah qayırıb getdik‖ və bir də dedik ki, ―Pənah xan 

Ģimdiyədək bir sikkəsiz gümüĢ idi. Amma bizim gəlib bu növ ilə qayıtmağımız ona sikkə 

vurub getdik‖ əhamünas arasında Ģimdiyədək zərbü-məsəl olub qalmıĢdır‖ (8, s.109). 

Gürcüstan valisi Ġrakli xanların dövründə (Pənah xan, Qaradağlı Kazım xan, gəncəli ġah-

verdi xan və naxçıvanlı Heydərqulu xan) əsir götürmüĢdü. ġahverdi xanın nökərlərindən biri ata 

minib xəbərə çatır. Yolda ġəki xanı Hacı Çələbi xanla rastlaĢır. ―Hacı Çələbi gəmi ilə onu 

Kürdən keçirməyə əmr elədi. Öylə ki, keçib Hacının hüzuruna gəldi, filförv ərz eylədi ki, ―Qoca 

baba, var xanları tutdu‖. Hacı Çələbi cavab verdi: ―Qoca baban onları inĢallah xilas edər‖ deyib, 

həmən vaxtda üzünü öz müqərriban həzrətinə və ərkani-dövlətinə tutub: ―Yaran nə deyirisiniz? 

Bu iĢdə tədbir və məsləhət necə eyləməkdir? Bu müĢavirədən qərəzi onların mafiz-zəmirlərin 

bilənək imiĢ. Pəs ümərayi-ġəki və ġirvan əmirləri dedilər ki, bəli biz də bir məsləhət edək görək 

səlahi-vəqt nə təqazə edər. Hacı onlara buyurdu ki, ―Hər nə ki, salah və məsləhət edirsiniz, edin. 

Amma gərəkdir ki, Kür keçidi içində olsun‖(...) Hacı Çələbinin o sözü zərbü-məsəl olub, 

Ģimdiyədək xalq arasında məzkurül-lisandır‖ (8, s.119-120). F.Çələbi haqlı olaraq qeyd edir: 

―Küllü miqdarda məsəllər, xalq rəvayətləri və Ģifahi nəsrin digər janrları ilə bağlıdır. 

Məsəl çəkən də, onu eĢidən də əksər hallarda həmin onun arxasında duran xalq hekayəsindən 

xəbərsiz olsa da, bu məsəlin mənasını düzgün anlayırlar‖ (3, s.106). 

Bu və ya digər Ģəxsin dilindən çıxmıĢ sözlər, deyimlər ―xalq arasında zərbü-məsəl olub‖ 

qalır. ―Ənənəvi, arxaik mədəniyyətlərlə bu tipli mətnlər, adətən, nüfuzlu Ģəxslərə və 

toplumlara istinad edilərək danıĢılır...‖ (7, s.54). Bu məsəllər etnik ―toplumun inanc enerjisi 

ilə yüklənmiĢ fraqmentlərdir, etnik davranıĢ streotipləri və etnik fəlsəfi normalardır, nüfuzlu 

sözlərdir‖ (7, s.56). 
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Misal gətirdiyimiz mətnlərdə məsəllər ibrətli qənaətlər olaraq hadisələrin, əhvalatların 

―içində hasil olur‖: ―QəlibləĢmiĢ bu sintaktik konstruksiyalar dilin məntiqi axarında gerçəkli, 

düĢüncə və mətn kontekstində reallaĢmaqla bərabər, həm də müəyyən situasiyalarla bağlı 

Ģəkildə ortaya çıxır (2, s.221). 

Baharlının salnaməsində ―keçmiĢ günlər‖, ―əski günlər‖ xronotopik dəyərə malikdir. 

Dəyərli nə varsa, onda olubdur. Baharlı öz hekayətində Ģahzadə Bəhmən Mirzənin yaĢam 

tərzindən danıĢarkən bir ibrətamiz hadisəni misal gətirir. ―Belə ki, Ģahzadənin bir qadağanı 

var idi ki, heç bir nəfərdə cürət yox idi ki, xaric adam ilə bir kəlmə danıĢa və bir kimsədə də o 

cürət yox idi ki, onun əhi-əyalin mənzilinə tərəddüd edə. Gündüzlər gözətçilər və gecələr 

darvaza qıfıllı həmiĢə tənbeh ilə qadağan edərdi ki, hər kəs öz oxumağında və öz Ģənini 

bilməkdə olsun. Və Ģahzadənin bu əmrindən və nizam və zabitəsindən tamam övladı və əyalı 

incik idilər. Elə ki, mərhum oldu bir müddət bisərü palıq ilə keçirdilər. Sonra keçən günlərini 

bir-bir yada salmaq ilə peĢman olub, öz naĢükürlərinə iqrar etdilər və fayda olmadı. Belə ki, 

atalardan məsəl qalıbdır. Keçən gün ələ düĢməz, calasan günü-günə.  

Və yenə belə deyiblər ki: Ġnsanın yaxĢı günə davamı olmaz, amma pis günə davamı 

olar. Belə ki, zahir olur‖ (1, s.294). 

Atalar sözü və məsəlin bol istifadə olunduğu əsər M.Baharlının ―Əhvalati-Qarabağ‖dır 

ki, bu da müəllifin folklor üslubuna xas olan mühüm bir cəhətdir. Salnamə təhkiyəsindən hiss 

olunur ki, Baharlının üslubunda folklor təfəkkürü üstün mövqeyə malikdir. Məsələn: 

―Yenə bir karvansara Göhər ağa təmir elətmiĢdi, məscidi camelərə vəqf etmiĢdir. Ġndi 

Həsən ağanın təsərrüfündədir. Belə ki, karvansaranı təmir edən vaxt o iĢə baĢ çəkib fəhlə, 

bənnasının muzdun verən Süleyman xan imiĢ. O cəhətə görə Süleyman xan oğlu Həsən ağa 

iddia edib alıblar. Əvvəl bir dəfə od düĢüb yandı. Həsənağa peĢman olub, yenə məscidlərin ix-

tiyarına verdi. Və sonra dübarə yenə geri alıb, indi xarabadır və zibil tökərlər. Belə ki, məsəl-

dir: ―Mərd mərddən kəsər, Murtuzəli hər ikisindən‖ (1, s.278). 

Salnamədə digər bir məsəl Məhəmməd bəy CavanĢirin Mustafa xan tərəfindən öldürül-

məsi ilə əlaqədar söylənilir: ―Məhəmməd bəyi övrəti ilə at üstə gətirilər Mustafa xanın həyətinə. 

Mustafa xan evdən çıxıb Məhəmməd bəyi söyür ki, a filan-filan olmuĢ! Sən gəlib mənim əhli-

əyalımı girmisən. Məhəmməd bəy deyir ki: Filan-filan olmuĢ gəlmiĢdim səni öldürüm. Nə 

fayda əlimə düĢmədin. Ġndi məni qolubağlı görübsən. Bir qolum açıq olsaydı, tamam ġirvanı 

qılınca çəkəydim. Ta görəydin dünyada necə oğullar var. Nə edim ki, Səlim xan namərdlik etdi. 

Məni sənin qabağına qolu bağlı göndərdi. Bu sözdə Mustafa xan içəri girib, bir tüfəng əlində 

çıxıb çölə və Məhəmməd bəyi at üstə vurub öldürür və Səlim xana çox razılıq yazır. Mustafa 

xan Məhəmməd bəyi öz əli ilə öldürüb, Məhəmməd bəyin övrətin intiqam üçün alıb və bir neçə 

ay saxlayır. Sonra bir atlıya qoĢub göndərib Qarabağa. Sonra o övrəti mayor Ġmaməli ağa 

alıbdır. Bəli, məsəldir deyiblər: ―Nə namərdə bel bağla, nə cəfa çək o candan‖ (1, s.290). 

Beləliklə, paremioloji vahidlər, aforizmlər üzvü Ģəkildə salnamə üslubuna daxil edilir və 

təhkiyə polofonikliyi yaradır, yəni, folklor sözü ilə tarixi-informativ söz bir-birini üzvi Ģəkildə 

tamamlayır, maraqlı bədii, estetik çalarlar qazandırır. ―Qarabağnamə‖ müəlliflərinin canlı 

danıĢığına, Ģifahi nitqin özəlliklərinə dərindən bələdliyi aydın hiss olunur. Ata sözləri və 

məsəllər folklor hadisəsi olub etnik-mədəni substratın mənalarını özündə ehtiva edir. 
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Л.К.Мейбуллаева 

Функция паремиологических единиц в составе структуры «Карабах-наме»  

Резюме 

 

Карабах-наме (Карабахские хроники) представляют собой сборник летописей по истории 

Карабахского ханства, написанных разными авторами (Мир Мехди Хазани, Бахарлы, Мирза 

Адыгзалбек и др.). В этих хрониках отражены важные события, произошедшие в общественно-

политической жизни Карабахского ханства, повествования о поведении исторических лич-

ностей в той или иной ситуации. 

Эти историко-художественные тексты, написанные в стиле восточной хроники, имеют 

синкретический характер: это и биографии карабахских ханов, и летопись в целом. Наряду с 

традиционной восточной летописной традицией на стиль летописей отчетливо ощущается 

влияние фольклорного мышления, в частности, в текстах мир Мехди хазана, Бахарлы фоль-

клорное слово как авторитетное слово принимает активное участие в построении сюжета. Это 

связано, прежде всего, с активным участием жанров дидактического дискурса (пословицы и по-

говорки). Пословицы и поговорки, мудрые идиомы формируют афористическое пространство 

текстов. 

 

L.K.Meybullayeva 

The function of paremiological units in the structure of "Karabakh-name" 

Summary 

 

Karabakh-name (The Karabakh Chronicles) is a collection of chronicles on the history of the 

Karabakh Khanate written by various authors (Mir Mehdi Khazani, Baharly, Mirza Adygzalbek, etc.). 

These chronicles reflect important events that took place in the socio-political life of the Karabakh 

Khanate, narratives about the behavior of historical figures in a particular situation. 

These historical and artistic texts, written in the style of an oriental chronicle, have a syncretic 

character: these are biographies of the Karabakh khans, and the chronicle as a whole. Along with the 

traditional Eastern chronicle tradition, the influence of folklore thinking is clearly felt on the style of 

chronicles, in particular, in the texts of Mir Mehdi Khazani, Baharly, the folklore word as an 

authoritative word takes an active part in plot construction. This is primarily due to the active 

participation of the genres of didactic discourse (proverbs and sayings). Proverbs and sayings, wise 

idioms form the aphoristic space of texts. 
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XX yüzilliyin rus və Qərbi Avropa ədəbiyyatında publisistika nəzəriyyəsinin inkiĢafı 

daha çox ―publisistika‖ anlayıĢının birmənalı Ģəkildə Ģərh olunmaması, tarixi və ədəbi prose-

sin janr xüsusiyyətləri, həmçinin bir sıra digər səbəblərlə bağlı olan çoxsaylı müzakirələrlə 

müĢaiyət olunurdu. Hərbi publisistika bir zamanlar ədəbiyyat nəzəriyyəsində ciddi yer tutan 

ədəbi-tənqidi publisistika janrının Ģəklini dəyiĢmiĢ formasıdır. Əlbəttə, gündəliklər, memuar-

lar və ya xatirələr vahid sənədli janrın tərkibinə daxil olduğu kimi bu janr da həmin əsaslarla 

mövcud olmaq hüququna malikdir. Hərbi publisistika adi, mülki publisistikadan (―sülh 

zamanında‖) fərqli olaraq müəyyən hadisələrlə, daha dəqiq desək, konket bir dövrlə sıx bağlı 

olur. ―Qaynar nöqtələr‖ xaricində isə hərbi publisistika solğun və süni görünür.  

Bu fakta müasir tənqidçi-ədəbiyyatĢünas Y.P.Proxorov diqqət yetirmiĢdir. O, qeyd edir-

di: ―Hər bir dövrün publisistika qarşısında öz tələbləri vardır... Cəmiyyətimizdə (rus cəmiy-

yətində – M.N.) publisistika sənətinin xüsusiyyətləri onun inkişafının hər bir mərhələsində 

ümumi qanunauyğunluqlara baxmayaraq özünü müxtəlif cür büruzə verir və bu xüsusiyyətlər 

unikal hadisələrə səbəb olur‖ (1).  

Beləliklə, əvvəllər ictimai qanunlar üzrə mütəxəssislər publisist adlandırılırdı. Bu sözün 

müasir mənaya yaxın olan ilk mənalarına rus demokratlarının əsərlərində rast gəlinir. XIX 

əsrin birinci yarısında ―hərbi publisistika‖ termini mövcud deyildi. Əgər hərbi məqalələrdən 

söz gedirdisə, o zaman tənqidçilər ona ümumi publisistikanın bir qolu kimi yanaĢırdılar. Rus 

tənqidçisi V.Q.Belinski qeyd edirdi ki, ―publisist‖ sözü ―publika‖, yəni ―tamaĢaçı‖ sözündən 

əmələ gəlmiĢdir. Belinskiyə görə publisistin fəaliyyəti mühüm ictimai problemlərin qoyuluĢu 

vasitəsilə tamaĢaçıya göstərdiyi təsirlə ölçülür. Bu məsələdə Belinski xüsusi diqqəti 

publisistik məlumatın ünvanlandığı, mütəxəssis olmayan, lakin geniĢ oxucu dairəsindən təĢkil 

olunan insanlara ayırırdı. N.M.Karamzinin yaradıcılığı ilə bağlı V.Q.Belinski ―publisizm‖ 

terminindən ―kütləvilik‖ sözünün sinonimi kimi (yəni, ―geniĢ istifadə dairəsinə malik‖) 

istifadə edirdi. (2). Bizim üçün maraq kəsb edən bu termin digər demokrat və mütəfəkkirlərin 

tənqidi məqalələrində də hərbi çalarlardan baĢqa bütün müxtəlif çalarlarda – ictimai, sosial, 

sırf siyasi, bədii, sənətĢünaslıqda və s. istifadə olunurdu. N.A.Dobrolyubov ―Keçən ilin ədəbi 

xırdalıqları‖ adlı əsərində publisistikanı ictimai-siyasi məsələlər üzrə ədəbiyyat kimi nəzərdən 

keçirir. O, bu məqalədə hərbi publisistika haqqında, ümumiyyətlə, danıĢmır, lakin onu bədii 

ədəbiyyatdan, daha doğrusu, poeziyanı elmdən ayırır. XIX əsrin ikinci yarısında 

leksikoqrafiyada ilk dəfə olaraq 1864-cü ildə ―publisistika‖ sözü qeydiyyatdan keçirilmiĢdi. 

F.Tollun ―Stolüstü lüğəti‖ publisistika sözünün aĢağıdakı tərifini təklif edir: ―Publisistika – 

siyasi və ictimai məsələlərdən xəbər verən ədəbi əsərlərdir‖ (3, s. 235).  

Ədəbi-tənqidi və bədii publisistika məhdudiyyət tanımır: yazıçı ona maraqlı olan, bir 

tərəfdən qəhrəmanlıq, digər tərəfdən isə torpaqların iĢğalı, təcavüzkarlığın tez-tez rast 

gəlinmədiyi istənilən bir mövzunu seçə bilər. Hərbi publisistikada isə əksinə, müəlliflərin 

bütün diqqəti müəyyən obyektlərə cəlb olunmuĢ olur. Məsələn, E.Heminquey, K.Simonov və 
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digər bütün mütərəqqi hərbi publisistlər üçün o dövrün publisistikasında əsas mövzu vətənin 

müdafiəsi mövzusu idi. Amerikalı yazıçı I Dünya müharibəsi dövründə müharibəni 

baĢlayanların müdafiəsinə qalxa bilməzdi. Buna görə də öz məqalə və oçerklərində, onun 

bioqrafı Karlos Beykerin iddiasına görə, Heminquey ağrı və acıyla ―itirilmiĢ nəsillər‖ 

haqqında yazırdı. Bu problem üzrə hərbi publisistikadan daha çox povest və romanları əhatə 

edən tənqidi-monoqrafik ədəbiyyat daha geniĢdir. Hamıya məlum olan bir Ģeyi yenidən 

danıĢmağa ehtiyac yoxdur. Yalnız E.Heminqueyin öz vətəninə olan dərin bağlılığını qeyd 

etmək istərdik. O, kökündən qoparılmıĢ, öz doğmaları və yaxınları ilə əlaqələrini itirmiĢ 

nəsillər haqqında yazırdı. Yazıçının fikrinə görə Amerikanın faciəsi məhz bunda idi. Rus 

sovet ədəbiyyatı bu cür kəskin problemlə üzləĢməmiĢdi. Lakin vətən mövzusu, məlum 

səbəblərdən, K.Simonovun hərbi publisistikasının mərkəzində dayanırdı. Onun bir çox oçerk, 

məqalə, yazıĢmalarında və qısa məlumat xülasələrində sovet insanlarının maddi dəstəkdən 

daha çox mənəvi dəstəyə ehtiyacları olduğu qeyd edilirdi. Hərbi epizodların birbaĢa iĢtirakçısı 

olmuĢ və ya (nadir hallarda) digər iĢtirakçıların xatirələrinin izi ilə yazan publisistin sözü fa-

Ģizmə qarĢı mübarizədə mənəvi silahlardan biri idi. Bu baxımdan K.Simonov publisistikasının 

məsuliyyətliliyini və nəticəliliyini qiymətləndirməmək mümkün deyil. 

Ġstənilən müharibə, aparıcı hərbi jurnalistlərin fikrinə görə, öz fəlakətli nəticələri ilə ən 

böyük Ģər, bəladır. Publisistin vəzifəsi – Ģərə, bəlaya çarə tapmaqdır. Bir sıra müasir tədqi-

qatçılar hərbi publisistikanın tərifini verərkən nəzərə çarpacaq üstünlüyün daha çox konsep-

tuallıq və məzmunluluq əlaqəsinin olmasında görürlər. Y.A.Lazebnik bədii publisistikada ob-

razın müstəqil dəyərini qeyd edir: ―Məhz obrazlılıq onu təşkil edən ən mühüm elementlərdən 

biridir. Lakin hərbi publisistikada müəllif, bir qayda olaraq, bədii publisistika prinsiplərinin 

əsaslarını pozaraq yaradıcı düşüncə tərzindən uzaqlaşmağa çalışır. Burada daha çox 

publisistik obrazın xüsusi məntiqi-səmərəli bir başlanğıca tabe olması təsdiqlənir‖ (4, s. 16). 

Bununla yanaĢı, hərbi publisistika da bədii ədəbiyyatın bir hissəsidir. Hər halda bunu, 

Ģübhəsiz ki, E.Heminqueyin və K.Simonovun oçerk, məqalə, yazıĢmalar, rəy və reportajları 

təsdiq edə bilər. Bu cür əlaqə tarixən yaranmıĢdır. ―Rus hərbi publisistikası bədii ədəbiyyatın 

―qeydiyyatından keçmiĢ‖ ―kobud, kələ-kötür, lakin hər halda tanınan və qəbul edilən bir 

bölməsidir‖ deyən V.V.Uçonova haqlıdır (5, s. 10).  

Hərbi publisistikanı bədii roman ədəbiyatından fərqləndirən meyarları müəyyən edərkən 

birincinin (hərbi publisistikanın) spesifik vəzifələrini və funksiyalarını, daha dəqiq desək, 

reallığı ifadə etmə xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Həm rus, həm də qərb yazıçılarının 

hərbi oçerk və məqalələrində sənədlilik publisistikanın bütün digər növləri və formalarından 

daha böyük, bənzərsiz rol oynayır. Bunula yanaĢı, əsl hərbi publisistikanı bu və ya digər for-

mada bədii ədəbi əsərlərdə özünü büruzə verən və bədii fenomen kimi çıxıĢ edən publisistlik 

anlayıĢından fərqləndirmək lazımdır. Tənqidçi L.A.MeĢkova bu fenomeni ―poetikanın özünə-

məxsus kateqoriyası, əsərdə müəllif sözünün açıq şəkildə təcəssümü‖ adlandırır (6, s. 40). Bu 

açıqlıq qismən də olsa, K.Simonov, E.Heminquey və müxtəlif millətlərdən olan digər yazıçı-

ların hərbi publisistikasında da mövcuddur. Lakin o, obrazlılıq baxımından poetikanın amilinə 

çevrilə bilməz, çünki hərbi məqalələrdə bədii uydurma tarixi faktlardan uzaqlaĢmaqdır. Bu isə 

hərbi publisistikada yolverilməz qüsurdur. 

Hərbi publisistika jurnalistika ilə sıx bağlıdır. PeĢəkar jurnalist məktəbi Heminqueyin 

sülh dövründəki publisistikası və onun hərbi publisistikasında böyük rol oynadı. K.Simonov 

üçün jurnalistika hərbi mövzularda olan yaradıcılığının mühüm mərhələsi idi və bu yaradıcılıq 

onun povest və romanları ilə paralel olaraq inkiĢaf edirdi. Bunlar bir-birindən ayrılmaz 

anlayıĢlardır.  

Bu baxımdan bütün dövri mətbuat janrlarının materialları publisistikanın tərkibinə da-

xildir və hərbi jurnalistika ümumi mənada publisistikanın bir hissəsini təĢkil edir. Digər tərəf-

dən (geniĢ olmayan mənada) hərbi publisistika qəzet və jurnal çıxıĢlarının bir növüdür, həmçi-
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nin jurnalistikanın sözün əsl mənasında bir hissəsi, M.S.Çerepaxovun da qeyd etdiyi kimi, 

―jurnalistikanın ağır artilleriyasıdır‖ (7, s. 24). 

Lakin hərbi publisistika jurnalistika ilə eynilik təĢkil etmir. Bu cür yanaĢmanın doğru 

olduğunu sübut etmək cəhdləri, demək olar ki, yüz il bundan əvvəl olmuĢdu. O zamanlar 

nəzəriyyəçilərin ―informasiya və hərbi publisistika arasındakı publisistikaya kölgə salan, 

faktın təbliğatın təsir vasitəsi kimi istifadə olunmasını məhdudlaĢdıran maneəni məhv etmək‖ 

çıxıĢları birmənalı səslənirdi.  

Əhəmiyyətli sayda qəzet və jurnal nəĢrlərinin, həqiqətən də, publisistik keyfiyyətə malik 

olmasına baxmayaraq indiki dövrümüzdə jurnalistikanın tamamilə hərbi publisistika ilə eyni-

ləĢdirilməsinin mümkünsüzlüyü aydın nəzərə çarpır. Əgər funksional aspektdən yanaĢılarsa, 

bunu görmək o qədər də çətin olmaz. Olduqca aydın görünür ki, hərbi publisistikada informa-

siya funksiyası ikinci plana keçir, burada əsas funksiya xəbərin daha inandırıcı formada çatdı-

rılmasıdır. ĠĢin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, XX yüzillikdə daha böyük döyüĢlər haqqında 

məlumatlar teleqraf, digət texniki və ya kəĢfiyyat vasitələri ilə müəyyən müddət ərzində xalq 

kütlələrinə çatdırılırdı. E.Heminquey və K.Simonovun, həmçinin digər hərbi jurnalistlərin əs-

gər və qərargah rəhbərinin də bildiyi hadisəni yenidən danıĢmalarına ehtiyac yox idi. Əslində 

baĢqa Ģeyə ehtiyac duyulurdu: hərbi oçerk və məqalələri xəbərin inam yaratmaq metodu kimi 

istifadə olunduğu bir bəyannaməyə çevirmək. ―Hər Ģey cəbhə üçün, hər Ģey qələbə üçün!‖ 

Ģüarı Ģablon ifadə deyildi. O, düĢmənə qalib gəlməyə çağırırdı, bu qələbəyə, mübarizənin 

gücünə və ədalətliliyinə olan inama dəstək verirdi. Qəhrəmanlıq əməllərinin polemik infor-

masiya mənbələrində iĢıqlandırılması bu Ģüarı daha da canlandırırdı. Yuxarıda adları qeyd 

olunan rus və Qərb yazıçıları, publisistləri öz qələmlərini qılınca çevirmiĢdilər. Hərbi jurnalist 

üçün inandırmaq – insanların emosiyalarına təsir göstərən, onların mənəvi ruhunu yüksəldən 

və bununla da qələbəni yaxınlaĢdıran ən yaxĢı üsullardan biridir. M.Y.Koltsov əbəs yerə hərbi 

publisistikanı ―polemik və baĢdan-ayağa qərəzkar janr‖ adlandırmamıĢdı (8, s. 110). 

Bəzən tənqidi fikirdə və ya elmi məhsulda dərin kök salmıĢ nəzəriyyə özünü mühari-

bədə, ondan fərqli olan real həyatda doğrultmurdu. Bu zaman təcrübə öz sözünü deyirdi. Hər-

bi publisistikanın yüksək səviyyəyə malik olması onunla izah olunur ki, publisistika janrında 

böyük təcrübə toplanmıĢdı. E.Heminquey I Dünya müharibəsinin faciəvi hadisələrinə, K.Si-

monov və baĢqaları 1941-ci ilin hadisələrinə az da olsa, hazırlıqlı idilər. Məsələn, gənc K.Si-

monov 1941-ci ilə qədər ədəbiyyat və incəsənət haqqında məqalələr yazırdı. Bundan əlavə o, 

hərbi jurnalist kimi Monqolustanın Xalkin-Qol qaynar nöqtəsində də olmuĢdu. KeçmiĢ illərin 

təcrübəsi təkcə K.Simonova deyil, həm də digər rus yazıçılarına hadisələri müqayisə etməyə, 

müəyyən qanunauyğunluqları üzə çıxarmağa və son nəticədə, artıq xalqın ağır sınaqları 

dövründə hərbi publisistikanı ədəbi cəhətdən daha yetiĢkin, düĢünülmüĢ, geniĢ auditoriyanın 

tələblərinə cavab verən səviyyəyə çatdırmağa imkan verirdi. Hətta ölkənin ali hərbi rəhbərliyi 

də jurnalistlərin müəyyən məsləhətlərini qəbul edir və öz planlarında düzəliĢlər edirdi.  

Hərbi publisistikanın real həyatı daha geniĢ, əhatəli Ģəkildə əks etdirməsinə diqqət 

yetirmək vacibdir. Rus yazıçılarının diqqət mərkəzində sıravi insanların taleləri, mühüm dö-

yüĢlərin inkiĢafı, arxa cəbhədəki qəhrəmanlıq mübarizəsi, müttəfiqlərin fəaliyyəti, faĢistlərin 

zülmü və bir çox baĢqa Ģeylər dururdu. Hərbi publisistika qəhrəmanlıq salnaməsi, sovet xalqı-

nın mənəvi yenilməzlik güzgüsü idi. BeĢ il davam edən müharibə müddətində hərbi publisisti-

ka bu və ya digər müəllifin antifaĢist dünyagörüĢünün formalaĢmasını müĢahidə etməyə, onun 

fikir və baxıĢlarını olduqca aydın Ģəkildə müəyyən etməyə imkan verirdi. K.Simonov, 

A.N.Tolstoy, Ġ.Q.Erenburq, L.Leonov, A.Fadeyev, M.ġoloxov, V.Qrossman, V.ViĢnevski, 

B.N.Polevoy, N.S.Tixonov və baĢqa yazıçıların yazdıqları ən yaxĢı əsərlər qəzet və jurnallar-

da çap olunduqdan sonra ertəsi gün yoxa çıxmır, əksinə artıq müharibədən sonra da ayrı-ayrı 

məqalələr toplusunda nəĢr olunmaqda davam edirdi.  
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Н.Т.Мирзоева 

Военная публицистика и писатели 

Резюме 

 

В статье исследуются функции и задачи военной публицистики – как одно из 

направлений художественной публицистики, которое в свою очередь становится более 

актуальным в годы войны. Анализ сделан на основе материалов опубликованных русскими и 

западными писателями ведущих пресс-органов того времени. Здесь, в первую очередь, 

рассматриваются взгляды и подходы российских критиков и литературоведов касательно 

публицистики. В то же время, на западе и в Америке интерес вызывают разные подходы 

западных критиков к понятию военной публицистики. 

Этапы исторического развития публицистики в военные годы, которые ценятся, как неотъ-

емлемая часть литературно-художественного творчества своеобразны. При определении критери-

ев, отличающих военную публицистику от художественной, необходимо учитывать специфиче-

ские задачи и функции первой (военной публицистики), а точнее, особенности выражения дей-

ствительности. В военных очерках и статьях, как русских, так и западных писателей, докумен-

тация играет большую и своеобразную роль, чем все остальные виды и формы публицистики. 

Актуальна и мысль о том, что военная публицистика связана с журналистикой. Некоторые 

рассматривают военную публицистику, как форму газетно-журнального репортажа, а также как 

часть журналистики, как указывает российский критик М.С. Черепахов, это «тяжелая артиллерия 

журналистики». Сегодня очевидна невозможность полного отожествления публицистики с 

военной журналистикой. Если подойти к этому вопросу с функциональной точки зрения, то это 

не так сложно заметить. В военной публицистике информационная функция отходит на второй 

план, где основная цель состоит в том, чтобы более убедительно донести сообщение. 
 

N.T.Mirzayeva 

Military journalism and writers 

Summary 

 

The article analyzes the functions and tasks of military journalism, which is a branch of fiction 

journalism and became more relevant during the war years. The analysis is based on the materials of 

Russian and Western writers published in the leading media of that time. First of all, the views and 

approaches of Russian critics and literary critics on journalism are considered. At the same time, in the 

West and in America, different approaches of Western critics to the concept of military journalism 

also arouses interest.  

The historical-development stages of military journalism, which is valued as an integral part of 

literary and artistic creativity, are unique in the war years. When defining the criteria that distinguish 



 Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022  

 

   147 

military journalism from fiction, it is necessary to take into account the specific tasks and functions of 

the former (military journalism), or more precisely, the features of expressing reality. In the military 

essays and articles of both Russian and Western writers, documentary plays a greater and more unique 

role than all other types and forms of journalism. 

The idea that military journalism is related to journalism is also relevant. Some see military 

journalism as a form of newspaper and magazine reporting, as well as part of journalism, as Russian 

critic M.S. Cherepakhov points out, "heavy artillery of journalism." Today, the impossibility of fully 

equating journalism with military journalism is obvious. If approached from a functional point of 

view, it will not be so difficult to see.  
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XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı yalnız bədii mündəricəsinə görə yox, müxtəlif ədəbi 

meyl və cərəyanların əksi baxımından da çox zəngindir. Bu tarixi dövrdə baĢ verən ictimai-si-

yasi hadisələr ədəbiyyatın formalaĢmasına təsirsiz ötüĢməmiĢ, onun inkiĢaf yollarında müəy-

yən fərqli və spesifik məqamların meydana çıxmasına rəvac vermiĢdir. XX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatının ilkin dövründə, əsrin əvvəllərində ədəbiyyatımızda aparıcı cərəyanlar tənqidi 

realizm, romantizm, sentimentalizm idi. Həmin dövrdə digər cərəyanların da izləri ədəbiyyatı-

mızda müĢahidə edilirdi. Lakin bu cərəyanların estetikasına aid məqamların ədəbi mətnlərdə 

əksi fraqmentar xarakter daĢıyırdı. 1920-ci ildə Azərbaycanın Sovet Ġmperiyası tərəfindən 

iĢğalından sonra ədəbiyyatda aparıcı cərəyan sosialist realizmi – sosrealizm elan edildi. Bu 

araĢdırmada biz sentimentalizm, tənqidi realizm və sosrealizm cərəyanlarının Azərbaycan 

ədəbiyyatında təzahürünə diqqət yetirəcəyik.  

Sentimentalizm. XVIII əsrin II yarısında meydana çıxan sentimentalizm cərəyanı 

klassisizm cərəyanına əks mövqeni, bu cərəyanın kanonlarına etirazı özündə ehtiva edirdi. 

Klassisizm tələblərinin, çərçivələrinin sərtliyinə, öz inkiĢafında artıq psevdoklassisizm 

mərhələsinə qədəm qoyduğuna, sırf elitar, aristokratik ədəbiyyata çevrildiyinə görə yeni çağın 

aparıcı qüvvəsinə çevrilməkdə olan orta təbəqənin tələblərinə cavab verməkdə aciz idi. 

Klassisizmin antik ədəbiyyatdan bəhrələnən qəhrəmanları, süjetləri artıq oxucunu cəlb 

etmirdi. Bu kontekstdə yaranan sentimentalizm sadə insanları, onların cari həyatını, məiĢətini, 

duyğularını, təbiət təsvirlərini, psixoloji məqamları ədəbiyyata gətirdi.  

Bəzən sentimentalizmi romantizmlə eyniləĢdirirlər. Lakin bu iki cərəyana məxsus 

əsərlər təsvir və obraz elementləri baxımından oxĢar görünsələr də, mahiyyət və ideyaca tam 

fərqli nümunələrdir. Romantizmin əsas obyekti qəhrəman, sentimentalizmin obyekti isə 

duyğulardır. Bu iki cərəyanın qəhrəmanları xarakter baxımından da fərqlənirlər. Sentimental 

qəhrəman xeyirxah və sadə olduğu halda romantik qəhrəman melanxolik və mürəkkəbdir. 

Məhəbbət sentimental qəhrəmanı mənəvi baxımdan xilas edir, romantik qəhrəman isə məhəb-

bətin qurbanına çevrilir. Azərbaycan ədəbiyyatında Əbdül (A.Divanbəyoğlu) və Arif (H.Ca-

vid) obrazları sentimentalizmlə romantizmin səciyyəvi qəhrəmanları kimi bu sadaladığımız 

xüsusiyyətləri simvollaĢdırırlar.  

Dünya ədəbiyyatĢünaslığında A. Grenet, C. Jodry, L. Guilhamet, J. Barkhausen, J. Mul-

lan, P. Orlov, M. Trinskaya sentimentalizmin nəzəri əsasları ilə bağlı araĢdırmaların müəllifi 

kimi tanınırlar. Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığında sentimentalizmin tədqiqindən söz açdıqda 

isə ilk xatırlanan imza mərhum ədəbiyyatĢünas professor Hüseyn HəĢimlidir. Onun 1990-cı il-

də dərc olunmuĢ ―Ədəbiyyat nəzəriyyəsi kursunda sentimentalizm ədəbi cərəyanının öyrədil-
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məsi‖ adlı metodik göstəriĢi bu cərəyanın Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığında tədqiqi sahəsin-

də atılan ilk addımlardandır. Hüseyn HəĢimli daha sonralar bu sahədə tədqiqatlarını davam 

etdirərək ―Azərbaycan ədəbiyyatında sentimentalizm‖ (1998) adlı sanballı araĢdırmasını elmi 

ictimaiyyətə təqdim etmiĢdir. Bu cərəyanla bağlı nəĢr edilmiĢ tədqiqatlar sırasında Baba 

Babazadənin ―Azərbaycan sentimentalizmi‖ (2003) monoqrafiyasını da göstərə bilərik.  

Qərb və Rusiya ədəbiyyatından fərqli olaraq Azərbaycan ədəbiyyatında sentimentalizm 

cərəyanı öz ifadəsini, əsasən, XX əsrin əvvəllərində yaranan bədii nümunələrdə tapmıĢdır. 

―Ədəbiyyatımızda S.M.Qənizadə, A.Divanbəyoğlu, Ġ. Musabəyov, N.Bəsir, C. Cabbarlı və 

baĢqalarının yaradıcılığında təzahür edən sentimentalizm‖ (H.HəĢimli) A.Divanbəyoğlunun 

yaradıcılığında daha aydın və ardıcıl Ģəkildə izlənir. ―Duman‖, ―Fəhlə‖, ―Ġlan‖, ―Ərdoy dərə-

si‖, ―Cəng‖, ―Dan ulduzu‖, ―Can yanğısı‖, ―Əbdül və ġahzadə‖ əsərlərinin müəllifi olan Ab-

dulla bəy Divanbəyoğlu, həm də tariximiz, folklorumuzla bağlı materialları toplayaraq tədqiq 

etmiĢ, ömrünün sonuna qədər elmi və pedaqoji fəaliyyətlə məĢğul olmuĢdur. Abdulla bəy 

Divanbəyoğlunun ―Əbdül və ġahzadə‖ və ―Can yanğısı‖ əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatında 

sentimentalizmin kanonlarının tədqiqi üçün önəmli bədii mənbə rolunda çıxıĢ edir.  

―Əbdül və ġahzadə‖ povestinin əsas qəhrəmanı Əbdül sentimentalizmin qəhrəman 

konsepsiyasına – duyğularla dərk edən və baĢqalarının dərdlərini anlayıb əzab çəkən insan 

obrazına tam uyğundur. Povestin əsas atributları sentimetal göz yaĢları və ölüm səhnələridir. 

Cəmiyyətin duyğulara düĢmən kəsilməsinə etiraz edən Əbdülün əmisi qızı ġahzadə ilə 

məhəbbəti də insanın qəlbini heçə sayan bu qaragüruhun qurbanı olur.  

Sıradan insanların duyğularını, fundamental mənəvi dəyərləri, sadə həyatı təsvir edən 

Qərb sentimental romanlarından fərqli olaraq A. Divanbəyoğlunun əsərində bütün bu sadala-

nan keyfiyyətlərlə yanaĢı maarifçilik ideyaları, qadın azadlığı problemi əsas xətt kimi vurğu-

lanır. Əsər boyu Əbdülü məĢğul edən əsas problem qadınların duyğularının cəmiyyət tərəfin-

dən diqqətə alınmaması və bunun doğurduğu problemlərdir: ―Əbdül tətil günlərini evdə keçi-

rirdi. Hər Ģey onun xoĢuna gəlirdi, ancaq bir Ģey – qadınların kiĢilər qarĢısında cəsarətsizliyi, 

utancaqlığı, hətta çəkinməyi və qorxması onu təĢviĢə salırdı.‖ (1, s. 36) Bu cəhət sentimenta-

lizm cərəyanının Azərbaycan variantının əsas fərqləndirici keyfiyyətlərindəndir. Sentimenta-

lizmin maarifçilik və qadın azadlığı ideyaları ilə tandemdə yaranan bu milli variantı tarixi Ģə-

raitdən, milli-mənəvi keyfiyyətlərdən qaynaqlanır. Əsərin Əbdüllə Sonanın sevgisi ilə bitməsi 

isə sentimentalizmin qəhrəmanın məhəbbətlə xilası ideyasının bədii ifadəsi kimi təzahür edir. 

Abdulla bəy Divanbəyoğlunun ―Can yanğısı‖ povestinin də əsas mövzusu duyğuların 

əsarətinin və qadın hüquqsuzluğunun gətirdiyi faciələrdir. Əsərin əsas xəttini namus ləkəsini 

təmizləyib qaçaq düĢən Əhmədin kənddə rast gəlib sevdiyi Ruqiyyə ilə məhəbbəti təĢkil edir. 

Böyük məhəbbətlə bir-birinə bağlanan cütlük Ģəhərə köçdükdən sonra əsərin kulminasiya 

nöqtəsi baĢlayır. ġəhər mühiti Əhmədin xarakterindəki gizli, mənfi məqamların aĢkara 

çıxmasına Ģərait yaradır. Onun Ruqiyyəyə olan sevdası uzaq bir xatirəyə çevrilir. Əhmədin 

dönüklüyü, onun üstünə günü gətirməsi Ruqiyyənin dərddən çərləyib ölməsinə, Əhmədin isə 

peĢman olaraq dərviĢ həyatına qədəm qoymasına səbəb olur. Sentimental kanona uyğun 

olaraq təsvir olunana əzab, ölüm və peĢmanlıq triadası fonunda qəhrəmanın duyğu təkamülü 

problemi önə çəkilir: ―DərviĢ bir dua zikr etdi və sonra dedi: 

– Böylə bir gurultu onda – Ruqiyyə can verəndə də oldu. O gurultu mənim canıma elə 

bir fəna qorxu salıbdır ki, əvvəl gurultu canıma vahimə salır, amma sonra bərkiĢəndə qorxu 

çıxır... Ruqiyyə məni belə gündə qoydu, canını xilas etdi. Canımda yanğı, qəlbimdə yanğı, 

könlümdə yanğı, gözlərimdə yaĢ qoyub getdi... Ruqiyyə öldü, köhnə eĢq, köhnə məhəbbət 

oyandı...‖ (1, s.181) 

―Can yanğısı‖ povestində sentimentalizmin əsas kanonlarından daha biri – qəhrəman-

Ģəhər təzadı da öz əksini tapmıĢdır. Bu cəhət də sentimentalizmi romantizmdən fərqləndirən 

əsas keyfiyyətlərdəndir. Romantizmdə qəhrəman cəmiyyətə qarĢı qoyulursa, sentimentalizm-
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də əsas antaqonist ünsür Ģəhərdir. Bu səbəbdən də Əhmədlə Ruqiyyənin məhəbbətinin həzin 

sonu məhz qəhrəmanların Ģəhərə köçməkləri ilə bağlıdır.  

Abdulla bəy Divanbəyoğlunun yaradıcılığı sentimentalizmin əsas keyfiyyətlərini özün-

də ehtiva etməklə yanaĢı cərəyanın Azərbaycan modelinin əsas keyfiyyətlərini – maarifçi-

didaktik ünsürləri və dövrün çağırıĢlarını – qadın azadlığı məsələsini əks etdirir.  

Tənqidi realizm. XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatında realizmin növbəti 

mərhələsi – tənqidi realizm epoxası hakim mövqedə idi. Əsasında sənətin həyata obyektiv 

baxıĢı dayanan realizmin təĢəkkül etaplarında bu münasibət öz kəskinlik dərəcəsinə görə 

fərqlənir. Erkən realizmdə bu münasibətin məğzini reallığın təsviri, maarifçi realizmdə isə 

reallığın redaktəsi təĢkil edir. Tənqidi realizm etapında artıq maarifçiliyin (oxu: redaktənin) 

qarĢısında aciz qaldığı məqamların tamamilə dəyiĢdirilib yenidən qurmaq cəhdi meydana 

çıxır. 1920-ci illərə qədər, yəni sosrealizm hakim cərəyan elan edilənədək ədəbiyyatımızda 

aparıcı olan bu cərəyanın nümayəndələri, əsasən, ―Molla Nəsrəddin‖ satirik jurnalının 

ətrafında birləĢmiĢdilər. Akademik Ġsa Həbibbəyli yazır: ― ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı tənqidi 

realizmin ədəbi cəbbəxanasını təĢkil edirdi. Ona görə də tənqidi realizm ədəbi cərəyanı ilə 

―Molla Nəsrəddin‖ ədəbi məktəbi anlayıĢları eyni mətləbi ifadə edir.‖ (4, s. 90) 

―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı ideya və mündəricə baxımından dövrünün qabaqcıl nəĢri, 

müasir təbirlə desək, ―neo jurnal‖ idi. Jurnalın adı, tərtib prinsipləri, bölmələri qarĢıya 

qoyulan ideyaya – cəmiyyəti qəflətdən ayıltmağa yönəlməklə bərabər dövrün oxucusunun 

psixologiyasına və zövqünə də hesablanmıĢdı. ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının yaranması 

haqqında danıĢılarkən çox zaman Cəlil Məmmədquluzadənin ―Xatiratım‖ əsərinə əsaslanaraq 

onun Tiflisdə çıxan ―Kukureku‖ jurnalından təsirləndiyi danılmaz fakt kimi qeyd olunur. 

Qulam Məmmədli isə ―Molla Nəsrəddin‖ salnaməsində bunu doğru olmadığını söyləyir və 

fikrini faktlarla əsaslandırır: ―1906-cı ilin əvvəllərində ―Vozrojdenye‖, ―Baku‖, ―Həyat‖, 

―Novoye obozreniye‖, ―Kavkazskoye utro‖, ―Tərcüman‖, ―ĠrĢad‖ və digər qəzetlərin Naxçı-

van ziyalılarından Cəlil Məmmədquluzadənin Tiflisdə ―Molla Nəsrəddin‖ adlı Ģəkilli yumo-

rostik-satirik jurnal çıxaracağını xəbər verdikləri zaman ―Kukureku‖ jurnalı hələ yox idi və 

Mirzə Cəlil olmayan jurnalı görüb, onu nümunə kimi götürə bilməzdi.‖ (5, s.68) 

Cəlil Məmmədquluzadənin yaratdığı jurnal mükəmməl bir proyekt idi. ―Molla Nəsrəd-

din‖ jurnalı ətrafında birləĢən ədiblər – Mirzə Ələkbər Sabir, Əli Nəzmi, Əliqulu Qəmküsar, 

Mirzəli Möcüz ġəbüstəri, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Məmməd Səid Ordubadi və digərləri 

dövrün əsas bəlalarını, cəmiyyəti və xalqı inkiĢafdan saxlayan məqamları xalqın öz dilində, 

sadə bir təhkiyə ilə iĢıqlandırırdılar. Əzim Əzimzadə, Oskar ġmerlinq və Ġosif Rotterin çək-

diyi karikaturalar isə savadsız insanların belə jurnalla maraqlanmasına, dərginin xalq məhəb-

bəti və populyarlıq qazanmasına rəvac verirdi. Bu səbəbdən ilk satirik jurnal olsa da, ―Molla 

Nəsrəddin‖ tənqidi realizmin ən kəskin silahına və qərargahına çevrilə bildi.  

Jurnalın yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadə öz bədii yaradıcılığı ilə də Azərbaycan tən-

qidi realizm modelinin banisi mövqeyində çıxıĢ edir. Ədibin yaradıcılığının əsas xəttini milli 

Ģüurun oyanıĢı təĢkil edirdi. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığına nəzər saldıqda tənqidi 

realizm üçün xarakterik olan obyektivlik, tipiklik, konflikt, detallara enmə, bədii dilin sadə 

danıĢıq dilinə yaxınlaĢdırılması, cəmiyyətin inkiĢaf tempinə və tendensiyalarına əlahiddə 

maraq diqqəti cəlb edir.  

Cəlil Məmmədquluzadə öz obrazlarını cəmiyyətin alt qatlarından götürür, onların detallı 

təsvirini verir. Əgər Cəlil Məmmədquluzadə mətnlərindən hadisələri çıxarıb ancaq təsvirləri 

saxlasaq belə, yenə əsərin ideyasına heç bir xələl toxunmaz. Xudayar katdanın xarici görünü-

Ģü, onun danıĢığı, bitlənməsi oxucuda ona qarĢı neqativ münasibət formalaĢdırır. Novruzəli-

nin xana pərəstiĢkəranə müraciəti, öz balalarının boğazından kəsib xana gətirdiyi sovqatın tər-

kibi, görkəmi onun xarakterini əks etdirir. ―Anamın kitabı‖ndakı üç qardaĢın geyiminin və 

otaqlarının təsviri isə onların insan kimi mahiyyətini və Vətənə münasibətlərini anlamaq üçün 

kifayətdir.  
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Maarifçi realistlərdən fərqli olaraq tənqidi realistlər passiv təbliğat xarakterli monoloq-

lar deyil, sərt realist səhnələr vasitəsilə cəmiyyətin oyanıĢına nail olmağa çalıĢırdılar. Cəlil 

Məmmədquluzadə üslubunun özəlliyi onun sərt realist səhnələri təsvir etməklə yanaĢı cəmiy-

yətin bu faciələrə biganəliyini də ustalıqla vurğulamasındadır. Ədib öz mətnlərinə ironik bir 

çalar qatır, hadisələri həmin cəmiyyətin üzvlərindən birinin anlayacağı tərzdə nəql edir. Məhz 

bu səbəbdən ―DanabaĢ kəndinin əhvalatları‖nda Məmmədhəsən əmi və Zeynəbin bu qədər 

tragik bir həyat yaĢaması qanunauyğunluq kimi görünür. ―Ölülər‖ cəmiyyətin ən böyük faciə-

sini ifadə etsə də, müəllif onu komediya adlandırır və əsərin yeganə mənəvi cəhətdən ayıq ob-

razı Ġsgəndər daim keflidir.  

Bu gün Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbiyyatımıza gətirdiyi obrazlar artıq arxetipə çev-

rilməkdədir. Kəndli Novruzəli, Usta Zeynal, Katda Xudayar, DanabaĢ kəndi, Məmmədhəsən 

əmi müəyyən əsərlərin obrazları çərçivəsindən çıxaraq öncə idioma çevrilmiĢ, daha sonra isə 

arxetipik motivlər kimi ədəbiyyatımızda iĢlənməyə baĢlamıĢlar. Müasir Azərbaycan ədəbiyya-

tında Orxan Fikrətoğlunun Xeybər obrazı, Səfər AlıĢarlının ―Üç xanım‖ hekayəsi Cəlil Məm-

mədquluzadə üslubunun bu gün də yaĢadığının bariz sübutudur.  

Sosrealizm. Sosrealizm XX əsrin ədəbi cərəyanları içərisində məkan məhdudiyyəti və 

siyasi-avtoritar mənĢəyi ilə seçilən cərəyan kimi ədəbiyyatĢünaslığa daxil olmuĢdur. Məkan 

məhdudiyyəti bu cərəyanın sırf keçmiĢ SSRĠ və sosializm ideyasının dəstəkləndiyi ölkələrdə 

rəvac tapmasından qaynaqlanırdı. Siyasi-avtoritar mənĢəyi isə cərəyanın müəyyən, qapalı bir 

siyasi rejimin ideologiyasının əsas atributlarından birinə çevrilməsinə və həmin rejimlə 

assosiasiya olunmasına gətirib çıxarmıĢdır. Tarixin göstərdiyi kimi məkan məhdudiyyəti və 

siyasi-avoritar mənĢə bu cərəyanın zaman baxımndan da məhdud çərçivədə inkiĢafına və qəfil 

bitməsinə səbəb oldu. Cərəyanların mahiyyəti və genezisi ilə bağlı apardığımız bugünəqədərki 

araĢdırmalarımıza əsasən cərəyanın dalğavari proses olduğunu deyə bilərik. Fikrimizcə, ədəbi 

cərəyanın inkiĢaf spektrini simvolik olaraq süjetin elementləri ilə ifadə etmək mümkündür. 

Hər bir cərəyan ədəbi qanunlara uyğun Ģəkildə ilkin, kulminasiya və sönmə fazalarından 

keçir. Bəli, cərəyanın sönmə fazası uzunmüddətli ola, müəyyən elementləri növbəti cərəyanla 

qarıĢaraq müəyyən bir müddət varlığını qoruyub saxlaya bilər. Lakin istənilən halda bu sönmə 

mütləqdir və ən əsası ədəbi qanunların təbiətinə uyğun Ģəkildə baĢ verir. Lakin sosrealizm cə-

rəyanı ədəbi deyil, siyasi mənbədən qaynaqlandığı, plan əsasında, proyekt Ģəklində yaradıldığı 

üçün rejimin bitməsi cərəyanın da sönmə fazasını tam keçmədən qəfil ədəbi gündəmdən 

silinməsi ilə nəticələndi.  

Sosialist realizmi ideoloji sifariĢə əsaslanan ədəbiyyat olduğundan ―ədəbiyyatın partiya-

lılığı‖ dövrün tələbi və əksər hallarda əsərin iĢıq üzü görə bilməsinin yeganə yolu idi. Sos-

realizm ədəbiyyatı əslində olanı deyil, olması gərəkəni əks etdirirdi. Bu səbəbdən sosrealizm 

sosial realizmdən daha çox sosial utopiyaya yaxın idi. Lakin ideologiya bu ədəbi cərəyanın 

romantik sosial utopiya Ģəklində deyil, sxematik sosial utopiya formasında olmasını tələb 

edirdi. Ġdeologiyanın tələb etdiyi sxematikliyin, quruluğun, Ģüar xəttinin bədii həllini ədəbiy-

yatımızda ən gözəl Ģəkildə Sara Oğuz təqdim etmiĢdir. Sara Oğuzun müstəqillik illərində qə-

ləmə aldığı ―Beton evdən yazılar‖ povestinin qəhrəmanı sosrealizmin təmsilçilərinin ironik 

Ģəkildə təsvir edilmiĢ prototipidir. Əsərin qəhrəmanı bütün əsərlərini sözün əsl mənasında çər-

çivələr cədvəlinə əsasən qurur: əvvəlcə çərçivə çəkilir, daha sonra onun əsasında cansız, ruh-

dan məhrum ―sənət əsəri‖ yaradılır. ―Böyük və məĢhur heykəltəraĢ‖ təsadüfən çərçivələr cəd-

vəlinə diqqətsiz yanaĢanda, ―cızığından çıxanda‖ konfuz yaĢanır, onun yaratdıqlarını sistem 

qəbul etmir: ―Min həngamə ilə poladəridən gəlib çıxdı at sarayının qabağına. Burda məlum 

oldu ki, at sarayının darvazası ―Poladəridən‖ə dardı. Ümumiyyətlə, ölkədə bu monumentin 

sığacağı qapı yoxdur. Bədbəxtçiliyin yekəliyinə bax. Sən demə, çərçivələr cədvəlini quranda 

ölçülərini dəyiĢib böyütmüĢəm. Odur ki, baĢıma bu müsibət gəlib. Ay mənim zay baĢım! Gör 

nəyin ölçüsünə biganə qalmıĢam? Çərçivələr cədvəlinə, güzəranamızın təməl daĢına yaradıcı 

yanaĢmaq fikrinə düĢmüĢəm. Ay mənim zay baĢım!‖ (6, s. 45). Təsadüfi deyil ki, obrazın 
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örnək aldığı ―çərçivələr cədvəli‖ni ona məhz hərbi hissədə qulluq edərkən komandiri olmuĢ 

zabit öyrətmiĢdi. Əsərində kütləvi mədəniyyət anlayıĢını obrazın vasitəsilə guya lakonik, 

əslində isə ironik Ģəkildə ―kütmədəniyyət‖ adlandıran Sara Oğuz bu elementlə sosrealizmin 

əsas keyfiyyətlərini vurğulamağa nail olmuĢdur. Dəqiqlik, əmrə tabelik, lakoniklik, sərtlik, 

çərçivə daxilində fəaliyyət göstərmək kimi keyfiyyətlər rejimin ədəbiyyata tətbiq etmək 

istədiyi və ondan gözlədiyi özəlliklər idi.  

Azərbaycan ədəbiyyatının və ədəbiyyatĢünaslığının 70 ilə yaxın, SSRĠ ilə bağlı olan dö-

nəmi sosrealizm cərəyanının hakim olduğu ədəbi arealın bir hissəsidir. Dövr ―sovet ədəbiyyatı 

dövrü‖ adlandırılsa da, həmin zaman çərçivəsində fəaliyyət göstərən ədiblərin hamısı sırf sos-

realizm ədəbi cərəyanını təmsil etmirdilər. Bəli, dövrün və rejimin tələbinə uyğun olaraq bədii 

mətnlərdə sovet ideologiyasına uyğun elementlərin əksi mütləq idi. Lakin sırf sosrealizm ədə-

bi cərəyanın təmsilçiləri özəl bir pleyada təĢkil edirdilər. Həmin pleyadanın və dövrün parlaq 

ədəbi imzalarından biri Süleyman Rəhimovdur. Onun ―ġamo‖, ―Saçlı‖ romanları, ―Məhtə-

ban‖, ―Mehman‖, ―Kəsilməyən kiĢnərti‖ povestləri, müxtəlif səpkili hekayələri Azərbaycan 

sosrealizminin tanınan nümunələridir. Elçinin ―Sosrealizm bizə nə verdi‖ monoqrafiyasında 

qeyd etdiyi kimi ―....biz sosrealizmin XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının inkiĢafına vurduğu 

zərərdən qətiyyən sərf-nəzər etməməli, həmin ədəbi zərərin nəticəsində itirdiklərimizi 

müəyyənləĢdirməli və bu boĢluqları doldurmağa çalıĢmalıyıq. Eyni zamanda, sosrealizm 

dövründə Azərbaycan ədəbiyyatının inkiĢafı bu ədəbiyyatın tarixində çox mühüm və prinsipal 

mərhələ təĢkil edir və biz bunu da görməli, tədqiq etməli, elmi-nəzəri təsnifatını verməli, əldə 

edilmiĢ bədii-estetik dəyərləri qiymətləndirməyi bacarmalıyıq.‖ (2, s.57) 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının əsas simalarından olan Süleyman Rəhimovun yaradı-

cılığı nəinki qeyd edilən dövrün, ümumən Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin ədəbi tendesiya-

larının öyrənilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu kontekstdən baxdıqda Süley-

man Rəhimovun yaradıcılığını və Azərbaycan ədəbiyyatında yerini aĢağıdakı qısa tezislərlərlə 

vurğulaya bilərik:  

1. Süleyman Rəhimov yaradıcılığı sosialist realizminin – sosrealizmin ədəbi kanonları-

nın bədii təzahürünün bariz, diqqətəlayiq nümunələridir. Onun yaradıcılığı sosrealizmin bir 

ədəbi cərəyan kimi tədqiqi üçün yetərli, spesifik bədii mənbədir. 

2. Süleyman Rəhimov ―ġamo‖ əsəri ilə Azərbaycan ədəbiyyatında roman-epopeya 

janrının seçilən nümunəsini meydana qoymuĢdur. 

3. Süleyman Rəhimovun ―ġamo‖, ―Saçlı‖, ―Mehman‖ əsərləri dövrün, sosrealizmin tə-

ləblərini ümumi, sxematik Ģəkildə təsvir etməklə mədudlaĢmır. Əsərlərin adından da görün-

düyü kimi yazıçının əsas diqqət yönəltdiyi, vurğulamaq istədiyi məqam tarixin keĢməkeĢlə-

rindən keçən ĠNSAN-dır. 

4. Süleyman Rəhimovun mövzu dairəsi yalnız sosrealizmin tərənnümü ilə bağlı deyil. 
Onun folkor süjetləri və motivləri əsasında qələmə aldığı ―Güzgügöl əfsanəsi‖, ―Arpaçay 

əfsanəsi‖, ―Gülən balıq‖, ―Ovqan və ilan‖, ―Kəsilməyən kiĢnərti‖ əsərləri yazıçının yaradıcı-

lığında mühüm möqeyə malikdir. Bu əsərlərdə yazıçının yazı manerası, bədii dili, ümumən 

yaradıcılığı fərqli aspektdən açılaraq sosrealizm çərçivələrini aĢır. 

5. Süleyman Rəhimovun əsərlərində milli-etnoqrafik məqamların təzahürü onun yaradı-

cılığını sırf sosrealizmin tərənnümü kimi qəbul etməyə imkan vermir. Yazıçı istifadə etdiyi 

ifadələr, ibarələr, deyimlər, təsvir etdiyi etnoqrafik lövhələrlə milli-etnik məqamları vurğula-

mağa, əsərin canlı həyat lövhəsi kimi qavranılmasına nail olur. 

Beləliklə, Süleyman Rəhimovun əsərləri proyekt xarakterli, siyasi ideologiyaya 

əsaslanan bir cərəyanı təmsil etsə də, ədəbiyyat tariximizin bəlli dövrünün və sosrealizmin 

Azərbaycan modelinin öyrənilməsi üçün əhəmiyyətlidir. 
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Э.Гарагозова 

Литературные течении в азербайджанской литературе ХХ века:  

сентиментализм, критический реализм и соцреализм 

Резюме 

 

Азербайджанская литература ХХ века очень богата не только своим художественным со-

держанием, но и отражением различных литературных течений. Общественно-политические 

события, происходившие в этот исторический период, не остались незамеченными в становле-

нии литературы и способствовали возникновению определенных отличий и специфических 

моментов в ее развитии. В азербайджанской литературе начала ХХ века ведущими течениями 

были критический реализм, романтизм, сентиментализм. В то время в нашей литературе 

наблюдались следы и других течений. Однако отражение эстетики этих направлений в 

художественных текстах было фрагментарным. После оккупации Азербайджана Советской 

империей в 1920 году ведущим направлением в литературе был объявлен социалистический 

реализм - соцреализм. В данном исследовании мы сосредоточимся на проявлениях сентимента-

лизма, критического реализма и соцреализма в азербайджанской литературе. 

 

E.Garagozova 

Literary movements in Azerbaijani literature of the XX century:  

sentimentalism, critical realism and social realism 

Summary 

 

Azerbaijani literature of the 20th century is very rich not only in its artistic content, but also in 

the reflection of various literary movements. The socio-political events that took place during this 

historical period did not go unnoticed in the formation of literature and contributed to the emergence 

of certain differences and specific moments in its development. In Azerbaijani literature of the early 

20th century, critical realism, romanticism, and sentimentalism were the leading trends. At that time, 

traces of other currents were observed in our literature. However, the reflection of the aesthetics of 

these trends in literary texts was fragmentary. After the occupation of Azerbaijan by the Soviet Empire 

in 1920, socialist realism was declared the leading trend in literature. In this study, we will focus on 

the manifestations of sentimentalism, critical realism and socialist realism in Azerbaijani literature. 
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A.C.M.SMĠT YARADICILIĞININ POETĠK XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 
Açar sözlər: antoloq, incə ritorika,təsəvvürçü, metafizik dünyagörüşü, 

Ключевые слова: антолог, тонкая риторика, имажинист, метафизическое мировоззрение 

Key words: antologist, subtle rhetorics, imagist, metaphysical understanding 

 

Artur Cames Marshall Smith (8 noyabr 1902 - 21 noyabr 1980) Kanadalı Ģair və antoloq 

idi. O, Leon Edel, Leo Kennedi, A. M. Klein və F. R. Skottun daxil olduğu Monreal 

Qrupunun üzvü idi. Bu Ģairlər hələ Viktoria dövrü mədəniyyətində möhkəm kök salmıĢ 

modernizmin görkəmli nümayəndələri idilər.Smit Monrealda anadan olub, lakin 1918-ci ildən 

1920-ci ilə qədər Ġngiltərədə yaĢayıb və burada o, müasir poeziyadan xəbərdar olub. Monreala 

qayıdan Smit 1921-ci ildə Mak Gill Universitetinə daxil oldu. 1924-cü ildə orada bakalavr 

pilləsində olarkən o, ―MakGill Daily Literary Supplement‖ üçün yazılar yazıb və birgə 

redaktorluq edib.1925-ci ildə aspirant kimi o, F. R. Skottla birlikdə ―Mak Gill Fortnightly 

Review‖ jurnalını qurdu. "The McGill Fortnightly" digər gənc yazıçıları, o cümlədən, A. M. 

Klein, Leo Kennedy və Leon Edeli özünə cəlb etdi. Scott və Smitin bu gənc yazarlar üzərində 

böyük təsiri olmuĢdur.1931-ci ildə Edinburq Universitetində doktorluq dərəcəsi 

almıĢdır.1936-cı ildə Smit Miçiqan Dövlət Kollecində (indiki Miçiqan Dövlət Universiteti) 

professor oldu və 1972-ci ildə təqaüdə çıxana qədər orada dərs dedi. O, Kanada mövzularına 

yönəlmiĢ bir çox məĢhur əsərləri ilə həm alim, həm də Ģeir müəllifi kimi tanındı. Hələ 1939-

cu ildə Smit Kanada poeziyasının antologiyasının hazırlanmasına dəstək olmaq üçün müraciət 

etmiĢdi. 1943-cü ildə onun ilk antologiyası nəĢr olundu: Kanada Poeziya Kitabı, orada fərqli 

bir Kanada səsinin olduğunu iddia etdi. Kitabı ədəbiyyatĢünas Northrop Fray yüksək 

qiymətləndirdi və onun nəĢrini Kanada ədəbiyyatında mühüm hadisə adlandırdı.Smit 1943-cü 

ildə ingilisdilli poeziya və ya dram üzrə General Qubernator Mükafatını ilk Ģeir toplusu olan 

(News of the Phoenix and Other Poems) ―Feniks xəbərləri və digər Ģeirlər‖ görə qazandı. 

1966-cı ildə Kanada Kral Cəmiyyəti onu ―Lorne Pierce‖ medalı ilə təltif etdi. 1972-ci ildə 

Smit təqaüdə çıxanda Miçiqan Dövlət Universiteti ―A.C.M. Smit Mükafatı‖ tərtib etdi və hər 

il bu mükafat bir Kanadalı Ģairin diqqətəlayiq toplusuna verilir.Smitin "Tənha diyar" Ģeirinə 

1978-ci ildə Violet Archer tərəfindən musiqi bəstələnmiĢdir.(7) 

A.C.Smit Kanada ədəbiyyatında ən görkəmli səxslərdən biridir.Onun Ģeirlərini oxuyub-

oxumamağımızdan asılı olmayaraq biz Kanada poeziyasının təhlili və tənqidi zamanı Ģairin 

yaradıcılıq iĢi ilə mütləq rastlaĢacağıq.Bu, ən azından onun Kanada mədəniyyətinin antoloqu 

olmasından qaynaqlanır.A.C.Smitin poema və oçerkləri hər Ģeydən əvvəl bizim Kanada ədə-

biyyatı ilə ilk təmaslarımızın yaranmasında körpü rolunu oynayır və Kanadanın poeziya dün-

yası haqqında fikirlərin formalaĢmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O,həmiĢə bədii yaradı-

cılıqda yüksək standartlar tərəfdarı olmuĢ,poetik və tənqidi yazılarında bu keyfiyyətlərin va-

cibliyini vurğulamıĢ və özünün seirlərində də buna xüsusi diqqət yetirmiĢdir.Bu baxımdan 

Smitin tərtib etdiyi antologiyalar keyfiyyət baxımından daha qiymətli və daha cəlbedicidir.Bu 

antologiyaları tənqid etmək çox çətindir, çünki onlar hər seydən əvvəl oxucu zövqünün for-

malaĢmasında mühüm rol oynayırlar.Bu topluların ən çox nəzərə çarpacaq cəhəti onların bi-

çimsiz və fərdi hisslərin ifadəsindən ibarət Ģeir və esseler toplumu olmamasıdır.Bu antologi-

yalara yüksək qiymət verən Norsrop Fray yazırdı: ―Bu toplumlardakı tonların harmoniyası 

Smitin özündən yox,mövzular arasındakı yaxınlıqdan və yazıçıların onlara münasıbətdən 
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doğmuĢdur. Smit təsvirdən daha çox qiymətləndirməyə üstünlük verir və bu qimətləndirmə, 

fərdi olsa belə,bizim ədəbiyyatımız üçün əsas meyar olduğu danılmazdır‖ (1). A.C.Smit özü 

kimi Ģairlərdən, məsələn, J.Makferson, P.K.Peyc və G.Jonsondan üstün olduğunu sübut 

etmiĢdir.Lakin, bu üstünlüyün antologiyaların tərtibatındakı keyfiyyətlərdən və yaxud anto-

loqların daxili məziyyətlərdən irəli gəldiyini demək çətindir.Onun standartları hamı tərəfindən 

qəbul olunsa da,olunmasa da, onun mükəmməlliyə sadiqliyi,bu mükəmməlliyi tərif etməsi və 

hər Ģeydən çox bu mükəmməlliyi Ģeirlərində təcəssüm etdirməsi, onun böyük mütəfəkkir və 

tənqidçi olduğunu sübut edir. ―Zorən antoloqun etirafları‖ (2) adlı retrospektiv məqaləsində 

söylədiyi kimi siyahılar tutmaq və toplumlar tərtib etmək vərdiĢi uzun müddət onu tərk etmə-

miĢdir və bu xüsusiyyətlər Kanada yazarları və oxucularının Ģüurunu daima zənginləĢməsinə 

və aydınlaĢmasına xidmət etmiĢdir.Bu cür xüsusiyyətlər onun hələ Makqil və Edinburq 

universitetlərində təhsil aldığı illərdə formalaĢmağa baĢlamıĢdır. Tələbəlik illərində o dövr 

üçün müasir sayılan Ģairlərin əsərlərinin dərindən mütaliyə etməsi onda bu xüsusiyyətlərin 

daha dərin iz saalmasına səbəb olmuĢdur.Bəlkə də o,Kanadada yeganə adam idiki Ezra Paund 

və T.S.Eliotun əsərlərini oxumuĢ, onların dünya poeziya ənənələri haqqında düĢüncələrindən 

bəhrələnmiĢdir.Bu təsir A.C.Smitin poeziya nəyə qadirdir fikrinə özünəməxsus bir cilalıq 

gətirmiĢ və onda kamillik standartlarının yaranmasına təkan vermiĢdir.ġair hələ gənc ikən 

anlamıĢdır ki,poeziya yalnız insanın fikir və hisslərinin birgə ifadəsi halında yarananır və bu 

zaman o əsil adını qazanmıĢ olur.Bizim fikitimizcə intellekt hələ də,Smitin ümid etdiyi 

kimi,ədəbiyyatda özünün əhəmiyyətini bərqərar edə bilməmiĢdir.XIX əsr Ģairləri ―hisslərin 

həmin hisslər olmadığını‖qeyd etmələrinə baxmayaraq bu o demək deyil ki,Smit öz fikrində 

yanılmıĢdır. Siyahılar və toplumlar tərtibatçısı kimi tanınsa da A.C.Smit böyük iĢlər bacaran 

bir təĢkilatçıdır. O,Ģeirlər toplusu yaradarkən buraya öz yazdığı Ģeirləri də əlavə edir və hansı 

Ģeirin hansı qrupda yer alacağı haqqında düĢünür,onlar arasındakı ümumi xüsusiyyətləri 

müəyyənləĢdirir,onların mövzu yaxud səslənmə oxĢarliqlarını nəzərə alırdı. 

Smit Ģeirləri bir-birindən necə fərqləndirirdi ritorik sualına biz onun ―Kanada Ģeirlər 

kitabı‖ adlı toplusunun önsözündə cavab tapırıq. O, Kanada ənənələri ilə kosmopolit ölkələr 

arasında müqayisələr aparır. Yerli Ģairlərin çoxu sadə metodlardan,gündəlik danıĢıq dilindən 

istifadə edərək yaddaqalan obrazlar yaratmağa meyilli olduqları halda kosmopolit ölkələrdəki 

Ģairlər ―fərdi və incə ritorika‖ (3) ilə maraqlanır və xüsusiyyətlərin oxuduqları metafizik 

poeziyadan yaxud T.S.Eliot kimi müasir yazarlardan əxz etdiklərini dilə gətirirlər. Bu müstə-

vidə A.C.Smitin kosmopolit ölkə yazarlarına üstünlük verməsi yerli yazarların qəzəbinə səbəb 

olur və onun üstün yazar olması ilə razılaĢmırlar. Kanada tənqidi qiymətləndirici mühakimə 

yürütməkdən çəkinir, əksinə öz fikirlərini və münasibətlərini əks etdirən əsərlərin sayını 

artırırlar. Smitin keyfiyyəti mühakimə etmək istəyi kanadalıları əsəbiləĢdirir, onlar onu nədəsə 

tənqid etməkdənsə, bir az küskün və ya istehza ilə dözməyi üstün tuturlar.A.C.Smit özünün 

‖Kanada ġairləri:Konfederasiyadan sonra‖ əsərində yazırdı: ‖ Ancaq Fray yerli və kosmopolit 

ölkə yazarları arasında görünən ziddiyyət məsələsini həll edə bilir və bu ziddiyyət yalnız 

yazıçı qrupları arasında deyil, hər bir yazıçıda var. Smitin ilk loyallığı keyfiyyətlə bağlı 

olduğundan o, öz zövqündən asılı olmayaraq bu qərarı ürəkdən qəbul edir‖. (4) Bununla belə, 

onun öz poeziyasında ―kosmopolit‖ və klassik maraqların və metodların əsas olduğunu kəĢf 

etməsi bizi təəccübləndirməz. Onun mövzuları yerli, fərdi, konfessional deyil, onun metodları 

özəl,adi və formaldır. Onun mövzuları özəl olmaqda daha çox universal olmağa meyllidir. 

A.C.Smitin həmiĢə öz "doğma" torpağına böyük maraq göstərməsinə baxmayaraq onun 

Ģeirlərindəki bir çox insanların adları yalnız kanadalı oxuculara tanıĢdır,onlar milli olmaqdan 

daha çox beynəlmiləl olmağa meyllidirlər. Əgər biz Smiti milli və ya millətçi Ģair hesab etsək, 

bu, çox güman ki, onun ―Tənha diyar‖ Ģeirinə görədir. ġeirin məĢhurluluğu Ģair- Smit haqqın-

da tamamilə yanlıĢ fikirlər oyadır, çünki o, heç vaxt mənzərəyə geniĢ və ya hərtərəfli maraq 

göstərməmiĢdir. ġair həqiqətən də heç vaxt Corciya körfəzinin Ģeirdə təsvir edilən hissəsində 

olmamıĢdır. ġeir ―millətçilik‖ xarakterində deyil,daha çox ―təsəvvürçülük‖ xarakterindədir. 
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Yəni onu yaratmaq üçün təkan vətənpərvərlikdən daha çox ədəbi idi. Bu tip Ģeirlərin mənĢəyi 

1913-cü ildə Ġngiltərədə Ezra Paund və baĢqaları tərəfindən hazırlanmıĢ poeziya növündən 

qaynaqlanır. ġeirin mənbəyi Corciya Körfəzi deyil, daha çox Smitin obrazlı ifadə etdiyi incə 

ruh və ya hisslər kompleksdir. ġeir bir halda təsvir etdiyi dünyanın zorakılığını özündə 

cəmləĢdirən və dəyiĢdirən bir Ģair haqqındadır. Daha geniĢ müstəvidə isə o, yalnız təbii 

dünyada deyil, həyatın bütün sferalarında bizə qarĢı hərəkət edən zorakı qüvvələri qəbul edən 

və onları aĢan bir insan Ģəxsiyyəti haqqındadır. 

A.C. Smitin Ģeirlərindəki ilkin məna səviyyələrini tanımağın bir yolu, onun öz Ģeirlərini 

topladığı qruplaĢmaları nəzərdən keçirməkdir - məsələn, ―ġeirlər, Yeni və SeçilmiĢlər‖ adlı 

toplumu götürək. Smit Ģeirləri qismən mövzularına görə altı qrupa ayırır və bu mövzular onun 

poeziyasının əsas mövzularıdır: (1) mifologiya, (2) təbiət, (3) sevgi və məhəbbət, (4) poeziya, 

(5) cəmiyyət və (6) ölüm. ġeirlərin bir qismi də öz metodları əsasında düzülür. Kateqoriyala-

rın forma və məzmunun sürüĢkən miqyasına əsaslanması Smit üçün mükəmməl səciyyəvi xü-

susiyyətdir. O, baĢa düĢür ki, forma və məzmun arasında kəskin fərq ola bilməz. Corc Vud-

kok Smitin kitabının bölmələrinə baĢlıq verəndə onları Ģeirlərin metod və ya üslublarına uy-

ğunlaĢdırır, məsələn, Yeats Fəlsəfi, Təsəvvür, Rokoko Pastoral, Satira və Parodiya, və Ölüm 

Metafizik DüĢüncədə.(5) Altı mövzu, əlbəttə ki, bir-birini istisna etmir, nə də bir Ģeir bir 

mövzu ilə məhdudlaĢmır.Burada müxtəlif səpkili Ģeirlər müxtəlif mövzuları əhatə edir. 

Gözlədiyimiz kimi, təbii dünya və sosial dünya ilə bağlı bölmələr ən qısa bölmələrdir. Smitin 

digər əsas mövzusu poeziyadır, çünki o, poeziya ilə maraqlanır və 20-ci əsrdə, xüsusən də Ka-

nadada poeziya özünü dərk etməyə meyllidir. Tənqidçiləri arasında Smitin mövzu dairəsinin 

məhdud olması fikrini qismən Smitin özü irəli sürüb. O, 1957-ci ildə Desmond Peysiyə xalis 

və metafizik poeziyanın tərəfdarı olduğunu yazarkən özünü mütəxəssis kimi göstərməyə təĢ-

viq etmiĢdi (6). Bəzən tənqidçilər bu fikrindən yapıĢaraq onun maraqlarının cox hissəsinin 

Con Don və T.Eliot kimi metafizik Ģairlərdən riĢələndiyini söyləyirlər. Milton Wilson qeyd 

edir ki, Smit, bəzən öz Ģeirlərini təhlil edərkən onlara dair mühakimələrində tənqidi jarqon-

larından çox asanlıqla istifadə edir və onun ilkin loyallığının Ģeirə, yoxsa nəzəriyyəyə aid ol-

ması hərdən Ģübhə doğura bilir. (7) Nəzəriyyə ilə praktika arasında əlaqə mürəkkəbdir. O, 

Ģairdir, çünki poeziyanın nəzəriyyəçisidir və əksinə. Yəni, o, Ģerləri sırf bir nəzəriyyəyə 

uyğunlaĢdırmaq üçün yazmır və yaxud Ģeirlərini əsaslandırmaq üçün nəzəriyyə qurmur. Çünki 

onun poeziya nəzəriyyəsi kənar təsirlər bucağından izah olunduğuna və ya tarixi zaman 

kəsiyinə yerləĢdirildiyinə görə bizə məhdud və ya köhnə görünür. Smit bir Ģair üçün çox 

düĢünə bilər. Bu, əlbəttə ki,onun düĢünmək qabiliyyəti olmayan poeziyaya qarĢı reaksiyasıdır. 

Yüksək zövqə malik olmaq üçün akademik olmaq üstünlük deyil. Ġnsan ağrı, cəsarət, 

intuisiya, vəhylər istəyir. Smit bizdə Ģeir yazmağın fizioloji bir funksiya olduğu fikrini 

yaratmır. ġeir yazmaq əlbəttə ki, asan deyil. Əksər Ģairlər bunu edir, lakin Smit bunun son 

dərəcə Ģüurlu Ģəkildə edir. O, ―Xristian Həkimlərə‖ kitabında qeyd edir ki, seirdə hər Ģey 

intellektdən qaynaqlanmasa da müəyyən bir nöqtədə hər Ģey intellekt çətiri altına gəlməli 

olur.Odur ki,biz Ģeirlərə texniki cəhətdən baxmağı haqlı sayırıq. Bizdən bunu etmək, onun nə 

dediyini,necə söylədiyini araĢdırmaq tələb olunur. Məsələn, artıq adı çəkilən məĢhur ―Tənha 

diyar‖ Ģeirini götürək. Məzmununa heyran qaldığımız üçün biz demək olar ki, heç vaxt bu 

Ģeirin metodunu nəzərdən keçirmirik. Biz Ģeiri oxuyarkən gördüyümüz mənzərələri,torpaqları, 

rəsmləri və ya yerlər gözümüz önündə canlandırırıq və ya onlar haqqında düĢünürük. ġeirin 

yazmaq təcrübəsi ilə deyil, sənətlə yaranması faktı, poeziyanın ―doğru‖ və ya ―əsl‖ olmasını 

düĢünən bəzilərini əsəbiləĢdirə bilər. ġeirin vizual həcminə əhəmiyyət verməsək biz obrazın 

mənəvi əhəmiyyəti baxımından məzmuna üstünlük verməliyik. Texniki olaraq Ģeir necə 

iĢləyir? Maraqlıdır ki, o, rəsm əsərinin iĢləməyəcəyi Ģəkildə iĢləyir. Səs effektləri və hərəkətli-

lik yerli yelində iĢləyir. Smitin Ģeirinin texnikası ilə bağlı veriləcək ən yaxĢı suallardan biri 

―Ritm nə qədər nizamlıdır? "Tənha diyar" Ģeirində biz vurğulu və vurğusuz hecaların kifayət 

qədər müntəzəm növbələĢməsi ilə rastlaĢırıq. Lakin vurğusuz olan bəzi sözlər və hecalar səs 
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və ya mənaya görə daha çox vurğu altına düĢür və beləliklə vurğular bir araya gəldikdə reqyu-

lar söz axınına yeni enerji verilmiĢ olur. Müntəzəm ritm daha çox ənənəvi gözəlliyi təmsil 

edir, ikiqat vurğu isə yeni bir gözəlliyi, gücün gözəlliyini təqdim edir və ya həyata keçirir. 

ġeirin ritmi bütövlükdə birinci misradan yaranır. O, bir müddət uzanır və sonra ikiqat gərgin-

liklərlə dayandırılır. Birinci sətirin ritmi sonuncu iki sətirdə bir vurğu əlavə edilməklə necə 

təkrarlandığı oxucunun diqqətini özünə çəkir. Bu yeni gözəllik enerjisi həm də Ģeirin ritmi ilə 

yaranır ki, bu da ilk növbədə bizə görünməyə bilər. Onlar Ģeirin üz qabığı altında enerji 

axınının bir hissəsi kimi iĢləyirlər. Onlar sətirlərdə olan gözəlliyi göstərmək üçün müntəzəm 

və ya proqnozlaĢdırıla bilən deyil. Səs effekti Ģeirdəki qafiyələrlə məhdudlaĢmır. ġeir həm də 

sözlərin ilk səsləri vasitəsi ilə təĢkil edilir,məsələn "s" və baĢqa bu kimi samitlər: Sharp, sky, 

spume, spray, snap, stagger, stones, stoney, strand, smoky. Bu sözlərin hamısı "güc" sözünün 

mənasında olan çalarlıqları özlərində ehtiva edir və onların hamısı özlüyündə də güclüdürlər 

və hamısı ən sonundakı iki (―still strong‖) sözə qoĢulmağa doğru yönəmlidirlər. 

Torpağın və yaradıcı ağlın enerjisi Ģeirin fellərində də ifadə olunur. Birinci misrada bü-

tün fellərin aktiv olduğuna diqqət yetirin: uplift, snap, lean. Ġkinci misrada bu enerji pozulduq-

ca, tonlar "səndələyərək aĢağı düĢdükdə" fellər passivləĢir: are lost, curled, broken, üind-

battered. Sonradan onlar ―bərpa‖ olunur və Ģeirin sonunda yenidən aktivləĢirlər. Son bəndi 

istisna etsək, görərik ki, ―recover‖ sözü Ģeirin tam mərkəzindədir. ġeirin bütün elementləri bir 

Ģeyə - qırılmaya və ya bərpaya qarĢı enerji axını təsvir edir və təcəssüm etdirir. Yəni, ―güc 

gözəlliyi‖ ("beauty of strength") təbiətə aid olduğu qədər sənətə də aiddir. Təbiət, Ģeirdə 

qismən insan yaradıcılığı üçün bir obrazdır. ġeir özü-özünü əks etdirir, özü haqqında danıĢır, 

sənətkar və onun reallıqla münasibəti, onun enerjisi haqqında məlumat verir, xarici aləmdə 

nələr baĢ verdiyindən, dünyanın insan düĢüncəsinə təsirindən və bu düĢüncənin bu təsirlərə 

reaksiyasından bəhs edir. ġeirlərinin əksəriyyəti stanzaik və ya daha nizamlı sətir uzunluğuna 

əsaslanır. Lakin bu xüsusiyyət güclü sənətkar qayğıkeĢliyi ilə əhatə olunub. Ümumi Ģəkildə 

desək Ģeirin formasının onun üçün fərqi yoxdur. ġeirin birinci hissəsində o, bir növ nizamlı 

model yaradır və sonra ona qarĢı iĢləməyə baĢlayır. O, müntəzəm metrik axın yaradır və sonra 

onu dəyiĢir və ya tərk edir. ġeirin birinci hissəsinin səsini və ya tonunu son misraya və ya 

sətirə qədər müqayisə etməyə dəyər. Məsələn, "Kölgələr var" (Shadows There are) Ģeirinin 

sonuncu sətrindəki "sharp" sözünə daha çox güc verilir, çünki "transparent" sözünün orta-

sından sonra vurğu yoxdur. "Ġki quĢ" (The Two Birds) Ģeirinin son sətirində ritm,iki ikiqat 

vurğu istisna olmaqla ( "foul bird" və "black heart"), zəif və bayağı görünür. Parlaq bir nümu-

nə kimi ―Qoca Kral Kimi ― (Like an Old Pround King in a Parable) Ģeirini götürə bilərik.Bu 

Ģeirdə padĢahın hekayəsindən sonra ritm birdən-birə özündə daha böyük çətinliklər ehtiva 

etməyə baĢlayır. Smitin ən gözəl Ģeirlərindən biri olan "Feniksin Xəbərləri" (News of the 

Phoenix) bu vasitədən çox təsirli Ģəkildə istifadə edir. Son sətirdəki "precautionary" sözü met-

rik cəhətdən çox uzundur və onu yenidən nəsrə itələyir və beləliklə,o,―xəbərlər‖in verildiyi 

publisistik dilin bayağılığını ortaya qoymuĢ olur.Yəni, sözün ritmi Ģeirdə səs tonunun açarı ro-

lunda çıxıĢ edir. Smitin hər hansı bir Ģeirini oxuduğumuz zaman səs məsələsi Ģeirin texnikası 

ilə bağlı veriləcək ikinci vacib sualı doğurur: ―Səs tonu özlüyündə nə deməkdir?,Sözlər hara-

dan götürülüb?,ġeirdə baĢqa dillərdən götürülmə sözlər varmı? və s.və i. Smit hətta bir Ģair, 

antoloq və ya sözlərin tərtibçisi kimi qəbul edilə bilər. "Göylərdə olan musiqi nədir?" (What is 

That Music High in The Air) Ģeirinin özü poeziyada ton və ya dil səviyyələri məsələsini nə-

zərdən keçirən faydalı bir nümunədir. Burada baĢqa bir dövrün poeziyasından əxz edilmiĢ söz 

və ifadələrin səs tonu və ritm fonunda bizimlə danıĢa bilib-bilmədiyi soruĢulur. ġeirin son 

misrası bütövlükdə bu Ģeirlərdəki dil diapazonunu özündə saxlayır. ―Unlaurelled‖ Ģeiri poetik 

elegiya ənənəsindən bir nümunədir. ―Mərsiyə" müasir üslubda ciddi və ləyaqətli yer tutmaqla 

yanaĢı, həm də müasir dövrün öz ölüsünü mahnı ilə ağlamaqda aciz olduğunu açıb göstərir. 

ġeirin son sətiri Ģeirin kifayət qədər nizamlı metrajını itirir və özünün parçalanmas hesabına 

poeziyanın güclü emosional təsirini yaradır. Smitin Ģeirlərində kontekst və tonların diapazonu 
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təsir edicidir. O, mövzularını Kanadanın bu günündən, Amerika mifindən, Avropa poeziya-

sından və klassik mifdən olan nümunələrdən götürür. Ritorik diapazon da eyni dərəcədə ge-

niĢdir. Smit bu diapazonun bir qismini parodiyalar yazmaqla, tərcümələr etməklə və digər ya-

zıçılara olan marağı ilə əldə edir. Ona xas olan ən xarakterik forma ironik misralardır ki, onla-

rı Smit T.S.Eliotdan və Laforgue kimi fransız Ģairlərindən əxz etmiĢdir. Paunddan öyrəndiyi 

kimi o, bu təcürbələri ədəbi tənqidin bir forması sayır və özünün bir Ģair kimi tanınmasında 

güclü bir vasitə hesab edir.Smitin Ģeirlərində çox sayda yad ruh və səslər duyulmaqdadır. 

Beləliklə, Smitin Ģeirin yazılma taktikası ilə razılaĢmaq üçün biz mövzunu və ya 

mövzuların birləĢməsini, konteksti və dildə ton və ya tonların qarıĢığını müəyyən edə bilərik. 

Bu sxematik metod bizə Smitin Ģeiriyyatı haqqında tam və qəti söz deməyə imkan verməsə 

də, onun sözləri necə söylədiyi və onun dediklərinin bizdə necə təəssürat doğurduğu haqqında 

kifayət qədər məlumat verə bilərik. 
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Несмотря на то, что годы неумолимо отдаляют нас от событий Отечественной 

войны 1941-45 годов и тем более I Мировой, многие современные учѐные и рядовые 

читатели справедливо полагают, что нельзя вычеркивать из памяти подвиги тех, кто 

отдал свои жизни за счастливое будущее нынешнего поколения. Память – категория 

особая. Эта категория, выражаясь юридическим языком, функционирует без срока 

давности. Причѐм, она является не только предметом мировидения писателей и 

объектом научного исследования, но и наполнена психологическим содержанием.  

Большинство современных филологов, историков и философов убеждено: ни с 

чем несравнимое мировое зло – это потеря исторической памяти. Конечно, в первую 

очередь об этом громогласно заявляли русские советские писатели (К.Симонов, 

И.Эренбург, Ф.Булгаков и многие другие). Ведь, объективно рассуждая, главная 

тяжесть двух войн ложилась на плечи представителей их национальности. Вместе с тем 

даже если метроном времени отсчитывает столетие и более, то, о чѐм Хемингуэй и 

Ремарк и другие прогрессивно мыслящие европейские художники писали в конце 1920-

х – начале 1930-х годов, явилось «камнем в стену» фашистского режима. Что же 

касается войны 1941-45 годов, то ещѐ не ушло полностью из жизни поколение участни-

ков той великой битвы, но память о ней, к сожалению, начала уже деформироваться. И 

уже наши внуки, правнуки нередко задаются вопросом: а за что воевали, зачем воевали, 

нужно ли вообще было воевать?». К исторической памяти нас, то есть современных 

читателей, и возвращают великие творения о двух крупнейших мировых катаклизмах 

XX столетия.  

Однако в лице американского и немецкого писателей тема памяти получила 

специфическое отражение. Русская романистика практически была незнакома с темой 

«Потерянного поколения», тогда как в Штатах и Европе она без преувеличения 

оказалась главенствующей. Причѐм, в решении этой проблемы Э.Хемингуэй и 

Э.Ремарк были убеждены: перо военного писателя должно быть жѐстким, позиция 

патриота и пацифиста в одном лице – принципиальной. Как честные и беспристрастные 

художники, они призваны применять на практике всевозможные средства, чтобы 

показать суровые будни I Мировой войны. И среди западноевропейских писателей, 

отразивших великую поступь той далѐкой войны, они занимают особое место и 

пользуются определѐнной популярностью в современной филологической науке.  

Военная проза Эрнеста Хемингуэя оказалась несколько информативнее по сравне-

нию с творчеством Э. Ремарка по причине выраженных журналистских наклонностей 
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первого. Американский писатель в молодости был известным корреспондентом веду-

щего и весьма популярного в своѐ время органа штата Миссури, ежедневной вечерней 

газеты «Kansascity-star». Кроме того, у него в аспекте количества публицистических 

выступлений, разбросанных по разным годам и периодам, более «богатая» биография. 

Он принимал самое деятельное участие ещѐ в Первой Мировой войне. Но начинал он, 

как выясняется, ещѐ раньше, и в планы совсем юного писателя входила иная тематика: 

бытовая, историческая, социально-политическая, интернациональная.  

Прежде чем подступиться к разработке темы «Потерянного поколения», ставшей 

краеугольным камнем всего его наследия, Хемингуэй чѐтко развѐл по обе стороны 

героически сражающихся, трезво мыслящих фронтовиков и лже-патриотов. Последние 

вообще не избежали сатирических нападок. Так, первый этап публицистической 

деятельности (1918-1922) ознаменован выступлениями, наполненными откровенным 

сарказмом. Но уже в ранней сатире ощущалось будущее отчаяние тех, кто много 

разглагольствовал о победе национального оружия, но сам, как утверждал Хемингуэй, 

«отсиживался в засаде». Это были первые всполохи интересующей нас в статье темы. 

Такова заметка от 1920 года «Как прослыть ветераном войны, не понюхав пороха». 

Уже в самом названии кроится сатирическая нота. Автор пишет о тех итальянских 

парнях, которые, испугавшись войны с Германией в самом начале 1920-х годов, реши-

ли «подмазаться» к подлинным фронтовикам (по большей части получивших ранения, 

выписанных из госпиталя и уже не имевших возможности из-за травм принимать 

дальнейшее участие в войне). Хемингуэй имел полное моральное право писать о таких 

дезертирах, потому что сам уже в юности получил серьѐзные ранения, но от участия в 

войне не отказался. В указанной нами статье он рассказал о некоторых приѐмах, 

которыми пользовались молодые итальянцы, чтобы найти себе «место под солнцем» в 

США, как величайшей державы, в которой можно выгодно и удобно укрыться. 

Однако беда заключалась в том, что «место под солнцем» большая часть итальян-

ских и американских вояк так себе и не нашла. И мечты о «светлом будущем» тоже 

оказались соответственно липовыми. Вскоре таких людей американский писатель и за-

числяет в разряд «потерянного поколения». Особо хочется заметить, что на сегодняш-

ний день существует огромная критическая литература о «потерянном поколении», 

«пионером» которой в Штатах явился Хемингуэй. Поэтому мы не станем «перепевать» 

хорошо разработанные идеи. Уходя от трафарета, осложним нашу статью сравнитель-

но-сопоставительным и типологическим анализом в романистике Э. Ремарка.  

Итак, ещѐ до появления серии романов, Хемингуэй в своей публицистике вплот-

ную подошѐл к означенной нами теме. И она получила специфическое освещение. Су-

щество дела заключается в том, что описанные им итальянские и а западноевропейские 

союзники не страдали немецко-фашистским снобизмом. Они откровенно не жалова-

лись на горькую судьбу, не стонали, как это было свойственно многим литературным 

героям Ремарка. Болезненные симптомы ярче давали о себе знать именно в романах 

немецкого писателя.  

Хемингуэю удалось показать, что представители «потерянного поколения» на его 

родине не были однородны по своему составу. Некоторые из описанных ими героев 

(реальных или прототипов) действительно морально искалеченные, физически погиб-

шие. (Хемингуэй в буквальном переводе с английского в своих повестях и романах не-

редко называл их «кончеными»). Такие, конечно, были потеряны для жизни. Хотя заме-

тим, что сражѐнный инвалидностью Джейк Барнс и Брэт Эшли – это «обломки войны», 

не потерявшие тем не менее своего лица. А Кэтрин Баркли, в свою очередь, переживает 

драму потерянного жениха как «безвозвратное прошлое», но особо не жалуется на 

судьбу. Самые суровые критики меньше всего обвиняли бы автора «Фиесты» и 

«Прощай, оружие!» в излишней сентиментальности. Одновременно с тем один из 
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лучших знатоков творчества Хемингуэя – Иван Кашкин фиксирует: «В противовес 

некоторым нерадивым персонажам из «потерянного поколения» были и некоторые 

другие, которые оказались потерянными для общества не столько вследствие утраты 

исконных корней, близких либо из-за пьянства, сколько для буржуазного мира того 

времени. Они именно от него прежде всего оторвались, напрочь отказываясь 

признавать своим, родным, кровным» (5,8). Без комментариев ясно, что речь идѐт о 

двух разных категориях людей, хотя и вписанных, как видим, в единую тему.  

Вот почему так остро и принципиально в творчестве Хемингуэя зазвучала нота 

правды о войне. Американский прозаик умел хорошо разбираться в людях, и не спешит 

заносить над ними «Дамоклов меч». Так, в одной из своих статей он призывает не 

осуждать солдат из Абиссинии, которые, по его убеждению, честно сражались, но затем 

по воле рока бежали от притязаний Муссолини. Он называет их «беглецами по воле 

рока», предварительно глубоко вникнув в мотивы поведения. Мудрое решение. Писатель 

ограждает определѐнную часть населения среди беженцев от необоснованных обвинений 

со стороны критиков и читателей. Беда заключалась в том, что без крова оставались 

старики, женщины и дети. Наряду с мужчинами они также приняли на себя варварские 

удары фашистов, подверглись бомбардировкам. В целом ряде такого рода публикаций 

Хемингуэй набатом взывает к человеческой совести. Это и есть подлинная правда о 

войне. И здесь нет ни отголосков сентиментализма или экзистенциализма и щемящей 

тоски, ни жалости по отношению к самим себе. Возможно, проявилась черта Хемингуэя-

художника, никогда не желавшего такими аффектами эпатировать читателей.  

Известный азербайджанский критик-литературовед А. Мусаев в одной из статей 

писал, что в «публицистических произведениях этого европейского периода на 

поверхность выходит единый вопрос: «Где же подлинная правда? В чѐм она прежде 

всего состоит? Э. Хемингуэй показывает ужасы войны с подлинным мастерством. Он 

не видит ничего позитивного в любой войне. Однако в то же самое время как большой 

гуманист, американский писатель показывает и высокое достоинство человека». Далее, 

по мысли А. Мусаева, «война вскрыла также и моральную чистоту между людьми и 

доказывает, что только эта чистота остается незыблемой»
 
(8, 4). 

Продолжим мысль отечественного филолога. Это одна сторона медали. Но есть и 

другая. Анализируя военную публицистику и романистику Хемингуэя, нам удалось 

обнаружить, что под аксиоматичным юридическим и морально-художественным 

требованием «писать правду и только правду о войне», оказывается, кроится противо-

речие. В частности, выясняется, нелегко писать правду о войне. Некоторые – даже пе-

редовые художники еѐ боялись или стыдились. Обязаны констатировать со слов Хе-

мингуэя, что и он был не всегда последователен в этом вопросе. С одной стороны, как 

честный гражданин своей державы он публично заявлял, что говорить исключительно 

правду о войне – это его кредо. В письме И. Кашкину он прямо указывает: «В рассказах 

о войне я всегда старался показывать правду, то есть все еѐ разные стороны, подходя к 

ней честно, неторопливо исследуя с различных точек зрения. Мы знаем, война – это 

большое зло, и всякий, кто это станет отрицать – лжец». С другой стороны, сам себе тут 

же и противоречил: «Вместе с тем очень трудно и сложно писать о войне правдиво, а 

временами даже и опасно»
 
(7, 154). Небезынтересно заметить, что как истинный писа-

тель-пацифист, Хемингуэй словно гонит от себя любые мысли о войне. В том же пись-

ме он Кашкину признаѐтся: «Но пока к чѐрту эту самую войну. Я хочу просто писать» 

(7, 154). И ещѐ: в статье «Писатель и война», специально посвящѐнной «потерянному 

поколению», Хемингуэй вновь осторожничает: «Трудно писать о войне хорошо и прав-

диво. Писать же правду о войне очень опасно, как и опасно доискиваться до правды. 

Стоил ли рисковать, чтобы найти эту самую правду. Пусть же об этом судят другие пи-

сатели» (7, 103). Понятно, что в данном случае, говоря о потерянном поколении, Хе-
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мингуэй выступал с позиций пацифизма. Причѐм, у него пацифизм открыто противо-

поставляется свободному творческому процессу. 

Таким образом, тему «потерянного поколения» в творчестве Э. Хемингуэя нельзя 

рассматривать однобоко («пасть низко и не подняться»); она осложнена некоторыми 

противоречивыми высказываниями. А истина имеет вес только тогда, когда она дока-

зуема. Об этом и пытался читателям поведать писатель, и правда о войне и соответ-

ственно судьбах представителей «потерянного поколения» заиграла разными красками. 

Двумя страницами выше мы в статье также отметили, что представляет интерес 

рассматривать данную тему не в изолированном виде, но методом сопоставления с 

творчеством Э. Ремарка. Ибо материал такое сопоставление дозволяет сделать. Здесь 

имеются как общие точки соприкосновения, так просматривается и ощутимая разница 

во взглядах двух художников. 

Итак, по порядку. Судьба Ремарка складывалась более драматично: писать о 

людях, которые растеряли свои корни, в фашистской Германии было крайне небезо-

пасно. Участие в войне, близость со смертью надолго замкнули его в круг пережитого в 

военные и послевоенные годы. Это заставило его предметный мир пропустить сквозь 

своѐ творческое восприятие. Это также заметно сузило круг наблюдения, но в то же 

время обострило силу показа. Ремарк как яростный антифашист остро, так сказать, ра-

зумом и плотью ощутил потерянность и пустоту своего поколения, может быть, мучи-

тельнее всех пережил это и выразил с наибольшей силой в лучших своих романах. У 

него не было той большой, длительной школы журналистики, которую прошѐл Хемин-

гуэй-публицист. Но он компенсировал это огромным личностным военным опытом. 

Бросается в глаза следующая важная деталь: один из самых популярных, 

тиражируемых и сильных в художественном отношении роман «На западном фронте 

без перемен» вышел в свет в 1929 году. А события относят нас к 1918-1919-ым годам. 

Спрашивается: что же обеспечило ему популярность спустя столько лет? Выясняется, 

что десятилетие, которое отделило роман от I Мировой, отнюдь не заглушило 

воспоминаний о прошедших страшных событий и не залечило войною нанесѐнных ран. 

И большинство людей, переживших катастрофу в тылу или на фронтах, не бежали от 

проблем. Так уж устроено сознание человека, - писал Ремарк.  

На этом фоне несложно видеть то, что объединяет двух писателей. Итак, примеча-

тельной чертой всех их произведений становится абсолютная точность описываемого. 

Власть факта господствует здесь на всѐм географическом пространстве разворачиваю-

щихся событий. Во-первых, исследователи наследия Хемингуэя и Ремарка обстоятель-

но показали, что все данные разведки ими неоднократно постфактум перепроверялись. 

Во-вторых, о своих передвижениях по Штатам и городам Германии, а также за их 

пределами писатели стремились рассказывать с максимальной долей достоверности. 

Однако, как это ни парадоксально, но именно немецкая публицистика и 

романистика оказались в данном случае на высоте. Правда, ей трудно было подняться 

до уровня пацифистского мышления Хемингуэя. Тем не менее, ГДР и ФРГ в своѐ время 

подарили миру славные имена писателей-пацифистов. Секрет популярности во всѐм 

прогрессивном мире заключался в том, что немецкие писатели принадлежат народу, 

позволившему себя увлечь на путь агрессии. Вольно или невольно, но даже немецкие 

антифашисты чувствовали огромную вину и ответственность перед всем человечеством 

за развязанную гитлеровцами войну. К тому же они ясно осознавали, в какой степени 

пропаганда пацифистских идей может хотя бы отчасти компенсировать ту плату, 

которую заплатил народ Германии за неисчислимые бедствия и страдания. Не являлся 

исключением и Ремарк.  

Но если отвлечься от пристального внимания к датам и населѐнным пунктам и 

ассоциативно перенестись в область предполагаемого, то герои Ремарка оказывались в 
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ином положении, нежели у Хемингуэя. Настало время в нашей статье поговорить и о 

разнице во взглядах. Так, первое по хронологии произведение Ремарка – «На западном 

фронте без перемен» принадлежит к лучшим образцам немецкой военной прозы. Роман 

принѐс ему шумный успех. Но когда автор затронул судьбу отдельных представителей 

«потерянного поколения», то стал очевидным индивидуальный почерк письма. У 

Ремарка реалистическая струя (стихия Хемингуэя) ощущается только в нагромождении 

ужасов войны. Но частое повторение аналогичных сцен не только утомляет читателя; 

они доказывают уже не реалистическую, а экзистенциальную тональность мышления 

писателя. Конечно, Ремарк в названном романе запечатлел не только свой личностный 

опыт. Он несѐт ясные приметы того времени, когда был написан. Поэтому автор 

отчѐтливо противопоставляет себя реакционным немецким писателям не только 

идейно, но и методом изображения фронтовой и окопной жизни. Его интересует не 

парадная внешность войны, но именно поведение и психология солдат, людей, 

оказавшихся на фронте, вынужденных убивать и умирать, осознавая бессмысленность 

происходящего, освобождаться от внедренных воспитанием и традицией псевдопатрио-

тических представлений.  

Вместе с тем, как только мы знакомимся с главными героями, то заметно острое и 

болезненное восприятие всего сущего на земле. Персонажи словно живут в своѐм соб-

ственном мире, откуда экзистенциально им очень сложно выбраться. Они не только 

теряют своих родных, как у Хемингуэя, но и случайно оказавшись в реальной обста-

новке, не верят своим глазам и ушам, не отождествляют себя с земным существова-

нием. 

Так, тема «потерянного поколения» приобретает у Ремарка специфический отте-

нок, отличный от мировидения героев статей или романов Хемингуэя. Отсюда боль, 

частые жалобы, отсутствие умиротворения, пессимизм, частые кражи обыденных быто-

вых вещей, попытки суицида. Например, главный герой Пауль, случайно оказавшийся 

на гражданке, не верит в то, что стоит у себя дома перед матерью и сестрой. Всѐ 

окрашено в экзистенциальные тона. Яркий представитель «потерянного поколения» на 

самом деле всеми покинут, причѐм, даже тогда, когда он находится в своѐм родном 

доме. Реальности словно и не существует. Ремарк пишет: «Я всѐ никак не могу 

отделаться от мысли о какой-то здесь скованности. Не свыкнусь никак с окружающим. 

Вот мать стоит моя, а вот сестра, а я их как будто и не вижу. Между нами словно вы-

росла непроницаемая завеса» (6,112). Всѐ это, как мы понимаем, есть результат печаль-

ной разбалансированности характера, изувеченности человеческих сердец. И эта линия 

чѐтко просматривается в романе. Таким образом, вернуться в лоно нормальной жизни 

рядовых солдат из «потерянного поколения» у Ремарка принципиально невозможно.  

Между тем, названный роман – суровый протест художника, направленный 

непосредственно против войны. Но он же стал по существу первой пробой пера и 

источником творческих открытий. С другой стороны, в отличие от сочинений 

Хемингуэя, в суровые будни войны живой струѐй врывается тонкий лиризм. Ремарк 

был мастером этого искусства. Автор открыто призывает здесь к человеколюбию, 

доверию человека к человеку, товариществу. Этому есть простое объяснение. Любовь 

Ремарк противопоставляет бесчеловечности современной буржуазной цивилизации. 

Социализация военного материала достигает в его романе своего апогея.  

В то же самое время Ремарк в разработке интересующей нас теме несколько усту-

пает Хемингуэю, пытаясь передать подлинную правду о войне. Это для него камень 

преткновения, и не только в этом романе. При всей ненависти Ремарка к милитаризму в 

его романе была далеко не полная правда о войне. Герои Ремарка, хотя они прошли ту 

же школу жизни, что и герои Хемингуэя, остались в пределах привычного для них со-

циального мироощущения. У немецкого писателя главные действующие лица не столь-



Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022 

 

  164 

ко борцы, сколько жертвы, поэтому такой обреченностью и печалью, к сожалению, 

веяло от книги – «На западном фронте без перемен». Повторим, болезненность, питаю-

щаяся экзистенциальными мотивами, воочию давала о себе знать. Их было мало в твор-

честве Хемингуэя, несмотря на ведущую тему «потерянного поколения», когда были 

сломлены судьбы многих людей, вернувшихся с войны и потерявших кров. Евро-

пейские критики, исследовавшие творчество Ремарка, по праву верно отмечали, что его 

«военный реализм» был практически лишѐн перспективы исторического развития. Этот 

реализм, увы, был односторонним и в известной степени неполноценным. 
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Z.V.Əhmədov 

E.Heminquey və E.Remarkın yaradıcılığında “ĠtirilmiĢ nəsil” mövzusuna  

fərdi yanaĢmaların spesifikliyi 

Xülasə 

 

Bu məqalə açıq-aĢkar tarixi-ədəbi və etik-kulturoloji xarakter daĢıyır. Müəllifin qarĢıya qoydu-

ğu məqsədlə - iki görkəmli yazıçının - E. Heminquey və E. Remarkın xüsusi seçilmiĢ mövzu üzrə ya-

radıcılığının müqayisəli təhlilini aparmaqla əlaqədar olaraq, bütün əsəri aydın Ģəkildə iki hissəyə böl-

mək olar. Birincisi, ümumi zəmin axtarıĢıdır; ikincisi, amerikan və alman yazıçılarının ―ĠtirilmiĢ nəsil‖ 

mövzusuna subyektiv yanaĢması arasında sərhəd xətti çəkildi. Sübut məqsədi ilə Heminqueyin jurna-

listikasından və romançılığından, digər tərəfdən Remarkın ―Qərb cəbhəsində hər Ģey sakit‖ əsərlərin-

dən konkret faktlar verilir. Tematik körpülərin qurulması və əks baxıĢlar iki yazıçının müxtəlif ədəbi 

cərəyanların - Heminqueyin timsalında Ģtatlarda ənənəvi Ģərh olunan realizmin və Remarkın 

ekzistensializminin tərəfdarı və müdafiəçisi olduğunu söyləməyə əsas verir. Məhz buna görə də 

amerikalı yazıçıda ―ĠtirilmiĢ nəsil‖ mövzusu itirilmiĢ ideal üçün ağrılı həsrət çalarları alır. Almanda isə 

demək olar ki, ümidsiz pessimizm, əvvəlki həyata tam qayıtmamaq kimi kəskin ağrılı bir hiss var. 

 

Z.V.Ahmadov 

The specificity of individual approaches to the theme of "The Lost Generation"  

in the work of E. Hemingway and E. Remarque 

Summary 

 

This article has a pronounced historical-literary and ethical-culturological character. In 

connection with the goal set by the author - to conduct a comparative analysis of the work of two 

prominent writers - E. Hemingway and E. Remarque on a specifically chosen topic, the entire work 

can be clearly divided into two parts. The first is a search for common ground; secondly, a line of 

demarcation was drawn between the subjective approach of American and German writers to the 
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theme of The Lost Generation. For the purposes of evidence, specific facts are given from 

Hemingway's journalism and novelism, on the one hand, Remarque's works "All Quiet on the Western 

Front" - on the other. Building thematic bridges and opposing views give grounds to assert that the 

two writers were supporters and defenders of various literary trends - traditionally interpreted realism 

in the States in the person of Hemingway and Remarque's existentialism. That is why the theme of 

"The Lost Generation" in the American writer acquires a shade of aching longing for the lost ideal. 

And the German one has an acutely painful feeling of almost hopeless pessimism, a complete non-

return to the former life. 
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Значение женских образов в творчестве известного русского писателя И.С.Турге-

нева было отмечено еще его современниками. В свое время Н.А.Добролюбов, анализи-

руя роман «Накануне», подчеркнул, что в нем главное лицо – Елена, и по отношению к 

ней должны мы разбирать другие лица (2, 212). Эту мысль, несомненно, поддерживал и 

сам автор, о чем свидетельствует тот факт, что во французском переводе роман 

назывался «Елена». 

Исследование женских характеров в творчестве Тургенева не раз привлекало вни-

мание ученых. В романах Тургенева основные женские характеры так или иначе могут 

быть классифицированы следующим образом: первая группа – те, кто живут соб-

ственными интересами, ибо сосредоточены на себе, и вторая группа – это именно тур-

геневские девушки, мысль которых все время обращена к жизни, страданиям других. 

К первой группе относятся Дарья Михайловна Ласунская, мать Лизы Калитиной, 

Варвара Павловна, жена Лаврецкого, Одинцова, Ирина Ратмирова, Сипягина. Ко 

второй группе – Наталья Ласунская, Лиза Калитина, Елена Стахова, Марианна. При 

этом, выстроив в ряд персонажи каждой группы, мы увидим определенную эволюцию, 

определенную систему соотнесенности этих образов. 

В романах «Рудин» и «Дворянское гнездо» героини явно противопоставляются 

друг другу: Наталья Ласунская и ее мать Дарья Михайловна; Лиза Калитина и ее мать 

Марья Дмитриевна. В романе «Рудин» Дарья Михайловна Ласунская изображается как 

человек, целиком занятый собой. Тургенев пишет, что в разговоре с Рудиным «Дарья 

Михайловна говорила небрежно, слушала рассеяно…» (7, 88). «Впрочем, Дарья Михай-

ловна скоро перестала его расспрашивать: она начала ему рассказывать о себе, о своей 

молодости, о людях, с которыми зналась. Рудин с участием внимал ее разглаголь-

ствованиям, хотя – странное дело! – о каком бы лице ни заговорила Дарья Михайловна, 

на первом плане оставалась все-таки она, она одна, а то лицо как-то скрывалось и исче-

зал» (7, 101). Авторская ирония нарастает с каждым словом: «Судя по рассказам Дарьи 

Михайловны, можно было подумать, что все замечательные люди последнего десятиле-

тия только о том и мечтали, как бы повидаться с ней, как бы заслужить ее расположе-

ние…» (7, 122) И далее: «Она (Дарья Михайловна) говорила о них, и, как богатая опра-

ва вокруг драгоценного камня, имена их ложились блестящей каймой вокруг главного 

имени – вокруг Дарьи Михайловны» (7, 134). В другом месте о Дарье Михайловне го-

ворит Лежнев: «Дарья Михайловна, во-первых, эгоистка и живет для себя» (7, 261). 

Подобна Дарье Михайловне и мать Лизы Калитиной, о которой Тургенев пишет 

при первом ее представлении читателю: «…она избаловала себя, легко раздражалась и 
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даже плакала, когда нарушали ее привычки; зато она была очень ласкова и любезна, 

когда все ее желания исполнялись и никто ей не прекословил» (5, 131). В другом месте 

писатель прямо называет ее эгоисткой: «Марья Дмитриевна, как истая эгоистка, ничего 

не подозревала» (5, 144). 

И в первом, и во втором романах своим матерям противопоставлены Наталья и 

Лиза, как бы знаменуя собой новое поколение. В противоположность Дарье 

Михайловне, ее дочь Наталья обычно «говорила мало, слушала и глядела внимательно» 

(5). Тургенев одной этой фразой подчеркивает внимание Натальи к окружающему 

миру. В первом же разговоре с Рудиным она заявляет о том, что такие, как он, должны 

«стараться быть полезными» (5). В нем Наталью привлекают, прежде всего, его идеи. 

«Она (Наталья), – пишет Тургенев, – все думала – не о самом Рудине, но о каком-

нибудь слове, им сказанном, и погружалась вся в свою думу‖ (5). В Лизе Калитиной 

писатель тоже подчеркивает ее обращенность к людям: «Вся проникнутая чувством 

долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и кротким» (5), – 

такой рисует ее автор. 

В романе «Накануне» Тургенев еще более рельефно подчеркнул в героине ее 

альтруистическое начало, силу и способность служить людям. Как отмечал Анненков, 

«светская часть» русской читающей публики «была встревожена…, ужаснулась 

настроению автора» (1, 232) и в целом отнеслась к роману отрицательно. Тургенев 

подчеркнуто подробно рассказывает об особой жажде деятельного добра у Елены: 

«…она с детства жаждала деятельности, деятельного добра; нищие, голодные, больные 

ее занимали, тревожили, мучили; она видела их во сне; расспрашивала об них всех 

своих знакомых; милостыню она подавала заботливо, невольной важностью, почти с 

волнением. Все притесненные животные, дворовые собаки, осужденные на смерть 

котята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады находили в Елене 

покровительство и защиту…» (6, 227).  

Однако следует отметить, что в этом романе Тургенев не противопоставляет Еле-

не ни один женский характер так, как это сделано в первых двух романах. Зато в двух 

последующих романах, мы, наоборот, не встретим характер, который принято называть 

«тургеневская девушка». В центре внимания оказывается теперь уже усложненный 

образ все той же эгоистичной женщины, что в «Рудине» и «Дворянском гнезде». 

Рассматривая женские образы в повестях И.С.Тургенева, приходим к следующему 

выводу, что во многом образы женщин в повестях похожи. В них есть об-

щие, очень красивые черты: чувство справедливости, желание глубокой любви и не-

обыкновенного героя, уверенность в себе и целеустремлѐнность, правдивость и не-

обыкновенная душевная красота. Писатель проявил огромное мастерство в раскрытии 

женских образов в повестях «Вешние воды», «Первая любовь», «Ася». В этих произве-

дениях он предпочитает не скрупулѐзно следить за переживаниями героинь, а выбирает 

несколько опорных сцен, ярко оттеняющих их характеры.  

В «Вешних водах» тургеневская женщина – Мария Николаевна Полозова, которая 

предстает в облике хладнокровной соблазнительницы героя повести, своего рода змей-

искуситель. Особого внимания заслуживают своеобразные художественные средства, 

какими пользуется Тургенев для передачи душевных переживаний. Это мысли героини, 

голос, поза, движения, манера пения, чтение любимых стихов. С исключительным 

мастерством пользуется писатель пейзажем, как средством раскрытия душевных 

переживаний героинь.  

Особо хотелось бы остановиться на образе Аси из одноименной повести. Образ 

Аси является своеобразным идеалом «тургеневской девушки». Эта повесть посвящена 

прекрасной истории любви, но, к сожалению, с печальным концом – возлюбленные 

расстались. Первая любовь Аси закончилась трагично. 
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Главная героиня Ася – это ярчайший образ в литературе. Миловидная девушка 

семнадцати лет со «смуглым кругловатым лицом, небольшим тонким носом, почти 

детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она грациозно сложена, но не 

вполне еще развита» (4). 

Жизнь Аси складывалась трагическим образом: она дочь помещика и крепостной. 

Поэтому она застенчива и не умеет вести себя в светском обществе. Рано потеряла 

мать, а через несколько лет еще и отца. Это заставило ее рано задуматься о смысле 

жизни и разочароваться в некоторых вещах. 

Но она не разлюбила жизнь, более того она хотела оставить свой след в истории. 

«Дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?» – говорит она (4). Ася стремится к чему-

то особенному, к деятельной жизни, к совершению подвига. Она тонкая, романтическая 

натура, которой чуждо все обыденное и суетное. Не зря она хочет летать, как птица. Ей 

нравится романтические рассказы и легенды. А своим кумиром она считает Татьяну, 

героиню романа «Евгений Онегин». 

Главная ее особенность – это непостоянство, загадочность и странность. Именно 

поэтому Н.Н. восклицает: «Что за хамелеон эта девушка!» (4). Сначала она лазает по 

стене, как коза, поливает цветы на стенах, сразу после этого ведѐт себя, как 

благовоспитанная барышня, шьѐт и опять выказывает своѐ ребячество. Ася открытая, 

пылкая, благородная и непосредственная натура. 

В этом произведении ее впервые охватывает такое чувство как любовь. Она 

полностью отдается этому ощущению. Любовь окрыляет ее и полету главной героини 

нет преград. Ася не умеет скрывать свои чувства или притворяться, и поэтому она 

первая, подобно пушкинской Татьяне, признается в любви Н.Н. Но его эти вести 

пугают и он не осмеливается связать свою жизнь с такой необычайной девушкой. 

Импульсивная и искренняя любовь Аси разбивается об робкую симпатию Н.Н., его 

нерешительность и боязнь противостоять общественному мнению. Обвинения Н.Н. 

глубоко ранят трепетную душу Аси, и она с Гагиным покидает город. 

Как отмечает исследователь творчества И.С.Тургенева Г.Б.Курляндская: «Образ 

Аси, безусловно, затронул каждого. Ее странное поведение, сила, с которой она 

влюбилась в Н.Н., поражает нас, а судьба Аси, та драматичность, с которой она 

рассталась с Н.Н., заставляет нас посочувствовать. Но меня изумляет ее отношение к 

жизни, те цели, которых она хочет добиться, то, что она стремиться достичь чего-то в 

жизни» (3, 128). 

Иван Сергеевич Тургенев является одним из общепризнанных гениев российской 

литературы. Его произведения живут, и будут жить в веках, давая читателям и 

критикам возможности для мыслей и рассуждений об извечных философских вопросах. 

В типологии женских образов тургеневских романов принято выделять истинно 

«тургеневских» девушек – это героини его первых романов, и трансформированные 

образы его героинь, самодостаточные и в чем-то эгоистичные натуры таких женщин 

как Одинцова и Ротмирова. Идеалом истинно «тургеневской» девушки можно назвать 

Асю, героиню одноименной повести. 

Надо сказать, что если в финале прежних романов мы обнаруживаем, что счастье 

«тургеневских девушек» не состоялось, а все они видят его в любви к человеку 

высоких идеалов (Рудин не принял любовь Натальи Ласунской, Лиза Калитина ушла в 

монастырь, Елена Стахова потеряла Инсарова), то роман «Новь» заканчивается союзом 

Марианны с Соломиным. Как видим, Тургенев подчеркнуто выделяет в своих романах 

две группы женских персонажей. 

В первых двух романах писателем раскрываются два типа характера, эгоистиче-

ский и альтруистический, которые достаточно четко обозначены и явно противопостав-

лены друг другу. Как бы наметив общие контуры этих характеров и выявив их сущ-
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ность в отношении друг к другу, писатель далее обращается к тщательной и детальной 

их разработке. 

В третьем романе, в «Накануне», Тургенев наиболее ярко рисует альтруистиче-

ский характер Елены, при этом не противопоставляя ей никакой другой женский образ 

подобно тому, как было в «Рудине» и «Дворянском гнезде». 

«Тургеневские женщины» – сильные и волевые, пожалуй, духом даже сильнее муж-

чин. А тургеневский идеал женщины заключается в умении любить и жертвовать собой 

ради любви. Все это дает нам основание говорить, что Тургенев, разрабатывая представ-

ленную выше композицию женских характеров в своих романах и повестях, сознательно 

стремится убедить читателя в победе доброго, самоотверженного начала в жизни. 
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L.M.Məmmədova, S.Ə.Səmədova 

Ġ.S.Turgenevin əsərlərində qadın obrazlarının xüsusiyyətləri 

Xülasə 

 

Məqalədə böyük rus yazıçısı Ġ.S.Turgenevin əsərlərində qadın obrazlarının tipologiyası 

araĢdırılır. Məqalənin müəllifləri qeyd edir ki, Turgenevin əsərlərində qadın obrazların iki tipi daha 

qabarıq Ģəkildə təsvir olunmuĢdur. Qadın obrazlarının birinci qrupu öz maraqları ilə yaĢayır, ikinci 

qrup qadınlar isə məhz baĢqalarının həyat və iztirabları ilə yaĢayan Turgenev qızlarıdır. Turgenevin 

əsərlərində qadın obrazları güclü və iradəli təbiətə malikdirlər. Əsl sevgiyə qadir olan və sevgisi üçün 

özünü qurban verməyi bacaran qadın obrazı Turgenevin idealıdır. 

 

L.M.Mammadova, S.A.Samadova 

The peculiarity of female images in the works of I.S.Turgenev 

Summary 

 

The article examines the typology of female images in the works of the great Russian writer 

I.S.Turgenev. The authors of the article notes that in the typology of female images of Turgenev's works, 

it is customary to distinguish two types. The first group of female images live by their own interests, and 

the second group is precisely the Turgenev girls, whose thoughts are always turned to the lives and 

sufferings of others. Female images in Turgenev's works are strong and strong-willed natures. And 

Turgenev's ideal of a woman is the ability to love and sacrifice herself for the sake of love. 
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THE CONFLICT BETWEEN BROTHERS IN “EAST OF EDEN”  

BY JOHN STEINBECK 
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―East of Eden‖ is described the brothers, shows us a lot of aspects of parental wrong 

relations to the children and shows the facts through ordinary families, and touches on the 

existing story of the BIBLE. Here John Steinbeck shows people how the different attitudes to 

children can create the problem between new formulating braines. The rivalry between 

brothers or sisters became habitually from the ancient period. To this, the main reason comes 

from a family where children grow up. The main factor is parents‘ discrimination. Such kinds 

of relationships could arise a lot of problems like misunderstanding, lack of accepting parental 

attention, being separated from parents, being accepted by different people in society, or not 

being accepted. 

―Struggles between parents and their children are common manifestations of family life. 

In fact, families may have more conflict that other social groups‖. (1) 

The conflicts between children in a family phenomenon are widespread. This 

phenomenon has been faced by all parents after the birth of the second child in a family and the 

subsequent. Children struggle with their brothers, and sisters, trying to argue their point of view 

and at the same time draw the attention of their parents, whenever possible. Parents, as a rule, 

always interfere with the children‘s conflicts, trying to reconcile conflicting children. As a rule, 

it doesn‘t come to an end with peace. Simply children cease to quarrel in the presence of their 

parents. And as soon as parents leave alone the children, the conflict between them can break 

out again. It occurs so because the reason for the children‘s conflicts isn‘t solved. Without 

knowing the reason, it is impossible to solve this quarrel. But, as it is paradoxical, even knowing 

the reason, parents won‘t be able to resolve the current conflict and prevent the new. 

The reasons for the children‘s conflicts can be fighting for a specific position in a 

family. Leadership among brothers and sisters, the attention of drawing parents can be the 

main reasons. If quarrels in a family between children happen often, so something is wrong in 

the family relations. And not only in the relations between children but also in the relations 

between parents and the relations of parents with children. Of course, conflicts in a family are 

inevitable. Even in happy families, they happen. But frequent children‘s quarrels are 

impossible to call normal. Parents shouldn‘t try to explain this phenomenon with traits of 

character, etc. The behavior of the child depends, generally on a concrete situation and on 

educational methods that parents apply to them. 

―All children who are involved in a conflict need to have an opportunity to express what 

it is that they want or need‖. (2) 

At the same time, we have to determine why these conflicts arise. What stands at the core of 

the conflict. Generally, without knowing parents create this conflict. They divide their attention 

towards their children in the wrong way. Thinking that one is smaller rather than the other. But 
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parents have to understand one simple fact that older one also a child and can‘t understand it in 

appropriate way. And all these acts pluses and finally create big anger in one of the children. For 

example when one child has special talent then parents pay more attention to that child and in 

some cases, they try to join another one him or her without determining whether that child wants 

to do it or not. In some cases, the child agrees to do the same activity with his or her sister or 

brother but after some period he or she understands that it isn‘t his or her avocation. And here 

starts another factor comparison. A lot of examples can be counted here. 

One of the crucial aspects that we can meet in ―East of Eden‖ is the problem of parents‘ 

wrong attitude to their children. Here we can freely view the relationships between father and 

sons, brothers, and of course some other factors that expand these conflicts. This theme is 

broadly written in this novel from different aspects. 

Cyrus Trask was the father of Adam Trask and Charles Trask. And in the center of the 

novel stand these two brothers, Adam and Charles Trask. The oldest son was Adam. He was a 

man of word, he was a calm, clever, peaceful man who generally tried to solve all his 

problems in appropriate ways without a battle. But generally, people accept his character as 

spinelessly, people assume him to not be self-assured. But he is just a person who constantly 

digs into himself, and looks for his mission. And his stepbrother Charles is his contrast, he 

was strong, self-assured, always knows what he wants, he never constrains his rage. 

Charles although was little brother always creates battles for some reason he always 

hated Adam because for Charles his father was a hero and he didn‘t want to share his father‘s 

love with Adam. He generally abused Adam and always found some reason to beat him. 

Charles was an aggressive man, he just thought that he knows what he wants. But morally he 

was a weak one. Generally, aggressive ones try to hide their weaknesses under this mask. But 

Adam was a special child over at least he felt his motherlessness. Adam‘s stepmother is 

emotionally indifferent to him she acts just like a servant who puts the meal in front of him. 

Of course during reading the book the reader can‘t claim that his father‘s second wife Alice 

treated him badly but even when Alice showed her care to his son Charles Adam got all 

answers from Alice‘s care. 

Adam‘s life was dark gray throughout his childhood. He couldn‘t spend normal 

childhood and always lived under pressure from people around him. His father generally 

compares him with his other son and as an example shows Charles‘ physical strength to 

Adam. He felt himself as the guest in his own home he never could be free, something 

oppressed his soul and this something never give him a chance to release himself from his 

prison. Of course, it‘s normal when you live with such terrible people like his father Cyrus 

Trask, and with the stepbrother who hates him from all his essence. 

Human beings are very complicated creatures. In their nature, we can‘t predict or say 

some exact rule. Adam was a mild man he could fight if it was necessary but it wasn‘t his 

main aim to demonstrate his ability. He wants people to see his inner world and appreciate 

him as a man of words. 

―You always hurt the one you love, the one you should not hurt at all; 

You always take the sweetest rose, and crush it till the petals fall; 

You always break the kindest heart, with a hasty word you can’t recall; 

So if I broke your heart last night, it’s because I love you most of all‖ (3) 

Cyrus Trask loved both of his sons but as we all know people care generally about their 

weak children. Parents show special tenderness to them. Of course, it can be interpreted 

differently. Cyrus Trask also had a very strange way of showing his love at least if we pay 

attention Adam was a person who was bitten by life from childhood, he lost his mother and 

his father wasn‘t the man who can properly care about his son. Cyrus Trask thought that his 

son is a weak one and everybody would use him for their selfish aims. He thought that he had 

to learn Adam how to be brave. The ways that Cyrus chooses for this are strange and rude. 
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Here exist one important moment Adam‘s sons (twins) of course. It is shown in the 

novel that these twins are his brother‘s sons but now it doesn‘t matter. Adam relations with 

his sons Caleb and Aron in the same way as his father Cyrus. Here Caleb tries to get his 

father‘s love in all ways that he knows even by money. But in relations exist very thin line 

when you don‘t need any words, just one look, and one-touch is enough to feel the power of 

the opposite person. Some things in life can‘t be expressed by words. And there is something 

that isn‘t seen with the naked eyes that create an infinite number of human feelings and 

confidence. 

One of the important factors that make us close to someone is the relationship by soul. 

If our soul is opposite to someone it doesn‘t matter who is that person our relative, mother, 

father, sister or brother, or even he or she is our child we will be a foreigner to each other. 

When the soul of a human being hasn‘t any relationship with his or her relative then that 

relationship means nothing even if it ties them with by blood. In other words, we may say the 

relationship by birth means nothing if there is no relationship of souls. And that‘s why all our 

conscious life we are looking for our soul couple. And that is why it‘s so natural that in one 

family sisters and brothers, fathers and mothers generally quarrel and even they talk in the 

same language they can‘t understand each other. 

And if we go to the core of the relations then we can simply see that generally, people 

are just different, they don‘t share the same idea, wishes, eagerness, hopes, ideals, and many 

common things. It doesn‘t make them bad but simply they are people from a different world 

like day and night. And generally, if we pay attention we can see how one person can treat 

different people differently, to one he or she can treat others too good and to others too bad or 

let me say smoothly not like his or her equal. Everything comes from a person‘s inner world 

or soul. And it isn‘t mean that that person is an evil one. Some people as magnets drag in him 

or herself other people and give them a feeling of confidence. And being different isn‘t make 

some people bad or good, just humans who are seeking his or her soul partner. They have no 

mutual interests, nothing common and that‘s why it is unimportant, brothers they or not. Why 

generally do all people expect an effect of glue from the same blood relations it is natural that 

they are different even twins from this novel Caleb and Aron also different and it is natural. 

But why then do many married couples ideally supplement each other like friends because 

they are a carrier of the same soul and look to the world from the same perspectives. If we pay 

attention we will see that they have no general blood. It‘s isn‘t something that makes us 

surprised, it‘s just a life fact that we all follow. Simply people meet and discover each other 

and share their worlds, At their emotional level, in vital positions, and generally in life. We 

know that in the world exist people who have friends for the rest of their life and people 

rejoice it, and if there are no relations didn‘t come off they simply say he or she isn‘t my half. 

Cyrus Trask was a one-legged x-soldier who lost his leg during the army. After the 

army, he described all the actions that happened to him as heroic actions and made others 

believe in his creatable story. Indeed, he wasn‘t at any of these battles he talked about. Time 

by time he started to create so fresh and truthful stories about his military life that he started to 

believe in his own stories. Generally when one person says one thing several times even if it 

lay then he or she starts to believe this and after some period it wears a truth dress even this 

story can be very absurd or unrealistic. 

According to reading this novel, the reader can‘t say that Cyrus Trask was a soft man, a 

care-able one. Especially he was a man who didn‘t know exactly how to treat people, his 

attitude to the people wasn‘t correct, and he was tactless. Of course, all these features 

influenced his life and his children and created for them an atmosphere where they lived like 

in an army camp and one side was the offender country, and another side was just the country 

that tried to show resistance as a defense. 
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After his first wife‘s suicide he married again and as we know had a second son. The 

source of his second marriage was that he had a baby and didn‘t know how exactly to care 

about him, Adam. As we know he wasn‘t a master of human relations and that‘s why he 

couldn‘t build correct and appropriate ways between his sons. And even one wrong chosen 

word and action could create big polarities between brothers, especially to that one to whom 

the understanding of father meant so much. For Charles, his father was a hero who can 

destroy everything and build or rebuild everything with his gorgeous power. 

If someone is the hero for somebody then he or she tries to get the hero‘s attention in all 

possible ways and for that person, it doesn‘t matter who she or he is, that person will try to do 

everything just to defeat his or her so-called enemy in the way. Such kind of feeling forces 

any person to do dangerous even very inhuman and weird actions that turn that one into a 

terrible creature. Cyrus Trask knew that this inadequate relation to their child can be the 

reason for the misunderstanding and disagreement between them and such kind of attitude 

discrimination can create fatal consequences. 

Cyrus Trask was that type of strange one who couldn‘t adequately express his feelings, 

he had a very strange type of love even he loved his son Adam he couldn‘t transfer his love to 

him and Adam always thought that he was useless and unnecessary one and all his father‘s 

rude and harmful relations to Adam influenced very bad and background of this attitude 

damaged all his personality. 

Sometimes the person who was treated in the wrong ways or faced with credulity can be 

turned into a monster and starts to damage other things and people. But Adam was an 

emotionally strong one and any harmful actions couldn‘t destroy his personality. Without 

exaggeration, Adam was a calm man and he trust everyone, he wasn‘t weak physically too 

and just he didn‘t like to fight and tried to solve all his problems in peaceful ways but he 

wasn‘t a coward. During his military service, he saved several wounded men risking his own 

life, and worked as a volunteer at a hospital. 

Of course, Cyrus Trask wasn‘t a man who can understand and see invisible things and 

sides of his son Adam, he believed only in the things that he could see and touch. For him, 

Adam was weak emotionally and physically he thought that Adam had to learn something 

about courage and be brave. And that‘s why he was going to send him to the army for 

releasing things in him that should be controlled. And Cyrus thought that his son Charles was 

enough brave and fearless young boy and he didn‘t need to go to the army. Cyrus thought that 

army can change a person totally and made him another strong but he didn‘t think about one 

important factor like nature. And nature can‘t be changed by anything but some characteristic 

features can be changed only and if we pay attention to some important fact seen in the novel 

is that nobody changes, just everyone shows his or her own hidden sides time by time. 

A person in some cases can show his or her inner world and someone when that person 

gets some power then he or she shows his own sense. In some cases, we can‘t determine 

someone whom we knew or say that he or she changed without understanding that he or she 

always was a carrier of these features and just there wasn‘t a mild atmosphere or opportunity 

to show his or her own sense. And as an example, we can see Adam and understand that his 

father‘s experiment can‘t take out that rude and aggressive man from Adam. Nature is the 

thing that never changes and can‘t be formulated again. 

Charles was a physically strong man. But emotionally he wasn‘t suited to his 

appearance. He was a selfish one who wanted all his father‘s attention addressed only to him. 

But he also loved his brother Adam and Charles had a very special and enigmatic type of love 

for his brother. He loved him with a special manner of hurting him and through this, he got 

satisfied with his ego. Charles was almost a man when he was fifteen he was dangerous and 

strong and during this period Adam and Charles played one game where Adam won and 

that‘s why Charles beat Adam till his unconsciousness. It was a great lesson for Adam and 
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after that period Adam keep himself away to win something from Charles. Charles broke 

Adam‘s faith in himself. 

When Adam went to the army Charles regularly wrote him letters informing him about 

their farm. After the army brothers started to live together and they got their father‘s will. The 

day was monotonous for them the same thing and cares. But when Adam found Cathy 

everything changed for him. He started to plan some extraordinary life for them he wanted to 

leave their farm to marry Cathy and take his part of the money. But Charles didn‘t like her 

and was against their marriage but Adam insisted on this and married her. But after marriage, 

Cathy had affair with Charles and cheated on Adam. All actions made by Charles talk about 

him more than his words. 

Pure soul and poor soul show themselves in a person‘s actions and their attitude to other 

people. In some cases just being a slave of his or her feelings or wishes and passion creates 

something abnormal in a person and of course, some human wrong inclinations can influence 

his or her future life and destroy everything but if a person‘s inner world isn‘t spoiled then he 

or she can find the right way and rebuild everything again. 

Adam Trask had twins Caleb and Aron but his attitude also was formulated so that one 

son felt unspecial and tried to make extra effort to get his attention and Caleb loved his father 

too much even he tried to protect Adam from Cathy but his chosen ways were harmful and 

Aron death was on his conscience. Caleb didn‘t kill Aron latterly but emotionally and it was 

too hard to Aron to stand all these burdens, knowing the news about his mother which Caleb 

told Aron, killed him at that moment. 

Parents can‘t understand one important thing that every person has his or her abilities 

and the thing that one person does perfectly another one can‘t do but that person also has 

some special talent and good parent have to help his or her child to determine it but not show 

as an example one to another. 

Every person‘s psychology is different and the same thing can influence different 

people differently especially if we talk about the child. Adam as the man who suffered from 

such kind of discrimination applied the same way to his sons. Without thinking about the 

emotional backgrounds of his sons. Adam was proud of Aron and he transferred this feeling 

to Caleb. 

Adam hurt Caleb‘s feelings and after dialog with Adam Caleb acted in anger he told all 

truth about their mother to Aron and Caleb showed Cathy to Aron. After this incident, Aron 

went to the army lying that he was eighteen. Choosing the army Aron had sentenced himself 

to death. And Aron died and Adam had a stroke, Caleb accused himself of Aron‘s death and 

his father‘s sickness. 

―The most powerful weapon on earth is the human soul on fire‖. (4) 

The pure soul of Aron can‘t stand all the truth that he heard about his mother it was a 

poison that spread to all his body and killed him. And what about Caleb he didn‘t wait that his 

rage can destroy all his family. Caleb‘s pure soul became poor thanks to Adam‘s wrong 

approach to his sons he couldn‘t build that balance between the two brothers. Of course, 

Adam saw himself in Aron his continuation, they both were from the same last. But it wasn‘t 

Caleb‘s mistake that he wasn‘t the copy of his father or brother. Caleb was a man who hated 

himself that he had black and evil thoughts. He was a carrier of good and evil inside as all 

human beings. 

John Steinbeck very subtly touches on issues of love and jealousy, in the relations of 

fathers and children. He tries to show the reader the point of view from the Bible. This 

explains to the reader their connections of all parental pluses and minuses. 

Kind Aron doesn‘t feel in himself the seed of evil, Caleb realizes a duality of his nature, 

he feels in himself the bad genes of his mother and tried to struggle with this trying to kill it in 

all possible ways. Caleb tries to escape from his existing negative side, his soul‘s blackness. 
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But the main wisdom and message to the reader is the understanding of ―Timshel‖. The 

possibility of domination over his or her sin. Trying to show the people that they all have the 

chance to choose their way and even after making cruel and wrong mistakes everyone can 

change it and become a good or better one. 
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Con Steynbekin “Cənnətdən Ģərqə doğru” romanında 

qardaĢlar arasındakı münaqiĢə 

Xülasə 

 

Con Steynbek ―Cənnətdən Ģərqə doğru‖ romanında insanlar arasında mövcud olan problemlərə 

toxunur. Romandakı bu problemlərdən biri də qardaĢlar, atalar və oğullar arasında anlaĢılmaz və 

düzgün qurulmamıĢ münasibətdir. Con Steynbek qardaĢlar arasındakı münasibətlərdə çox incə 

psixoloji qanunauyğunluğu göstərməyə çalıĢır. Adam Trask və Çarlz Trask, daha sonra Aron və Kaleb 

nümunələrindən istifadə edən Steynbek, onlar arasında qeyri-adekvat münasibəti, qısqanclığı və 

idarəolunmaz sevgi hislərini nümayiĢ etdirir. Ataların övladlarına qarĢı düzgün olmayan münasibəti 

isə ataların uĢaqlıqdakı mənfi təcrübəsinə baxmayaraq dəyiĢməz olaraq qalmasında nümayiĢ etdirilir. 

 

В.Ф.Набиева 

Конфликт между братьями в «К востоку от рая» Джона Стейнбека 

Резюме 

 

В романе «К востоку от рая» Джон Стейнбек затрагивает постоянные проблемы всех 

времен и проблемы между всеми людьми. И одна из этих проблем в романе является 

непонятное и неправильно построенные отношения между братьями, отцами и сыновыми. 

Джон Стейнбек пытается показать очень тонкую психологическую закономерность отношений 

между братьями. На примере Адама Траска и Чарльза Траска и в последствие Арона Калеба 

Стейнбек демонстрирует неадекватную отношение, ревность и неконтролируемую любовь 

между ними. А неправильное отношение отцов к своим детям проявляется в том, что, несмотря 

на негативный опыт отцов в детстве, он остается неизменным. 
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YENĠYETMƏLƏRDƏ MĠLLĠ-AZƏRBAYCANÇILIQ ĠDEOLOGĠYASINI 
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Ключевые слова: азербайджанство, идеологическая теория, национальное ценность, националь-

ное государственность, национальное гордость. 

Key words: ideological theory, national identity, state and national dignity, national statehood, national 

patriotism. 

 

Respublikamızın elmi, iqtisadi və siyasi sahələrdə sürətlə inkiĢaf etdiyi indiki zamanda 

ən vacib və labüd Ģərtlərdən biri də məktəblilərdə milli ideologiyanın formalaĢdırılmasıdır. Bu 

iĢdə pedaqoji və siyasi fikir nümayəndələrinin, xüsusən də Ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin tarixin sınaqlarından çıxmıĢ dühasına, milli ideyalarına və fikirlərinə istinad etmək, 

həm məktəbdə, həm də ailədə bu fikirlərə əlaqəli Ģəkildə istinad etmək bu günün çox vacib 

həyati təlabatıdır. Ġllər boyu bizi soykökümüzdən ayıran sovet təhsil sistemi milli ideologiya, 

milli-qürurumuzu, mənliyimizi, qürurumuzu, milli ideologiyamızı məhv etmiĢ, xalqları 

manqutlaĢdırmıĢ, öz tariximiz, mədəniyyətimiz, azərbaycançılığımız, milli soykökümüz 

əvəzinə, baĢqalarını öyrənmiĢ və təbliğ etmiĢik. 

Müstəqillik qazananda bölgədə zəif düĢdük, torpaqlarımızın beĢdə bir hissəsi iĢğal 

olundu, bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçgümüz oldu. Nəticədə isə bu günkü bəlayə 

düçar olmuĢuq. Bu bəladan çıxıĢ yolunun ən vacib cəhətlərindən biri də məhz, xalq təhsili 

sisteminin əsaslı surətdə təkmilləĢdirilməsində gənc nəslin milli vətənpərvərlik Ģüurunun, 

milli ideoloji hisslərinin formalaĢdırılmasıdır. 

Bu gün müstəqillik yolunda inamla irəlilədiyimiz bir vaxtda Vətənə sevgi, məhəbbət 

hissi, onun azadlığı ilə, dövlət atributları ilə, müstəqil ideologiyamızla,dinimizlə, təbii sərvət-

lərimiz ilə və s. qürur duymaq hər bir gəncə lazımdır. Bu hisslərin çox-çox uzaqlara gedən də-

rin kökləri vardır. Cəmiyyətdə ayrı-ayrı müstəqil vətənlərin təĢəkkül tapdığı vaxtlardan adam-

larda, xalqlarda öz vətənlərinə məhəbbət hissləri də yaratmağa baĢlamıĢ, nəsillərdən-nəsillərə 

keçərək, ən dərin, ən davamlı hisslərə çevrilmiĢdir. Xalqlar milli ideologiyanın, milli-mənlik 

Ģüurunun, milli-qürur hissinin intihabı iĢığında öz ərazisinin qorunmasına, iqtisadi özülünün 

daha da möhkəmlənməsinə, dilinin ölməməsinə, mədəniyyətimizin çiçəklənməsinə və bu mə-

dəniyyətdə təzahür edən mənəviyyat birliyinin yaranmasına və bütövlüyünə heç zaman etina-

sız, laqeyd olmamıĢlar. Ġctimai ədalətsizliyin, hüquqsuzluğun, milli zülmün tüğyan etdiyi 

ictimai-siyasi quruluĢumuzda belə, xalq öz vətənindən, özünüdərkdən, öz milli-qürurundan 
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dönməmiĢ, millətin tərəqqisinə maraq göstərmiĢ, doğma torpağını, dilini və dinini, adət və 

ənənələrini qoruyub saxlamağa çalıĢmıĢdır. 

Milli Azərbaycancılıq ideologiyasını azərbaycançılıq ideyaları əsasında formalaĢmıĢ 

ideoloji nəzəriyyə kimi qəbul etmək olar. Azərbaycançılıq ideyalar özünün tarixi etibarı ilə 

qədim dövrlərlə səsləĢir. Azərbaycançılıq ideyaları Azərbaycan xalqına məxsus etnik və 

psixoloji amillərlə, ictimai təffəkürün qaynaqları ilə, xalqın məiĢət həyatı ilə dərindən bağlı 

olan düĢüncə və təsəvvürlər bazasında yaranır. Azərbaycançılıq ideyalarının formasında insan 

və cəmiyyət amili xüsusi yer tutur. Hər bir insan cəmiyyətin bir üzvüdür. Cəmiyyətdə 

özünəməxsus mövqe tutan hər bir Ģəxs bu və ya digər ideyanın yaradıcısı ola bilər. Lakin hər 

bir fərdi ideya cəmiyyətin ümumi psixologiyasını, təsəvvür və təfəkkürünü təyin edə bilmir. 

Cəmiyyət həyatı üçün ümumi xarakter daĢıyan ictimai fikir və düĢüncələr zaman-zaman 

yetkinləĢərək bütöv bir sistemə çevrilir (3). Cəmiyyət həyatında bütövləĢən ictimai ideyalar 

cəmiyyət üzvlərinin ictimai xarakterini təyin edir. Bəs ―azərbaycançılıq ideyaları‖ anlayıĢının 

necə qəbul etmək olar. Bu anlayıĢa böyük tədqiqatçı-alim, filologiya üzrə elmlər doktoru, 

professor Mübariz Ġmran oğlu Yusifov belə tərif vermiĢdir: ―Azərbaycançılıq ideyaları ictimai 

Ģüur forması olmaq etibarı ilə tarixi bir kateqoriyadır. Azərbaycançılıq ideyaları özündə 

tarixiliyi və müasirliyi, ənənə və varisliyi, ictimai psixologiyanı və etnik təfəkkürü birləĢdirir. 

Azərbaycançılıq tarixən ictimai Ģüur forması kimi mövcud olmuĢdur. Müstəqil dövlətçilik 

Ģəraitinə isə azərbaycançılıq milli ideologiya, milli-qürur formasına çevrilir‖ (4, s.2). 

Ümumtəhsil məktəblərində yeniyetmələrdə milli ideologiyaların, milli-mənlik, milli-

qürur hisslərinin aĢılanmasının hansı forma və metodlarla həyata keçirməyin imkan və 

vasitələrini də ciddi Ģəkildə mənimsəməliyik. Tərbiyə iĢinin baĢlıca aparıcı qüvvəsi olan ailə, 

məktəb və ictimaiyyət kimi ―pedaqoji üçbucaq‖ gərək bu sahədə əl-ələ verib, müĢtərək 

fəaliyyət nümunəsi göstərsinlər. MüĢahidələrdən görürsən ki, bəzən ailə uĢağın bu yönümdən 

tərbiyə almasını yalnız məktəbin vəzifəsi hesab edir, övladlarının idrak maraqlarını və idrak 

fəallığının formalaĢdırılmasının baĢlıca atributlarını ictimaiyyətin öhtəsinə buraxırlar. Əslində 

isə, mənəvi tərbiyənin ən güclü nüvəsi olan milli-mənlik, milli-qürur Ģüuru öz məzmununda 

doğma yurda, Vətənə, dinə, millətimizə və onun tarixinə yeni münasibətlər zəminindən dərin 

məhəbbət hisslərini ehtiva edib, bunların qarĢılıqlı əlaqəsini tənzim etməlidir. Ümumtərbiyə 

iĢində müəllimin uĢaqlarda azərbaycançılıq ideologiyasını aĢılamaq səyi də bu iradi keyfiy-

yətlər əsasında qurulmalıdır. Xüsusən, sinif rəhbərləri, o cümlədən humanitar fənn müəllim-

ləri bu sahədəki iĢin məzmununu zənginləĢdirən vasitə və imkanlardan səmərəli faydalanmalı-

dırlar. Axı, milli ideologiya (azərbaycançılıq), milli duyğu, saf dini etiqad milli-qürur, milli 

ləyaqət, vətəndaĢlıq dəyanəti ―xoĢbəxtliyin açarıdır‖. O kəsin ki, o millətin ki, tarixi ənənələri, 

el-oba bayramları, mərasim günləri, müqəddəs ziyarətgahları tarixən qorunub saxlanılır və 

nəsildən-nəslə keçərək, bu günümüzün dirçəliĢ gününə xidmət edir, o xalq heç vaxt basılmaz, 

heç vədə də naqis nəsil yetiĢdirməz. Onu da qeyd edək ki, xalq bütün tarixi dövrlərdə öz milli 

ideyalarını və milli ideologiyasını yaĢatmalı və bununla həmiĢə iftixar etməlidir. Bunların 

əsasında isə milli-mənlik, milli-qürur Ģüurunun dərk edilməsi ən mühüm cəhətdir. Biz çalıĢıb 

elə etməliyik ki, pedaqoji elmin müasir təlim və tərbiyə metodlarının köməyi ilə respublika-

mızın qədim tarixə malik milli mədəniyyətinin, milliideyalarının qorunub saxlanması, inkiĢafı 

ilə, gələcək nəslin bu axarda tərbiyələnməsi ilə fəxr edə bilək. 

Məhz, bu nöqteyi-nəzərdən biz, müasir hadisələr zəminində yeniyetmələrin pedaqoji və 

həyat proseslərinin, cəmiyyət hadisələrinin real dərkinə səfərbər edib bunlardan doğru-düzgün 

nəticə çıxarmaqla eyni zamanda mümkün imkan və vasitələrdən də faydalanmalıyıq. 

Bununla əlaqədar mətbuat səhifələrində əksini tapmıĢ və dövrün mədəni inkiĢaf 

səviyyəsinin milli ideologiyamızın komponentlərini, milli-mənlik Ģüurunun mahiyyətini ən 

parlaq fəhmlə təlqin etmə nümunələrini bu günkü məktəbli gənclər çatdırmaqlıyıq. ġagirdləri 

çox gərəkli olan fakt və hadisələrlə tanıĢ etmək iĢində həm ailə, həm də məktəb və ictimaiyyət 

maraqlı olmalı, bunu xeyirxah əməl baxımından həyata keçirməlidir. UĢaqlarda milli-
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azərbaycançılıq ideologiyasının formalaĢmasında tarixi-hikmət xəzinəmizdən istifadə xüsusilə 

böyük tərbiyəvi imkanlara malikdir. Belə xarakterli mətnlərin tədris materialı kimi 

öyrənilməsi Ģagirdlərin müqayisə yolu ilə müasir siyasi və ideoloji həyat hadisələrinə açıq 

gözlə baxmasına, milli ruh, milli-qürur, milli-iftixar, milli-mənəviyyatla bağlı problemlərinə 

dövrün səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə səsləĢən həyati ənənələrdən gələn prinsiplərinə bu günün 

gözü ilə nəzər yetirib qiymətləndirməyə xidmət edir. Pedaqoji prosesdə bu iĢin reallaĢ-

dırılmasında ən baĢlıca vasitə müəllimin istifadə etdiyi müxtəlif və ən müasir təlim 

metodlarıdır. Bu iĢ müəllimin ustalığından da çox asılıdır. Məsələyə bu cəhətdən yanaĢdıqda 

göstərməliyik ki, bütün bu cəhətləri nəzərə alaraq azad, müstəqil və uğurla inkiĢaf etdiyimiz 

indiki Ģəraitdə hər bir müəllim öz nəzəri və əməli fəaliyyətində yeniyetmələrin milli hisslər, 

milli ideologiyamız zəminində formalaĢan mənəvi tərbiyəyə xüsusi yer verməlidir. 

Göstərilən məsələlər ətrafında araĢdırmalardan məlum olur ki, müəllimlərin bir qismi 

milli-azərbaycançılıq ideologiyamızın komponentlərinin, o cümlədən müsəlmançılığın, türk-

çülüyün, dövlətçiliyin və s. öz-özünə kortəbii qaydada yaranıb təĢəkkül tapmasına ümid bəslə-

yir. Əlbəttə, burada pedaqoji mühitin rolu inkaredilməzdir. Bununla belə, adamlarda milli 

vətənpərvərlik duyğusu və milli ideyaların təkcə kortəbii axın qaydasında təĢəkkül tapmasına 

bel bağlamaq doğru olmazdı. Dövlətçilik ideyalarını, milli-ideloji duyğunu və Ģüuru yeniyet-

mələrdə, həm də mütəmadi olaraq aĢılamaq, tərbiyə etmək lazımdır. 

ġübhəsiz ki, uzun müddət içərisində yaĢadığımız çürük bir rejimin, ideo-loji təbliğatın 

və digər ideya təsiri vasitələrinin gücü ilə milli-qürurumuza, milli dəyərlərimizə ləkə vurmaq 

mümkün olmuĢsa, indi artıq bütün tərbiyə sistemimiz Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tə-

rəfindən yaradılmıĢ və tam sistemə salınmıĢ milli azərbaycançılıq idelogiyası əsasında qurul-

muĢdur. 

Beləliklə, ideologiyamız olan azərbaycançılıq ideologiyası ilkin olaraq milli hisslər zə-

mini üzərində qurulmalı, bu müqəddəs hissdə doğma Vətənə, doğma xalqa, onun tarixinə, dini 

etiqadına, mənəvi dünyasına və dilinə qızğın məhəbbət, hədsiz sədaqət xisləti çulğalaĢmalıdır. 
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 С.A.Аббасова 

Теоретические вопросы формирования  

национально-азербайджанской идеологии у подростков 

Резюме 

 

В статье показано, что в результате целенаправленных и организованных мероприятий 

подростки на главных компонентах идеологии азербайджанства (тюркизм, исламизм, государ-

ственность, патриотизм, независимость, территориальная целостность и т. д.) усваивают зна-

ния, навыки и способности, которые непосредственно отражают в своей деятельности. Подрос-

ток превращает идею освобождения окупированных земель в свои собственные убеждения и 

даже считает честью стать шехидом (погибнуть на войне, сражаясь защищая свою веру, роди-

ну, честь, семью). Они твердо убеждены в необходимости подготовки защиты Родины с под-

росткого возраста. 
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S.A.Abbasova 

General results of the formation of national-Azerbaijani ideology  

in teenage schoolchildren 

Summary 

 

Article deals with the result of purposeful and organized actions, teenagers have the knowledge, 

skills, skills, the main components of Azerbaijanism ideology (Turkism, Islamism, statehood, 

patriotism, independence, territorial integrity, etc.) and earn their abilities and give it directly to their 

activities. The teenager turns the idea of liberation of the occupied lands into his own deeds and 

beliefs, and he is even honored to rise to the peak of martyrdom. They are firmly convinced of the 

necessity of being prepared for adolescence. 
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YUXARI SĠNĠF ġAGĠRDLƏRĠNĠN ÖZÜNÜTƏRBĠYƏ 

FƏALĠYYƏTĠNĠN STĠMULLAġDIRILMASI  
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ġagirdlərin özünütərbiyə iĢinin fəallaĢdırılmasında fəaliyyətin stimullaĢdırılması xüsusi 

yer tutur. Məqalənin əsas məqsədi bu məsələlərlə bağlı ədəbiyyatlarda verilən fikir ayrılığına 

aydınlıq gətirməkdir. Bir çox tədqiqatçılar, L.Ġ.Ruvinski (1), L.Y.Qordin (3), B.Q.Ananyev 

(4), V.Y.Qumurman (5) əsərlərində davranıĢ və fəaliyyətin pedaqoji stimullaĢdırılması metod-

larını araĢdırmıĢ, bizim aĢağıda sadalayacağımız bütün pedaqoji vasitələrdən və metodlardan 

səmərəli Ģəkildə istifadə etməyin vacibliyini qeyd etmiĢlər. 

Özünütərbiyə fəaliyyətinin stimullaĢdırılması sistemində rəğbətləndirmə, cəzalandırma 

və yarıĢ mühüm yer tutur. 

Özünütərbiyə iĢinin rəğbətləndirilməsi Ģagirdə müsbət keyfiyyətlərin aĢılanmasına, öz 

imkanlarına inamın yüksəlməsinə, müsbət davranıĢın stimullaĢdırılmasına kömək göstərir, 

özünütərbiyəni nümunə əsasında həyata keçirməyə alıĢdırır. Lakin rəğbətləndirmənin əhəmiy-

yətini mütləqləĢdirmək düzgün deyildir. Özünütərbiyə sahəsində fəaliyyət bəzən Ģagirddə 

―özündən razılıq‖, müĢtəbehlik, özünə toxtaqlıq vermə kimi mənfi keyfiyyətlərin əmələ gəl-

məsinə aparıb çıxarır ki, bu da özünütərbiyə iĢinin səmərəli getməsinin qarĢısını alır. 

Ġlk baxıĢda adama elə görünür ki, Ģagirdə xəbərdarlıq etməklə bu mənfi cəhəti aradan 

götürmək mümkündür. Yəni uĢağı tərifləmədən də keçinmək mümkündür. Lakin rəğbətləndir-

mənin nəticəsi bir sıra hallarda müxtəlif olur. Məktəbli həvəsləndirilərkən öz üzərində iĢlə-

məkdən razı qala bilər və müəyyən dərəcədə əldə olunmuĢ nəticə onu gələcək fəaliyyətdən çə-

kinməyə sövq edər. MüĢtəbehlik kimi mənfi keyfiyyətin yaranmaması üçün Ģagirdi öz üzərin-

də iĢləməyi davam etdirməyə alıĢdırmaq lazımdır. 

Rəğbətləndirmə təsir ölçüsü kimi Ģagirdin özünə qiymətindən asılı olaraq bir sıra xüsu-

siyyətlərə malikdir. Gücünə, imkanlarına arxayın olmayan uĢaqları, adətən layiq olduqların-

dan artıq həvəsləndirirlər. Bunun da səbəbi odur ki, həmin Ģagirdlər tərbiyəçinin etimadını 

itirməmək, özlərini doğrultmaq üçün öz üzərində daha yaxĢı çalıĢmağa baĢlayırlar. Lakin öz 

qüvvəsini, imkanlarını həddindən artıq ĢiĢirdən uĢaqlar üçünsə rəğbətləndirmə məhdudlaĢır. 

Birinci halda Ģagirddə müĢtəbehlik, ikinci halda inamsızlıq kimi mənfi xüsusiyyətlərin 

əmələ gəlməsinə yol vermək olmaz. Əks təqdirdə formal rəğbətləndirmə məktəblilərin öz 

öhdəliklərinə müəllimlər, kollektiv, böyüklər qarĢısında ―borc‖ kimi münasibət yarada bilər. 

Tədqiqat belə bir nəticəyə gəlməyimizə əsas verir ki, Ģagird yalnız öz tələbləri ilə Ģəxsi 

keyfiyyətləri arasındakı ziddiyyəti aydın anladıqdan sonra, onda Ģəxsiyyətin daxili ziddiyyət-

ləri, insanın öz-özünə münasibətində ziddiyyətlərin formalaĢması və öz-özündən narazılıq ya-

ranır ki, bunlar da məktəblini aktiv fəaliyyətə istiqamətləndirir. Bu vaxt Ģagird uğursuzluğun 

səbəbini öz çatıĢmamazlıqlarında görür, Belə vəziyyəti nəzərə alaraq, yaxĢı olar ki, məktəbli-

lərə məqsəd və planlarının həyata keçirməyə çalıĢan çatıĢmamazlıqlar və bunların mənfi nəti-

cələri baĢa salınsın. Öz qüsurlarının Ģəxsi mahiyyətini anlamaq, özündən narazılıq Ģagirddə 

səhvlərini düzəltmək istəyi yaradır. 
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Əgər məktəbli öz çatıĢmamazlıqlarının və yaxud səhvlərini baĢa düĢmürsə, onları yalnız 

tərbiyəçidən eĢitməklə kifayətlənirsə və bunları mücərrəd Ģəkildə təsəvvürünə gətirirsə, bütün 

bu qüsurlarını özününkü kimi qəbul etmir. Təcrübə göstərir ki, heç də həmiĢə səhvlərin, 

çatıĢmamazlıqların sadəcə izahı Ģagirddə daxili narazılıq yaratmır. Bu biliklər formal olaraq, 

söz Ģəklində qalaraq fəaliyyətin mahiyyətinə təsir etmir. 

Bu zaman pedaqoji tələbkarlıqdan, ictimai rəydən və ixtilaflı, vəziyyətlərdən də 

müvəffəqiyyətlə istifadə etmək mümkündür. 

Daxili ziddiyyətlərinin formalaĢmasında, çatıĢmamazlıqların baĢa düĢülməsində və on-

ların aradan qaldırılmasında cəzalandırma da mühüm əhəmiyyət daĢıyır. Lakin cəza müsbət 

təsirlə yanaĢı, mənfi, nəticəyə gətirib çıxara bilər. Bu, cəzanın düzgün verilmədiyi halda baĢ 

qaldırır və Ģagirdlə tərbiyəçi arasında olan yaxĢı münasibət pozur, hətta məktəblini digər mən-

fi hərəkətlərə istiqamətləndirir. Odur ki, cəzalandırma metodunun tətbiqində bəzi cəhətlərin 

nəzərə alınması vacibdir: birincisi, cəzalandırma zamanı Ģəxsiyyətin qüsurları diqqətdən ya-

yınmamalıdır; ikincisi pis hərəkətlərin motivlərinin nədən ibarət olduğu aydınlaĢdırılmalıdır. 

Çünki ola bilər ki, Ģagird yaxĢı bir hərəkət etmək istərkən, səhvə yol vermiĢdir. 

Əgər hərəkət Ģəxsiyyətin çatıĢmamazlığından, onun pis vərdiĢlərindən, adətlərindən irəli 

gəlirsə, onda cəza səmərəli təsir vasitəsi ola bilər. 

Prof. M.Ə. Muradxanov ―Məktəblilərin iradə tərbiyəsinin prinsip və üsulları‖ (6) əsərin-

də qeyd edir: ―UĢaq əxlaqı hərəkət edərkən onu tərifləyirlər. O bundan həzz alır. Bu zaman tə-

riflənməklə yaxĢı hərəkət arasında assosiativ əlaqə yaranır. UĢaq həmin həzz hissini bir də ya-

Ģamaq üçün yenə əxlaqi hərəkət edir. Eləcə də pis hərəkət cəza ilə nəticələnir. UĢaq isə cəza-

dan kədərlənir, iztirab çəkir. Bu iztirab hissi ilə, pis hərəkət arasında assosiativ əlaqə yaranır. 

UĢaq bir daha həmin iztirab hissinp yaĢamamaq üçün o hərəkətdən daĢınır. YaxĢı hərəkət 

üçün rəğbətləndirmə və pis hərəkət üçün cəzalandırmanın əxlaqa təsirinin mexanizmi belədir‖ 

(6, s.31). Prof.N.Kazımov özünütərbiyəni tərbiyə prosesinin zəruri yüksək pilləsi hesab edir. 

Burada tənqidi əsas amil kimi götürür (2, s.137). 

Tənqid, nəinki tərbiyədə, həmçinin özünütərbiyədə də böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Tənqid Ģagirdə öz çatıĢmazlıqlarını baĢa düĢməkdə və onları aradan qaldırmaqda kömək edir. 

ġəxsiyyətin xarakterindən, Ģəraitdən və hərəkətdən asılı olaraq, tənqid yumĢaq, yaxud da 

kəskin ola bilər. Hər iki halda o, nikbin səciyyə daĢımalıdır. Valideyn uĢağı tənqid etməklə 

yanaĢı, həm də səhvlərin yeniyetmənin öz gücü ilə aradan götürülməsi imkanları haqqında da 

məsləhətlər verməlidir. Bu vaxt uĢağı öz gücünə inandırmaq əsas Ģərtdir. Bunsuz özünü-

tərbiyə mümkün deyildir.  

UĢaqların tərbiyəsi üçün onların yaĢ dövrünə uyğun olan səciyyəvi cəhətləri bilməklə 

yanaĢı, onların fərdi, özünəməxsus xüsusiyyətlərindən də xəbərdar olmaq lazımdır. Yalnız bu 

halda valideyn öz çatıĢmamazlıqlarını və səhvlərini aradan qaldırmaqda övladına kömək gös-

tərər. 

Ailədə bütün uĢaqlarla tərbiyəvi iĢləri eyni metodlarla yerinə yetirmək mümkün deyil. 

hər bir böyük məktəb yaĢlı uĢağa fərdi yanaĢmaq, hansı xoĢagəlməz hərəkətə yol verməsin-

dən, asılı olmayaraq, həmiĢə onun Ģəxsiyyətinə hörmətlə uzlaĢmalıdır. Bundan əlavə, bu və ya 

digər uĢağın vəziyyətini öyrənməklə ona tərbiyəvi tə‘sir göstərmək gərəkdir. Çünki vəziyyət-

dən asılı olaraq, ailədəki psixoloji vəziyyət bə‘zən hər hansı tənqid, məsləhət və yaxud uĢaq 

tərəfindən qəbul da ola bilər, inkar da. A.S. Makarenko ailədəki psixoloji iqlimin uĢağa təsiri-

nin hədsiz olduğunu qeyd edərək yazır: ―UĢaq sizin danıĢığınızın tonundakı azacıq dəyiĢikliyi 

görür və hiss edir, ağlı-qaralı bütün fikirləriniz gözəgörünməz yollarla onlara çatır‖. 

StimullaĢdırmanın digər metodu yarıĢdır. YarıĢ insanın sosial həyat fəaliyyətində lazımi 

əxlaqi hisslərin ilkin rüĢeyimlərini möhkəmləndirən baĢlıca yoldur. Möhkəm əxlaqi-pradi 

keyfiyyətlər üçün Ģagirdlərdə öz qüvvələrinə inam, Ģəxsi ləyaqət, mərdlik, mübarizlik, xeyir-

xahlıq və sadəlik hissi formalaĢdırmaq yarıĢların baĢlıca vəzifəsidir. YarıĢ məktəblini özünü 
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bir Ģəxs kimi idarə edə bilməsi, qarĢıya qoyduğu məqsəd üçün maneə və çətinlikləri aradan 

qaldırmağa, bilik, bacarıq və vərdiĢlərin köməyi ilə öz qüvvəsini səfərbərliyə almaq yoludur. 
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LAYĠHƏLƏRĠN ĠDARƏ EDĠLMƏSĠNDƏ SƏMƏRƏLĠLĠYĠN ROLU 

 
Açar sözlər: layihə, idarəetmə, növ, səmərəlilik, metodologiya, xüsusiyyət 
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Müasir cəmiyyətimizdə bir çox sahələrdə – iqtisadiyyatda, sosial həyatımızda, tikinti 

sənayesində, inĢaat və memarlıqda, mədəniyyətdə, aerokosmik sahədə, telekommunikasiya və 

s. kimi sahələrdə layihələr həyata keçirilir. Bu baxımdan bütün funksional xarakterli müəssi-

sələrin fəaliyyətində menecerlərin layihələri idarə edilməsində səmərəliliyin rolu daha çox 

diqqət çəkməyə baĢlamıĢdır.  

Bu suallara nəzər salaq: 

1) Layihənin uğur qazanması üçün onun səmərəli idarə olunması hansı xüsusiyyətlərə 

malikdir?  

2) Layihənin peşəkar şəkildə idarə edilməsində hansı mərhələlər işin keyfiyyətinə müs-

bət təsir edir?  

Layihələrin idarə olunmasının tarixinə nəzər salsaq, məlum olur ki, (Kwak, 2003) 

layihənin idarə edilməsi Yunan və Misir dövründən istifadə edilmiĢdir. Bu qədər uzun müddət 

istifadə olunmasına baxmayaraq, o dövrdə fəaliyyət göstərən birliklərin təcrübəsi son 50-60 

ildə istifadə edilməyə baĢlamıĢdır. Ġlk dəfə layihələrin idarə olunması 1960-1970-ci illərdə, 

əsasən, tikinti və irimiqyaslı mühəndis Ģirkətləri tərəfindən istifadə olunurdu. 1990-cı illərdə 

layihənin idarə edilməsində uğur qazanan üsullar tətbiq olunmağa baĢladı. 

Məlum olur ki, hər bir tarixi kəĢf layihələr nəticəsində əldə edilmiĢ bir innovasiya mo-

delidir. Göründüyü kimi, nəzəri mülahizələr layihə iĢini, ümumiyyətlə, unikal bir məhsul və 

ya nəticə yaratmaq üçün həyata keçirilən, xüsusi məqsədi olan müvəqqəti bir fəaliyyət kimi 

təsvir edir. Bu baxımdan onun idarə olunması xüsusi bir istedad, bacarıq və perfomans tələb 

edir. Ġ.Babayev, Anderson, M. C., Berggren, C., Kerzner H., Hensman, N., Valenta, K., & 

Jaafari, A. (2004; 2007) layihənin idarə edilməsini daha geniĢ perspektivlərdən araĢdırır və 

gələcək layihələri idarə edilməsində bir sıra yanaĢma və konsepsiyaları təqdim edir. (9, 11). 

C. Arqyus, JK. Pinto, D.Vren ( Argyris, C. Pinto JK., Wren D., 1977) öz qeydlərində 

layihələrin idarə edilməsi üzrə tədqiqat sahələrinin inteqrativ xarakterini iĢıqlandırırlar. Tədqi-

qatçılar layihələrə olan marağın psixologiya, pedaqogika, biznesin idarə edilməsi, təĢkilat 

nəzəriyyəsi, sənaye mühəndisliyi və sosiologiya kimi fənlərin tədrisindən irəli gəldiyini 

vurğulayırlar. Bu baxımdan layihənin idarə edilməsi, tədqiqatın fokus fenomeninə, yəni 

layihələrə diqqət yetirmək üçün müxtəlif fənlərin tədrisi potensialına malik bir tədqiqat sahəsi 

kimi görünür. Perspektivliyin geniĢliyi çətin və maraqlı olsa da, layihənin idarə edilməsi 

tədqiqatlarında iddia edilir ki, bəzi əsas məsələlər davamlı dialoq və ünsiyyətlə müĢayiət 

olunmalı və layihənin idarə edilməsinə aid tədqiqat sahəsinin kimliyi və məzmunu ilə bağlı 

ətraflı müzakirəyə ehtiyac olduğu müdafiə edilməlidir.  

Ġlkin olaraq qeyd olunmalıdır ki, məhdud mənada layihələrin idarə olunması, onların 

tərkibinə daxil olan, müəyyən bir sahənin inkiĢafını təmin etmək məqsədi daĢıyan və konkret 

tədbirləri özündə birləĢdirən müxtəlif mövzulara istiqamətlənmiĢ bir proses kimi baĢa düĢülə 

bilər. Daha geniĢ mənada isə layihə fərdi qaydada idarəçiliyin və məqsədlərə müvafiq olaraq 

idarəetmə koordinasiyasını nəzərdə tutur. Digər tərəfdən, tədqiqatçılar layihələrin idarə edil-

məsi səmərəlilyini layihənin effektivliyini ölçən obyektiv meyarların olması ilə əlaqələndirir 
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və bunu xarici təsirlərdən asılı olan bir fəaliyyət kimi dəyərləndirilər. Hər hansı bir layihə 

məqsədlərinə çatmaq üçün optimal parametrlər daxilində özünü hədəfdə saxlayır və öz 

vəzifəsini yerinə yetirir.  

Təklif olunan tövsiyələr dörd bənddə ümumiləĢdirilmiĢdir. 

Birincisi, layihələrin idarə edilməsi ilə bağlı müxtəlif ideyalar olduğundan qeyd olunan 

perspektivləri, metodologiyası və strategiyaları izah edilməlidir.  

Ġkincisi, tədqiq olunan sahə daha yaxĢı baĢa düĢülməli və ən vacib yolu tipologiyalar 

ətraflı Ģəkildə izah etmək lazımdır. Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi xüsusi layihələr və onların 

səmərəli idarə olunması üçün alternativ kateqoriyaların və fərqli nəzəriyyələrin yaranmasına 

diqqət yetirmək lazımdır. Burada fərqli nəzəriyyələrin təhlili və faydası üçün faktiki mühit 

yaradılmalıdır. 

Üçüncüsü, layihələr müxtəlif səbəblərə görə yaradılır və layihələrin konkret təĢkilati 

problemlərini dəqiq həll etmək üçün həyata keçirilir. Burada bir-birini tamamlayan ideyalar 

iki təĢkilati problemi, əməkdaĢlıq və koordinasiya vasitəsilə idarəetməsi nəzərə alınmalıdır.  

Nəticə etibarilə, idarəetməni təkmilləĢdirmək üçün layihələrdə əməkdaĢlıq və koordina-

siyanın daha yaxĢı konseptuallaĢdırmaq və mövcud nəzəriyyələrin müxtəlif təĢkilati problem-

lərin həll etmək lazımdır. Əks halda, praktikada həll olunan problemlər çox vaxt bir-birinə qa-

rıĢmıĢ olur. Bu fərqlər tətbiq olunan perspektivlərə, tədqiq olunan layihənin növünə, hədəf 

olunan problemə və cəlb olunan proseslərə xüsusi diqqət yetirməklə layihənin idarə edilməsi 

tədqiqatlarının müqayisəsində faydalı hesab edilməlidir.  

Əmək bazarında baĢ verən sürətli dəyiĢkənliklər, texnologiyadakı çevik imkanlar, me-

necerlərin istedad və ya məntiqi düçüncəsi, komanda üzvləri arasında kommunikasiya baca-

rıqlarına malik olması layihə menecerlərinə daha çox məlumat toplamağa və araĢdırmağa im-

kan verir.  

AraĢdırmalar sübut edir ki, layihələr yeni məzmuna malik olmalı və ali təhsil səviyyə-

sində bir çox perspektivləri nəzərə almalıdır. Burada layihə idarəolunması xüsusiyyətləri yeni 

perspektivlərin qazanılması ilə izah edilməlidir.  

Son 10 ildə isə qeyd olunan akademik sahələr üzrə layihənin təşkili, planlaşdırılması, in-

formasiyanın və risklərin idarə edilməsi ən çox müzakirə və müqayisə edilən mövzuların içə-

risində daha çox diqqət tezliyi əldə etmiĢ oldu. Akademik təhsil sahəsi kimi layihə kontekstli 

idarəetmə mövzularına satınalma, maliyyə və layihə müqavilələrinin sahələri, strategiyaları, 

nailiyyət meyarları və tələblərin idarə olunması kimi digər mövzular prioritet təĢkil edir.  

Digər akademik sahə kimi aparılan təhlillərdə Turner (1998) layihələrin idarə olunması-

nı maddi və maliyyə resurslarının yeni bir Ģəkildə təĢkil olunduğu, unikal iĢin müəssisənin öh-

dəsinə götürdüyü bir səy, bir spesifikasiya kimi təqdim edir, kəmiyyət və keyfiyyət məqsədlə-

rini izah edərək idarəetmənin səmərəliliyini faydalı dəyiĢikliklər çərçivəsində sərf olunan xərc 

və vaxt məhdudiyyətlər əsasında həyata keçirilən bir əməliyyat adlandırır. Layihə idarə edil-

məsinin əsas fon nəzəriyyəsi uğurlu layihələrin yol xəritəsini təsvir edən bir neçə aspektlərin 

bölüĢdürülməsidir. Turner və Kerznerə (1998) görə layihə əsaslı idarəetmə beĢ funksiyanı: 

təşkilat, əhatə dairəsi, vaxt, keyfiyyət və qiyməti əhatə edir. Tədqiqatçılar iddia edirlər ki, layi-

hə müəyyən spesifikasiyalar çərçivəsində xüsusi məqsədi olan hər hansı fəaliyyət və tapĢırıq-

lar silsiləsidir; müəyyən bir baĢlanğıc və bitmə tarixi vardır; maliyyələĢdirmə limitlərinin 

olması gözlənilir; pul, insanlar və avadanlıq istehlak etmək və çoxfunksiyalı bir prosesdir.  

 G. Vebster (Webster G., 2009) iddia edir ki, bugünkü müəssisələrin təĢkilati strukturları 

və resurs təminatı layihənin idarə edilməsində adekvat sistem çevikliyinə səbəb olur və 

yüksək biznes nəticələrinə nail olmaq vasitəsi kimi qəbul edilir . 

R.Loo, M. Radujković ilk dəfə layihələrin idarə olunmasının uğur faktorunu müəyyən 

etmiĢ, bu nəzəriyyəni fərqli xüsusiyyətlərə malik üç fərqli layihə üzərində müqayisə etmiĢdir. 

Layihələri nəzərdən keçirərək araĢdırdığı uğur faktorunu əlaqəli Ģəkildə layihənin idarə edil-

məsinin uğur potensialına əsaslandığını qeyd edir və bununla da gözlənilən layihə uğurunu 
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proqnozlaĢdırmağı bacarır. Onun fikrincə, layihə uğurunun proqnozlaĢdırılması ilə nəticə ara-

sında heç bir əlaqə yoxdur; layihələrin kiçik elementlərə bölünməsi vasitəsilə təĢkilatın layihə 

idarəçiliyinin zəif tərəflərinin xəritələĢdirilməsinə kömək edə bilər. Bu halla təkmilləĢdirmə 

tədbirləri müəyyən edilə və həyata keçirilə bilər. Avstraliyalı tədqiqatçı Hensman (2004) layi-

hə idarəçiliyinin son vəziyyətini nəzərdən keçirərək diqqətini dörd əsas sahə üzrə qeyd edib.  

1) yeni məhsul və xidmətlər üzrə təĢkilati strategiyaya nail olmaq üçün layihənin idarə 

edilməsinin istifadəsi  

2) müəyyən vaxt ərzində layihənin icradan əvvəlki və icradan sonrakı aĢağı fəaliyyətlə-

rinin əlaqələndirilməsi və idarə edilməsi  

3) layihənin icra prosesinin səmərəliliyi onun kommersiya dəyəri, həcmi, həyat dövrü 

performansı, ətraf mühitə və sosial təsirlərə əsaslanan layihənin uğur meyarlarının müəyyən 

edilməsi 

4) layihələrin təĢkilində insan resurslarının idarə edilməsi və sosial-mədəni və davranıĢ 

aspektlərinin müəyyən edilməsi 

Layihələrin idarə edilməsi üzrə müasir biliklərin artması və layihə idarəçilərinin və ya me-

necerlərinin resurslarla iĢləmək bacarıqlarının təkmilləĢməsi layihələrin uğurlu bitməsi üçün 

çox vacib Ģərtdir. Tədqiqat iĢinin əsas məqsədi gələcəkdə aparılan layihələrdə menecerlərin qar-

ĢılaĢacağı əsas problemləri nəzərdən keçirməkdir. Layihə idarəetmə mövzusu daxilində çoxlu 

sayda dərc edilmiĢ tədqiqat iĢləri LĠ (PM) xüsusiyyətlərinə dair sistemli ədəbiyyat təhlili aparıl-

mıĢ və 15 ildə nəzərəçarpan problem və çətinlikləri arqumentativ Ģəkildə izah edə bilmiĢlər.  

Əmək bazarında baĢ verən sürətli dəyiĢkənliklər, texnologiyadakı çevik imkanlar, me-

necerlərin istedad və ya məntiqi düçüncə zəifliyi, komanda üzvləri arasında kommunikasiya 

problemləri layihə menecerlərini daha çox məlumat toplamağa və araĢdırmağa vadar edir.  
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 А.Дж.Ахундлу 

Роль эффективности в управлении проектами 

Резюме 

 

Статья излагает результативность управления проектами. В современный период 

управление проектами, даѐт возможность овладевать передовыми знаниями. Управляющим 

проектами или менеджерам даѐт возможность умение работать с ресурсами, совершенствовать 

проекты, а также удачно завершать их. Основная цель исследовательской работы заключается в 

том, чтобы в будущем при работе с проектами уметь преодолевать основные проблемы 

возникающие у менеджеров. Проект имеет цель показывать индивидуальные правила 

управления и согласно поставленным целям, координации управления. Управление проектами 

еѐ результативности зависит от измерения эффективности, имеющихся объективных критерий 

их взаимодействия, а также зависимость от внешних факторов. 
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A.J.Akhundlu 

The role of efficiency in project management 

Summary 

 

The paper discusses effective project management. Developing modern project management 

knowledge and improving the skills of project managers by working with resources is a very important 

step towards successfully completing projects.  

The main purpose of the research is to examine the key issues managers will face in future 

projects.It involves individual and goal-oriented management coordination. Project management 

efficiency is associated with the existence of objective criteria that measure its effectiveness and, at the 

same time, is valued as an activity dependent on external influence. 
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Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və Ġdman Akademiyası 
(Bakı Ģəh., F.Xoyski pr., 98) 

 

FĠZĠKĠ TƏRBĠYƏ DƏRSLƏRĠNDƏ VƏ DƏRSDƏNKƏNAR TƏDBĠRLƏRDƏ 

YUXARI SĠNĠF ġAGĠRDLƏRĠNĠN VƏTƏNPƏRVƏLĠK HĠSSĠNĠN 

FORMALAġDIRILMASININ TƏDQĠQĠ 

 
Açar sözlər: vətənpərvərlik, fiziki tərbiyə dərsləri, şagirdlər, dərsədənkənar məşğələlər, məktəb. 

Ключевые слова: патриотизм, уроки физкультуры, школьники, внеурочная работа, школа. 

Key words: Patriotism, physical education classes, students, extracurricular activities, school. 

 

Ailədən sonra ikinci tərbiyə ocağı adlandırdığımız məktəblərimizdə Ģagirdlərin vətən-

pərvərlik yönündə maariflənməsində müəllimlərimizin hətta deyərdim ki, birinci vəzifələ-

rindən biridir. Qeyd etdiyim kimi məktəbin, müəllimin vəzifəsi təkcə elmlər haqqında bilik 

vermək, onların sirlərini açıqlamaq deyil, həm də vətənə layiqli övlad, torpağını, bayrağını se-

vən Ģəxsiyyət yetiĢdirməkdir. 

Yuxarı sinif Ģagirdləri (X-XI sinif Ģagirdlərinin) bu günün Ģagirdi sabahın isə əsgərlə-

ridir. Yuxarı sinif Ģagirdləri mütləq Ģəkildə fiziki tərbiyə dərslərində iĢtirak etməlidirlər, çünki 

onlarda vətənin müdafiəsinə baĢlamamıĢdan əvvəl bir neçə keyfiyyətlər formalaĢmalıdır. Biz 

bu keyfiyyətlərə - sürət, qüvvə, dözümlülük, çeviklik, elastiklik və s. misal çəkə bilərik. Qeyd 

etdiyimiz bu keyfiyyətlərin Ģagirdlərimizdə inkiĢaf etdirilməsində, aĢılanmasında, vərdiĢ 

halına çevrilməsində məktəblərdə keçirilən fiziki tərbiyə dərslərinin və həmçinin fiziki tərbiyə 

müəllimlərinin üzərinə çox böyük yük düĢür. 

―Fiziki tərbiyə – ümumi tərbiyənin bir hissəsidir. O, hərəkət vərdiĢlərinin formalaĢması-

na və insanların fiziki qabiliyyətlərinin inkiĢafına yönəldilmiĢ pedaqoji prosesdir. O cəmiy-

yətlə birgə yaranır və cəmiyyətin qanunları ilə inkiĢaf edir. Fiziki tərbiyə insanın hərtərəfli in-

kiĢafında əsas yerlərdən birini tutur və tərbiyənin baĢqa növləri ilə sıx əlaqədardır‖ (2, s. 244). 

Fiziki tərbiyə dərslərində ümumiyyətlə həyat üçün ən vacib sayılan bir sıra hərəkətlər 

öyrədilir. Məsələn biz bunlara yeriĢi, qaçıĢı, müvazinəti saxlamağı, tullanmaları, qamətin for-

malaĢması üçün hərəkətləri misal göstərə bilərik. Həmin hərəkətlərdən istifadə edərək bacarıq 

və vərdiĢlərə sahib olmağı Ģagirdlərin gündəlik həyatları üçün iki cəhətdən əhəmiyyətli sayılır: 

Birinci - Ģagirdlərin gündəlik həyatlarında, gün rejimində qarĢılarına çıxan hər bir çətin-

likləri aradan qaldırmaqla yanaĢı, həm də onlarda bu istiqamətli iĢdə (yazı yazmağı, məktəbdə 

faydalı əməklə məĢğul olmağı, valideynlərinə iĢlərində kömək göstərmək, turist yürüĢləri, 

ekskursiyalara getdikləri zaman maneələri asanlıqla dəf etmək, kələ-kötür yerləri gəzmək, 

dağlara qalxmaq və yaxud enmək və s.) xüsusi müvəffəqiyyətlər də əldə edirlər.  

Ġkinci - isə biz bura fiziki tərbiyə dərsləri zamanı öyrədilən ayrı-ayrı fiziki hərəkətlərdən və 

mütəhərrik oyunlardan qazanılmıĢ bilik, bacarıq və vərdiĢlər ümumtəhsil məktəblərində tədris 

olunan əmək, təbiətĢünaslıq və s. fənlərin keyfiyyətinin artırılmasına köməkliyi aid edə bilərik. 

―Fiziki tərbiyə vasitələrindən onlardan düzgün Ģəkildə istifadə olunması insanların intel-

lektual inkiĢafı və əmək qabiliyyətinin artırılmasına müsbət təsir göstərir. Orta təhsilin məz-

mununu yenilənməsi, təlimin idrak fəaliyyətinin intensiv Ģəkildə artması uĢaq orqanizminin 

inkiĢafına daha çox tələblərin irəli sürülməsinə zəmin yaradır. Gün rejimi Ģəraitində fiziki 

tərbiyə dərslərinin orqanizmin funksional iĢ qabiliyyətini, uĢaqların əqli və fiziki iĢ qabiliyyə-

tini artırır‖ (4, s. 269). 
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Yuxarıda da qeyd elədiyimiz kimi belə keyfiyyətlər formalaĢmasında qüvvə, sürət, dö-

zümlülük, çeviklik ilk sırada dayanır. 

―Vətənpərvərlik tərbiyəsi müstəqil vətənimizi müdafiə etməyə hazır olmaq, vətənin 

yolunda qüvvə və bacarığını sərf etmək, lazım gəldikdə hətta canından keçmək keyfiyyətləri-

nin formalaĢması kimi əsas mahiyyət daĢıyır‖ (3, s. 60). 

Müstəqil Azərbaycan dövlətini qoruyub saxlamaq və inkiĢaf etdirmək, onun sivil döv-

lətlər arasında öz yerini tutmasına nail olmaq üçün gəncləri milli-vətənpərvərlik hissləri əsa-

sında tərbiyə edən vasitələrdən biri də fiziki tərbiyə dərsləri və dərsdənkənar tədbirlərdir.  

Belə deyə bilərik ki, hər birimizdə olan vətən sevgisi hər kəsin doğulub boya-baĢa 

çatdığı elə, obaya, torpağa, vətəndaĢı olduğu ölkəyə məhəbbətdən qaynaqlanır. Vətənpərvərlik 

deyə bilərik həm də insanlarda fədakarlıq, qəhrəmanlıq və məğlubedilməzlik hissi yaradır, 

apardığımız mübarizədə bizdə inam hissini gücləndirir. Vətənpərvərliklə bağlı araĢdırmalar 

apardığımız zaman bir daha öyrənirik ki, vətənpərvərlik anlayıĢı özündə vətənə və millətə 

sevgi hissini, müxtəlif səviyyə və istiqamətlərdə vətənə, millətə xidmət etməyi birləĢdirirsə, 

bunların zirvəsində ən əsas Vətən üçün ölüməyə, öz canınını vətən yolunda qurban verməyə 

daim hazır olmaq dayanır. Bu vətənpərvərliyin ən uca və ali formasıdır.  

Qədim zamanlardan bu günümüzə kimi Azərbaycanın daima mərd, qorxmaz, cəsur, mü-

bariz oğul və qızlarımız olmuĢdur. Doğma vətəni həmiĢə sevmiĢ, onun qədrini bilmiĢ, doğma 

torpağının bir qarıĢını belə düĢmənə verməmiĢ, vətən naminə canlarını qurban verməkdən çə-

kinməmiĢlər. Belə oğullarımıza biz tarixi keçmiĢimizdə CavanĢiri, Babəki, Koroğlunu bu gü-

nümüzün qəhrəmanlıq tarixini bəzəyən oğullarımıza isə Polad HəĢimovun, Ġlqar Mirzəyevin, 

Mübariz Ġbrahimovun, Fərid Əhmədovun, Qürbət Tarverdiyevin, Muxtar Qasımlını, SiyavuĢ 

Muradovun və s. adlarını çəkə bilərik.  

―Azərbaycan xalqının igid oğullarından yadelli iĢğalçılara qarĢı mübarizəsi tarixi keçmi-

Ģimizdirsə, Qarabağ savaĢının qəhrəmanları, ölümləri ilə ölümsüzlüyə qovuĢan Ģəhidlərdir. O 

Ģərəfli ġəhidlik zirvəsinə ucalan vətən övladları doğma yurdun, elin-obanın sədaqət rəmzləri 

və məhəbbət simvolu hesab olunurlar. Onlar vətən torpağı uğrunda canlarını qurban vermiĢ-

lər‖ (1, s. 365). 

MüĢahidələrimizdən aydın olur ki, yuxarı sinif Ģagirdlərinin əsl vətənpərvər kimi tərbiyə 

olunmasında bəzi çatıĢmamazlıqlar mövcuddur. Bu çatıĢmamazlıqlara: məktəblərdə lazımi 

səviyyədə vətənpərvəliklərlə bağlı tədbirlərin keçirilməməsi, müəllimlərin Ģagirdlərlə bu möv-

zu ətrafında söhbətlərin aparılmaması, yuxarı sinif Ģagirdlərinin arasında VMH yarıĢlarının 

təĢkilinin çox az keçirilməsidir. Bu boĢluqların doldurulmasında təlim-tərbiyə ilə məĢğul olan 

bütün qurumlarda, o cümlədən orta ümumtəhsil məktəblərində lazımi iĢlər görməlidir. Bu 

istiqamətdə geniĢ elmi tədqiqat iĢlərinin aparılmasına böyük ehtiyac vardır. 

Bizim apardığımız tədqiqatın əsas məqsədi yuxarı sinif Ģagirdlərinə vətənpərvəliklə 

bağlı maarifləndirici tədbirlər keçirmək, məktəblərdə VMH yarıĢları təĢkil etmək, hərbi idman 

oyunları keçirmək və bunun nəticəsində onlarda vətənpərvər, əqidəli, dözümlü, cəsurluq kimi 

keyfiyyətlər formalaĢdırmaqdır. 

Tədqiqatın birinci mərhələsində: X-XI sinif Ģagirdləri arasında vətənpərvərliklə bağlı fikir-

lərini, Ģagirdlərin bu mövzuda məlumatlarının hansı səviyyədə olmasını, dərslərdə müəllimlərin 

bu yönümdə Ģagirdlərlə söhbətlər aparılıb-aparılmamasının öyrənilməsidir. Bunu da biz anket 

sualları tərtib edərək öyrəndik. Ġkinci mərəhələdə: Yuxarı sinif Ģagirdləri ilə sıx Ģəkildə kütləvi 

tədbirlər, maarifləndirmə və təbliğat iĢləri aparılması, hərbi idman oyunlarının keçirilməsi, VMH 

üzrə yarıĢların təĢkil olunması vətənpərvərliklə bağlı intelektual oyunları keçirilməsidir. 

Biz tədqiqat iĢimizə X
a
, X

b
, XI

a
, XI

b
 sinifləri cəlb etdik. Bunlardan X

a
, XI

a
 eksperment, 

X
b
, XI

b
 isə nəzarət siniflər olaraq seçilmiĢdir. Apardığımız tədqiqat iĢi 2 mərhələdən ibarət 

olmuĢdur. I mərhələ 15 oktyabrdan – 15 dekabr 2021 ci ilə qədər, II mərhələ isə 17 yanvardan 

– 17 mart 2022 ci ilə qədər dövrü əhatə etmiĢdir. 

Birinci mərhələdə (müəyyənedici) fiziki tərbiyə dərslərində müĢahidələr aparılmıĢ, fiziki 
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tərbiyə müəllimləri ilə vətənpərvəliklə bağlı söhbətlər aparılmıĢdır. Onların bu sahədə barəsində 

fikirləri və problemlə bağlı vəziyyət öyrənilmiĢdir. Yuxarı sinif Ģagirdlərinin bu mövzuda anket 

sualları təqdim etməmiĢdən qabaq uĢaqların ümumi bilik səviyyəsi öyrənilmiĢ, fiziki tərbiyə 

dərslərinin tədris planında vətənpərvəliklə bağlı məlumatların olub-olmaması araĢdırılmıĢ və 

təhlillər aparılmıĢdır. Birinci mərhələdə eyni zamanda biz Ģagirdlərin ümumi bilik səviyyəsini 

müəyyən etmək üçün uĢaqlarnan açıq suallar formasında sorğusu aparmıĢıq. 

Anket sualları: 

1.Sizin fikrinizcə vətənpərvər kimdir? 

2.Vətəni nə üçün sevmək lazımdır? 

3. VətəndaĢlıq borcu nədir? 

4.Vətən uğrunda canlarından keçən Ģəhidlərimizi necə yad edirsiniz? 

5. Azərbaycanlı Sovet Ġttifaqı qəhrəmanlarından, Milli qəhrəmanlarımızdan kimlərin 

adını çəkə bilərsiniz?  

6. Son vaxtlar vətənpərvərlik mövzusunda hansı əsərləri oxumusunuz?  

7. Sənin ən sevdiyin qəhrəmanlar kimlərdir? 

8. Vətənpərvərliklə bağlı yazan yazıçılardan kimləri tanıyırsınız?  

9. Sən özünü daha çox hansı qəhrəmana bənzədirsən? 

10. Hansı qəhrəmanların həyatı səni daha çox maraqlandırıb? 

11. Vətənpərvərliklə bağlı hansı atalar sözləri və bayatıları bilirsən? 

12. Ölkəmizlə bağlı olan tarixi günlərdən hansılarını bilirsiniz? 

Anket sorğusuna X-XI siniflərdə təhsil alan cəmi 75 nəfər Ģagird cəlb etdik. ġagirdlərlə 

apardığımız ilkin anket sorğusundan əldə etdiyimiz cavablardan belə məlum oldu ki, Ģagird-

lərin vətənpərvərliklə bağlı olan bilikləri, düĢüncələri onların bu istiqamətdə inkiĢaf etdirilmə-

si metodikası haqqında bilikləri bəsitdir. 

Eksperimental və nəzarət qruplarında ilkin apardığımız anket sorğularından aldığımız 

nəticələri aĢağıdakı cədvəllərdə görmək olar. 

 
X

b
 və XI

b
 nəzarət siniflərin göstəriciləri 

 

Sıra 

sayı 

Siniflər ġagird 

sayı 

Suallara dolğun 

cavab verən 

Ģagirdlərin sayı 

Suallara zəif cavab 

verən Ģagirdlərin sayı 

Fərq 

1 X
 b 

17 5 12 7 

2 XI
b 

18 9 9 0 

∑ 35 14 21 7 

 

X 
17.5 7 10.5 3.5 

 
X

a
 və XI

a
 ekspermental siniflərin göstəriciləri 

 

Sıra sayı Siniflər ġagird 

sayı 

Suallara dolğun 

cavab verən 

Ģagirdlərin sayı 

Suallara zəif cavab 

verən Ģagirdlərin 

sayı 

Fərq 

1 X
 a 

21 6 15 9 

2 XI
a 

19 3 16 13 

∑ 40 9 31 22 

 

X 
20 4.5 15.5 11 
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UĢaqların vətənpərvərliklə bağlı biliklərini artırmaq üçün biz ikinci mərhələdə 

(öyrədici) fiziki tərbiyə müəllimlərindən xahiĢ etdik ki, eksperimental siniflərdə fiziki tərbiyə 

dərsləri təklif etdiyimiz tövsiyyələrdən istifadə etsinlər. 

Bunlar: 

1. UĢaqlara fiziki tərbiyənin əhəmiyyəti və vətənpərvəliklə bağlı məlumatlar vermək 

2. ġagirdlərə vətəni müdafiə etməyi, onu düĢmələrdən qorumağı, vətənə məhəbbət, 
qəhramanlıq, yoldaĢlıq, sədaqət və baĢqa nəcib xüsusiyyətləri izah etmək; 

3. ġagirdlərə tariximiz haqqında məlumat vermək; 
4. Siniflər arasında hərbi-idman (VHM) yarıĢları təĢkil etmək; 

5. Məktəblilərlə birgə ―döyüĢ Ģöhrəti‖ muzeyi yaratmaq; 

6. ġagirdləri dövlət rəmzlərimiz (dövlət bayrağı, gerbi, himn) haqqında bilikləndirmək; 

7. Qəhramanlarımızın həyatı onların igidlikləri haqqında biliklər vermək; 

8. Milli qəhramanlarla görüĢlərin təĢkil olunması; 

9. Vətənpərvəlik mövzusunda Ģəkil, rəsm sərgiləri təĢkil etmək; 
10. Vətənpərvərlik hisslərinin formalaĢdırıması üçün dərsədənkənar tədbirlərin təĢkil 

olunması. 

2 ay müddətində fiziki tərbiyə müəllimlərinə təklif etdiyimiz tövsiyyələrdən istifadə 

edərək dərsləri keçdikdən sonra eksperimental siniflərin göstəriciləri nəzarət siniflərin 

göstəricilərinə nisbətən yüksək oldu. Bunu aĢağıdakı cədvəllərdə görmək olar.  

 
X

b
 və XI

b
 nəzarət siniflərin göstəriciləri 

 

Sıra 

sayı 

Siniflər ġagird 

sayı 

Suallara dolğun 

cavab verən 

Ģagirdlərin sayı 

Suallara zəif cavab 

verən Ģagirdlərin 

sayı 

Fərq 

1 X
 b 

17 4 13 9 

2 XI
b 

18 8 10 2 

∑ 35 12 23 11 
 

X 
17.5 6 11.5 5.5 

 
X

a
 və XI

a
 ekspermental siniflərin göstəriciləri 

 

Sıra sayı Siniflər ġagird 

sayı 

Suallara dolğun 

cavab verən 

Ģagirdlərin sayı 

Suallara zəif cavab 

verən Ģagirdlərin 

sayı 

Fərq 

1 X
 a 

21 19 2 17 

2 XI
a 

19 18 1 17 

∑ 40 37 3 34 

 

X 
20 18.5 1.5 17 

 

Tədqiqatın nəticələri bunlardır: 

- uĢaqların vətənpərvəliklə bağlı olan biliklərini artması; 
- onların vətənə olan məhəbbət hissinin daha da güclənməsi; 
- qəhramanlarımız haqqında biliklərin artması; 
- öz tarixini daha da dərində bilməsi; 
- uĢaqlarda mərdlik, qorxmazlıq, fədakarlıq, qəhrəmanlıq, məğlubedilməzlik, cəsarət 

kimi keyfiyyətlərin formalaĢması; 
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- Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin döyüĢ və əmək ənənlərini yaĢatmaq və daha da 
inkiĢaf etdirməsi; 

- Azərbaycançılıq ideaologiyalarına layiqincə xidmət etmək; 
- komandada uğurla qarĢılıqlı əlaqə qurmaq bacarığı. 
Qeyd etdiyimiz kimi vətənpərvərlik tərbiyəsini təkcə təlim prosesində aparılan iĢlərlə 

məhdudlaĢdırmaq olmaz. Bu iĢdə dərsdənkənar tərbiyə iĢlərinin müxtəlif formalarından, yol 

və vasitələrindən istifadə etmək lazımdır. 

―Dərsdənkənar iĢin əhəmiyyəti çox böyükdür. O uĢaqların hərəki fəallığının artırılma-

sına və onların sağlamlığına yardım edir; onların fiziki kamilliyi, fərdi maraqlarını təmin edir 

və idmanla məĢğul olmağa maraq fomalaĢdırır, Ģagirdlərin sosial fəallığını inkiĢaf etdirir. ġa-

girdlərlə aparılan dərsdənkənar tədbirlər onların hərtərəfli inkiĢaflarına kömək edir. Belə ki, 

adət-ənənələrimizə sadiqlik, milli kökə bağlılıq, inam tərbiyə etmək dərsdənkənar iĢlərin 

mahiyyətini təĢkil edir‖. (5) 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ģanlı qəhrəmanlıq tarixi ilə tanıĢlıq gənclər üçün zəruri 

olan cəsurluq və Ģücaət, mərdlik, xalqa və vətənə sədaqət kimi keyfiyyətlər tərbiyə edir. 

Məktəbdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin bütün sistemi gənclərin qəlbində yaĢlı nəslin keçmiĢ 

ənənələrinə yüksək inam və sədaqət hissini alovlandırmalı, hər bir oğlan və qız dərindən hiss 

etməlidir ki, o, öz babalarının, atalarının və böyük qardaĢlarının dönməz davamçısıdır. 

Məktəbdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsas məzmununu məhz bu prinsip təĢkil edir.  

ġagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsində dərsdəndənkənar iĢlərin forma və üsulları 

müxtəlif və rəngarəng olur. Məsələn, Azərbaycan ordusunun yaradılması günü, 9 May - 

Qələbə Günü 8 noyabr Zəfər bayramı və s. tarixi günlərə hazırlıq görülməsi və təntənəli surət-

də qeyd edilməsi, hərbi hissələrə, döyüĢ yerlərinə, qəhrəmanların abidələrinə ekskursiyların 

təĢkili, Qarabağ müharibəsinin veteranları və Azərbaycan ordusunun döyüĢçüləri ilə görüĢ-

lərin keçirilməsi gənc nəslin milli Ģüurunun inkiĢafına öz təsirini göstərir. Vətənpərvərlik 

mövzularında aparılan söhbətlər, ədəbi-bədii gecələr, müzakirələr keçirmək, Ģəkilli albomlar, 

fotosərgilər, fotoalbomlar təĢkil etmək və s. gənc nəslin milli Ģüurunun təĢəkkül tapmasına 

təsir göstərən vasitələrdir. Məktəblərdə bu vasitələrin hər birindən müntəzəm istifadə olunur 

ki, bunlar da Ģagirdlərdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin qüvvətləndirilməsinə səbəb olur. Gənc 

nəslin yaddaĢında dərin iz buraxır. 
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А.Х.Баратов, М.Т.Балакишиев 

Исследование формирования патриотизма у старшеклассников  

на уроках физической культуры и внеурочной деятельности 

Резюме 

 

Если уроки физкультуры и внеурочная деятельность в общеобразовательных школах ор-

ганизованно, то систематически, системно на основе народного патриотизма будут организовы-

ваться и будут использоваться все принципы работы в этой области, и уровень национального 

патриотизма учащихся повысится. Информирование учащихся о наших героях, организация 

http://tehsiljurnali.az/mektebmuellim/2156-sinifdnxaric-v-mktbdnknar-tdbirlrin-imkanlarndan-istifad.html
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патриотических конкурсов, организация патриотических игр, проведение интеллектуальных 

конкурсов, информирование о наших государственных символах окажут положительное 

влияние на формирование у детей чувства патриотизма. 

 

A.Kh.Baratov, M.T.Balakishiyev 

Study of the formation of patriotism in high school students  

in physical education classes and extracurricular activities 

Summary 

 

If physical education classes and extracurricular activities in secondary schools are organized in 

an organized, regular, systematic manner on the basis of national patriotism, and all the principles of 

work are used in this area, the level of national patriotism of students will increase. Giving students 

information about our heroes, organizing patriotic competitions, organizing patriotic games, holding 

intellectual competitions, informing about our state symbols will have a positive impact on the 

formation of children's sense of patriotism. 
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AZƏRBAYCAN TARĠXĠ DƏRSĠNDƏ VƏTƏNPƏRVƏRLĠYĠN  

GƏNC NƏSLƏ ÖYRƏDĠLMƏSĠ 

 
Açar sözlər: Vətən, vətənpərvərlik, Azərbaycan, azərbaycançılıq, gənclər, tarix, Azərbaycan tarixi, 

Azərbaycan tarixi dərsi, təhsil, tədris. 

Kлючевыe слова: Родина, патриотизм, Азербайджан, aзербайджанство, молодежь, история, 

учение история Азербайджана, урок истории Азербайджана, образование. 

Key words: Homeland, patriotism, Azerbaijan, Azerbaijanism, youth, history, history of Azerbaijan, the 

lesson of history of Azerbaijan, education, teaching 

 

Mövzunun aktuallığı: Vətən bizim varlığımızdır, fəxrimizdir, qürurumuzdur. Vətən hər 

birimizin müqəddəs səcdəgahı, pənahı, ümid yeridir. Vətən torpağının müqəddəsliyi, onun ya-

ğılardan qorunmasının vacibliyi dastanlarımızın əzəli ulusu "Dədə Qorqud"da böyük məhəb-

bətlə tərənnüm edilir. Vətən ana ilə bərabər tutulur. Oğuz igidləri "Vətən haqqı ana haqqıdır" 

- kəlamının iĢığında Vətənin keĢiyində ayıq-sayıq dayanıb, onu göz bəbəyi kimi qoruyurlar.  

Vətənimizi dərin məhəbbətlə sevməli və onu hər an qorumağa hazır olmalıyiq. Vətənə 

sadiq olmaq, Vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq isə vətənpərvərlikdir. Vətənpərvərlik vətənə 

məhəbbət, əcdadaların ənənələrinə hörmət deməkdir. Vətənpərvərlik insanda fədakarlıq, qəh-

rəmanlıq və məğlubedilməzlik hissi yaradır, apardığı mübarizədə onda inam hissini gücləndi-

rir. Olduqca geniĢ mənaya malik olan vətənpərvərlik anlayıĢı özündə vətənə, millətə sevgi 

hissini əks etdirir. Millətin vətənpərvərliyi onun tamlığının, bütövlüyünün təməlidir. Bir xal-

qın, millətin vətənpərvərlik Ģüuru onun digər xalqlar və millətlər tərəfindən qəbul edilməsi, ta-

nınması, hörmətlə qarĢılanması, ən əsası isə o xalqın yaratdığı dövlətin bütövlüyü, varlığı, 

suverenliyi ilə ölçülür. 

Ümummilli liderimiz, Dahi öndərimiz Heydər Əliyev vətənpərvərliyi, vətəndaĢlıq duy-

ğusunu, xalqın, vətənin taleyinin tərkib hissəsi hesab edərək bu haqda fikrini bü cür ifadə et-

miĢdir: 

―Vətənpərvərlik nədir? Vətənpərvərlik böyük məfhumdur. Bu, sadəcə, orduda xidmət 

etmək deyil. Vətənə sadiq olmaq, Vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq - budur vətənpərvərlik! 

Hər bir vətəndaĢ vətənpərvər olmalıdır. Əgər öz vətənini, torpağını, xalqını sevməsən ,öz 

xalqının mənəvi dəyərlərinə sadiq olmasan, Ģübhəsiz ki, baĢqa Ģeyləri qiymətləndirə bilməz-

sən. Ġndi bizim əsas vəzifəmiz gənclərdə vətənpərvərlik ruhunu, milli ruhu, döyüĢ ruhunu 

qaldırmaqdır. Vətəni, torpağı müdafiə etmək, hər bir gənc üçün müqəddəs vəzifə olmalıdır‖. 

―Azərbaycanın gələcəyi gənclərə məxsusdur‖- deyən dahi Ģəxsiyyət, Ulu Öndər Heydər 

Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə gənclərimizin hərtərəfli inkiĢafına imkanlar açan 

müvafiq tədbirlər həyata keçirmiĢ və tez bir zamanda müstəqil Azərbaycanımızın gələcəyini 

qoruyub saxlaya biləcək gənc nəsillərin yetiĢdiyinə əminliyini belə ifadə etmiĢdir: ―Müstəqil 

Azərbaycan ifadəsi indi hamı üçün əzizdir, bunu hamı təkrar edir. Ancaq hər kəs də baĢa 

düĢməlidir ki, müstəqil Azərbaycanın müstəqil yaĢaması üçün hər bir vətəndaĢın vətəndaĢlıq 

borcu var. Bunu təmin etmək üçün hər bir vətəndaĢ öz payını verməli, öz xidmətini 

göstərməlidir‖. Həmçinin gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinə azərbaycançılığı, qəhrəmanlığı 

əxz etməklə bütün çətinlikləri aradan qaldırmaq vasitəsi kimi baxırdı: "Siz də Azərbaycan 

xalqına xidmət edərək... Vətənpərvərlik hissi ilə yaĢayaraq özünüzü qəhrəman, cəsur, qüdrətli 
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bir insan kimi formalaĢdırmalısınız və qarĢıdan gələ biləcək bütün çətinliklərə hazır olma-

lısınız". Azərbaycan xalqı gələcəyimiz olan gənc nəslin vətənə məhəbbət, xalqa, elinə və oba-

sına hörmət, soykökünə, öz ata-babalarının ənənələrinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasına 

həmiĢə böyük diqqətlə yanaĢmıĢ və ona həyati əhəmiyyətli məsələ kimi baxmıĢdır. Cünki, və-

tənpərvərlik hissinin aĢılanması dövlətin, dilin, adət-ənənələrin, ümumilikdə bütöv bir xalqın 

gələcəyini təmin edən əsas amillərin ən mühümüdür. Vətənpərvərlik gənclərdə vicdan, ləya-

qət, ədalət hisslərini tərbiyə edir, Ģəxsi mənafe, eqoizimdən uzaqlaĢdıraraq millət, xalq sevgi-

sini oyadır. Bu isə öz növbəsində dövlətin demokratik prinsiplərlə idarə olunmasına, xalqın 

mənafeyinə xidmət edilməsinə zəmin yaradır. Bu mövzunun öyrənilmə və iĢlənilmə zə-

rurətidə məhz bundan irəli gəlir və bu səpkidə iĢlənilən bütün mövzular hər zaman xüsusi 

əhəmiyyət və aktuallıq kəsb edir. 

Mövzunun əsas məzmunu: Hazırda qloballaĢan dünyada ölkəmizin qarĢısında duran 

prioritet hədəf - XXI əsrin çağırıĢlarına cavab verən bilik və bacarıqlarına malik olan, soykö-

künə bağlı, ənənəvi milli-mənəvi dəyərləri qoruyub saxlayan və bölüĢən, Vətənin dinc quru-

culuğu və müdafiəsinə hazır olan, müasir və kreativ düĢüncəli, innovasiyalardan baĢ açan yeni 

nəslin formalaĢdırılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Əslində bu hədəflər müasir Azərbaycan 

təhsilinin və milli tərbiyənin qarĢısında duran əsas priotetlər və strateji istiqamətlərdir. Bu 

strateji hədəfə çatmağın əsas alət və vasitələrindən biri uĢaq və gənclərin milli vətənpərvərlik 

ruhunda tərbiyə iĢinin səmərəli təĢkilidir.Vətənpərvərlik hissi uĢağa kiçik yaĢlarından, ilk 

növbədə ailədə aĢılanmalıdır. Beləki, ilkin mənəvi təsəvvür və anlayıĢlar, əxlaqi-etik kateqori-

yalar – milli Ģüur, milli ləyaqət, milli psixologiya, mənlik, vətəndaĢlıq dəyanəti, dözümlülük, 

ailədə qayğı, məhəbbət, Ģərəf, qeyrət, namus və s. kimi kateqoriyalar məhz məktəbəqədər yaĢ 

dövründə daha sürətlə formalaĢmağa baĢlayır. UĢaqların mənəvi əqidəsi, dünyagörüĢü, 

etiqadları, ailə həyatına baxıĢları, əxlaq tərbiyəsi, ailə həyatı ilə bağlı olan məsələlər ilk uĢaq 

çağında təĢəkkül tapır. Müasir dövrdə bu vəzifələrin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi kiçik 

yaĢlı uĢaqları müstəqil həyata hazırlamaq, uĢaqların tərbiyəsindən, xüsusilə də vətəndaĢlıq, 

insanpərvərlik və Vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyəsindən həlledici dərəcədə asılıdır.  

Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyəsi olduqca mühüm və 

zəruridir. Bu, vətənə və təbiətə məhəbbət tərbiyəsidir, doğma vətəninə bağlılıq tərbiyəsidir. 

Ana dilində, mənsub olduğu xalqa vurğunluq tərbiyəsidir. Dilini, xalqını, soydaĢlarını, həm-

vətənlərini sevmək tərbiyəsidir. Respublika konstitusiyasına, onun bayrağına, gerbinə, himni-

nə hüsn – rəğbət tərbiyəsidir. Eyni zamanda mənsub olduğu xalqla, onun nailiyyətləri ilə, ta-

rixi ilə, mədəniyyəti və milli-mənəvi dəyərləri ilə fəxr etmək tərbiyəsidir. Vətən torpaqlarının 

azadlığı, qorunması naminə mübarizlik tərbiyəsidir. Vətənin çiçəklənməsi naminə fədakarlıq 

göstərmək – yaxĢı oxumaq, elmlərin əsaslarına dərindən yiyələnmək, üzərinə düĢən vəzifəni 

məsuliyyətlə yerinə yetirmək tərbiyəsidir. Buna görə də uĢaqlarda hələ erkən yaĢlarından bü-

tün müsbət keyfiyyətlərlə yanaĢı vətənpərvərlik hissinində formalaĢdırılması həm ailələrin 

həmdə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin borcudur. Hansıki müasir dövrümüzdə bu məsələ 

həmiĢəkindən daha çox aktuallıq kəsb edir və onun hərtərəfli tətbiqinə ehtiyac hiss olunur. (1, 

s.15). Görkəmli mütəfəkkirlərimizdən biri olan M.F. Axundov uĢaqlara nəcib əxlaqi keyfiy-

yətlər aĢılamağa, vətənpərvərlik tərbiyəsinə böyük əhəmiyyət verirdi. O, cəmiyyətin üzvləri-

nin xalqa, qadın hüququna hörmət bəsləyən, nəzakətli, mədəni, həqiqəti sevən, özünə və baĢ-

qalarına tələbkar adamlar olmalarını arzu edir və həyatda da belə görmək istəyirdi. (2, s. 113). 

UĢaqlara yalnız bir neçə dəyərləri öyrətməklədə kifayətlənmək olmaz. Vətənpərvərlik hissini 

ilkin davranıĢlara, vərdiĢlərə həkk etmək lazımdır, yəni istər təbiətə münasibətdə, insanlara 

münasibətdə, ümumilikdə insan həyatının hər bir sahəsində vətənpərvərlik hissi olmalıdır (3). 

―Mən öz xalqımı sevirəm, öz xalqımın vətənpərvəriyəm‖ deyən Ulu Öndər Heydər Əliyev 

uĢaq və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında milli mənəvi dəyərlərimizin 

qorunmasını, gənc nəslin tarixi köklərimizə bağlı olaraq vətənpərvərlik ruhunda tərbiyələndi-

rilməsini əsas hədəf hesab edirdi (4). 
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Gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi iĢinin mühüm istiqamətlərindən birini 

heç Ģübhəsizki, qeyd olunduğu kimi təhsil müəssisələrindəki təlim-tərbiyə iĢləri təĢkil edir. 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununun (2009) 4-cü maddəsində təhsilin əsas 

məqsədi aĢağıdakı Ģəkildə Ģərh edilmiĢdir: Azərbaycan dövləti qarĢısında öz məsuliyyətini 

dərk edən, xalqının milli ənənələrinə və demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və 

azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil 

və yaradıcı düĢünən vətəndaĢ və Ģəxsiyyət yetiĢdirmək. (5, s. 15). 

Gənc nəslin vətənpərvər ruhda böyüməsində Tarix fənninin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Azərbaycan tarixĢünaslığının banisi görkəmli mütəfəkkir A.A.Bakıxanov 1841-ci ildə yazdığı 

Gülüstani-Ġrəm əsərinin müqəddiməsində tarix elmini əvəzi olmayan tərbiyə və əxlaq məktəbi 

olduğunu qeyd edərək yazırdı: "Bu elm insanı gözəl əxlaqlı və bilikli edir, ona dolanacaq və 

yaĢayıĢ iĢlərini öyrədir. Buna görə, onu mənəvi elmlərin qiymətlərindən hesab edib demək 

olar: tarix hökmsüz və zülmsüz elə bir hökmdardır ki, bütün adəm övladı onun əmrlərinə 

boyun əyməkdədir... Tarix elə bir danıĢmayan natiqdir ki, sələflərin vəsiyyətlərini bütün 

təfsilat və təriflərilə xələflərə bildirir, ehtiyac və rifah səbəblərini, tərəqqi və tənəzzül yolların 

anladır".A.Bakıxanov göstərirdi ki, "vətən tarixi"ni bilmək insanlarda milli təfəkkürün 

inkiĢafına, vətənpərvərlik hislərinin tərbiyə edilməsinə, dostu düĢməndən ayırmağa, millət 

üçün, vətən üçün faydalı və zərərli olanları fərqləndirməyə imkan verir‖ (6, s. 3). Ümumtəhsil 

məktəblərində Azərbaycan tarixinin tədrisi dərin və əhatəli biliyə, bacarıq və vərdiĢlərə, 

yüksək intellektə, geniĢ dünyagörüĢünə malik olan və onu daim inkiĢaf etdirməyə çalıĢan 

Ģəxsiyyət formalaĢdırmağa, öz soykökünə, adət-ənənələrə, milli-mənəvi dəyərlərə əsaslanan, 

Ģərəfli tarixi keçmiĢinə dərindən yiyələnən, ailəsini, vətənini, millətini sevən və onu daim 

ucaltmağa çalıĢan vətəndaĢ tərbiyə etməyə xidmət edir. Azərbaycan tarixi fənninin əsas 

məqsədi məktəblilərdə vətənpərvərlik, fəal vətəndaĢlıq mövqeyi, digər xalqlara, ümumbəĢəri 

humanist dəyərlərə hörmət, ənənəvi və mədəni nailiyyətlərə əsaslanan əqidə prinsipləri, 

dövlətçilik ənənələrinə sədaqət hissi formalaĢdırmaq üçün onlara keçmiĢ və müasir dövrün 

hadisələrini sərbəst təhlil etmək, faktları ümumiləĢdirmək, əldə olunan biliklərdən cəmiyyətin 

müasir vəziyyətinin qiymətləndirməsində istifadə, tarixi mənbə, müxtəlif fikir və 

konsepsiyaları təhlil etmək, baĢqalarının fikirlərinə hörmət etmək, eləcə də sərbəst nəticə 

çıxarmaq və kollektivdə iĢləmək bacarıq və vərdiĢləri aĢılamaqla informativ-kommunikativ və 

hüquqi mədəniyyət formalaĢdırmaqdan ibarətdir (7, s. 8). 

Təlim-tərbiyə prosesində milli duyğular, milli amil həmiĢə ön planda olmalıdır. Beləki, 

hamımızın ümumi vəzifəmiz xalqımızda vətənpərvərlik, Vətən torpağına, millətə sədaqət, 

Vətən uğrunda Ģəhidliyə hazır olmaq hisslərini formalaĢdırmaq, inkiĢaf etdirmək və təbliğ 

etmək olmalıdır. Dərsliklərdəki mövzuların Ģagirdlərin vətənpərvər ruhda böyüməsinə təsiri 

danılmazdır. Amma bu tərbiyənin formalaĢmasında müəllimlərdən də çox Ģey asılıdır ki, onlar 

həmin mövzuları tədris etməklə gənclərdə vətənpərvərlik hisslərinin yaranmasına Ģərait 

yarada bilsinlər. Azərbaycan tarixi dərslərində tarix müəlliminin qarĢısında duran vəzifələrdən 

ən birincisi gənc nəsilə vətənin nə olduğunu, onun haradan baĢladığını aĢılamaqdır. Ġnsan öz 

ölkəsi, Vətəni haqqında nə qədər çox məlumatlı olursa, torpağını da sevərək onu qorumağı 

özünə borc hesab edir. Gənclərə izah olunmalıdır ki, vətən dedikdə, biz yalnız müəyyən 

sərhədləri olan bir torpaq sahəsi baĢa düĢmürük. Vətən bizim üçün ilk növbədə anadır. Çünki 

o, bizi bir ana kimi öz qoynunda bəsləyir, boya-baĢa çatdırır. Biz bu torpağın havasını udur, 

suyunu içir, çörəyini yeyirik. Azərbaycan bizim hamımızın ümumi vətənidir. Hər birimizin 

yaĢadığı Ģəhər, kənd, ev bu torpağın üzərində yerləĢmiĢdir. Vətən ulu babalarımızın uyuduğu 

torpaq, gələcək nəsillərin yaĢayıĢ yeridir. Ata-babalarımız tarix boyu bu torpaqlarda sakin 

olmuĢ, onu əkib-becərmiĢ, qorumuĢ, onun uğrunda vuruĢmuĢlar. Vətənin daĢlı-qumlu, heç bir 

məhsul verməyən Ģoran, altı da, üstü də zəngin təbii sərvətlərlə dolu olan torpaqları da bizim 

üçün qiymətlidir. Onu göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Bu məsələylə əlaqədar olaraq 

Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin müvafiq əmrinə əsasən, 2013-2014-cü tədris ilindən 
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baĢlayaraq ümumi təhsil müəssisələrinin V-XI siniflərində ilk dərsin ―Mənim Vətənim – doğ-

ma yurdum‖ mövzusuna həsr olunması qərara alınıbki, buda təqdirə layiqdir. Tarix dərslərin-

də gənclərimizə mövzuları izah edərkən hər dəfə qeyd olunulmalıdırki, vətənpərvərlik vətən 

sevgisi, vətənə olan məhəbbətdir. Vətənə məhəbbət hissi olmayan adamda əxlaqi kamillikdən 

danıĢmaq olmaz. Bunun nə qədər yüksək hiss olduğunu görkəmli Ģairimiz S.Vurğun belə 

ifadə etmiĢdir. ―Xalq eĢqi, vətən məhəbbəti insanın həyat nəfəsidir‖. Vətən torpağı, xalqın 

mənəvi həyatı tükənməz bir xəzinədir.  

Ayrı-ayrı Ģəxsiyyətlərin fəaliyyəti bu və ya digər dərəcədə tarixin gediĢinə təsir göstərir. 

Tarix Ģəxsiyyətlərin fəaliyyətindən xeyli dərəcədə asılı olur. Onların fəaliyyətlərinin əsasının 

baĢa düĢülməsi və nəticələrinin düzgün qiymətləndirilməsi, eyni zamanda bir sıra tarixi 

hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyənləĢdirməyə və gələcəkdə baĢ verə biləcək digər 

hadisə və təzahürləri proqnozlaĢdırmağa imkan yaradır. Buna görə də Ģagirdlərin keçmiĢdə və 

həmçinin müasir zamanda insan cəmiyyətinin inkiĢafında ayrı-ayrı Ģəxsiyyətlərin rolunu düz-

gün baĢa düĢməsi və dəyərləndirməsi üçün onlara Azərbaycan tarixi ilə bağlı Ģəxsiyyətlərin 

fəaliyyəti barədə araĢdırmalar aparmaq, müqayisələr və təhlillər əsasında fikir söyləmək 

imkanı verən bacarıqların aĢılanması zəruri hesab edilir. Məhz bu zərurətdə belə bir əsas 

yaradır: Tarix dərslərində, xüsusəndə Azərbaycan tarixi dərsində tarix müəllimi tariximizin 

müdrik və uzaqgörən sərkərdələrinin, hökmdarlarının, dövlət baĢçılarının mənəvi irsinə nəzər 

salmalı, onları lazımi səviyyədə öyrənməli, nəzəri-tarixi baxımdan tədqiq edərək təhlilini 

verməli, gənc nəslə aĢılanmasının imkanlarını araĢdırmalıdır. Azərbaycan tarixi dərslərində 

mövzuları izah edərkən dərslik və proqramla kifayətlənmək olmaz. Həyat davam etdikcə yeni 

hadisələr, onları doğuran səbəblər də bunu tələb edir. Ona görə də Ģagirdlərə onlar haqqında 

da məlumat vermək önəm daĢıyır. XI sinfə çatan hər bir Ģagird Azərbaycan ərazisində möv-

cud olan dövlətlərdən, baĢ verənlərdən xəbərdar olmazsa, müasir dövrdə baĢ verən hadisələrə 

düzgün qiymət verə bilməz. ġagirdlər Azərbaycan ərazisinə edilən iĢğalçı yürüĢlər, bu ərazilə-

rə hansı imperiyaların marağı olduğunu bildikdən sonra müasir dövrdə baĢ verən prosesləri 

analiz etmək qabiliyyətinə malik olur və sərbəst düĢünə bilirlər. 

Tarix dərslərində Azərbaycan torpaqlarının düĢməndən müdafiə olunmasında qəhrə-

manlıqlar, Ģücaətlər göstərən milli qəhrəmanlarımızın, Ģəhidlərimizin ibrətamiz həyat 

yollarından gətirilən nümunələr, misallar böyük təsir gücünə malikdir. Onların döyüĢ yolu, 

qəhrəmanlıq nümunələri haqqında gənclərə geniĢ məlumatlar verilməlidir. Gənclər iĢğal 

olunmuĢ torpaqlarımızı, sərhədlərimizi bilməli, Ģəhidlərimiz haqqında məlumatlı olmalı, milli 

qəhrəmanlarımızı tanımalıdırlar. Beləki, ancaq vətənə bağlı olan, vətənini sevən insan vətən 

uğrunda həmiĢə fədakarlıq edər, hətta öz canından da keçə bilər. Böyük türk Ģairi Mithat 

Cemal Kuntay ―Torpaq - əgər uğrunda ölən varsa vətəndir!‖ - demiĢdir. Torpağın uğrunda 

ölən yoxsa, o torpaq vətən ola bilməz. Azərbaycan Ģanlı tarixi və əfsanəvi qəhrəmanları ilə 

həmiĢə fəxr edir. Tariximiz həmiĢə sübut edib ki, Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Bu 

xalq öz vətənini daima qorumağa hazır olan mətin gənclər yetiĢdirib. Müstəqil dövlətdə 

yaĢayan hər bir gənc, ilk növbədə, bu dövlətin müstəqilliyinin təmin edilməsini özünün əsas 

vəzifəsi və məqsədi hesab etməlidirlər. Buna görədə Azərbaycan tarixi dərslərində bu 

məsələyə xüsusi diqqətlə toxunulmalıdır. Gənclərimiz bir daha bilməli və dərk etməlidir ki, 

Azərbaycan üçün dövlət müstəqilliyi ən böyük hadisədir. Gənclərin mütəmadi olaraq 

müharibə veteranları və zabitlərlə görüĢləri təĢkil olunmalıdır. Çünki, veteran və zabitlərlə 

görüĢlər onlara örnək olur. Gənclər qarĢılarında müharibənin ağrı-acısını yaĢayan, od-alovun 

içindən keçən qəhrəman insanları görəndə onlara bənzəmək istəyirlər. Bu cür görüĢlər 

Ģagirdlərin Vətənə, doğma yurdlarına qarĢı məhəbbətlərini artırır, onları vətənin müdafiəsinə 

hazırlayır. Əsas odur ki, onlar vətənpərvər ruhda tərbiyələnib daim özlərini vətənin əsgəri 

hesab edirlər. Həmçinin gənclərimiz hərbi hissələrə, muzeylərə, Bayraq meydanlarına 

aparılmalı, onlara tariximiz, müstəqilliyimiz haqqında məlumatlar verilməlidir. 
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Tarix müəllimləri Ģagirdə vətənpərvərlik sözünün yalnız çiynində silah, əynində hərbi 

forma cəbhədə vuruĢmaq olmadığını bildirməlidir. Ġxtisasından asılı olmayaraq müəllim hər 

bir Ģagird üçün nümunədir. Əgər müəllim, öz fənnini tədris edib uĢaqlarda milli ruhu aĢılayır-

sa, demək öz funksiyanı müəyyən qədər yerinə yetirir. Əgər bir idmançımız bayrağımızı hər 

hansı idman arenasında göylərə qaldırırsa, bu da vətənpərvərlikdir. Ona görə də buna 

kompleks yanaĢılmalıdır. Hər bir müəllim 45 dəqiqəlik dərsin 10 dəqiqəsini buna ayırsa, yaxĢı 

nəticə alınar. Vətənpərvərliyi, mənəvi əqidəni düĢmənə nifrətsiz təsəvvür etmək qeyri müm-

kündür. Tarix müəllimləri istər dərsdə, istərsə də sinifdənkənar tədbirlərdə yeri gəldikcə Ģa-

girdlərə Ģüurlu surətdə dərk etdirməlidirlər ki, ermənilərin xalqımıza qarĢı törətdikləri bütün 

cinayətlər insana xas olmayan vəhĢilikdir. Ermənilərin xalqımızın baĢına gətirdiyi bütün 

müsibətləri gənclərə ayrı-ayrılıqda izah etməli, həmçinin müasir dövrümüzün ən ağır 

cinayətlərindən olan Xocalı, 20 yanvar faciəsini, ġəhidlər xiyabanı qeyd etməklə gənclərdə 

düĢmənə nifrət hissini formalaĢdırmalıdırlar.YaxĢı olar ki, bütün bu vəhĢiliklərə aid videoka-

setlər göstərilsin, filmlər nümayiĢ etdirilsin.  

44 günlük Vətən müharibəsində gənclərimizin göstərdiyi Ģücaət bir vətənpərvərlik 

məktəbidir. Bu məktəbi öyrənmək, Ģahidlərimizin xatirəsinə hörmətlə, qazilərimizə diqqət və 

qayğı ilə yanaĢmaq hər birimizin vətəndaĢlıq borcudur. Azərbaycan tarixi dərslərində Vətən 

müharibəsinin nəticələri nəzərə alınmaqla, Azərbaycanın qələbəsini təmin edən amillər təhlil 

olunmalı, "Qarabağ dərsləri", "Qarabağ Ģahinləri", "Milli qəhrəmanlar", "Qarabağ müharibəsi 

qəhrəmanları", "ġuĢa əməliyyatı" adlı dərslər təĢkil olunmalı, Qarabağ müharibəsi qəhrəman-

ları, qaziləri, Ģəhidləri, iĢtirakçıları haqqında ensiklopedik soraq kitabları hazırlanmalı, sənədli 

filmlər çəkilməli, həmin insanlar yetiĢməkdə olan uĢaq və gənclərə yetərincə tanıdılmalıdır. 

Vətəni qorumaq nə qədər müqəddəsdirsə, ölkənin tərəqqisi üçün faydalı olmaq da o qədər 

önəmlidir. Yunan filosofu Sokrata görə, vətənpərvərlik döyüĢdə vuruĢub böyük qəhrəmanlıq 

göstərməklə bitmir. Hər bir insanın üzərinə düĢən vəzifəni ədalətlə, vicdanla yerinə yetirmək 

də vətənpərvərlikdir. Qeyd olunduğu kimi ―Vətənpərvərlik yalnız ön cəbhədə vuruĢmaq deyil, 

həm də ölkənin inkiĢafı üçün müasir dövrün tələblərinə uyğun bilik və bacarıqlara yiyələn-

məkdir. ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖nda ölkəmiz 

üçün müasir düĢüncəli və rəqabət qabiliyyətli insan kapitalının formalaĢdırılmasında ümumi 

təhsilin xüsusi əhəmiyyətə malik olduğu vurğulanıb. Ona görə də ümumi təhsilin keyfiyyə-

tinin yüksəldilməsi, Ģagirdlərin dövrün çağırıĢlarına uyğun keyfiyyətli təhsillə əhatə olunması, 

onların cəmiyyətdə Ģəxsiyyət, vətənpərvər ruhlu yetkin vətəndaĢ kimi tərbiyəsi daim diqqət 

mərkəzində olan vəzifədir.  

Nəticə: Beləliklə, mövzu üzərində iĢlədikdən sonra o nəticəyə gəlirik ki, vətənpərvər, 

azərbaycançılıq hisslərinə malik olan gənclər yetiĢdirmək vəzifəsi həm Azərbaycan tarixi 

dərslərində tarix müəllimləri tərəfindən həyata keçirilməli, həmdə cəmiyyətin bütün 

sahələrində bu məsələ təbliğ edilməli, ən baĢlıca hədəfə çevrilməlidir. Çünki, məhz xalqını, 

millətini dərin məhəbbətlə sevən və onu hər an qorumağa hazır olan vətənpərvər vətəndaĢ-

larımızın mövcudluğu, müstəqil quruculuq yolu seçən ölkəmizin daha da inkiĢaf etməsinə və 

hər zaman təhlükəsizliyinin qorunmasına zəmanət verir.  
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 Э.О.Джаббарова 

Воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения  

на уроках истории Азербайджана 

Резюме 

 

В статье подробно анализируются понятия Родина и патриотизм, широко обсуждается 

важность и необходимость процесса изучения темы патриотизма у нашей молодежи на уроках 

истории Азербайджана. Отмечается, что осуществление этого процесса учителями истории на 

уроках истории Азербайджана, служит воспитанию подрастающего поколения, нашей молоде-

жи на основе национально-духовных ценностей, в патриотическом духе. В основе существова-

ния и развития каждого сильного народа, нации и государства, его развития и высоких дости-

жений и в готовности в любое время защитить его безопасность - лежит наличие патриотически 

настроенной молодежи и граждан.  

 

E.O.Jabbarova 

Teaching patriotism to the younger generation  

at the lessons of history of Azerbaijan 

Summary 

 

In the article, the concepts of homeland and patriotism are analyzed in detail, the importance 

and necessity of the process of teaching patriotism to our youth in the history lessons of Azerbaijan is 

widely discussed. It is noted that the implementation of this process by history teachers in Azerbaijani 

history classes serves to educate the younger generation, our youth on the basis of national and 

spiritual values, in a patriotic spirit. The existence of patriotic youth and citizens is at the root of the 

existence and development of every strong people, nation and state, its constant high achievements 

and readiness to protect its security at any time. 
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Bakı Slavyan Universiteti 
(Bakı Ģəh., S.Rüstəm küç., 25) 

 

FONETĠKA TƏDRĠSĠNĠN BƏZĠ MƏSƏLƏLƏRĠ 

 
Açar sözlər: fonetika, əlifba, səs və hərf, vurğu, sözdə vurğunun yeri, heca, saitlər, samitlər, ahəng 

qanunu, transkripsiya, fonetik təhlil. 

Ключевые слова: фонетика, алфавит, звук и буква, ударение, место ударения в слове, слог, 

гласные, согласные, закон гармонии, транскрипция, фонетический анализ. 

Key words: phonetics, alphabet, sound and letter, accent, place of accent in a word, syllable, vowels, 

consonants, law of harmony, transcription, phonetic analysis. 

 

Fonetika dilçiliyin bir bölməsi olaraq dilin səs tərkibindən, səs qanunlarından, səs 

sistemindən bəhs edir. Azərbaycan dilində sistematik kursun öyrənilməsinə məhz fonetika ilə 

baĢlanılır. Fonetika bəhsinin tədrisi qarĢısında qoyulmuĢ əsas vəzifələri konkret olaraq belə 

qruplaĢdırmaq olar: 

1. Fonetikanın tədrisi ilə əlaqədar olaraq Ģagirdlərdə aydın təsəvvür yaradılmalıdır. 

DanıĢıq səsləri haqqında bir bilik sahəsi kimi fonetika dilin səs sistemi, səslərin əmələ 

gəlməsi, onların hərflərlə ifadəsi, əlifba, heca, vurğu və s. mövzular haqqında Ģagirdlər ətraflı 

məlumatlandırmalıdır; 

2. Bu bəhs Ģagirdlərə səslə hərfin, orfoqrafiya və orfoepiyanın fərqini, yazılı və Ģifahi 

ədəbi dilin müqayisəsini, bunların qarĢılıqlı münasibətini dərk etdirməlidir; 

3. Fonetika bəhsinin tədrisi Ģagirdlərin orfoepik vərdiĢlərə yiyələnməsində bir növ 

zəmin olmalıdır; 

4. Fonetika Ģagirdlərə Azərbaycan əlifbası haqqında bilik verməlidir; 

5. Fonetika nitqdəki səslərin yaranması, fiziologiyası haqqındakı məlumatı Ģagirdlərə 

çatdırmalıdır. 

Orta məktəblərdə fonetika bəhsi ilk dəfə ibtidai sinifdə keçilir. Lakin ibtidai sinif 

Ģagirdlərinə bu bölmə haqqında verilən məlumat çox da geniĢ olmayıb, fonetika barədə yalnız 

ümumi təsəvvür yaradır. 

Fonetika daha ətraflı, müfəssəl Ģəkildə V sinifdə tədris olunur. Dilçiliyin ilk bölməsini 

öyrədən müəllim öz iĢində məsuliyyətli olmalı və çalıĢmalıdır ki, Ģagirdlər fonetikaya aid hər 

bir mövzunu Ģüurlu surətdə mənimsəsinlər. Çünki gələcəkdə dilçiliyin digər bölmələrini yaxĢı 

öyrənməkdə fonetika onlar üçün bir növ açar rolunu oynayacaqdır. 

Elə birinci dərsdən müəllim Ģagirdlərə anlatmalıdır ki, «fone» yunan sözüdür, mənası 

isə «səs» deməkdir. Fonetika dilimizin səs tərkibini öyrənir. ġagirdlərə izah olunmalıdır ki, 

eĢitdiyimiz hər səs (maĢın səsi, yağıĢın səsi, yerə düĢən hər hansı bir əĢyanın səsi və s.) 

fonetika deyil. Fonetika yalnız danıĢıq səslərini əhatə edir. Bu zaman müəllimin gündəlik 

həyatda iĢlədilən və səslə bağlı olan telefon, maqnitofon kimi sözləri Ģagirdlərin yadına salıb 

bu sözlərin mənasını izah etməsi yerinə düĢər. 

ġagirdlər bu məsələni anlamalıdırlar: insanda o vaxt fikir əmələ gəlir ki, onu ifadə 

etməyə söz də vardır. Sözsüz fikirləĢmək də mümkün olmaz. Sözlər danıĢıqda səslərlə, yazıda 

isə hərflərlə ifadə olunur. 

Bəs səslər necə yaranır? Müəllim ilkin olaraq Ģagirdləri danıĢıq səslərini yaradan 

üzvlərlə tanıĢ etməlidir. Ağ ciyərlər, nəfəs borusu, səs telləri, dil, dodaqlar, diĢlər, burun 

boĢluğu danıĢıq səslərinin əmələ gəlməsində iĢtirak edir. 

Səslərin yaranmasını praktik Ģəkildə öyrətmək məsləhət görülür. ġagirdlər ilk olaraq 

sözdən səsləri ayırmağı öyrənir, onların tələffüzündə ağız boĢluğunda olan maneələri, həmin 
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səslərin deyilməsində hansı danıĢıq üzvlərinin iĢtirak etməsini tapıb göstərirlər. Müəllim təc-

rübə əsasında Ģagirdlərə anladır ki, tələffüz zamanı səslərin bəzisi ağız boĢluğunda müəyyən 

maneələrə rast gəlirsə, digərləri heç bir maneəyə toxunmadan asanlıqla tələffüz olunur. Məhz 

bu xüsusiyyətə görə də səslər sait və samit olmaqla iki yerə bölünür. 

Müəllimin tapĢırığı ilə Ģagirdlər səsləri tələffüz edib, onların sait və ya samit olduğunu 

göstərirlər. ġübhəsiz ki, bu zaman onlara ibtidai sinifdə öyrəndikləri biliklər yardımçı olacaqdır. 

Sait və samitləri fərqləndirə bilən Ģagirdlər daha sonra onların bölgüsü ilə tanıĢ olurlar. 

Müəllim dilin, dodaqların və alt çənənin vəziyyətinə görə saitlərin növlərini, səs tellərinin 

vəziyyətinə görə isə samitlərin növlərini misallar vasitəsilə izah edir. Bu məqsədlə əyani 

vəsaitdən (məsələn, sxemdən) istifadə etmək məqsədəuyğundur. 

Dilin vəziyyətinə görə saitlərin bölgüsünü (qalın və incə) öyrəndikdən sonra növbəti 

mövzunu – ahəng qanununu anlamaq Ģagirdlərə çətinlik törətmir. Dərslikdə ahəng qanununun 

tərifi belə verilir: sözdə qalın və ya incə saitlərin bir-birini izləməsinə ahəng qanunu deyilir. 

Qalın və incə saitləri öyrənən Ģagirdlər ahəng qanunua görə sözdə onların bir-birini 

izləməsinə diqqət yetirirlər: a-na-la-rın, çi-çək-lər-dən, əs-gər-lər. 

Müəllim onu da qeyd etməlidir ki, Ģəkilçilər sözə onun son hecasının ahənginə uyğun 

olaraq artırılır. Məsələn, ki-tab-da, Na-dir-dən, i-lan-lar və s.  

Samit səslər səs tellərinin iĢtirakına görə iki cür olur: kar və cingiltili. Həm kar, həm də 

cingiltili samitlər tələffüz zamanı ağız boĢluğunda müəyyən maneəyə rast gəlirlər. Lakin kar 

samitlərin tələffüzü zamanı səs telləri iĢtirak etmir, səs ancaq küydən ibarət olur. Cingiltili 

samitlər tələffüz edilərkən səs telləri titrəyir və küylə bərabər avaz yaranır. Deyilənlərin yaxĢı 

anlaĢılması və yadda qalması üçün bu sxemdən istifadə etmək olar: 

 
Kar 

samitlər 

Ģ f x k p s ç t h k - - - - x 

Cingiltili 

samitlər 

j v ğ g b z c d - q l m n r y 

 

Xüsusi diqqət yetiriləcək məsələlərdən biri də sait və samitlərin tələffüzü məsələsidir. 

Müəllim izah etməlidir ki, saitlərin deyiliĢində əsas yeri onların uzun tələffüz edilməsi 

tutur və dilimizdə iĢlənən müəyyən sözlərdə müxtəlif saitlər uzun tələffüz olunur. Yazı lövhə-

sində saitlərin uzun tələffüzünə aid misallar yazılır və Ģagirdlərin iĢtirakı ilə bu misalların sayı 

artırılır: 

 

№ Yazılır  Tələffüz edilir 

1.  Nadir [N a: d i r) 

2.  alim [a: l i m) 

3.  sakit [s a: k i t) 

4.  razı [r a: z ı) 

5.  saat [s a: t) 

6.  dovĢan [d o: Ģ a n) 

7.  nümunə [n ü m u: n ə) 

8.  mətbəə [m ə t b ə:) 

9.  əla [ə: l a) 

10.  elan [e: l a n) 

11.  Nəsimi [N ə s i: m i) 

12.  Ģölə [Ģ ö: l ə) 

13.  maaĢ [m a: Ģ) 

14.  narahat [n a: r a h a t) 
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Müxtəlif samitlərin tələffüzünə aid də yuxarıdakı qaydada nümunələr yazmaq olar: 

 

№ Yazılır Tələffüz edilir 

1.  çörək külək [çörəy) [küləy) 

2.  kanal kadr [k'anal) [k'adr) 

3.  içdi Üçtəpə [iĢdi) [ÜĢtəpə) 

4.  əlbəttə hətta [əlbətdə) [hətda) 

5.  xəstə kəskin [xəsdə) [kəsgin) 

6.  dərd savad [dərt) [savat) 

7.  ağac çəkic [ağaç) [çəkiç) 

8.  corab cavab [corap) [cavap) 

9.  nəhəng pələng [nəhənk) [pələnk) 

10.  zənbil sünbül [zəmbil) [sümbül) 

11.  nöqsan məqsəd [nök'san) [mək'səd) 

12.  saqqal qonaqlar [sakqal) [qonaxlar) 

 

Bu sözlər izah olunarkən müəllim Ģagirdlərin diqqətinə onu da çatdırmalıdır ki, yazıda 

və tələffüzdə səs və hərflərin sayı fərqli ola bilər. Məsələn: növbə sözündə 5 hərf, 4 səs, saat 

sözündə 4 hərf, 3 səs, ailə sözündə 4 hərf, 5 səs, dostluq sözündə 7 hərf, 6 səs vardır. 

Sözlərin deyiliĢ və yazılıĢını bir-biri ilə qarĢılaĢdırmaq Ģagirdlərin daha çox mənimsəyə 

biləcəkləri ədəbi tələffüz normaları səviyyəsində verilməlidir. Müəllim Ģagirdlərə sözləri kitab 

dilində tələffüz etməməyi tövsiyə etməlidir. Yəni, Moskva sözündə «o» hərfi varsa, tələffüzdə 

[a) səsi vardır və bu səsi «o» kimi tələffüz etmək düzgün deyildir. 

Ədəbiyyat dərslərində də Ģagirdlərin diqqəti bu məsələyə yönəldilməlidir. 

Müəllim dilin fonetik qanunauyğunluqlarını göstərməklə Azərbaycan dilinin səs 

tərkibini anlamaq, onu dərk etmək iĢində Ģagirdlərə yardımçı olur. 

Ġbtidai sinifdən Ģagirdlərin heca haqqında məlumatları vardır. V sinifdə bu biliklər 

təkrar edilməli və bəzi yeni məlumatlar əsasında geniĢləndirilməlidir. 

Müəllim göstərməlidir ki, heca sözlərin asanlıqla hissələrə bölünməsi deməkdir. Sözdə 

neçə sait varsa, o qədər də heca olduğu misallarla izah edilməlidir. ġagirdlər bilməlidirlər ki, 

Azərbaycan dilində bir, iki, üç və çoxhecalı sözlər var. ġagirdlərin fəal iĢtirakı ilə müxtəlif 

hecalı sözlər söylənilir: ot, qol, baĢ, gül, a-na, bi-bi, za-man, bə-növ-Ģə, Mə-di-nə, A-zər-bay-

can, ə-da-lət-siz-lik, za-bi-tə-li, is-ti-qa-mət-lən-di-ril-miĢ və s. 

Heca öyrədilərkən onu da bilmək vacibdir ki, sözlər hecalara bölünüb sətirdən-sətrə 

keçirilərkən tək hərfi sətrin sonunda saxlamaq və ya yeni sətrə keçirmək olmaz. A-ta, a-na, ü-

tü, o-taq sözləri bu qəbildəndir. Müəllim eyni zamanda bir sıra sözlərin sətirdən-sətrə 

keçirilmə qaydaları haqqında da Ģagirdlərə izahat verməli və onları nümunələr üzərində 

iĢlətməlidir. Bununla əlaqədar tapĢırıqlar, çalıĢmalar da hazırlamaq olar. 

Bu cür tapĢırıqlar üzərində iĢlədikdən sonra Ģagirdlər sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsi 

qaydalarına asanlıqla yiyələnirlər. 

«Çünki sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsi qaydaları baĢlıca olaraq hecalara əsaslanır. Bu 

qaydalar sistem halında öyrədilməli, bunun üçün təmrinlər aparılmalı və öyrədici yazılardan 

istifadə olunmalıdır» (1, 349). 

Müəllim bu tip yazılardan istifadə zamanı sətirdən-sətrə keçmək iĢində Ģagirdlərin 

buraxdıqları nöqsanları müəyyən etməli və düzgün variantı onların nəzərinə çatdırmalıdır. 

Vurğu mövzusunun tədrisində Ģagirdlərə Azərbaycan dilinin türk dilləri ailəsinə aid ol-

duğunu və bu dillərdə vurğunun əsasən, sözün son hecasına düĢdüyünü xatırlatmaq məqsədə-

uyğundur. Əvvəlcə vurğunun ümumi tərifi Ģagirdlərin nəzərinə çatdırılmalıdır. 
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«Sözdəki hecalardan və cümlədəki sözlərdən birinin baĢqalarına nisbətən ucadan (qüv-

vətli) deyilməsi vurğu adlanır» (2, 104). 

Sözlərin düzgün tələffüzündə vurğunun rolu böyükdür. ġagirdlər bilməlidirlər ki, dili-

mizdə baĢqa dillərdən keçən sözlər də vardır və bu sözlərdə vurğu ilk, eyni zamanda orta he-

caların üzərinə düĢə bilər. 

Vurğusu müxtəlif hecaların üzərinə düĢən sözlərə aid misallar göstərilməli və onlar 

düzgün tələffüz olunmalıdır. Məsələn: 

Vurğusu birinci hecada olan söz: A'-si-ya 

Vurğusu ikinci hecada olan söz: Av-ro'-pa, av-to'-bus 

Vurğusu üçüncü hecada olan söz: mor-fo-lo'-gi-ya 

Müəllim vurğunun böyük rolundan danıĢarkən göstərməlidir ki, vurğunun yerini dəyiĢ-

məklə söz tamam baĢqa məna ifadə edə bilər. Məsələn, alma' (meyvə), a'lma (inkar forma da 

olan feil); Ģaxta' (soyuq), Ģa'xta (mədən). 

Əlifba haqqında məlumat verərkən müəllim onun ərəb sözü olduğunu qeyd etməli və 

göstərməlidir ki, «hər bir fonoqrafik yazıda iĢlədilən hərflərin cəminə və bunların müəyyən 

düzülüĢünə əlifba deyilir. Əlifba termini ərəb əlifbasının birinci (əlif) və ikinci (ba) hərflərinin 

adlarının birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir» (3, 703). 

Müəllim «əlifba» termininin izahından və tərifindən sonra Ģagirdlərə onu da baĢa 

salmalıdır ki, əlifba hərflərin müəyyən sıra ilə düzülüĢü deməkdir. Əlifbada hər bir hərfin adı 

var. Məsələn, [b) səsini bildirən hərf «be», [l) səsini bildirən hərf «el» və s. Adlanır. Saitlərdə 

isə hərfin və səsin adı eynidir. Müəllim çalıĢmalıdır ki, Ģagirdlər hərflərin düzülüĢünü öyrən-

sinlər, yadda saxlasınlar. Onlara izah olunmalıdır ki, eyni hərflə baĢlanan sözləri əlifba sırası 

ilə yazdıqda onların ikinci hərfi nəzərə alınır, ikinci hərf də eyni olduqda üçüncü hərf əsas gö-

türülür. Məsələn: ana, ata, Azad, Fəridə, fəsil, fəza və s. 

ġagirdlərə əlifbanın tarixi haqqında da məlumat vermək onların dünyagörüĢünü zəngin-

ləĢdirər. 

Fənn müəllimi Ģagirdlərin sərbəst iĢləmələri üçün onlara müəyyən sözləri fonetik təhlil 

etməyi tapĢıra bilər. Müəllim fonetik təhlildən öncə Ģagirdlərə fonetik transkripsiya anlayıĢı 

barədə məlumat verməlidir. 

«Dildəki səsləri və səs variantlarını dəqiq surətdə yazıya köçürmək üçün istifadə edilən 

xüsusi hərflər iĢarələr sistemi ümumiləĢmiĢ halda fonetik transkripsiya adlanır. «Transkripsi-

ya» sözü isə latınca trans (köçürmə) və sriptio (yazı) sözləri tərkibindən dizəldilmiĢ bir ter-

mindir. Mənası da sözləri yazıda deyiliĢinə daha uyğun əksetdirmə üsulu deməkdir» (4, 12). 

Bunun ardınca fonetik təhlilin aparılma qaydası Ģagirdlərin nəzərinə çatdırılmalıdır: 

1. Sözün səs və hərf tərkibinin müqayisəsi 

2. Sözün hecalara bölünməsi 

3. Sözün vurğusunun qoyulması 

4. Sözün ahəng qanununa tabe olub olmaması 

5. Səslərin növləri və əsas xüsusiyyətlərinin göstərilməsi. 

ġagirdlərə bir daha aydın olur ki, fonetik təhlil hərflərə görə yox, səslərə görə aparılır. 

Fonetika bəhsinin tədrisi zamanı müəllim müvafiq çalıĢmalardan, test tapĢırıqlarından, 

əyani vəsaitlərdən, təqdimatlardan istifadə edə bilər. 

 
Ədəbiyyat 

 

1. Balıyev H.B. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı, ADPU, 2003, 425 s. 

2. Qurbanov A.M. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. I cild. Bakı, Nurlan, 2003, 450 s. 

3. Qurbanov A.M. Ümumi dilçilik. I cild (2 cilddə). Bakı, Nurlan, 2004, 748 s. 

4. Dəmirçizadə Ə.M. Müasir Azərbaycan dili. I hissə. Fonetika,Ö orfoepiya, orfoqrafiya. Bakı, 

ġərq-Qərb, 2007, 253 s. 

5. Abdullayev A.S. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı, Maarif, 1978, 325 s. 



 Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022  

 

   203 

6. Balıyev H.B., Balıyev A.H. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı, Qismət, 2014, 380 s. 

7. Qasımov Ġ.Z., Əliyeva S.F. Azərbaycan dili. Bakı, Naksuana, 2006, 340 s. 

 

З.Г.Джабраилова 

Некоторые вопросы обучения фонетике 

Резюме 

 

Фонетика, как раздел языкознания, изучает звуковую систему языка. Этот раздел должен 

дать учащимся понимание различия звука и буквы, правописания и орфоэпии, сравнение пись-

менного и устного литературного языка, их взаимосвязи, отношения. Преподавание фонетики 

должно стать для учащихся своеобразным фундаментом в развитии орфоэпических привычек. 

Первичные сведения о разделе фонетика даются учащимся в начальной школе. Обширное, под-

робное объяснение этой проблемы относится к V классу. Учитель, преподающий фонетику, 

первый раздел языкознания, должен быть ответственным в своей работе, стремиться к созна-

тельному овладению фонетикой учащимися. 

 

Z.H.Jabrayilova 

Some issues of teaching phonetics 

Summary 

 

Phonetics, as a branch of linguistics, studies the sound system of language. This sphere of science 

should help students understand the difference between sounds and letters, orthography and orthoepy, 

the comparison of written and oral literary language, their interrelation and relationship. The teaching of 

phonetics should be a kind of basis for the development of orthoepic skills of students.Preliminary 

information about phonetics is given to students in primary school. A detailed explanation of this 

discussion begins in the 5th grade. A teacher who teaches phonetics, the first subdivision of linguistics, 

must be responsible in his work and try to teach phonetics to students consciously. 
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MƏKTƏBDƏ ġAGĠRDLƏRĠN PEDAQOJĠ PEġƏYÖNÜMÜNÜN  

TƏġKĠLĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 
Açar sözlər: pedaqoji peşəyönümü, pedaqoji proses, əlbir fəaliyyət, tərbiyə, mənimsəmə. 

Ключевые слова: педагогическая профессиональная ориентация, педагогический процесс, 

совместная деятельность, воспитание, усвоение. 

Key words: teacher professional orientation, the pedagogical process, the joint activity, upbringing, learning. 

 

Məktəblini dərindən öyrənmək, onların peĢə meylini, maraq və qabiliyyətlərini müəy-

yənləĢdirməkdə müəllim valideynlərin köməyinə arxalanır. UĢağı ata-anadan yaxĢı tanıyan 

yoxdur və onun gələcək taleyi də heç kəsi valideynlər qədər maraqlandırmır. Buna görə də 

təlim sahəsində olduğu kimi tərbiyə sahəsində də müəllimin gördüyü hər bir iĢ valideyn 

tərəfindən müdafiə olunmalıdır. Bu, eynilə məktəbin apardığı peĢəyönümü iĢinə də aiddir. 

Müəllim valideynlərə Ģagirdlərin maraq göstərdiyi baĢlıca sahələr, onların məktəbdəki 

tədris və ictimai fəaliyyəti, peĢəyönümü ilə bağlı məktəbdə aparılan iĢlər barəsində məlumat 

verməli, onlara övladlarının seçdikləri peĢənin düzgün olması fikrini təlqin etməli, uĢaqlarını 

daha da həvəsləndirməyə istiqamətləndirməlidir. Xüsusilə müəllimlik peĢəsini seçmək istəyən 

Ģagirdlərin valideynləri ilə iĢ diqqət mərkəzində dayanmalıdır. Çünki son zamanlar müəllim nü-

fuzunun aĢağı düĢməsi ilə əlaqədar olaraq bir çox valideynlər müəllimlik peĢəsinə meyl gös-

tərən övladlarını bu arzudan uzaqlaĢdırmağa çalıĢır, onları zorla istəmədikləri peĢəni seçməyə 

məcbur edirlər. Nəticə isə çox acınacaqlı olur. Həyatda öz yerini tapa bilməmək hər bir gənc 

üçün çox böyük fəlakətə çevrilir. Bu isə iqtisadiyyatın geriliyi, cəmiyyətin maddi və mənəvi 

sarsıntısı, hər bir mütəxəssis üçün dövlətin sərf etdiyi vəsaitin havaya sovrulması deməkdir. 

Təəssüf ki, bu gün də məktəblərimizdə pedaqoji fəaliyyətə heç bir fitri qabiliyyəti, marağı olma-

yan müəllimlər çalıĢırlar. Onlar bir yox, bir neçə nəsli küt, savadsız və korafəhim böyüdürlər. 

Valideynlərlə aparılan sorğulardan belə bir cəhət diqqəti cəlb edir ki, onların əksəriyyəti 

müəllimliyi qızlar üçün münasib peĢə sayırlar. Bizim fikrimizcə, Ģagirdlərin müəllim peĢəsinə 

münasibəti əslində valideynlərin həmin peĢəyə münasibətini əks etdirir. MüĢahidələr göstərir 

ki, valideynlər kiçik yaĢlarından qızları həmin peĢələrə daha çox rəğbətləndirirlər. Son dərəcə 

maraqlı olan bu sosial-psixoloji fenomeni nə ilə izah etmək olar? Müasir ailələrdə tərbiyə ba-

xımından yeni Ģərait yaranmıĢdır. Sosioloqlar ailə tərbiyəsinin bütün sahələrində, o cümlədən 

peĢəseçmə sahəsində anaların rolunun artmasını xüsusi qeyd edirlər. Bunu hər Ģeydən əvvəl 

qadınların təhsil səviyyəsinin artması ilə izah edirlər. Respublika Statistika Ġdarəsi Demoqra-

fiya laboratoriyasının apardığı tədqiqatlar göstərir ki, qadınların təhsil səviyyəsi artdıqca 

ailədə uĢaqların miqdarı azalır, baĢqa sözlə azuĢaqlı ailələr formalaĢır. Onların içərisində isə 

təkuĢaqlı, eləcə də ikiuĢaqlı ailələr xüsusi yer tutur. Aparılan müĢahidələr göstərir ki, məhz 

belə ailələrdə uĢaqların peĢəyönümü iĢində ciddi nöqsanlar daha çox meydana çıxır. 

Valideynlər uĢaqların hansı sahə ilə maraqlanmasına əslində əhəmiyyət vermirlər. ―UĢağın 

kələcəyini‖ özləri vaxtında həll etmək istəyirlər. Onu, bilavasitə ananın birtərəfli peĢə modeli 

əsasında tərbiyə edirlər. Bəs bu peĢə modelində müəllimlik peĢəsi hansı yeri tutur? 

Vaxtilə müəllimlik nüfuzlu peĢələr arasında xüsusi yer tuturdu. Mahiyyət etibarilə onu 

kiĢi peĢəsi hesab edirdilər. Ġndi isə xüsusilə Ģəhər yerində müəllimliyi qız-qadın peĢəsi kimi 

səciyyələndirən təsəvvürlər geniĢ yayılmıĢdır. Bu təsəvvürlərin bərqərar olmasında analar 
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xüsusilə fərqlənirlər. Bəs valideynlərin müəllimlik peĢəsinə münasibətinin dəyiĢməsi nə ilə 

əlaqədardır? 

Son illərdə müəllimlik mahiyyətcə kütləvi peĢəyə çevrilmiĢ, onun əhəmiyyəti bilavasitə 

nəsillərin varisliyində və elmi-texniki tərəqqinin inkiĢafında oynadığı rola görə deyil, daha 

çox rentabellik dərəcəsinə görə qiymətləndirilməyə baĢlanılmıĢdır. Bu zəmində də müəllimlik 

barəsində yeni stereotiplər formalaĢmıĢ və o ən çox qadın peĢəsi kimi qiymətləndirilmiĢdir. 

Müasir dövrdə valideynlər peĢələrə daha çox güzəran psixologiyası baxımından yanaĢır-

lar. Müəyyən edilmiĢdir ki, valideynlərin üçdə iki hissəsi uĢaqların nə ilə maraqlandıqlarını 

bilmir. 

Bəs peĢəseçmə kimi vacib dövlət əhəmiyyətli bir məsələyə düzgün yanaĢmaqda məktəb 

valideynlərə hansı aspektdə kömək göstərə bilər? 

Təcrübə göstərir ki, peĢəyönümü iĢini günün tələbləri səviyyəsinə qaldırmaq üçün mək-

təblə ailənin birgə fəaliyyətini səmərəli Ģəkildə təĢkil etmək tələb olunur. Pedaqoji bilikləri 

valideyn ictimaiyyəti arasında yaymaq, onlara uĢaqların peĢəseçmə iĢi ilə bağlı düzgün istiqa-

mət vermək məktəbin qarĢısında duran baĢlıca vəzifələrdəndir. Çünki valideynlər öz uĢaqları-

nın xarakterinə, anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərinə hər kəsdən daha çox bələddir və onların 

gündəlik davranıĢını izləmək imkanına malikdir. Tutaq ki, ailənin qız övladı müəllim olmaq 

istəyir. Lakin valvdeynlər bilirlər ki, övladları əsəbidir, sabit xarakterə malik deyil, son dərəcə 

həssasdır, üstəlik nitqi də qüsurludur, məktəbdə iĢləmək onun üçün çox çətin olar. Ona görə 

də onu baĢqa əmək sahəsinə istiqamətləndirmək lazımdır. Bəzən peĢə yararlığı sahəsində mə-

lumatsızlıq bizim hamımıza çox baha baĢa gəlir. Ona görə də Ģagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri-

nin və keyfiyyətlərinin aĢkara çıxarılmasında, bu keyfiyyətlərin seçilmiĢ peĢənin tələblərinə 

cavab verib-vermədiyini müəyyənləĢdirməkdə məktəbin valideynlərə köməyi zəruridir. 

Məlumat xidməti gənclərin peĢəyönümü sistemində zəif həlqədir. Ġlk baxıĢdan hər Ģey 

öz qaydasında görünür: indi məktəblərə təĢkilatların nümayəndələri daha tez-tez təĢrif gətirir, 

Ģagirdlərin maraqlarına müvafiq dərnək və fakultativlər, müəssisələrə ekskursiyalar təĢkil 

edilir, qəzet səhifələrində təhsil və iĢlə təmin olunma ilə bağlı elanlar tez-tez dərc edilir.  

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, peĢələr haqqında Ģagirdlərin məlumatları istənilən sə-

viyyədə deyildir. Bu iĢdə məktəblə yanaĢı, valideynlər də öz imkanlarından tam istifadə etmə-

lidirlər. 

Məktəbin valideynlərlə apardığı peĢəyönümü iĢinin baĢlıca istiqamətləri aĢağıdakılardan 

ibarət olmalıdır: 

1. Valideynlərin peĢəyönümü üzrə pedaqoji təbliğatla geniĢ əhatə olunması; 

2. ġagirdlərlə aparılan pedaqoji peĢəyönümü iĢinə valideynlərin maksimum dərəcədə 

cəlb olunması. 

Valideynlərin sosial tərkibindən, həmçinin məktəbin imkanlarından asılı olaraq məktəb-

də valideynlərlə iĢ planı tərtib olunması məqsədəuyğundur. BaĢlıca məqsəd - peĢəyönümü 

iĢində valideynləri müəllimlərin, Ģagirdlərin ən yaxın köməkçisinə çevirmək, onları rayonun 

(Ģəhərin) mütəxəssislərə olan tələbatları ilə tanıĢ etmək, konkret peĢənin Ģəxsiyyətə verdiyi 

tələblərlə bağlı məlumat verməkdir. 

Sinif rəhbəri valideyn komitəsi vasitəsilə Ģagirdlərin peĢəyönümü sahəsində məktəbə 

kömək etməyə imkanı və hazırlığı olan valideynlərin uçotunu və onlarla aparılacaq iĢin 

məzmununu müəyyənləĢdirməlidir. 

Valideynlərlə iĢin forma və metodları müxtəlifdir: qrup və fərdi Ģəkildə aparılan söhbət-

lər, valideyn yığıncaqları, əmək tərbiyəsi və peĢəyönümünün müxtəlif məsələlərinə həsr edil-

miĢ konfranslar, müəllimlərin Ģagirdlərin evlərinə gediĢi, anket sorğuları, valideynləri peda-

qoji peĢəyönümü məsələləri ilə silahlandırmaq üçün təĢkil edilən pedaqoji lektoriyalar və s. 

Ümumiyyətlə, məktəbin valideynlərlə apardığı iĢ iki əsas formada fərdi və qrup Ģəklində 

təĢkil edilə bilər. 
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Fərdi iĢ formalarına: valideynlərlə söhbətlər; hər hansı konkret halda valideynə kömək 

məqsədi güdən məsləhətlər; həkim məsləhəti aiddir. 

Qrup Ģəklində aparılan iĢ formalarına: 

– uĢaqların əməyə cəlb edilməsi, onların maraq göstərdiyi sahələr üzrə məlumatlarının 

geniĢləndirilməsi, uĢaqların fərdi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, peĢənin Ģəxsiyyətə verdiyi 

tələblərlə bağlı valideynlərlə söhbətlər; valideyn konfransları; valideyn yığıncaqları; peĢəyö-

nümü məsələləri üzrə valideynlər üçün pedaqoji mühazirələr. 

Valideynlərlə iĢ təkcə pedaqoji təbliğatla bitməyib, məktəbin pedaqoji peĢəyönümü üzrə 

keçirdiyi tədbirlərə onların daha yaxından cəlb edilməsini tələb edir. 
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А.К.Ахмедов 

Особенности оргонизации педагогической 

профориентации учащихся в школе 

Резюме 

 

В статье исследуется педагогическая профориентации учащихся. Устанавливаются проб-

лемы возникающие в этом процессе и выявлены пути их решения. Определяется роль совмест-

ной работы педагогического коллектива с родителями. Это положительно влияет на педагоги-

ческий процесс.  

Статья может быть полезна в работе учителей - практиков и исследователей. Текст статьи 

позволяет повысить качество обучения. 

 

 A.G.Ahmadov 

Joint activities of schools the educational professional orientation of students  

Summary  

 

This article examines educational vocational guidance of students. Installed, the problems 

encountered in this process and identify ways to address them. Defines the role of the teaching staff 

work together with parents. This has a positive effect on the educational process. 

The article may be useful in the work of teachers - practitioners and researchers. Text of the 

article to enhance the quality of learning. 
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MƏKTƏBDƏ SOSĠAL PEDAQOQUN VƏTƏNDAġLIQ TƏRBĠYƏSĠ ÜZRƏ 

APARDIĞI ĠġĠN FORMALARI 

 
Açar sözlər: vətəndaşlıq tərbiyəsi, tərbiyə nəzəriyəsi, ailə tərbiyəsi, sinifdənxaric iş, şagird şəxsiyyəti. 

Ключевые слова: воспитание гражданства, теория воспитания, семейное воспитание, внеклас-

сная работа, личность учащихся. 

Key words: education citizenship, theory of education, family education, class work, the identity of students. 

 

Kiçik məktəb yaĢlı uĢaqların vətəndaĢlıq tərbiyəsi sistemində mühüm əhəmiyyət daĢı-

yan komponentlərdən biridir. Tədqiqat iĢinin predmetinə ailədə uĢaqların vətəndaĢlıq tərbiyəsi 

prosesi daxil olduğundan məktəbdə tərbiyə prosesini xüsusi olaraq izləməyi qarĢımıza məqsəd 

qoymamıĢıq. Ailədə uĢaqların vətəndaĢlıq tərbiyəsinin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə 

ailənin məktəblə qarĢılıqlı əlaqəsinin təsir dairəsini müəyyənləĢdirmiĢ, məktəblə ailənin 

problem baxımından qarĢılıqlı əlaqəsinin təqdim etdiyimiz iĢ sisteminə daxil olan forma və 

yollarının səmərəliliyini üzə çıxarmağa çalıĢmıĢıq. 

UĢaq məktəbə daxil olduqdan sonra onun həyatının yeni mərhələsi baĢlayır. Xüsusilə 

uĢağın təlim fəaliyyətinə baĢlaması ilə məktəb onun həyatının mərkəzinə çevrilir. Məktəbdəki 

uĢaq kollektivi, müəllimin Ģəxsiyyəti, onun baxıĢları, söhbətləri, qarĢılıqlı münasibətlər 

Ģagirdlərin dərslərdə aldıqları biliklər, məktəbdə keçirilən müxtəlif sinifdənxaric tərbiyəvi 

tədbirlər və s. bütün bunlar kiçik məktəblinin tərbiyəsi və inkiĢafına, o cümlədən vətəndaĢlıq 

hazırlığına çox böyük təsir göstərir. 

Məktəbdə formalaĢdırılan düzgün davranıĢ, bacarıq və vərdiĢlərin ailədə daha da 

möhkəmləndirilməsi və inkiĢaf etdirilməsi kiçik məktəb yaĢlı uĢaqların vətəndaĢlıq tərbiyəsi 

üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ailə və məktəbin tələblərdə vahidliyi, razılıqlı və qarĢılıqlı 

əməkdaĢlığı uĢaqlara verilən düzgün tərbiyənin baĢlıca Ģərtlərindən biridir. Tədqiqatdan 

müəyyənləĢdirdik ki, bu əməkdaĢlıq, əlaqə əsasən məktəbin təĢəbbüsü ilə həyata keçirilir. 

Məktəbin valideynlərlə əlaqəsinin müxtəlif mütərrəqi formaları artıq geniĢ yayılmıĢdır. Ailə-

nin təĢəbbüskar kimi bu sahədə fəaliyyətini öyrənmək məqsədi ilə 50 ailədə (Gəncə Ģəhərində 

və ətraf kəndlərdə) anket sorğusu keçirdik. 

Valideynlərin əksəriyyəti ya arzusu olmadığına görə, yaxud vaxt ayırmadığına görə 

məktəblə əlaqə saxlamır. Və ya uĢağı məktəbə aparıb-gətirəndə onun müəllimi ilə, necə de-

yərlər, ―at üstü‖ söhbətlə kifayətlənir. Müəyyən qism valideynlər məktəbin təĢəbbüsü ilə olan 

tədbirlərdə iĢtirak edir, çox az qism valideynlər isə öz təĢəbbüsü ilə məktəblə, müəllimlə əlaqə 

saxlayır, oradakı tədbirlərlə tanıĢ olur, pedaqoji biliklərə yiyələnir və uĢağın tərbiyəsində, o 

cümlədən vətəndaĢlıq tərbiyəsində tələblərdə vahidliyi gözləyirlər. Beləliklə, öyrənilən 

ailələrin cəmi 35%-i tərbiyə iĢini məktəblə qarĢılıqlı əlaqədə qurduğunu qeyd etmiĢdir. 

Təcrübi-eksperimental öyrənmə məqsədi ilə həmin 50 ailənin uĢaqlarının oxuduqları 

məktəblərlə birlikdə valideynlərin hamılıqla iĢtirakı və əlaqəsini təmin edən, onları pedaqoji 

biliklərlə tərbiyə sənəti ilə silahlandırmağa imkan verən iĢ planı hazırladıq. Müxtəlif iĢ forma-

larından istifadə edildi. Valideynlərlə bir illik ardıcıl, planlı, sistemli aparılan tədbirlərdən 

sonra tədricən ailə ilə məktəb arasında iĢ üslubu formalaĢdı. Bu müddətdə, əlbəttə, məktəb də 

öz iĢini canlandırdı, yenidən qurdu. Tədqiqat göstərdi ki, ailədə tərbiyəvi təsirlərin səmərəlili-

yi xeyli dərəcədə məktəbin bu iĢdə iĢtirakından asılıdır və valideynlərin məktəblə əlaqəsinin 

zəifliyinin əsas günahkarı baĢlıca olaraq elə məktəbin özüdür. 
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Tədqiqat nəticəsində müəyyənləĢdirdik ki, valideynlərin məktəblə əlaqəsini gücləndir-

mək, valideynlərin arzusunu nəzərə alaraq hər hansı tərbiyəvi sahədə, tutaq ki, bizim öyrəndi-

yimiz vətəndaĢlıq tərbiyəsi üzrə ailədə səmərəliliyi artırmaq üçün məktəb pedaqoji cəhətdən 

öz rəhbər rolunu həmiĢə yerinə yetirməlidir. Bütün valideynləri bu iĢə səfərbər etməli, hazırla-

malıdır. Tərbiyə iĢinə həvəs göstərən, yaxud məktəblə müntəzəm əlaqə saxlayan, ailədə 

vətəndaĢlıq tərbiyəsinə diqqət yetirən beĢ-on ailə ilə ümumi vətəndaĢlıq tərbiyəliliyi səviy-

yəsinə nail olmaq mümkün deyildir. Ona görə də biz ilkin olaraq məktəbin ailə ilə problem 

baxımından iĢinin təĢkilini həyata keçirdik. Məktəb pedaqoji kollektivlərinin valideynlərlə 

əlaqəli iĢini məlum iki istiqamətdə həyata keçirdik: fərdi və kollektiv. Bu istiqamətlərdə aparı-

lan iĢlərin müxtəlif formalarından istifadə edildi. Məsələn, gənc valideynlər üçün ―Pedaqoji 

bilik klubu‖ təĢkil edildi, valideynlər üçün hüquqĢünasların, iqtisadçıların, pedaqoqların söh-

bətləri təĢkil edildi, uĢaqların hərəkətləri vətəndaĢlıq tərbiyəsi baxımından valideynlər qarĢı-

sında müəllimlər tərəfindən təhlil edildi, valideynlərə Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini 

iĢğal edən erməni təcavüzkarlarının törətdikləri hərəkətləri əks etdirən filmlər göstərildi, milli 

qəhrəmanlarla görüĢlər keçirildi, Ģagirdlərin evlərinə gedib ailəyə uĢaqların vətəndaĢlıq 

tərbiyəsinə aid olan məsləhətlər verildi və s. 

Valideynlərlə fərdi iĢin müntəzəm və məzmunlu aparılması problem baxımından xüsusi 

əhəmiyyət təĢkil edir. Tədqiqatdan müəyyənləĢdirdik ki, bu, ayrı-ayrı valideynlərlə adicə söh-

bət kimi olmamalıdır. Mürəkkəb və rəngarəng olan bu iĢi müəllim planlı, sistemli olaraq qur-

malı, hər bir fərdi görüĢün nəticə verməsinə irəlicədən düĢünüb-daĢınıb cəhd göstərilməlidir. 

Fərdi iĢ müəllimin valideynlə fərdi görüĢü formasında olduğu kimi, valideynin də müəllimə 

müraciətində öz əksini tapa bilər. Hər iki halda müəllim valideynin ən yaxĢı məsləhətdaĢına 

çevrildikdə vəziyyət daha aydın aĢkarlanır və ona çarə qılmaq asanlaĢır. Belədə valideyn öz 

problemləri, çətinlikləri, hətta heç kəsə söyləmədiyi ailədaxili münasibətləri barəsində müəl-

limlə ―dərdləĢir‖, necə deyərlər, ailə mətbəxində nə varsa açır, tökür. Bu halda müəllim ailə-

dəki vəziyyəti, ailə üzvlərinin hərəkət və davranıĢlarını dəqiq təsəvvür edə bilir, ona görə də 

problemə düzgün pedaqoji-psixoloji mövqedən yanaĢmaq imkanına malik olur. Lakin burada 

inam doğuran bir Ģərt nəzərə alınmalıdır. Gərək fərdi söhbətin məzmunu yalnız valideynlə 

müəllim arasında qalsın, uĢağa, ya kiməsə çatdırılmasın. 

Valideyn əmin olmalıdır ki, müəllimə etibar edərək onunla uĢağın hərəkəti, davranıĢı və 

s. haqqında danıĢdıqları müəllim tərəfindən yerli-yersiz uĢaq üçün xatırlanmayacaq və anaya 

qarĢı narazılıq doğurmayacaq. Təcrübi iĢi müĢahidə edərkən bu cür faktlarla qarĢılaĢmıĢıq. 

Müəllim uĢağın davranıĢından narazı qalarkən onu danlayır və əlavə edib deyir ki, elə anan da 

sənin evdə pintiliyindən gileylənirdi. Belə yanaĢma, əksinə, uĢaqda valideynə qarĢı narazılıq 

yaradır və ümumiyyətlə iĢə fayda vermir. Valideynlə söhbətdən uĢağın evdəki, ailədəki 

hərəkət və davranıĢının necəliyini öyrənən müəllim yalnız özü üçün qeydlər götürür, uĢağın 

məktəbdəki davranıĢı və fəaliyyəti haqqında valideynə məlumat verir, tələblərdə vahidliyi 

gözləmək üçün birlikdə təsir mövqeyi müəyyənləĢdirirlər. 

Valideynlərin müəllimlə fərdi iĢinin və yaxud əksinə (müəllimlə valideynin) bir 

səmərəlilik doğuran Ģərti də müəllimin, yaxud valideynin sözü ilə əməlinin bir olmasıdır. 

Əgər valideyn müəllimə uĢağın səhhəti ilə əlaqədar (unutqan olması, dözümsüzlüyü, qan 

azlığı, ürək qüsuru və s.) məlumat verir, bunun nəzərə alınmasını və ya aradan qaldırılması 

üçün təmrinlərdən istifadə edilməsini xahiĢ edirsə, müəllim bu tələbi yerinə yetirməlidir. Əgər 

söz verib icra etməzsə, valideynin inamsızlığına səbəb olar, nəticədə fərdi iĢ ya baĢ tutmaz, ya 

da nəticəsiz qalar. 

Təcrübi müĢahidələr zamanı valideynlərin müəllimdən fərdi olaraq uĢağının görməsi ilə 

əlaqədar partada yerinin dəyiĢdirilməsini, yaxud tez-tez soruĢulmasını, yaxud uĢaqla münasi-

bətdə yumĢaq və ya sərt olmağı, küsəyənliyinin nəzərə alınmasını və s. xahiĢlərin edildiyinin 

Ģahidi olmuĢuq. Valideyn Ģıltaqlığından irəli gəlməyən bütün məlumatlar nəzərə alındıqda, 

xahiĢlər yerinə yetirildikdə valideyn-müəllim fərdi iĢi uğurlu olur. Müəllimə valideynin ina-
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mı, Ģagirdlərin həm məktəbdə, həm ailədə hörmət və tələbkarlıqla, tələblərdə vahidliklə tərbi-

yə edilməsi onun əsl vətəndaĢ kimi formalaĢmasına Ģərait yaradır, uĢaq düzgün vətəndaĢlıq 

dərsləri alır. 
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Формы организации работ соспедагогов  

по воспитанию гражданства в школе 

Резюме 

 

В статье исследуются возможности воспитания гражданства у детей младшего возраста, 

выясняются пути реализации этих возможностей. Устанавливается, что посредством игр, 

семейных трудов, семейных бесед можно прививать воспитание гражданства у детей младшего 

возраста. Статья значима в работе педагогов-исследователей и учителей практиков. 
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Forms of the organization of work of sospedagog  

on the education of itizenship at school 

Summary 

 

The article investigates the possibility of citizenship education for young children, it turns out 

the realization of these opportunities. It is stated that through the games, family papers, family 

conversations can instill citizenship education for young children. The article is significant in the work 

of teachers, researchers and teacher practitioners. 
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44 GÜNLÜK MÜHARĠBƏ DÖVRÜNDƏ “ƏSGƏRƏ MƏKTUB!” LAYĠHƏSĠNDƏ 

MƏKTƏBLĠLƏRĠN ĠġTĠRAKI 

 
Açar sözlər: Birinci Qarabağ müharibəsi, Vətən müharibəsi, təhsil sistemi, ―Əsgərə məktub!‖ layihəsi 

Ключевые слова: Первая Карабахская война, Отечественная война, система образования, 

проект ―Письмо солдату!‖ 

Key words: The First Karabakh War, the Patriotic War, the education system, ―Letter to the Soldier!‖ 

project 

 

I Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistanın iĢğalçılıq siyasəti nəticəsində Qarabağda 

693 məktəb, 855 uĢaq bağçası dağıdılmıĢdır. ĠĢğala qədər ġuĢada 7 məktəbəqədər uĢaq 

müəsssisəsi, 22 ümumtəhsil məktəbi, mədəni-maarif və kənd təsərrüfatı texnikumları, orta 

ixtisas musiqi məktəbi, Laçında 100 ümumtəhsil məktəbi, 5 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, 5 

musiqi məktəbi, 1 internat və 1orta texniki peĢə məktəbi, Ağdam rayonunda 34 uĢaq bağçası 

və körpələr evi, 89 ümumtəhsil məktəbi, Kəlbəcər rayonunda 2 məktəbəqədər müəssisədə 70 

uĢaq tərbiyə alır, 8 ibtidai, 43 səkkizillik, 26 orta məktəbdə 12 min Ģagird oxuyurdu. Qubadlı 

rayonunda iĢğala qədər fəaliyyət göstərən 21 orta, 15 səkkizillik, 15 ibtidai məktəb, 7 məktə-

bəqədər təhsil müəssisələrində çalıĢan 1280 nəfər müəllimin 925 nəfəri ali təhsilli idi. Zəngi-

lan rayonunda iĢğaldan əvvəl 9 məktəbəqədər müəssisə, 19 ibtidai məktəb, 15 orta məktəb, bir 

texniki peĢə və musiqi məktəbi vardı. Füzuli rayonunda vaxtilə mövcud olmuĢ 86 və Cəbrayıl 

rayonlarındakı 73 məktəb hazırda Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında fəaliyyət göstərmiĢdir. 

Ermənilər tərəfindən həyata keçirilən separatçı fəaliyyət nəticəsində Dağlıq Qarabağ və iĢğal 

olunmuĢ ətraf rayonlarda yerləĢən 6 peĢə təhsili müəssisəsinin fəaliyyəti tamamilə 

dayandırılmıĢ, 5 peĢə təhsili müəssisəsi isə müvəqqəti olaraq digər bölgələrə köçürülmüĢdür. 

Müvəqqəti olaraq digər bölgələrə köçürülən peĢə təhsili müəssisələri arasında Kəlbəcər, Laçın 

və Cəbrayıl PeĢə Məktəbləri və Füzuli Dövlət PeĢə Təhsil Mərkəzi də olmuĢdur.  

44 günlük Vətən müharibəsi təhsilimizdə yeni itkilərə səbəb oldu. 20 təhsil iĢçisi döyüĢ-

lərdə qəhrəmanlıq və Ģücaət göstərərək Ģəhidlik zirvəsinə ucaldı. Prezident Ġlham Əliyevin 

müvafiq sərəncamları ilə Ģəhid təhsil iĢçilərindən 19 nəfəri ―Vətən uğrunda‖, 7-si ―ġuĢanın 

azad olunmasına görə‖, 3-ü ―Füzulinin azad olunmasına görə‖, 2-si ―Xocavəndin azad olun-

masına görə‖, 4-ü ―Cəsur döyüĢçü‖, 4-ü ―DöyüĢdə fərqlənməyə görə‖, 5-i ―Qubadlının azad 

olunmasına görə‖, 5-i ―Cəbrayılın azad olunmasına görə‖, 2-si ―Laçının azad olunmasına 

görə‖, 1 nəfəri ―Ġgidliyə görə‖, 1 nəfəri ―Hərbi xidmətlərə görə‖ medalları ilə təltif edildi. (3) 

 ĠĢğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi üçün səfərbərliyə qoĢulanlar sırasında 

20 məktəb direktoru, 32 direktor müavini, 671 müəllim düĢmənə qarĢı vuruĢaraq qəhrəman-

lıqlar göstərdilər. (3) Bakı məktəblərinin 354 məzunu Ģəhidlik zirvəsini fəth etdi (4). Bakı 

ġəhər Təhsil Ġdarəsinin ümumi təhsil məktəblərində çalıĢan müəllimlərdən 95 nəfəri (onlardan 

mailto:emrahov48@mail.ru
http://pia.az/list.php?search=Bak%C4%B1
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24-ü fənn müəllimi, 71-i isə gənclərin çağırıĢaqədərki hazırlığı üzrə rəhbərdir) hərbi mükəllə-

fiyyətlə bağlı vəzifələri yerinə yetirmək üçün səfərbərlik xidməti orqanları tərəfindən hərbi 

toplanıĢlara cəlb edilmiĢdir‖. (6)  

44 günlük müharibədə, məktəb infrastrukturuna ciddi ziyan dəydi – 60 təhsil müəssisəsi 

dağıntılara məruz qaldı. Ermənistanın törətdiyi terror aktlarının ilk qurbanları məktəblilər 

oldu. Sentyabrın 27-dən Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində 10 məktəbli 

həlak oldu, 16 məktəblimiz yaralandı (6). Gəncədə baĢ verən terror aktı nəticəsində yarala-

nanların 10-u məktəblidən Ömər Mehdiyev Gəncə Ģəhəri 32 nömrəli tam orta məktəbin 2-ci, 

Səlim Mustafazadə həmin məktəbin 11-ci, Murad Cavadov 3-cü, Dinarə Muradova 2-ci, Rauf 

Muradov 4-cü, Hüseyn Əliyev 3-cü, Sevinc Rəhimova 6-cı sinif Ģagirdləri idilər. Aysu 

Əliyeva Gəncə Ģəhəri 20 nömrəli tam orta məktəbin 10-cu, ġəfa və ġəmiddin ġirinovlar 25 

nömrəli tam orta məktəbin 6-cı və 7-ci sinfində təhsil alırdılar. (2, s.319) 

Lakin müharibə bölgələrindən 100 kilometrlərlə uzaqda olan Ģəhərlərin raket atĢinə 

tutulması Azərbaycan xalqını, xüsusilə, cəbhəyanı ərazilərin əhalisini qorxutmadı. Bunun əsas 

səbəbi xalqın prezidentə inamı və güvəni idi. (1) 

Arxa cəbhənin ön cəbhə ilə əlaqələrinin möhkəmlənməsində, əsgərlərin arxa cəbhədəki 

vəziyyətlə tanıĢlığında və xalq-ordu birliyinin yaranmasında ―Əsgərə məktub!‖ layihəsi 

mühüm rol oynadı. Bu layihədə məktəblilər xüsusi fəallıq göstərdilər. Məktublarda Ģagirdlər 

öz arzu və istəklərini bildirir, onlarla qələbə sevinclərini bölüĢürdülər. Hər məktub bir 

məktəblinin ordumuza, ordumuzun əsgərinə səmimi müraciəti, onun vətən sevgisi ilə döyünən 

ürəyinin diqtəsi idi. Müzəffər ordumuzun qəhrəman əsgərləri iĢğaldan azad olunmuĢ 

torpaqlarda məktəblilərimizin göndərdiyi məktubları oxuyaraq yalnız olmadıqlarını, bütün 

Azərbaycan xalqının ürəyinin onlarla birlikdə Qarabağda, Qubadlıda, Zəngilanda, Cəbrayılda, 

Füzulidə, Ağdamda, Laçında, Kəlbəcərdə, ġuĢada döyündüyünü hiss edirdilər. 

ġəki Ģəhər Heydər Əliyev Mərkəzi və ġəki MərkəzləĢdirilmiĢ Kitabxanalar Sisteminin 9 

saylı kitabxana filialı, ġəki regional ASAN Xidmət Mərkəzinin təĢəbbüsü ilə həyata keçirilən 

―Əsgərə məktub‖ layihəsinə qoĢulan müəllimlər və məktəblilər Azərbaycan Silahlı Qüvvələri-

nin əsgərlərinə göstərdiyi möhkəm iradəyə görə minnətdarlığını, var gücüylə dəstəyə və döyü-

Ģə hazır olduqlarını bildirməklə onlarda ruh yüksəkliyini daha da artırmaq üçün ―Əsgərə mək-

tub‖ layihəsi vasitəsilə Vətənin keĢiyində duran əsgərlərimizə ürək sözlərini, mənəvi dəstəklə-

rini öz məktublarında qeyd edirdilər.  

Əsgərə yazılan məktubların əsas ideyasını ―Pələng ruhu tülkü ruhuna dəyiĢilə bilməz‖ 

ideyası təĢkil edirdi. Məsələn, Yusifzadə Ayan Vüqar qızı yazırdı: ―Salam, qələbə tarixini ya-

zan Azərbaycan əsgəri! Mən, Sumqayıt Ģəhəri Nizami Gəncəvi adına Texniki və Təbiət elm-

ləri liseyinin 8-ci sinfində oxuyuram. Biz sizinlə çox qürur duyuruq. Çünki siz Azərbaycan 

xalqının arzularını yerinə yetirirsiniz. ...Mənim atam Ģəhid polkovnik Vüqar Yusifovdur.... 

Atamın ən çox bayraq sancmaq istədiyi yer Kəlbəcər idi. Mən çox istərdim ki, siz Kəlbəcərə 

bayraq sancanda atamın adını da çəkəsiniz. ...Torpaqlarımızı yağı düĢməndən azad edib 

evinizə, əzizlərinizin yanına, doğma yurdlarınıza sağ-salamat qayıdasınız‖. (5) 

Əsgərə məktub‖ layihəsi Türkiyə və Rusiya mediasının diqqət mərkəzində idi. Türki-

yənin ―Haber Global‖, ―CNN Türk‖, ―A Haber‖, həmçinin Rusiyanın ―Pervıy Kanal‖, 

―NTV‖, ―Rossiya-1‖ və ―Rossiya-24‖ telekanalları ―ASAN Könüllüləri‖ TəĢkilatının ―Əsgərə 

məktub‖ layihəsini əks etdirən xüsusi reportajlar hazırlamıĢlar. Layihə çərçivəsində qəhrəman 

Vətən övladlarına ünvanlanan mesajlar əks olunub, vətəndaĢlarımızın yüksək qələbə əzmində 

olduqları, tezliklə iĢğaldan azad olunacaq torpaqlarda Azərbaycan Bayrağının dalğalanacağına 

əminlik nümayiĢ olunub. Reportajlarda Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondu üzrə ödəniĢlərin 

ASAN ödəniĢ‖ sisteminə uğurla inteqrasiya olunduğu da diqqətə çatdırılıb. (1)  

Ġnstaqram izləyiciləri və ―Əsgərə məktub‖ layihəsində iĢtirak edən Qarabağ müharibəsi 

veteranları, qaziləri və CəmĢid Naxçıvanski adına Hərbi Lisey kursantları cəbhə bölgəsində 
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döyüĢ mövqelərində qulluq edən əsgərlərə yazılan məktubları əsgərlər oxuyub və video 

cəkiliĢ vasitəsi ilə məktubları cavablandırıblar.  

Ölkənin bir çox bölgəsində qurulmuĢ mobil poçt qutularına axıĢan azərbaycanlılar 30 ilə 

yaxındır ki, erməni iĢğalı altındakı Ģəhər və kəndləri xilas etmiĢ əsgərlərə duyğu və sevgilərini 

göstərirdilər.  
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Участие школьников в проекте “Письмо солдату!” 

во время 44-дневной войны 

Резюме 

 

В статье сообщается, что оккупация системы образования в годы Первой Карабахской вой-

ны и 44-дневной Отечественной войны нанесла нашему образованию новые потери. Сообщается, 

что в ходе 44-дневной войны школьная инфраструктура была сильно повреждена: разрушено 60 

учебных заведений. В ходе агрессии армянских вооруженных сил погибли десятки школьников. 

В 44-дневную Отечественную войну студенты приняли активное участие в проекте ―Письмо 

солдату!‖. 20 педагогов отдали свои жизни, проявив героизм и отвагу в боях за Родину. 

 

M.I.Amrahov, M.M.Amrahova 

During the 44-day war, “Letter to the Soldier!” participation  

of students in the project 

Summary 

 

The article informs that the occupation of the education system in the First Karabakh War and 

the 44-day Patriotic War caused new losses in our education. It is reported, that during the 44-day war, 

school infrastructure was severely damaged- 60 educational institutions were destroyed. Dozens of 

schoolchildren were killed in the aggression of the Armenian armed forces. In the 44-day Patriotic 

War, ―Letter to the Soldier!‖ The students took an active part in the project. 20 teachers gave their 

lives, showing heroism and courage in the battles for the Motherland. 
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SĠNĠF RƏHBƏRĠNĠN FƏALĠYYƏTĠNDƏ  

PEDAQOJĠ ÜNSĠYYƏT MOTĠVLƏRĠ 
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общение, педагогическая компетентность, отношения учитель – ученик. 

Key words: form master, pedagogical professionalism, pedagogical communication, pedagogical 

competence, teacher – student attitude. 

 

Ünsiyyət mədəniyyətinə malik olmaq sinif rəhbərinin peĢəkarlığının ən mühüm göstəri-

cilərindən biridir. Pedaqoji ünsiyyətin qeyri-demokratik olması və ya düzgün qurulmaması 

pedaqoji prosesdə elə boĢluqların yaranmasına səbəb olur ki, onu heç nə ilə doldurmaq 

mümkün olmur. Burada peĢəkarlıq və səriĢtəliliyin mövcud olan izləri də itib gedir. Buna 

görə də düzgün qurulmuĢ pedaqoji ünsiyyət sinif rəhbərinin peĢəkarlığının əsas alətlərindən 

biri kimi çıxıĢ edir. Buinunla bərabər, onun düzgün məcrada olması sinif rəhbərindən böyük 

peĢəkarlıq və səriĢtəlilik tələb edir. 

Pedaqoji peĢəkarlıq və səriĢtəlilik pedaqoji ünsiyyətlə daim qarĢılıqlı təsirdə olan bir 

proses kimi özünü göstərir. Bunların biri digərinə səbəb olduğu kimi, həm də nəticə kimi 

özünü göstərə bilir. 

Pedaqoji ünsiyyət təhsilalanlarla təhsilverənlərin bir-birini qavraması və anlaması, 

birinin digərinə təsir göstərməsi və kommunikativ-əlaqə funksiyasına malik olmasısinif rəh-

bərinin peĢəkar fəaliyyətində ən baĢlıca yerlərdən birini tutur. Pedaqoji ünsiyyət təhsilalanlar-

la təhsilverənlərin qarĢılıqlı fəaliyyət münasibətləri kimi təzahür etdiyindən bu münasibətlərin 

necəliyi pedaqoji prosesə bu vəya digər dərəcədə öz təsirini göstərir. Bu təsirin pozitiv olması, 

Ģəxsiyyətyönümlü xarakter daĢıması sinif rəhbərinin peĢəkarlığı ilə bilavasitə sıx bağlıdır. 

Sinif rəhbərinin peĢəkar ünsiyyət mədəniyyətinə malik olması öyrədən və öyrənənlər 

arasında münasibətlərin formalaĢmasında mühüm rol oynayır. Lakin bu münasibət o zaman 

daha məhsuldar, nəticəyönümlü olur ki, o qarĢılıqlı hörmətə, humanist münasibətlərə söykən-

miĢ olsun. 

Görkəmli alim, professor M.Ġ.Ġlyasov göstərir ki, ―müəllim-Ģagird ünsiyyətinin forma-

laĢmasında müəllim professionallığı, onun hər bir situasiyaya peĢəkar yanaĢması və pedaqoji 

qabiliyyətlərə malik olması olduqca mühüm rol oynayır‖ (1, 154). 

Müəllim-Ģagird ünsiyyətinin səmərəliliyi sinif rəhbərinin peĢəkarlığından, onun bir sıra 

bacarıq və qabiliyyətlərə malik olmasından çox asılıdır. Sinif rəhbəri özünün pedaqoji 

fəaliyyətində müxtəlif xarakterli, müxtəlif temperamentli Ģagirdlərlə qarĢılaĢdığından onların 

hər biri ilə fərdi ünsiyyət qabiliyyətinə, fərdi yanaĢma bacarığına malik olmalıdır. ġagirdlərin 

heç birinin diqqətdən kənar, ―ünsiyyət xaricində‖ qalmaması üçün onlarla ―dil tapmağı‖ 

bacarmalıdır. O, hər bir uĢağın fərdi xüsusiyyətlərinə bələd olmalı, onlarla ünsiyyətə girmək 

üçün ―açar tapmalıdı‖. Bu isə pedaqoji iĢdə peĢəkarlıq, fəaliyyətdə səriĢtəlilik tələb edir. 

Görkəmli Amerika psixoloqu D. Karneginintövsiyə etdiyi ―Adamları təhqir etmədən və 

inciklik hissi yaratmadan onlara təsir etməyə imkan verən doqquz qayda‖sinif rəhbəri – Ģagird 

münasibətlərində də nəzərə alınması vacib olan qaydalar kimi faydalıdır: 
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1 -ci qayda. Müsahibinizin tərifindən və onun layiqli cəhətlərini səmimi etirafdan 

baĢlayın. 

2 -ci qayda. BaĢqalarının səhvlərini birbaĢa yox, dolaysı ilə göstərin. 

3 -cü qayda.Əvvəlcə öz səhvlərinizdən danıĢın, yalnız bundan sonra müsahibinizi 

tənqid edin. 

4 -cü qayda. Müsahibinizə nəsə əmr vermək əvəzinə, suallar verin. 

5 -ci qayda. Adamlara nüfuzlarını xilas etməyə imkan verin. 

6 -cı qayda. Adamların ən kiçik uğurlarını belə bəyəndiyinizi bildirin və onların hər bir 

müvəffəqiyyətini qeyd edin. ―Qiymət verməkdə səmimi və tərifləməkdə səxavətli olun‖. 

7 -ci qayda. Adamlara yaxĢı nüfuz yaradın, onlar bu nüfuzu doğrultmağa çalıĢacaqlar. 

8 -ci qayda. Həvəsləndirməyə əl atın. DüzəlmiĢ görmək istədiyiniz səhvin asan 

düzəldilə bilməsi təsəvvürünü yaradın; elə edin ki, adamları təhrik etdiyiniz məsələlər onlara 

çətin görünməsin. 

9 -cu qayda. ÇalıĢın ki, adamlar təklif etdiklərinizi yerinə yetirməyə Ģad olsunlar  (4, 264). 

Pedaqoji fəaliyyətdə yüksək ünsiyyət mədəniyyətinə malik olan sinif rəhbəri məktəbli-

lərlə xoĢ, səmimi və mehriban münasibət yaratmağı, ünsiyyətə girə bilməyi, uĢaqları özündən 

kənarlaĢdırmamağı, onların fəaliyyətinə rəhbərlik etməyi və istiqamət verməyi bacardıqla-

rından onların hər bir tələbi Ģagirdlər tərəfindən səmimiyyətlə qəbul edilir və yerinə yetirilir. 

Burada sinif rəhbəri ilə Ģagird arasına heç bir ―Çin səddi‖ olmur və sinif rəhbəri pedaqoji 

prosesi peĢəkarlıqla idarə edə bilir. 

Müəllimlərin pedaqoji ünsiyyət mədəniyyətinə yiyələnməsi özü də peĢəkarlıq tələb edir. 

Bu, bir tərəfdən müəllimin özünün bioloji xüsusiyyətləri – temperament tərzi, xarakteri, nitq 

qabiliyyəti və s. ilə əlaqədardırsa da, digər tərəfdən müəllimin sosial statusu, ayrı-ayrı 

insanlara və bütövlükdə cəmiyyətə olan münasibətləri, uĢaqlara olan humanist və nikbin 

münasibətlərin səviyyəsi, həmçinin ünsiyyət bacarıqlarına nə dərəcədə malik ola bilməsi, 

pedaqoji stajı və s. ilə bağlıdır. 

Təcrübə göstərir ki, heç də bütün sinif rəhbərləri yüksək ünsiyyət tərzlərinə malik ola 

bilmirlər. Onlar istəsələr də belə bu sahədə yüksək müvəffəqiyyətlər əldə edə bilmirlər. Bu isə 

bəzən onu necə qura bilmək bacarığının olmamasından, yəni bu sahədə peĢəkarlığın aĢağı 

səviyyədə olmasından irəli gəlir. 

Pedaqoji ünsiyyətin normal getdiyi bir sinifdə, qrupdavə kollektivdə tədrisin yüksək 

səviyyədə olması, Ģagirdlərin fənn maraqlarının dərinliyi, idarəetmənin uğurla getməsi və 

sinif rəhbəri – Ģagird münasibətlərində qarĢılıqlı anlaĢma, sevgi özünü göstərir. Belə siniflərdə 

və qruplarda sinif rəhbəri – Ģagird münasibətləri cansıxıcı, yeknəsəq, quru rəsmiyyətçilik 

hökm sürdüyü siniflərdən və qruplardan fərqli olaraq, qarĢılıqlı hörmət, iĢgüzarlıq, səmimiy-

yət üzərində qurulur və pedaqoji prosessinif rəhbəri – Ģagird əməkdaĢlığından faydalanır. Qar-

Ģılıqlı hörmət, mehribanlıq, xeyirxahlıq, Ģagirdin Ģəxsiyyət kimi qəbul edilməsi, onlara qarĢı 

diqqət, qayğı və s. keyfiyyətlər pedaqoji dəyərlər səviyyəsinə yüksəlir və bunlar pedaqoji pe-

Ģəkarlığın alətinə çevrilir. 

Pedaqoji ünsiyyət ona peĢəkarcasına, səriĢtəli yanaĢma tələb edir. Ona yiyələnmək sinif 

rəhbərinin (müəllimin) bir təhsilverən, tərbiyəçi kimi nüfuzunu yüksəltməklə yanaĢı, pedaqoji 

prosesin məhsuldarlığına da müsbət təsir göstərir. 
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З.З.Гейдарова 

Мотивы педагогического общения в деятельности классного руководителя 

Резюме 

 

В статье определено, что эффективность общения между учителем и учеником во многом 

зависит от профессионализма классного руководителя, от ряда его способностей и умений. 

Классный руководитель, в своей педагогической деятельности сталкиваясь с учениками 

разного характера и темперамента должен обладать способностью индивидуального подхода, 

индивидуального общения с каждым из них.  

Выяснено, что педагогическое общение требует профессионального, грамотного подхода. 

Научиться этому не только повышает репутацию классного руководителя (учителя) как 

педагога и воспитателя, а также положительно влияет на производительность педагогического 

процесса. 

 

Z.Z.Heydarova 

Pedagogical society motivies in activity of form master 

Summary 

 

Article defines, that the effectiveness of teacher-student communication depends largely on the 

professionalism of the classroom manager, as well as his ability and abilities. The form master must 

have individual interpersonal skills, individual approach capabilities, as he faces different pupils with 

different temperament in his pedagogical activity. 

It is clear that pedagogical communication requires a professional, competent approach to it. 

Learning to have a positive effect on the productivity of the pedagogical process, as well as improving 

the reputation of form master(teacher) as an educator, educator. 
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DƏRSDƏ TƏLĠM MODELĠNĠN QURULMASI PROBLEMĠ ĠLƏ BAĞLI 
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Мялум олдуьу кими, мювъуд педагожи ядябиййатда дярсин гурулушу, дярсин типляри вя с. 

ятрафында мцбащисяляр эедир. Мясялян, академик М.М. Мещдизадя дейир ки, “дярсин 
гурулушуну онун мярщяляляри дейил, компонентляри - дидактик вязифяси, тядрис материалларынын 
мязмуну, методик прийомларын системи тяшкил едир. Мясялянин беля гойулушу елми практик 
мянасыны итирмяся дя, бу, дярсин мярщяляли гурулушундан имтина етмяйя щеч бир ясас вермир, 
щям дя дярсин компонентляри олан тялимнин мязмуну да, методлары да ямяли шякилдя мящз 
онун (дярсин) щямин мярщяляляриндя йериня йетирилир” (3, s.19). Бу фикрини ясас эютцряряк 
академик М.М. Мещдизадя юзц дярсин гурулушуну беля шярщ едир: “Дярсин гурулушу дедикдя 
биз, онун структурасыны, ардыъыллыьыны, мярщяляляри арасындакы нисбяти вя щямин мярщялялярин 
бир-бирини шяртляндирмясини баша дцшцрцк” (3, s.19). 

Бизим гянаятимизя эюря, игтибас эятирилян тярифин щям мянтиги, щям дя дольунлуг 
ъящятдян мцяййян тясщищя ещтийаъы вардыр. Беля ки, яввяла, “гурулуш” вя “структура” ейни 
анлайыш олдуьундан “дярсин гурулушу дедикдя биз онун структурасыны... баша дцшцрцк” 
(садяляшдирсяк, “гурулуш дедикдя гурулуш баша дцшцрцк”) ъцмляси охуъуйа бир шей вермир, 
мянаны ачмыр; йяни мянтиг дили иля десяк, тяриф дювр едир. Щалбуки, тяриф дювр етмямялидир. 
Одур ки, ъцмля “дярсин гурулушу, йахуд структурасы дедикдя…” шяклиндя башланмалы иди. 

Икинъиси, бизъя, дярсин гурулушу (структурасы) “онун мярщяляляри арасындакы нисбяти”, 
йахуд “мярщялялярин бир-бирини шяртляндирмясини” йох, бир-бири иля ялагяли олан ардыъыл мярщя-
лялярин ъямини ящатя едир. Чцнки мярщяляляр дярсин тяркиб щиссяляридир вя бунларын арасында 
нисбят, шяртляндирмя аз, йахуд чох, йахшы, йахуд пис ола биляр вя бундан асылы олараг дярсин 
кейфиййяти, нятиъяси йахшы вя йа пис олар, лакин дярс дярслийиндя галар; анъаг мярщялялярин - 
тяркиб щиссяляринин юзляри вя онларын арасында ялагя олмаса, дярс дя олмаз. Демяк, дярсин 
гурулушунун бцтювлцйц, мювъудлуьу цчцн щялледиъи шярт - нисбят вя шяртляндирмя дейил, бир-
бириля сых ялагядар олан ардыъыл мярщялялярин тяркиб щиссяляринин ъямидир. Нящайят, 
компонентсиз дярс олмур. Мцяййян компонентляр (мясялян, дярсин мязмуну, мягсяди, 
вязифяси, цсуллары вя с.) дярсин мяьзини, башлыъа мащиййятини тяшкил етдийиндян, гурулуша да 
щялледиъи тясир эюстярир. Одур ки, бцтцн бу ясас ъящятляр (йяни мярщялялярин тяркиби, ардыъыллыьы 
ялагяси вя с. компонентляр) дярсин гурулушуна верилян тярифдя щюкмян юз яксини тапмалыдыр. 
Йухарыдакы тярифдя ися бунлар йохдур. 

Академик М.М.Мещдизадя - 1989-ъу, илдя Республика елми-практик конфрансында етдийи 
мярузядя дярсин гурулушу щаггында данышаркян демишдир ки, бу (дярсин гурулушу) онун типи 
иля, мязмуну ilə, бир дя ясас дидактик мягсяди иля мцяййян едилир вя щяр дярс типинин гурулу-
шунда апарыъы елемент (цнсцр), йахуд мярщяля ясас дидактик мягсядин щялл олундуьу цнсцр, 
йахуд мярщялядир” (4, s.8). Бу фикирлярля ялагядар ики гейди нязяря чатдырмаг йериня дцшярди: 

1. Вахты иля дярсин тяснифатында дидактик вязифяни ясас эютцрян мцяллиф бурада дидактик 
мягсяди юн плана чякир (бу даща дцзэцндцр). 2. Тяяссцф ки, йеня дя дидактик мягсяд – йеэаня 
мягсяд кими эютцрцлцр, тярбийяляндириъи вя инкишафетдириъи мягсядляринся щеч ады да чякилмир” 
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Академик М.И.Махмутовун монографийасында “Цмумиййятля структура нядир?” суалы 
гойулса да, мцяллиф юзц бу məfhuma konkret бир тяриф вермир. О щямин, суал щаггында, 
Н.И.Кондаковун (5) вя В.В.Быковун (11) китабларындан ситат эятирир, Быковун вердийи тярифин 
дярсин гурулушуна йахын олдуьуну гейд едир (1, s.181). Щямин тяриф ися белядир: “структура де-
дикдя, обйектин фяалиййят эюстярдийи просесдя мейдана чыхан тяркибин цнсцрляри арасында гар-
шылыглы тясирлярин мцхтялиф вариантлары баша дцшцлцр” (12, s.4). Бу тярифин ардынъа M.Ġ.Махмутов 
йазыр ки, дярс ардыъыллыгла щялл олунан дидактик вязифялярдян вя онларын щялли цсуллары, 
прийомлары вя васитяляри системиндян ибарят олдуьу цчцн бу тярифи дярсин гурулушуна шамил 
етмяк олар (1, s.181). 

Мцяллифин бу сюзляриндян айдын олур ки, о, дярсин гурулушу цчцн мярщялялярин тяркибини, 
бу мярщялялярин арасындакы ардыъыллыьы вя ялагяни дейил, йухарыда М.М. Мещдизадядян эятирил-
миш игтибасда дейилдийи кими, дярсин дидактик вязифясини вя дярсдя тятбиг едилян “цсулларын, при-
йомларын, васитялярин системини” ясас эютцрцр. Бизъя, яввяла, прийомлар цсулларын тяркибиндя 
тятбиг едилдийи цчцн бу ъцмлядя онлары (йяни цсуллары вя прийомлары) йанашы, щямъинс ъцмля 
цзвц кими ишлятмяйя ещтийаъ йохдур. Диэяр тяряфдян, дярсин гурулушундан данышаркян онун 
мярщялялярини нязяря алмамаг олмаз. Одур ки, биз бу бахымдан Махмутова ирад тутмагда 
щаглыйыг. 

Н.А. Сорокинин “Дидактика” китабында гейд едилир ки, “дярсин гурулушу анлайышына - 
дярсин тяркиб щиссяляринин нисбяти, ардыъыллыьы вя гаршылыглы ялагяси дахилдир” (6, s.177). 

Й.Й. Голанта эюря, дярсин структурасы – “онун щиссяляринин мющкям, ъидди системидир” 

(7, s.16). Бу тярифляр ясасян дцзэцн олса да, охуъуда мясялянин мащиййяти щаггында эениш 
тясяввцр доьурмур, чцнки чох гысадыр. Щямин сюзляри алманъадан рус дилиня тяръцмя олунмуш 
“Дидактика” китабындакы тяриф щаггында да демяк олар. Щямин тяриф белядир: “Дярсин 
структурасыны онун айры-айры щиссяляринин дахили ялагяси вя ардыъыллыьы тяшкил едир” (8, s.311). 

Дярсин гурулушу щаггында нисбятян айдын тясяввцр В.А.Онишшукун китабында верилмиш-
дир: “Дярсин структурасы анлайышына цч яламят дахилдир: тяркиб (дярс щансы елемент, йахуд мяр-
щялялярдян ибарятдир), ардыъыллыг (бу елементляр мяшьялядя щансы ардыъыллыгла верилир) вя ялагя 
(онлар юз араларында неъя ялагялянир)”(9, s.52). 

Анъаг бу тярифдя дя натамамлыг вар. Беля ки, дярсин ясас компонентляриня бурада да 
тохунулмур. Щалбуки, Казансевин щаглы йаздыьы кими, дярсин компонентляри “бирликдя эютц-
рцлмякля щяр бир дярсин типи (вя демяли, гурулушу да) мцяййянляшдирилир” (10, s.111). 

Башга китаб вя дярсликлярдя дя дярсин гурулушуна даир верилян мялумат йухарыда гейд 
олунан тярифляр сяпэисиндядир. 

Фикримизъя, щямин тярифлярдяки ясас чатышмазлыг мясяляйя биртяряфли йанашмагда юзцнц 
эюстярир: бязиляри дярсин гурулушуна аид тярифи онун мярщяляляри иля, башгалары дярсин дидактик 
вязифяси, цсул вя васитяляри кими компонентляри иля мящдудлашдырырлар. Яслиндя ися дярсдя 
бунларын щамысы олур, юзц дя комплекс щалында олур. Буна эюря дя дярсин гурулушуна щям 
онун мярщяляляринин ъями, щям бу мярщяляляр арасындакы ардыъыллыг вя ялагя, щям дярсин 
мярщяляляриндя щялл олунан конкрет мягсяд вя вязифяляр, щям истифадя едилян цсул вя 
васитялярин системи, щям дя шаэирдлярин йаш хцсусиййятляринин нязяря алынмасы дахилдир. Бизъя, 
дярсин гурулушуна верилян тярифдя бцтцн бу яламятлярин щамысы юз ифадясини тапмалыдыр. Якс 
щалда, тяриф натамам олар. 

Дярсин гурулушунун мцяййянляшдирилмясиня эялдикдя бу, нисбятян мцряккяб мясялядир. 
Мцяллимин дярси тяшкил едиб апармасында ялдя етдийи наилиййятляр хейли дяряъядя мящз онун 
методики ъящятдян дцзэцн мцяййянляшдирилмясиндян асылыдыр. Щамыйа мялумдур ки, дярсин 
гурулушу, дярсин типиня, онун мязмунуна вя ясас дидактик мягсядиня уйьун мцяййян едилир. 
Дярсин гурулушу анлайышына “цч яламятин”: тяркиб (дярс щансы елементлярдян, йахуд мяр-
щялялярдян тяшкил олунур), ардыъыллыг (бу елементляр щансы ардыъыллыгла мяшьяляляря дахил едилир), 
ялагя (юз араларында онлар бир-бириля неъя ялагялидир) дахил едилмяси фикри иля дя разылашмамаг 
олмаз. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир дярс типинин гурулушунда апарыъы елемент, йахуд 
мярщяля ясас дидактик мягсядин щялл едилдийи мярщялядир. Щяр бир дярс типинин гурулушунда 
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тякрар олунан мярщяляляр дя вардыр. Бязи мцяллимляр дярси йени материалын изащындан башлайыр, 
верилян йени биликлярин мющкямляндирилмясини əvvəlki дярс цзря тапшырыгларын йохланылмасы иля 
ялагяляндирирляр. Тяърцбядя сцбут едилмишдир ки, яввялъядян алынмыш биликлярин ашкара чыхарылма-
сы вя тякмилляшдирилмяси йени материалын фяал сурятдя мянимсянилмяси вя мющкямляндирилмяси 
иля бирляшдириляндя мцряккяб дярсин сямяряси ящямиййятли дяряъядя артыр. 
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Г.В.Гусейнова  

Рассуждении в связи с проблемой создания на уроке модели обучения 

Резюме 

 

В статье исследованы уроки с точки зрения современных требований и обобщены 

отношения к общей модели обучения. Далее дана общая модель урока и приведены научно-

педагогические доводы, и показаны образцы постановок нескольких уроков. В статье также 

приведена ясность требованиям современного урока. Данная статья необходима для ученых-

исследователей, учителей практики, студентов. 
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Thinks on problem of construction of education models at lesson 

Summary 

 

In article lessons are analyses on the basis of modern education, researched the common model 

of teaching and investigated from the scientific-pedagogical point of view and lighted some lessons 

models. In article researched the modern characteristics for contemporary lesson. Article would be 

useful for practice-teachers, scientific researchers and students. 
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MÜASĠR SOSĠAL MÜHĠTDƏ UġAĞIN MƏKTƏBƏ HAZIRLANMASININ  

BAġLICA CƏHƏTLƏRĠ 

 
Açar sözlər: tərbiyə, təfəkkür, oyunlar, səhnəciklər, məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri. 
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учреждения. 
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Hər bir ailədə körpə dünyaya gəlir, böyüyür, məktəbə gedir. Onun bu gününü hər bir va-

lideyn səbirsizliklə, ürək çırpıntıları ilə gözləyir. Hər bir uĢağın ən parlaq, həyəcanlı, kövrək 

anları və yüksək əhval-ruhiyyəsi bu günlə bağlıdır. Bununla Ģəxsiyyətin formalaĢmasının yeni 

və çox məsuliyyətli mərhələsi baĢlanır. Bu ilk addımın uğurluluğu məktəbəqədərki dövrdə 

valideynlərin öz övladlarının təlim-tərbiyəsi ilə necə məĢğul olmalarından asılıdır. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, valideynlərin pedaqoji hazırlığının və pedaqoji biliklərə ehti-

yaclarının səviyyəsi müxtəlifdir: yüksək səviyyəli pedaqoji hazırlığa malik, qismən hazırlığı 

olan və heç bir hazırlığı olmayan valideynlər var. Təcrübə göstərir ki, nəinki pedaqoji hazırlı-

ğı olmayan, hətta hazırlıqlı valideynlərin bir qismi uĢaqların tərbiyəsi üzrə biliklərə ehtiyac 

hiss edirlər. Onları düĢündürən uĢağının sağlamlığının təmin edilməsi, təlim əməyinin, 

yaradıcı fəaliyyətinin, boĢ vaxtının təĢkili, bütövlükdə Ģəxsiyyət kimi formalaĢdırılmasıdır. 

Valideyn, həmçinin tərbiyəçi pedaqogika və psixologiya elmləri tərəfindən toplanmıĢ 

nəzəri biliklər sisteminə az-çox yiyələnməli və uĢaqla ünsiyyətində onu rəhbər götürməlidir. 

UĢaqlarda ilkin ictimai əlamət və keyfiyyətlərin yaranmasında ailə baĢlıca rol oynayır. 

UĢaqların tərbiyəsi yalnız valideynlərin Ģəxsi iĢi olmayıb, həm də ictimai vəzifədir. Belə ki, 

Ģəxsiyyətin qiyməti həmiĢə onun cəmiyyət üçün əhəmiyyəti ilə müəyyən edilir. Ona görə 

müstəqil Azərbaycan dövləti də ailəyə böyük əhəmiyyət verir və ona qayğı ilə yanaĢır. UĢağın 

müvəffəqiyyətlə tərbiyə olunması üçün məhəbbət və qayğı ilə yanaĢı, ailənin ümumi mik-

roiqlimi də mühüm rol oynayır. 

MüĢahidələrimiz göstərdi ki, I sinfə gələn uĢaqların təxminən 40-41 faizi uĢaq bağçala-

rında ictimai tərbiyə görənlərdir. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri uĢağın sonrakı inkiĢafın-

da, onun qabiliyyətinin, sosial əhəmiyyətli keyfiyyətlərinin formalaĢmasında mühüm rol oy-

nayır. Son dövrlərdə uĢaq bağçası tam mənası ilə məktəbin astanası olmaqla uĢağın idraki və 

yaradıcı qabiliyyətini inkiĢaf etdirir. Çox təəssüf ki, məktəbə gələnlərin xeyli hissəsi yalnız 

ailə hazırlığını görür. Ona görə də valideynlər, xüsusilə gənc valideynlər yalnız pedaqoji, 

psixoloji biliklərə yiyələnməklə kifayətlənməməli, həm də əldə etdikləri bilikləri Ģəxsi təcrü-

bələrində tətbiq etməyi, övladı ilə davranıĢına nəzarət etməyi öyrənməlidirlər. 

UĢağın məktəb təliminə hazırlığından söz düĢəndə, adətən, valideynlər, həmçinin 

tərbiyəçilər onun çoxlu məlumata, saysız-hesabsız informasiya ehtiyatına malik olması kimi 

qəbul etmiĢlər. UĢaq çoxlu Ģer, nağıl, tapmaca bilirsə, dil-dil ötürsə, ―Yerin altını da üstünü də 

bilir‖sə, deməli, əqli cəhətdən inkiĢaf edib. Bu gün həmin anlayıĢ məzmununu dəyiĢmiĢdir. 

Ġndi əqli inkiĢafın səviyyəsi uĢağın müstəqil müĢahidə, araĢdırma aparma, müqayisə etmə, 

mühakimə yürütmə, dediyini sübuta yetirmə, əqli nəticəyə gəlmə bacarığı ilə ölçülür. 

Təəssüratın çoxluğu uĢaqları yora bilər. Ġnformasiya və biliklərin uĢağın fikri fəaliyyətinin 

nəticəsi olması isə onları yeni axtarıĢlara həvəsləndirir. Ġndi uĢaqlara informasiya verməkdən 
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daha çox öyrənməyi öyrətmək tələb olunur. Ġlk addımlardan müstəqillik onların yaradıcı Ģəx-

siyyət kimi formalaĢmalarına təkan verir. 

Bu məqsədlə hər bir addımda uĢaqlara düĢünməyi, mühakimə yürütməyi tələb edən su-

allar vermək, problem situasiya yaratmaq məsləhətdir. UĢaq düzgün cavab verəndə ―Nə üçün 

belə düĢünürsən?‖, ―Bunu nədən bildin?‖ ―Daha necə deyə bilərsən?‖ və s. kimi suallarla 

onun zehnini fəaliyyətə gətirmək lazımdır. Sadə bir misal: uĢağa kağızdan, tikinti materialla-

rından, konstruktor dəstindən müxtəlif Ģeylər quraĢdırmağı öyrətmək lazımdır. Nümunəyə gö-

rə quraĢdırmaq yarımmüstəqil xarakterli faəliyyətdir. YaxĢı olar ki, verilmiĢ Ģərtə görə qrup-

laĢdırmaq tələb edilsin. ―Kubiklərdən elə qaraj tik ki, sənin maĢınlarının ikisi yanaĢı girib çıxa 

bilsin‖. O qarajı tikib qurtardıqdan sonra iĢi hansı ardıcıllıqla görməsi, nə üçün məhz bu 

ardıcıllıqla görməsi xəbər alınmalıdır. Bu, uĢağı yaradıcı təfəkkürə, fikri fəallığa təhrik edir. 

UĢağın intellektual inkiĢafı hər addımda onun müstəqilliyini tələb edir. UĢağa hər Ģeyi 

hazır təqdim etmək, sual verdikdən sonra fikirləĢməyə imkan verməyib kömək göstərmək 

onun müstəqilliyini boğur. UĢağa həddən artıq nəzarət onun məsuliyyətini azaldır. A.S.Maka-

renko yazmıĢdır: ―Əgər uĢağı həmiĢə ―pedaqoji kəndirdə‖ tutub saxlasaq tərbiyə üçün çox 

vaxt tələb olunar. Daim himayəçilik, valideynlik qayğısı onun iradəsini iflic edir. Elə tərbiyə 

yalnız zərər verir, o qeyri-fəal və zəif iradəli adamlar formalaĢdırır‖ (5, s.162). UĢağa kömək 

nə qədər çox olarsa, uĢaqla iĢləyərkən valideyn nə qədər fəal olarsa, nəticə o qədər pis olar. 

UĢaq körpəlikdən öz gücünə inanmalı, Ģəxsi məsuliyyət anlayıĢına yiyələnməli, kimsədən 

kömək gözləmədən öz sözünü deməyə çalıĢmalıdır. Bunu nəzərə alaraq valideyn uĢaqla 

məĢğul olarkən onun fəaliyyətinə rəhbərliyin üç növü olduğunu unutmamalıdır:  

1. UĢaq valideynin (yaĢlının) fəaliyyətini əks etdirir; valideyn hər Ģeyi necə yerinə 

yetirəcəyini incəliklərinə qədər izah edir, uĢaq sadəcə olaraq onu yamsılayır. 

2. UĢağın fəaliyyəti yaĢlı ilə eyni vaxtda (sinxron) yerinə yetirilir. Hər kəs ayrıca iĢləyir 

(məsələn, plastilindən fiqur düzəldir), nəticəni tutuĢdururlar. Bəzən birgə yerinə yetirirlər. 

3. UĢaq daha fəal axtarıcılıq situasiyasına salınır. TapĢırıq tam müstəqil yerinə yetirilir. 

Bacarmadıqda valideyn ikinci yola qayıdır. 

UĢağın məktəbə intellektual hazırlığı geniĢ mənada onun psixi hazırlığı ilə bağlıdır. 

UĢağın intellektual səviyyəsi onun hiss orqanlarının inkiĢafından asılıdır. Hələ erkən onun 

diqqətini müxtəlif əĢyalardan hazırlanmıĢ müxtəlif ölçüdə, formada, rəngdə əĢyalara yönəlt-

mək, görmə, eĢitmə, lamisə duyğularını inkiĢaf etdirmək lazımdır. Məlumdur ki, dinləmək 

eĢitmək, baxmaq isə görmək demək deyil. Adətən, ən maraqlı bir bədii əsəri oxuyan valideyn, 

tərbiyəçi ―BaĢa düĢdünmü?‖ deyə soruĢanda uĢaq ―bəli‖ deyə dillənir, lakin əsərdən nə isə 

xəbər alınanda cavab verməkdə çətinlik çəkir. Bəzən bədii parçada söhbətin nədən getdiyini 

bilmir. Nə üçün? Çünki onun diqqəti tamamilə baĢqa sahəyə yönəlib. Onu bədii əsər yox, 

yoldaĢları ilə oynamaq, yoldaĢında qalmıĢ qələmi almaq, televizora baxmaq, meyvə yemək, 

Ģəkil çəkmək düĢündürüb. Tərbiyəçinin göstərdiyi əĢyaya diqqətlə baxdığı halda, divardakı 

baĢqa əĢya Ģəkilləri, yoldaĢının hərəkətləri onun diqqətini cəlb etdiyindən tərbiyəçinin 

göstərdiyini qavramır. Ona görə də uĢaqların eĢitmə və görmə duyğularının inkiĢafına diqqət 

yetirilməlidir. Bunsuz əqli inkiĢaf mümkün deyil. 

Gözlərini həyata yenicə açan uĢağın əĢya və hadisələr haqqında məlumatlara yiyələn-

məsi onun üçün sanki bir kəĢfdir. ĠkiyaĢlı hər Ģeyi öyrənməyə həvəs göstərir. Bu, uĢağın daxi-

li tələbatına, bilik əldə etməkdə inadkarlığa çevrilir. UĢağın tanıĢ olma səyi öyrənməyə ehti-

yacdan irəli gəlir. Onda hər Ģeyə nüfuz etmək arzusu yaranır. Valideyn, tərbiyəçi uĢaqda baĢ 

qaldırmıĢ maraq və meyli öyrənməli, istiqamətləndirməli, inkiĢaf etdirməlidir. 

Məktəbə gedəcək uĢaqlarda fantaziyanın inkiĢafına da diqqət yetirilməlidir. AltıyaĢlılar-

da fantaziyanın ilk rüĢeymləri və onunla bağlı fantastik yaradıcılıq qabiliyyətləri özünü büru-

zə verir. UĢaqları sehirli nağıllar aləmindən yavaĢ-yavaĢ bu günün elmi-texniki həqiqətlərinə 

yaxınlaĢdırmaq lazımdır.  
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Tədqiqat nəticəsində müəyyənləĢdirdik ki, uĢağın məktəbə hazırlıq səviyyəsinin öy-

rənilməsi müasir dövrün ən mühüm tələblərindən biridir. Ona görə də ibtidai sinif müəl-

liminin ilk mərhələdə məqsədi uĢaqların məktəbə intellektual hazırlığının səviyyəsini öyrən-

məkdən, hər bir uĢaq haqqında müəyyən qənaətə gəlməyin yollarını müəyyənləĢdirməkdən 

ibarət olmalıdır. 

Təlim strategiyasını düzgün seçmək və uĢağa məhz nələri öyrətmək lazım gəldiyini 

müəyyənləĢdirmək üçün atılmalı ilk addım onun inkiĢaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsidir. 

UĢağın inkiĢaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, baĢqa sözlə, testləĢdirilməsi prosesi, 

valideynlərin bir çoxunda həyəcan doğurur. Onlar qorxurlar ki, birdən uĢaq düzgün cavab 

verməz, biabır olarlar. Yaxud uĢaq pisikər, qorxar. 

Bütün bunlara baxmayaraq övladı geridə qalan hər bir valideyn onun nələri bildiyini, 

nələri bilmədiyini, nələri bacardığını, nələri bacarmadığını bilmək istəyir. Onlar uĢağı 

haqqında çox informasiya əldə etmək və onun nöqsanlarını aradan qaldırmaq istəyirlər. 

Pedaqoqlar, psixoloqlar tərəfindən uĢağın inkiĢaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 

valideynlərin, tərbiyəçilərin gözlərini açır, uĢağın Ģəxsiyyətini güclü və zəif cəhətlərini, 

qarĢıya çıxan çətinlikləri görməyə və onları aradan qaldırmağa yönəldir. Qiymətləndirmə 

valideynə düĢünmək, araĢdırma aparmaq üçün qida verir. 

Son illərdə ―pedaqoji diaqnostika‖ anlayıĢı da təhsil sisteminə ayaq açmıĢdır. Pedaqoji 

diaqnostikanın məqsədi uĢaqların məktəb təliminə, xüsusilə savad təliminə və riyaziyyatın 

mənimsənilməsinə nə dərəcədə hazırlanmalarını, sosial vəziyyətini müəyyənləĢdirməkdir. 

Pedaqoji diaqnostika hər bir uĢağın təlim materialını mənimsəmə səviyyəsini öyrənir, təlim 

tapĢırıqlarını yerinə yetirmələri üçün fərdi yanaĢmadan istifadə olunur. 

Diaqnostika aparmağa alıĢmıĢ tərbiyəçi, valideyn bir halda uĢağın məktəbə daxil olma 

vaxtını gecikdirməyi, digər halda daha qabiliyyətli uĢaqları müəyyənləĢdirməyi, üçüncü halda 

uĢağa yanaĢma tərzini, uĢaqla təlimin təĢkili qaydasını müəyyənləĢdirməyə çalıĢır. Hər hansı 

halda uĢağın hazırlığı, imkanları, diqqət yetirilən zəif cəhəti, istinad olunmalı qüvvətli yeri 

müəyyənləĢdirməyə imkan verir. 

UĢağın məktəbə hazırlığını yalnız onun yerinə yetirdiyi tapĢırığın nəticəsi ilə ölçmək 

düz deyil. Bu nəticəyə ümumi təsəvvürün fonunda baxmaq, aĢağıdakıları nəzərə almaq 

lazımdır: sərbəstdir, həvəslə əlaqəyə girir, ünsiyyət saxlayır (sıxılır, utancaqdır, qapalıdır); 

nitqi sərbəstdir, lüğət ehtiyatı zəngindir, yanlıĢ söz və ifadə iĢlətmir (hıqqana-hıqqana danıĢır, 

fikrini ifadə etmək üçün lazımi söz tapa bilmir, dialektizmlər, rus dilinə məxsus sözlər 

iĢlədir); fikrini rabitəli, sərbəst ifadə edə bilir (qırıq-sökük, məzmunsuz ifadə edir); baĢqalarını 

dinləyə bilir, mahiyyətini anlayır (baĢqalarını dinləyə bilmir, dolaĢıqlıq, diqqətin yayınması 

nəticəsində gec anlayır); sürətlə, ardıcıl, uzun müddət fəal iĢ görə bilir (ləngdir, fasilələrlə, 

yarı-yarımçıq iĢ görür); tapĢırıqla maraqlanır, ona məsuliyyətlə yanaĢır (maraq göstərmir, 

laqeyddir, məsuliyyətsizdir) və s. 
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А.Р.Гусейнзаде 

Основные черты подготовки детей к школьному обучению  

в современном социальном обстановке 

Резюме 

 

В статье показано, что подготовка детей в школу являясь многонаправленным процессом 

зарождает необходимость соблюдения определенных педагогических требований. В этом 

процессе необходимо обратить особое внимание на самостоятельность и интеллектуальное 

развитие ребенка. Определено, что это развитие связано с умственной зрелостью ребенка, 

которое возможно достигнуть параллельным развитием чувств слуха и зрения. 

Статьей могут пользоваться воспитатели детского сада, учителя начальных классов и 

исследователи.  

 

A.R.Huseynzade 

About the basic directions of preparing of children to school edication 

Summary 

 

In article, showed that, preparing of children to school is a variousdirectly process, which is 

doinq necessary oə some pedagogical issues. In this process i tis important to have special kindness to 

the sustainable intellectual development of a child. Has been determined that, this deverlopment is 

relation with the braing progress of a child, which is possible to have a parallel deverlopment of 

sensory of seeing and hearing. 

This article is used by the teachers childhoods, also pedagogs if primary classes and investigations. 
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ĠDMANÇININ PSĠXOLOJĠ HAZIRLIĞINDA (ÖZÜNƏ ĠNAM)  

ĠRADĠ KEYFĠYYƏTĠN PROQNOZLAġDIRILMASININ TƏDQĠQĠ 

 
Açar sözlər: hazırlığın növləri, psixoloji hazırlıq, özünə inam, fiziki keyfiyyətlər, fiziki tərbiyə, idmanda 

psixoloji hazırlıq, psixologiya. 

Ключевые слова: виды тренировок, психологическая подготовка, уверенность в себе, физические 

качества, физическое воспитание, психологическая подготовка в спорте, психология. 

Key words: types of training, psychological training, self-confidence, physical qualities, physical 

education, psychological training in sports, psychology. 

 

 Ġdman psixologiyası psixologiya elminin bir istiqaməti olub onun dərindən 

araĢdırılmasını və qanunauyğunluqlarını öyrənir. Ġdman psixologiyası 20-ci əsrin 60-70-ci 

illərindən inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır. Buna qədər isə idmançıların psixoloji vəziyyətindən 

yeni məlumatlar toplanılırdı. Sözsüz ki, bu məlumatlar idmançıların yarıĢ qabağı və yarıĢ 

sırasında müĢahidəsi hesabına formalaĢırdı. Sosioloqlar və psixoloqların birlikdə apardığı 

araĢdırmalar onu sübut edirdi ki, təklikdə görülən hazırlıq qrup Ģəkilində görülən hazırlıqdan 

daha effektiv olur və buda yarıĢ zamanı idmançıya böyük tövhələr verir. Psixoloqlardan 

N.F.Suvarova, B.A.Vyatkin və Q.Y.Valınkina öz araĢdırmalarında belə nəticəyə gəlmiĢlər ki, 

idmançıların psixoloji sabitliyinin pozulması, bəzən pataloji hala gətirib çıxaran həddindən 

artıq yüklənmələr idmançılarda məĢqlərin sayının azalmasına bəzən isə idmançıların 

ümumiyyətlə idmandan kənarlaĢması ilə nəticələnir. Buda idmançılarda aqressiyaya və özünə 

inam qabiliyyətinin itirilməsi ilə müĢahidə olunur. Bunun həll yolu kimi psixoloq 

E.A.Kulakov göstərirki idmançıların bədənində baĢ verən pataloji və psixoloji dəyiĢikliklər 

vaxtında aĢkar edilib aradan qaldırıldıqda və əlavə profilaktik tədbirlər görüldükdə nəinki 

idmançının idmandan kənarlaĢması prosesi baĢ verər əksinə idmançı daha böyük nəaliyyətlər 

əldə edər və yeni böyük uğurlar qazanar. Bunun üçün həm təlimçilər həmdə məĢqçilər 

bilməlidir ki, idmanda böyük nəaliyyətlərin əldə olunmasının baĢlıca Ģərti təlim-tərbiyə, 

yarıĢlara hazırlıq səviyyəsi və daxili psixoloji sabitlikdən irəli gəlir. Təlim-tərbiyə və psixoloji 

sabitlik təkcə pedaqoji prinsiplər ilə deyil həmdə psixoloji cəhətdən əsaslandırılmıĢ metod və 

üsullardan istifadə etməklə konkret idmançının psixoloji sabitliyinə və əsəb sisteminə 

uyğunlaĢdırılmıĢ fərdi formada hazırlanmalıdır. 

Bura qədər deyilənlər bir daha bizə sübut edirki idmançıların yüksək performans göstər-

məsində məĢqçilər ilə yanaĢı psixoloqlarında böyük rolu və zəhməti vardır. Lakin təəssüflər 

olsun ki, psixoloji hazırlıq deyəndə onun məzmunu heçdə hamı tərəfindən birmənalı 

qarĢılanmır. Bu termin əvvəllər idman sahəsində az iĢlənsədə mövcud ədəbiyyatların təhlili və 

araĢdırılması zamanı öyrəndik ki, bu termin ilk dəfə 1956-cı ildə istifadə olunub. 

Psixoloji hal və iradi keyfiyyət anlaĢı təlimçinin, məĢqçinin və menecerin yarıĢ zamanı 

vacib olan psixi proseslərin və Ģəxsi keyfiyyətlərin formalaĢması üçün geniĢ fəaliyyəti 

nəzərdə tutur. Aparılan araĢdırmalar bir daha sübut edirki psixoloji hazırlıq həmdə fiziki, 

xüsusi, nəzəri, taktiki və texniki hazırlıqların effektivliyinə müsbət təsir edən vacib amillərdən 

biridir. Təəssüflər olsun ki, bu zaman idmançının ümumi hazırlığında və psixoloji 

hazırlığında məĢqçinin pedaqoji fəaliyyəti və ustalığı diqqətdən kənarda qalır. A.Popov öz 

əsərlərində qeyd edir ki: Çox nadir hallarda psixoloji və iradi keyfiyyət hazırlıqları dedikdə 

həm də idmançının psixoloji hazırlıq məsələlərini həll edən məĢqçinin pedaqoji fəaliyyəti 
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nəzərdə tutulur. Burada qeyd etmək olar ki, pedaqoji fəaliyyətdə məĢqçinin psixoloji biliklərə 

malik olması idmançının psixoloji hazırlığının yüksək səviyyədə təĢkil olunmasının əsas 

Ģərtlərindən biridir. Məhz burada psixoloji hazırlıqda özünə inam iradi keyfiyyətinin önəmini 

qeyd etmək olar. 

Psixi hazırlıq idmançını məĢq prosesinə və yarıĢa hazırlayan əsas hazırlıq halətidir. 

Psixoloqlar onuda qeyd edirlər ki, psixoloji hazırlıq idmançının yarıĢa ümumi hazırlığının bir 

hissəsidir. Bu zaman məĢqçi və təlimçinin məĢq və yarıĢ prosesinin planlaĢdırılması zamanı 

psixi hazırlığa ayrılan vaxtda böyük önəm daĢıyır. Dahi V.Q.Sivitski öz araĢdırmalarında 

yazır ki, qələbə qazanan idmançı məĢqdə güc tələb edən bütün tapĢırıqları yerinə yetirib ancaq 

öz psixotrenniqi ilə psixoloji hazırlıq barədə məĢğul olmayıb. Bu zaman qələbə qazanan 

idmançı öz fiziki hazırlığında irəli getsə də, psixoloji hazırlığında müsbətə doğru heçbir 

irəliləyiĢ olmayıb. Çünki fiziki yüklənmə idmançılara iradi səy, diqqətin mərkəzləĢdirilməsi-

ni, vestibülyar sabitlik və baĢqa psixi keyfiyyətlərin təzahürünü təĢkil edir. Nəticədə həmin id-

mançının psixoloji vəziyyətində dəyiĢikliklər baĢ verir. Buna görə də fiziki hazırlıq yüksək sə-

viyyədə olmalıdı. Psixoloq A.V.ġaboltasın qeydlərinə əsasən demək olar ki, əgər idmançının 

fiziki hazırlığı nəzərə alınmazsa, onun özünə inam iradi keyfiyyətinin möhkəmləndirilməsinə 

yönələn tapĢırıqlar nəticəsiz qalar. Bu zaman belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, hazırlıq zamanı 

həm fiziki hazırlığın həmdə psixoloji hazırlığın bir-birinə olan nisbəti tapılmalıdır. Belə olan 

halda idmançının motivasiyasının yüksəlməsidə Ģərtləndirilir. Ġdmançının effektivliyinin 

artılması üçün onun həm fiziki həmdə psixoloji hazırlığı nəzərə alınmalıdır. Ancaq belə olan 

halda böyük effekt və böyük nəaliyyətlər əldə oluna bilər. 

Amerikalı psixoloq V.Q.Sivitski izah edir ki, psixoloji hazırlıq idmançının psixakası ilə 

aparılan kompleks tədbirlər planıdır. Məlumdur ki, psixi halın əsas tərkibini əsəb sistemi təĢ-

kil edir. Çünki, əsəb sistemi baĢqa sistemlərdən məsəl üçün əzələ, ürək, qan-damar, nəfəs sis-

temlərindən fərqli olaraq daha həssasdır. Bu zaman qeyd etmək olarki əsəb sistemini və psixi 

halı idarə edərək bütün baĢqa sistemləri koordinasiya etmək olar. Buna görə də yüksək nəti-

cələr göstərmək istəyən idmançıların hazırlığında psixoloji hazırlığı və özünə inam iradi key-

fiyyətini nəzə almamaq mümkün deyil. Bu gün idmançıların psixoloji hazırlığının əsası psixo-

loji hazırlıq konsepsiyasının üzərində durur. A.T.Puni qeyd edir ki, bu prinsipə görə psixoloji 

hazırlıq böyük nəaliyyətlər əldə etmək üçün maneə yox əksinə açılmamıĢ ehtiyat kimi nəzərdə 

tutmaq daha vacibdir. O, öz əsərlərində bu ehtiyatlardan düzgün istifadə olunarsa böyük 

nəaliyyətlərin əldə olunması uğuru qaçınılmaz olar yazılarını qeyd etmiĢdir. Müasir dövrü-

müzdə idman o, qədər böyük sürətlə inkiĢaf edirki güclü idmançların fiziki, texniki və taktiki 

hazırlıqları demək olar ki, eyni səviyyədədir. Belə olan halda onları bir-birindən fərqləndirən 

əsas cəhət psixoloji hazırlıq və özünə inam iradi keyfiyyətinin nə qədər güclü olmasıdır. Təc-

rübələr onu göstərir ki, yüksək texniki, taktiki və fiziki keyfiyyətlərə malik olan idmançıların 

məğlub olunmasıda müĢahidə olunub lakin müəyyən qədər zəif olan idmançıların qələbə qa-

zandığınıda hərkəsə məlumdur. Belə hal yalnız psixoloji hazırlığın və özünə inam iradi key-

fiyyətinin yüksək olması ilə əlaqələndirmək olar. Yüksək motivasiya və özünə inam idmançı-

nın əzmkar ruhunun oyanmasına və yüksək nəaliyyətlər əldə etməsinə gətirib çıxarır. Psixolo-

ji hazırlıq – idmançılarda yarıĢa psixoloji və mənəvi hazırlığın formalaĢdırılması prosesidir. 

Psixi hazırlıq isə idmançıların psixoloji hazırlıq halətidir. Burada 3 hal müĢahidə olunur ko-

manda ilə iĢ, komanda və onun fərdi xüsusiyyətləri ilə iĢ. Göründüyü kimi idmançıların fərdi 

xüsusiyyətləri ayrıca bir psixoloji dərəcə ilə nəzərdən keçirilir. N.F.Kurilkonun qeyd edir ki, 

idmançı Ģəxsiyyətinin struktur komponentləri, fərdi xüsusiyyətləri, istiqaməti, iddia səviyyəsi 

psixoloji hazırlığa həsr olunmuĢ tədqiqat iĢlərinin əsas məzmun xəttini təĢkil edir. (5) 

Ġdmançıların yarıĢ fəaliyyətinə verdiyi yüksək tələblərlər onu göstərir ki, bu müxtəlif 

mütəxəssislərin və məĢqçilərin birlikdə çalıĢdığı uzun vaxt tələb edən yaradıcı iĢidir. Müxtəlif 

yarıĢ proseslərinin hazırlıq taktikası istensiv və dəyiĢən Ģərtlərinin olması həmiĢə yeni 

vəzifələr ortaya qoyur və buda yeni maneələrin yaranmasına gətirib çıxarır. YarıĢda qalib 
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gəlmək və yeni nəaliyyətlərin əldə olunması idmançılarda yüksək psixoloji hazırlıq və iradi 

keyfiyyət tələb edir. Bəynəlxalq dərəcəli məĢqçi V.P.Nekrasov yazır ki: Ġdman zirvəsinə 

qalxmaq üçün idmançının bədəni və ruhu vahid dinamik gücə malik olmalıdı. 

Apardığımız tədqiqat iĢində tədqiqatın obyek-

tini nəzərə alaraq Bakı Ģəhərinin 252 saylı orta 

ümumtəhsil məktəbinin 8
a
 və 9

a
 sinif Ģagirləri iĢ-

tirak etmiĢlər. Tədqiqat 14-15 yaĢlı Ģagirdlər arasın-

da aparılmıĢdır. 

ġagirdlərin özünüqiymətləndirməsinin forma-

laĢmasına təsir edən amilləri müəyyənləĢdirmək 

üçün bir sıra testlərdən istifadə etmiĢik. Ġlk öncə Ģa-

girdlər ilə Dembo-RubinĢteyn testindən istifadə etdik. Bu testin adı 2 psixoloqun adı ilə bağ-

lıdır. Tamara Dembo və S.Y.RubinĢteyn bu testin əsrəyə gəlməsində böyük araĢdırmalar 

etmiĢlər. Onların fikrincə bu test xoĢbəxtlik haqqında təsəvvürləri öyrənmək üçün tərtib 

olunmuĢdur. Biz tədqiqat iĢimizdə bu testi müəyyən qədər dəyiĢərək ondan özünəinam 

qabiliyyətinin artırılması üçün istifadə etmiĢik. Test ilk dəfə 2 Ģkala üzrə keçirilsədə keçən 

dövr ərzində bir çox dəyiĢikliklərdən sonra 6 Ģkala üzrə keçirilir. Biz ilk öncə Ģagirdlərdə 

özünəinam, rəqibin qiymətləndirilməsi, yarıĢın əhəmiyyəti və idmançının iĢtirak arzusu, 

baĢqalarının onun haqqında olan fikirləri barədə təssəvvürlərini öyrənmək üçün onlarla sorğu 

keçirdik. Sorğuda Ģagirdlərə aĢağı, orta və yüksək olan seçimlər verilmiĢdir. Sorğunun 

nəticəsinə görə aĢağıdakı göstəricilər formalaĢmıĢdır. 

ġagirdlərdən özünəinam qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı verilən suallara 18 

nəfəri aĢağı, 13 nəfəri orta, 9 nəfəri yüksək cavablarını vermiĢdir.  

Göründüyü kimi Ģagirdlərdən özünəinam qabiliyyətinin aĢağı olması daha çoxdur. 

Motivasiya yüksəldikcə risk səviyyəsi aĢağı düĢür. ġagirdlər baĢa düĢür ki, hər bir yersiz risk 

uğursuzluq gətirə bilər. 
 Cədvəl 1 

cavablar özünəinam qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi 

aĢağı orta yüksək 

ġagirdlərin sayı 18 13 9 

 

ġagirdlərdən qarĢıdakı rəqibin hazırlığının qiymətləndirilməsi üçün verilən suallara 14 

nəfəri aĢağı, 19 nəfəri orta, 7 nəfəri yüksək seçimini etmiĢdir. Burada rəqibin əvvəlki döyüĢlə-

rinin və yarıĢlarının müĢahidə olunması və rəqibin hazırlığı ilə bağlı fikirlər irəli sürülmüĢdür. 

 
Cədvəl 2 

cavablar yarıĢın əhəmiyyəti və idmançının iĢtirak arzusu 

aĢağı orta yüksək 

ġagirdlərin sayı 14 17 9 

 

ġagirdlərdən yarıĢın əhəmiyyətini və idmançının iĢtirak arzusu ilə bağlı sorğu keçirmiĢik. 

14 nəfər aĢağı, 17 nəfər orta, 9 nəfər yüksək seçimlərini etmiĢdir. Burada yarıĢının id-

mançıların karyerasında əhəmiyyəti müzakirə olunmuĢdur. Bəzi idmançılarda yarıĢın əhəmiy-

yət dərəcəsi daha çox üstünlük təĢkil edir bəzilərində isə əksinə. PeĢəkar idmançılar əldə 

olunmuĢ uğurlar ilə kifayətlənməyib daha yüksək titullar üzrə mübarizə aparırlar. Bu həmdə 

peĢəkarlıq nümayiĢidir. 
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Cədvəl 3 

cavablar 
rəqibin qiymətləndirilməsi 

aĢağı orta yüksək 

ġagirdlərin sayı 14 19 7 

 

ġagirdlər arasında keçirilən sorğu zamanı onlardan baĢqalarının onlar haqqında olan 

fikirlərinin əhəmiyyəti öyrənilmiĢdir. Bildiyimiz kimi bu yarıĢ vaxtı psixoloji hazırlığa böyük 

təsir edən amillərdən biridir. ġagirdlərdən 13 nəfəri aĢağı, 10 nəfəri orta, 17 nəfəri yüksək 

seçimlərini etmiĢdir. Sorğunun nəticəsindəndə məlum olduğu kimi Ģagirdlərə onların 

haqqında baĢqalanının fikirləri yüksək önəm kəsb edir. Psixoloqların fikrincə belə Ģəxslər tez 

və gözlənilməz dəyiĢiklikləti sevmirlər. Yeni hərəkətlər ilə əvvəlki hərəkətlər arasında 

tarazlığı qura bilmirlər. Belə hallar melanxolik və fleqmatiklərdə müĢahidə olunur. 

 
Cədvəl 4 

 

cavablar 

baĢqalarının onun haqqında fikirlərinin əhəmiyyəti 

aĢağı orta yüksək 

ġagirdlərin sayı 13 10 17 

 

Nəticə etibarı ilə onu demək olar ki, 40 nəfər Ģagirddən orta hesabla 12 nəfəri yüksək 

özünəinama və psixoloji hazırlığa malikdir. Psixoloji hazırlığın ümumi səciyyəvi 

xüsusiyyətlərinin araĢdırılması göstərdi ki, psixoloji hazırlıq və özünəinam qabiliyyətinin 

inkiĢaf etdirilməsi psixologiyanın idman sahəsi ilə əlaqəsindən onun metod və vasitələrinin 

tətbiq edilməsindən asılıdır. Psixoloji hazırlıq psixo-pedaqoji təsir sistemidir idmançının məĢq 

fəaliyyətinə, yarıĢa hazırlığına, uğurla çıxıĢını təmin edir. Yüksək psixoloji hazırlıq və 

özünəinam qabiliyyəti ümumi hazırlığın tərkib hissəsi olub idmançıların məĢq zamanı əldə 

etdiyi bacarıq və ustalığı nümayiĢ etdirməyə imkan verir. Bu keyfiyyətlər içində özünəinam 

əsas faktor kimi çıxıĢ edir. Özünəinam Ģəxsiyyətin strukturunda əsas komponentlərdən biri 

olub, özünü qiymətləndirmə ilə sıx bağlıdır.Sorğular nəticəsində yeniyetmə və böyük yaĢlı 

idmançılarda özünəinama və psixoloji hazırlığa təsir edən amillərin inkiĢaf etdirilməsi və 

mənfi təsir edən amillərin müəyyənləĢdirilməsinin önəmi birdaha öz əksini tapmıĢdır. 
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Ш.Ш.Ибрагимов  

Исследование прогнозирования волевых качеств  

в психологической подготовке (уверенности в себе) спортсмена 

Резюме 

 

Желание добиться больших успехов требует научного подхода к спорту. Исследования 

показывают, что физическая, тактическая и техническая подготовка спортсменов одинакова. В 

данном случае уровень психологической подготовки определяет того, кто победит. Высокая 
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психологическая подготовка является основным средством проявления спортсменом своих 

способностей в любых условиях. 

Проведѐнные исследования показывают, что спортсмены с высоким уровнем уверен-

ности в себе и силы воли показывают лучшие результаты, демонстрируя более высокую психо-

логическую подготовку. 

 

Sh.Sh.Ibrahimov 

A study of the prediction of volitional quality  

in the psychological training (self-confidence) of an athlete 

Summary 

 

The desire to achieve great success requires a scientific approach to sports. Research shows that 

the physical, tactical and technical training of athletes is the same. In this case, the level of 

psychological preparation determines who will win. High psychological training is the main tool for 

the athlete to show his abilities in all conditions. Studies show that athletes with a high level of self-

confidence and willpower show better results by demonstrating higher psychological training. 
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MƏQSƏDYÖNLÜ MÜQAYĠSƏ KĠÇĠKYAġLI MƏKTƏBLĠLƏRĠN  

ÖZ TƏLĠM NƏTĠCƏLƏRĠNƏ NƏZARƏTĠNDƏ BAġLICA VASĠTƏDĠR 

 
Açar sözlər: müqayisə, kiçik yaşlı məktəbli, nəzarət, riyazi təlim, əqli nəticə 

Ключевые слова: сравнение, младшеклассников, контроль, математическая подготовка, 

умственный результат 

Key words: comparison, primary schoolchildren, control, mathematical training, mental outcome 

 

Müasir dövrdə ibtidai təlimin qarĢısına çıxan əsas məsələlərdən biri fənlərin tədrisi 

prosesində Ģagirdlərdə özünənəzarət bacarıqlarının formalaĢdırılması, məntiqi mühakimələr 

zamanı gəldikləri nəticələrin doğruluğunu sübut etməyə təlabat tərbiyə etməkdir. Lakin 

apardığımız müĢahidələrdən aydın olur ki, bu gün orta ümumtəhsil məktəblərimizin ibtidai 

siniflərində bu məsələ öz elmi-pedaqoji həllini tapmadığına görə o qədər də ürəkaçan deyil. 

Görkəmli azərbaycan pedaqoqu prof. N.M. Kazımovun apardığı fundamental tədqiqatların nə-

ticələri də bunu sübut edir: ―Müəllimlərimizin böyük əksəriyyəti çalıĢır ki, tədris etdiyi fənn 

üzrə öz Ģagirdlərinə proqramda nəzərdə tutulmuĢ konkret bilik və bacarıq versin; həmin bilik 

və bacarıqlar vasitəsilə Ģagirdlərin psixoloji inkiĢafına, o cümlədən məntiqi mühakimə yürüt-

mək, müqayisələr aparmaq bacarığının inkiĢafına nail olmaq isə əksər halda kölgədə qalır‖ (2, 

s. 6). Tədqiqat yolu ilə müəyyənləĢdirə bilmiĢik ki, prof. Nürəddin Kazımovun düzgün olaraq 

göstərdiyi bu problemi həll etməyə ibtidai təlim prosesində də geniĢ imkanlar var. Bu 

qənaətimizi ibtidai siniflərdə tədris olunan riyaziyyat fənni üzrə bir mövzu əsasında Ģərh edək:  

Riyaziyyatın tədrisi zamanı Ģagirdlərə mənimsədilən əsas anlayıĢlardan biri ―çoxdur‖, 

―azdır‖ və ―bərabərdir‖ (―o qədərdir‖) münasibətləridir. Mütəxəssis alimlərin fikrincə bu mü-

nasibətlər elə öyrədilməlidir ki, ―Çoxlu sayda praktik çalıĢmalar əsasında uĢaqlar iki əĢya qru-

punun hansında ―çox‖ (―az‖) əĢya olmasını aydınlaĢdıraraq və yaxud onlarda bərabar miqdar-

da əĢyalar olmasına əmin olaraq həmin əĢya qruplarını müqayisə etməyi öyrənməlidirlər‖ (93, 

s.6). Bu müqayisə zamanı istifadə olunacaq praktik tapĢırıqların seçilməsinə qoyulan didaktik 

tələbə də elmi-pedaqoji ədə biyatda rast gəlirik: ―UĢaqlar praktik tapĢırıqların həllində iki 

müqayisə edilən çoxluğun elementləri arasında birqiymətli uyğunluğu müstəqil qurmağı 

öyrənməlidirlər. UĢaqlar belə uyğunluğu qurmaqla müxtəlif praktik iĢlər prosesində tanıĢ ol-

malıdırlar‖ (94, s.106). Bununla biz I sinif riyaziyyat kursunda ―çoxdur‖, ―azdır‖ və ―bərabər-

dir‖ (―o qədərdir‖) münasibətlərinin öyrədilməsi ilə əlaqədar pedaqoji ədəbiyyatda irəli sürü-

lən əsas didaktik tələbi qeyd etmiĢ oluruq. 

Bəs təlim prosesində bu tələblər necə həyata keçirilir? Təlim prosesində ―çoxdur‖, 

―azdır‖ və ―bərabərdir‖ (―o qədərdir‖) münasibətlərinin necə tədris olunduğunu və Ģagirdlər 

tərəfindən necə mənimsənildiyini öyrənmək məqsədilə I sinfin riyaziyyat dərslərində aparıl-

mıĢ müĢahidələr zamanı aydın olur ki, müəllimlərin əksəriyyəti həmin münasibətlərin öyrədil-

məsinə Ģagirdlərdən 1-dən 10-a kimi düzünə və tərsinə saymağı tələb etməklə baĢlayır, sonra 

sayların müqayisəsinə keçir: -UĢaqlar,bir çoxdur,yoxsa, iki? (iki), Bəs hansı azdır? (bir) ,- Üç 

çoxdur, yoxsa iki? (üç). 

Müqayisə bu qaydada davam edir. 

Sonra müəllim Ģahirdlərdən düzüm taxtasının yuxarı gözünə qırmızı dairə, aĢağı gözünə 

isə iki göy dairə qoymağı tələb edir. 
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– UĢaqlar, hansı dairələr çoxdur? (qırmızı); -Nə üçün qırmızı dairələr çoxdur? (Çünki 

qırmızı dairələrin sayı üçdür, göy dairələrin sayı isə ikidir. Üç ikidən çoxdur. Ona görə də 

qırmızı dairələr göy dairələrdən çoxdur). 

Digər əĢyalar qrupu da eyni qaydada müqayisə edilir. Bu zaman bir tərəfdən iki əĢya 

qrupunun gözəyarı miqdarca müqayisəsindən alınmıĢ nəticələrin doğruluğu ədədlərin 

məqayisəsinə istinad edilməklə əsaslandırılır, digər tərəfdən də ―çoxdur‖ və ―azdır‖ münasi-

bətlərindən həm iki əĢya qrupunun miqdarca müqayisəsində, həm də iki ədədin müqa yisə-

sində istifadə olunur. Bunlar nə dərəcədə düzgündür?  

Əvvəla, qeyd edək ki, ―çoxdur‖ və ―azdır‖ münasibətlərindən həm əĢya qruplarının 

miqdarca müqayisəsində, həm də iki ədədin müqayisəsində istifadə etmək olmaz. ―Çoxdur‖, 

―azdır‖ münasibətləri iki əĢya qrupunun miqdarca müqayisəsini xarakterizə edir. Ġki ədədin 

müqayisəsini isə ―böyükdür‖ , ―kiçikdir‖ münasibətləri xarakterizə edir. Bu münasibətləri 

yuxarıdakı Ģəkildə qarıĢdırılması kobud elmi səhvlərə gətirib çıxarır. 

Bəs natural ədəd və bu ədədlərin müqayisəsi haqqında heç bir təs səv vuru olmayan 

Ģagirdlərdən natural ədədlərin müqayisəsindən istifadə etməklə öz nəticələrinə nəzarət etməyi 

tələb etmək olarmı? 

Nəzərə almaq lazımdır ki, məktəbə yenicə gəlmiĢ uĢaqların əslində hələ sistemli biliyi 

yoxdur. Onlar məktəbə özləri ilə yalnız bəzi sadə həyati müĢahidə təcürbələri gətirmiĢlər.(öz 

hərəkətlərini, danıĢıqlarını, iĢlətdikləri sadə cümlələri izlə mək, müĢahidə etmək, öz 

təvəkkürləri baxımından danıĢıqlarını və iĢlət dikləri cümlələri nizamlamaq və s.) Bu 

təcürbələri Ģərti olaraq təlimə yenicə baĢlayan uĢaqların ibtidai biliklər sistemi adlandırmaq 

olar. ġagirdlər ilk addımda öz nəticələrinə nəzarət edərkən yalnız bu ibtidai biliklərdən 

istifadə edə bilər və etməlidir. Lakin N.A.Mençinskayanın mülahizəsinə görə, natural ədədi və 

onların müqayisəsini nəinki I sinif Ģagirdlərinin ibtidai biliklər sisteminə daxil olan, 

ümumiyyətlə nə riyaziyyatın özü, nə də onun tətbiqi üçün ilk, ən elementar riyazi anlayıĢlar 

hesab etmək olmaz. Natural ədəd və onların müqayisəsi mürəkkəb anlayıĢlardır, (6, s .9). Ona 

görə də ―çoxdur‖, ―azdır‖ və ―bərabərdir‖ (―o qədərdir‖) münasibətlərinin tədrisi prosesində 

iki sonlu əĢyalar qrupunun miqdarca müqayisəsindən alınan nəticələrin doğruluğunu iki 

ədədin müqayisəsinə əsaslanmaqla sübut etmək düzgün deyil. Bu halda əslində nəticənin 

doğruluğu sübut edilməmiĢ qalır. 

Deyilənləri ümumiləĢdirərək belə bir nəticəyə gəlirik ki, ―çoxdur‖, ―azdır‖ və ―bəra-

bərdir‖ münasibətlərini öyrədərkən Ģagirdlərin gəldikləri nəticələrin doğruluğuna nəzarət 

etmələri üçün onların ixtiyarına ən etibarlı vasitə vermək lazımdır.  

Zənnimizcə, belə bir vasitə öyrədilməsi proqramda nəzərdə tutulan və metodik ədəbiy-

yatda öz əksini tapan iki sonlu əĢyalar qrupu arasında praktik yolla qarĢılıqlı birqiymətli uy-

ğunluq yarada bilmək bacarığı ola bilər. Bu bacarıqlardan iki sonlu əĢyalar qrupunu miqdarca 

gözəyarı müqayisə etdikdə alınan nəticələrin doğruluğunu yoxlamaq, onun dəzgünlüyünü 

sübut etmək vasitəsi kimi istifadə etmək olar. 

Buna nail olmaq üçün əvvəlcə Ģagirdlərdə özünənəzarətin vacibliyinə ehtiyac hissi 

oyatmaq lazımdır. ―Çoxdur‖, ―azdır‖ və ―bərabərdir‖ (―o qədərdir‖) münasibətlərinin tədrisi 

prosesində özünənəzarətin zəruriliyinə ehtiyac hiss etdirmənin vasitələrindən biri iki əĢya 

qrupunun miqdarca gözəyarı müqayisəsi zamanı alınmıĢ nəticələrin doğruluğuna əvvəlcədən 

Ģubhə oyatmaqdır. Р.И. Əliyevin ifadəsi ilə desək, əvvəlcə Ģagirdlərdə verilmiĢ təklifin 

dəzgünlüyünə Ģübhə toxumu səpmək, sonra isə Ģübhəni həll etmək lazımdır. Bu, fənlərin 

tədris olunmasında əsas, vacib prinsiplərdən biridir (3, s.71). 

 ―Çoxdur‖, ―azdır‖ və ―bərabərdir‖ (―o qədərdir‖) münasibətlərinin I sinifdə öyrədilmə-

sində qarĢılıqlı birqiymətli uyğunluğun köməyi ilə aparılan praktik müqayisənin Ģagirdlərin 

özünənəzarət vasitəsi kimi öyrədilməsi bir neçə istiqamətdə ibtidai təlimin keyfiyyətinin 

yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir. Bunlar, əsasən, aĢağıdakılardan ibarətdir: 
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a) ġagirdlər öz təlim fəaliyyətlərinə nəzarət etdikdə, gəldikləri nəticələrin doğruluğunu 

sübuta yetirdikdə verilən materialın öyrənilməsinə daha Ģüurlu yanaĢır və onların fənnə 

marağı artır. 

b) ġagirdlər öz nəticələrindəki səhvlərə nəzarət edib, onları aĢkara çıxara bilirlər. Belə 

Ģagirdlərdə səhvin dəzəldilməsi üçün təĢəbbüs oyanır. 

c) ġagirdlər yaradıcı düĢünməyi, mühakimə yürütməyi, öz fikirlərini əsaslan-dırmağı 

öyrənirlər. Bu proses Ģagirdlərin təsəvvürlərinin, dəqqətinin, yaddaĢının, təfəkkürünün inkiĢaf 

etdirilməsi ilə yanaĢı, onlarda fəallıq və təĢəbbüskarlıq kimi keyfiyyətlərin formalaĢmasına 

Ģərait yaradır. 

d) Bu, nəticə etibarilə ibtidai siniflərdə tədris fənlərinin mənimsənilməsinin intensivli-

yinin artırılmasında, təlimin həyatla daha sıx əlaqələndirilməsində mühüm rol oynaya bilər. 
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Целенаправленное сравнение является главным средством  

в контроле результатов самообучения у младшеклассников 

Резюме 

 

В статье показано, что при усвоении соотношений ―больше‖, ―меньше‖ и ―равно‖ школь-

никам на свое усмотрение следует давать самые надежные средства контроля для уточнения 

своих результатов. В это же время, ранее у школьников необходимо создать сомнение к резуль-

татам своего обучения, а затем разрешить эти сомнения. Доказано, что обучение такого сред-

ства среди двух групп конечных элементов практическим путем может являться способностью 

взаимно - однозначного соответствия, которые представлены в программе и отражены в 

методической литературе. 

 

G.M.Kazimova  

Purposeful comparison is the main means of successfully control  

over learning results of primary schoolchildren 

Summary 

 

Article deals with the research of such adopting relationships as "more", "less" and "equal"for 

pupils need to give them the most reliable means to control the accuracy of their findings or results. At 

the same time, first of all, students should be skeptical about the outcome of their learning, and then 

resolve that question. It is proved, that such teaching technique may have the ability to create 

mutually-practical co-operation between the two end-to-end items that are provided in the program 

and reflected in the methodology. 
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FRANSIZ DĠLĠNĠN TƏDRĠSĠNDƏ TƏLƏBƏLƏRĠN MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI 

KOMMUNĠKATĠV BACARIQLARININ PSĠXOLOJĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ  
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lar, bacarığın istiqaməti 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, компетенция логическое операция, дидактиче-

ские умение, умение направленности 
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XXI əsrin pedaqoji proses sahəsində çağırıĢları içərisində mədəniyyətlərarası kommuni-

kasiyaya yiyələnmək Boloniya prosesinin sənədlərində və Azərbaycan Respublikasının təhsil 

sahəsində islahatında ehtiva edilmiĢdir.  

Fransız dilində verbal ünsiyyətə yiyələnmək kommunikativ bacarıqların sayəsində baĢ 

verdiyindən onun geniĢ didaktik Ģərhinə ehtiyac yaranmıĢdır. Fransız dilində mədəniyyətlər-

arası ünsiyyətin tədrisinin məqsədi hesab edilməsi bacarıq, kommunikativ kompetensiya, 

kommunikativ bacarığa yiyələnmədən məqsədə çatmağın çətinliyinin didaktik Ģərtlərini təlim 

prosesində ünsiyyətin tədrisində nəzərə almağın vacibliyini irəli sürür.  

Mütəxəssis hazırlığı prosesində gələcək kadrların, fransız dili müəlliminin ana və xarici 

dili mükəmməl bilməsi mədəniyyətlərarası ünsiyyət kimi bir dəyərə yiyələnməyə imkan verir 

və bu məsələ köklü Ģəkildə təhsildən, onun keyfiyyətli təlimindən asılıdır. 

Müasir Avropa təhsil sistemi ―kompetensiyaya söykənən təhsildir‖ (competence based 

education). Təlim materiallarına kompetent yanaĢma bilik, b a c a r ı q (ayırma mənə aiddir) 

Ģəxsi keyfiyyətlər də daxil olmaqla ―praktik cəhətdən istiqamətlənmiş, təlim prosesində 

mənimsənilmiş bilik, bacarıq, münasibətlər, həmçinin dərk edilmiş məqsədyönlü tələb olunan 

şəxsi keyfiyyətlərdir‖ (2, s.8).  

Ġ.A.Zimnyaya 2020-ci ilə qədər kommunikativ kompetensiya sahəsində aparılan tədqi-

qatları ümumiləĢdirərək belə qənaətə gəlmiĢdir ki, kompetensiya fəaliyyətin müvəffəq həllidir 

və kommunikativ bacarıqlar həm Ģəxsiyyətin kompetensiyasına daxil olmaqla xarici dilin mə-

nimsənilməsində, həm də kompetensiyanın müəyyən elementlərini funksionallıq baxımından 

özündə praktik fəaliyyət zamanı icra etməsidir. 

Mədəniyyətlərarası kommunikativ bacarıqlar sahəsində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, 

tələbələr arasında kommunikativ bacarıqların formalaĢma səviyyəsi aĢağıdır. (7; 5; 8)  

Adları qeyd edilən müəlliflərin bu sahədə aparılan digər tədqiqatların nəticələri göstərir 

ki, tələbələrdə zəif kommunikativ bacarıqların formalaĢmasının bir neçə səbəbi var:  

1. Tələbələrin ümumi kommunikativ bacarıqlarının formalaĢmasının aĢağı səviyyəsi.  

2. Kommunikatim bacarıqların formalaĢma səviyyəsinin mədəniyyətlərarası ünsiyyətə 

təsiri.  

3. PeĢə hazırlığında kommunikativ bacarıqların tətbiqinin zəruriliyinin dərki.  

4. Kommunikativ bacarıqların formalaĢmasının didaktik səbəblərinin müəyyənləĢdiril-

məməsi.  

Kommunikativ bacarıqlara pedaqoji, psixoloji, didaktik yanaĢmalar göstərir ki, bu an-

layıĢ aid olduğu predmetdən asılı olaraq dəyiĢir. Hətta fransız-rus dillərində belə bacarıq eyni 

mənada iĢlənməmiĢdir. Fransız dilində bacarıq iki feildən savoir və faire, savoir-comprendre 

bilmək və etmək, bilmək və anlamaq kimi h ə r ə k ə t anlayıĢlarından ibarət olub – mənası 
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təsəvvürlərin və ya təcrübənin hər hansı fəallığa aid edilməsidir. Bu mürəkkəb sözdə 

hərəkətin istiqaməti bilikdən – biliyin icrasına yönəlmiĢ hərəkətin istiqamətinin nəticəsini 

müəyyən etməklə inkiĢafa nail olmağı nəzərdə tutur [6, p.163), rus dilindəki ―умени‖ 

sözünün kökündə ―ум‖ - təfəkkürə, anlamaya və intellektə aid olan ağıl sözü dayanmıĢdır.  

Biliyə uyğun və ağıla uyğun hərəkət hər iki sosio-mədəni davranıĢ üçün xarakterikdir və 

davranıĢların mübadiləsi kommunikativ proseslərlə rəftar fərqləri ilə müĢayət olunur. Rus di-

lində ―умениe‖ sözünün etimoloji Ģərhində ―idarə etmək‖ mənası da var və bəzi rus didaktik-

ləri bu etimoloji mənanı nitq fəaliyyətinin idarə etmə bacarığı kimi qiymətləndirmiĢlər. (9)  

AnlayıĢların linqvistik təhlili bacarığın, kommunikativ və mədəniyyətlərarası kommuni-

kativ söz birləĢməsi Ģəklində tətbiqi anlayıĢın mürəkkəbliyindən xəbər verir.  

Bacarıqların yaranmasının və formalaĢmasında təlim materialları üzərində apardığı 

tədqiqatlara əsasən N.F.Talızina ümumi fəaliyyət prinsipini əsas tutaraq fəaliyyət kateqoriyası 

əsasında bacarığın 3 komponentdən ibarət olması – 1) biliklər, 2) ona uyğun hərəkət, 3) hərə-

kətə müvafiq məntiqi əməliyyatlar fikrinə gəlmiĢdir. (4, s.155) 

Mədəniyyətlərarası kommunikativ bacarıqlara yiyələnmək üçün əvvəlcə bacarığın 

məzmununu mənimsəmək, sonra isə ona müvafiq hərəkət etmək zəruridir. Lakin bu ilkin 

görüntüdür. Mədəniyyətlərarası kommunikativ bacarıqların ilkin kommunikativ cəhdi oxĢar, 

müvafiq və ya eyniyyət təĢkil edən mədəniyyət məhsullarının formal, qeyri-formal, predmet 

və linqvistik əlamətlərinin ayrılması, ona müvafiq anlayıĢların ana və xarici dildən daxil olan 

hafizə materiallarında və ya daxil olan biliklərin təfəkkür tərəfindən məntiqi əməliyyatlara 

cəlb olunması cəhdidir və bunlar daxilə keçirilsə də, ünsiyyət aktına çevrilsə də bilik, hərəkət, 

biri digərini ehtiva etməklə təfəkkürdə linqvistik aktuallaĢmağa formal səviyyədə hazır 

olmalıdır. Bacarığa yiyələnmək onun aid olduğu hərəkətin obrazlaĢaraq linqvistik müĢayətçi 

ilə birlikdə ünsiyyət təfəkkürünün komponentinə çevrilməsidir. Mədəniyyətlərarası kommuni-

kasiya ünsiyyətə daxil olarkən 3 fərqləndirici əlamətlə müĢayət olunur: 1) Biliyin linqvistik 

forması; 2) Biliyin linqvistik formasına uyğun qrammatik hərəkətlər sistemi; 3) Ünsiyyət aktı-

na daxil edilmiĢ biliklər və ona uyğun spesifik bacarıqların kommunikativ xarakter kəsb etmə-

sidir. Biliyin linqvistik forması – məsələn, mədəniyyətlərarası kommunikasiyasının ehtiva et-

diyi kommunikativ bacarıq kontekstual xarakter alaraq seçilmiĢ leksik vahidlər və əgər belə 

demək mümkünsə, biliyin linqvistik forması kontekstual kommunikativ bacarığın yaranma-

sını obyektiv olaraq Ģərtləndirir. Bu kommunikativ bacarığın təyinedici mədəniyyət amilinin 

linqvistik, sosioloji və didaktik fərqli dəyərlərə malik olmasıdır. Əgər biz onu ünsiyyət aktına 

anlayaraq daxil edə bilsək – yəni predmeti, onun üzərində hərəkəti və linqvistik obrazını kom-

munikasiyada kontekstə uyğun inteqrasiya etsək onda mədəniyyətlərarası ünsiyyətə nail ola 

bilərik. Daha doğrusu, mədəniyyət amilinin kommunikativliyinə linqvistik xüsusiyyətlərinə 

ünsiyyət səviyyəsində Ģahidi oluruq. Dediklərimizdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, hər biliyin 

özünəməxsus bacarıq tərzi vardır. Kommunikativ kontekst həm biliyin konkretləĢdirilməsini, 

həm bacarığın biliyə məxsusluğunu motivləĢdirə bilir. Ona görə kommunikativ bacarıqların 

yaranması ünsiyyət situasiyasından qidalanır. Kommunikativ bacarığın ünsiyyət situasiyası 

vasitəsi ilə motivləĢməsi ünsiyyət bacarığının spesifikliyini mədəniyyət amilinin anlanılması 

səviyyəsindən asılı olaraq onun interferensiya olunmasına psixoloji əsas verə bilir. Ana dilin-

dəki dilə qabil bacarıqlar, fransız dilində ünsiyyətə girmək bacarıqlarının ümumi qabiliyyət 

halıdır. Ümumi dil fəaliyyətlərinin xüsusi bacarığa – fransız dilində ünsiyyəti həyata keçirən 

bacarığa çevrilməsi, situasiyanın təsiri altında dil öyrənənin Ģəxsi istəyindən asılıdır, onun bu 

sahədə cəhdləri kommunikativ bacarıqların insani dəyər olmaqla xüsusi halının istəkdən asılı 

olaraq müvafiq icrasıdır. Fransız dilində ünsiyyət bacarığı ümumi qabiliyyətin xüsusi halıdır, 

çünki xarici dili öyrənmək xüsusi qabiliyyətlər sırasına aiddir.  

Fransız dilində ünsiyyət bacarığının təyinedicisi mədəniyyət amilidir, ona bağlı olan 

biliklərdir. Ünsiyyət xarakterli dil materialları olmazsa, ona uyğun kommunikativ bacarıqlar 
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formalaĢdırmaq olmaz. Mədəniyyətlərarası ünsiyyət təfəkkürün dil materiallarına əsaslanan 

nitq bacarığıdır.  

Fransız dilində ünsiyyət bacarığı həm də ana dilindəki biliklərə əsaslanır, əslinə qalsa, 

bu avtomatik baĢ verir, çünki dillərarası müvafiqlik, eyniyyət, oxĢarlıq, keçirilmə hadisəsini 

qeyri-ixtiyari olaraq Ģərtləndirir. Fransız dilində ünsiyyətə girərkən ana dilini nitq təfəkkürün-

dən uzaqlaĢdırmaq psixolinqvistik cəhətdən qeyri-mümkündür. Xarici dildə ünsiyyət aktı və 

təfəkkür arasında ana dili dayanıb və həm də ana dili təkcə ara məsafəni təĢkil etmir, o məz-

munla, canlı elementlərlə hərəki və var olan dinamik elementlə zəngindir, çox böyük kompen-

sasiya imkanına malikdir. Ona görə mədəniyyətlərarası kommunikativ bacarıqda mədəniyyət 

səviyyəsində interferensiya və keçirilmənin prinsiplərinə uyğun elementlərin olması məntiqi-

dir. Kommunikativ bacarıq bir və ya bir neçə biliyi (ana və xarici dil və oxĢar və ya müvafiq) 

hərəkətlər sistemini inkiĢaf etdirə bilər və təlim prosesində bundan yararlanmaq vacibdir.  

Xarici dildə kommunikativ bacarıqların mənimsənilməsi bacarığın strukturunu təĢkil 

edən hərəkətlərin ifadə olunduqları vasitələrin mənimsənilməsi ilə baĢlayır. Yad davranıĢ 

tərzinin mədəniyyət məhsulundakı ifadə olunmuĢ nəticələri həm leksik ifadələrlə, həm də 

qrammatik-predikativ əlaqələrlə kontekstin təsiri ilə reallaĢır. Resipient mədəniyyətlərarası 

kommunikativ bacarığa yiyələnmək üçün linqvistik vasitələr, nitq rəftarları, mədəniyyət 

məhsulunun təsiri ilə yaratdığı obyektiv təlim situasiyasını və onu nitq ünsiyyətinə daxil edən 

Ģəxsin subyektiv münasibətlərini eĢitmənin hesabına anlamanı Ģərtləndirir.  

Ġ.A.Zimnyaya bacarığı kompetensiyaya aid edir və bacarığı fəallığı kommunikativ kom-

petensiyaya aid edən müəlliflər, məsələn A.P.Sadoxin ―…mədəniyyətlərarası kompetensiyanı 

bilik, bacarıq və vərdişlərin məcmusu olaraq fərd digər mədəniyyətin münayəndələri ilə mü-

vəffəqiyyətlə peşəkar səviyyədə ünsiyyətə girir‖ (3, s. 163). Bu didaktik yanaĢmanı Ġ.A.Zimn-

yaya daha da dərinləĢdirərək xarici dildə kommunikativ kompetensiya dedikdə Ģəxsiyyətin 

hər hansı situasiyada ona hərəkət etməyə imkan verəcək bilik və b a c a r ı ğ ı n d a   d a v r a- 

n ı ş  k e y f i y y ə t l ə r i n i n (aralama mənə aiddir) olması fikrini irəli sürürdü (2, s. 7).  

A.P.Sadoxinin ―peĢəkar səviyyədə ünsiyyət‖ anlayıĢı və ―bacarığın davranıĢ keyfiyyəti‖ 

kommunikativ kompetensiyanın treninqlər vasitəsi ilə əldə olunan səviyyəsidir və 

kommunikativ bacarıq anlanılan hərəkətin nəticəsi olaraq peĢəkar və keyfiyyət kimi dəyərinin 

yaranmasında iĢtirak edir (3, s. 165). A.P.Sadoxinin və Ġ.A.Zimnyayanın mədəniyyətlərarası 

ünsiyyət kimi bir dəyərə yiyələnməkdə apardıqları tədqiqatın nəticələri göstərir ki, bu 

kommunikativ bacarıq Ģəxsiyyətin kommunikativ davranıĢlarının keyfiyyət həllinin icrasının 

kontekstual halıdır. Mədəniyyətlərarası kommunikativ bacarıq ünsiyyət prosesində 

Ģəxsiyyətin peĢəkarlığının keyfiyyətinin göstəricisidir. ġəxs amilini kommunikativ akta daxil 

etməkdə məqsədimiz ünsiyyət aktına sosio-mədəni elementlərin daxil edilməsinin səbəbini 

onun istəyinin, istəyib bacarmağının nəticəsi olduğunu vurğulayaq.  

Biz yuxarıda qeyd etdik ki, xarici dildə kommunikativ bacarıq vasitədən onu doğuran 

kontekstual hərəkətə doğru istiqamətlənib. Anlama bacarığından törənən daha bir mədəniy-

yətlərarası kommunikativ bacarığı qeyd etmək istərdik. Nitq ünsiyyətində istifadə olunan lek-

sika, yad mədəniyyətin semantik əlamətlərinə uyğun seçilməsi, sözlərin mənaya görə fərqlən-

dirilməsi didaktik diqqət tələb edir. Nitq ünsiyyətinin yaradılmasında nitq söyləmlərinin 

qurulması öyrənilən dilin qrammatik normalarını nəzərə almaqla mədəniyyət amilini nitq 

aktına cəlb etmək olur. Nitq ünsiyyətinin icrası dilin qrammatik və sintaktik müvafiqliyini 

mədəniyyət kontekstində normativlərə uyğunlaĢdırmağın icrası, kommunikativ bacarığın 

qrammatik bilik ifadəsidir. Semantikanın nitq ünsiyyətinə uyğunlaĢdırılması və ya leksik 

vasitələrin mədəniyyətlərarası ünsiyyət kontekstinə sırınması da kommunikativ bacarığın 

semantik tərəfidir. Beləliklə, biz bir kommunikativ bacarığın 3 informasiya dayağı olmasının 

Ģahidi oluruq. Bu kommunikativ bacarığın əməliyyatlar sisteminin dinamizmi, emosionallığı 

və operativliyi ilə fərqləndiyinin məntiqi izahıdır. Kommunikativ bacarığın yaranmasının və 

formalaĢmasının bu səbəbi Ģəxsiyyətlərarası mübadilə prosesidir. Mədəniyyətlərarası kom-
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munikativ bacarığın yaranma və formalaĢma prosesinin məkan münasibətləri mübadilə 

situasiyası ilə bağlıdır.  

Mədəniyyətlərarası kommunikativ bacarığın qeyd etdiyimiz kimi məzmununu yad 

mədəniyyət məhsulu təĢkil edir, onun semantik təsiri törənən nitq ünsiyyətində Ģəxsiyyətin 

linqvistik biliklərinin və kommunikativ bacarıqlarının formalaĢma səviyyəsini müəyyən edir. 

Bu kommunikativ strukturlaĢmaya və söz sırasına təsir edir və mədəniyyət məhsulunun nitq 

bacarığı vasitəsi ilə mənimsənilməsinin əsas kriteriyası olan, ünsiyyətin keyfiyyətindən xəbər 

verən anlama bacarığıdır. Biz sanki dairəni qapadıq: linqvistik vasitə – ona müvafiq konteks-

tual hərəkət – dil/nitq qrammatik predikasiyası – anlama bacarığı ilə nəticələnən keyfiyyətli 

ünsiyyət. Biz bu dairənin qapanmasında kommunikativ bacarığın digər bacarıqlardan fərqli 

olan mədəniyyətlərarası m ü b a d i l ə n i n emosional dinamizmini nəzərə aldıq. Çünki iĢti-

rak edən tərəflər arasında ünsiyyətdə Ģəxs-fəaliyyət (Ġ.A.Zimnyaya) yanaĢması prizmasından 

baxdıq və Ģəxs-fəaliyyət müstəvisi xarici dildə kommunikativ bacarığın kontekstual sərhədlə-

rini Ģəxsiyyət və fəaliyyətlə müəyyən etməklə bu anlayıĢın zaman-məkan paradiqmasında 

mənimsənilməsini və formalaĢdırılmasını Ģərtləndirir.  

Kommunikativ bacarığın yaranmasında və mədəniyyətlərarası ünsiyyətin mənimsənil-

məsində Ģəxsiyyətlərarası m ü b a d i l ə n i n xarisi dildə kommunikativ bacarığa çox böyük 

təsir imkanları var. Kommunikasiya zamanı rəy, fikir müxtəlifliyi, münasibətlərin emosional-

lığı və dinamizmi obyektiv amildir, mübadilə, rəylərin, fikirlərin hərəkət müstəvisi olmaqla 

bacarığa kommunikativliyi tam gücü ilə sırıyır və buna səbəb anlama cəhdidir. Hər anlama 

səviyyəsi, mübadilə prosesinə dərinlik, geniĢlik, tənqidilik gətirir.  

Mübadilə prosesi rəylərin konstruksiyası ilə kommunikativ akta istiqamət verir. 

Konstruktivlik zamanı mübadilə prosesində razılığa gəlmək, rəyləri Ģəxsiyyətin istək və arzu-

larına uyğun ortaq məxrəcdə razılaĢdırmaqla mübadilə etmək olur. Kommunikativ bacarıq ey-

ni zamanda bir çox qeyri-verbal müĢayiətçilərin və kiçicik rəftarların iĢtirakı ilə həyata keçi-

rilir. Kommunikativ bacarığın zahiri əlamətlərini insanın əl-qol hərəkətləri və fizioqnomik 

davranıĢları, kontekstual ifadələri, daxili tərəfini isə anlama təĢkil edir. Mədəniyyətlərarası 

kommunikativ bacarığın yaranması mənimsəmə prosesində idraki fəallığın xüsusi halı kimi 

həm Ģəxsiyyətin dil Ģüurunun fəallığını, həm də nitq ünsiyyətinin geniĢ icrasını tələb edir.  

Deyilənləri ümumiləĢdirsək, belə qənaətə gəlmək olar ki, mədəniyyətlərarası kommuni-

kativ bacarıq bilmək, biliyə uyğun hərəkət – hərəkətə uyğun bacarmaq – bacarığa uyğun kon-

tekstual əməliyyatlar – kommunikativ yaradıcı fəallıq və bütün bu prosesləri hərəkətə gətirən 

istəkdən (motivdən) ibarətdir. Mədəniyyətlərarası ünsiyyətə girmək istəyi elə mədəniyyətin 

məzmun elementidir, didaktik forumla da kommunikativ bacarığa yiyələnmək istəyidir.  
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А.Мехдиева 

Психологические особенности навыков межкультурной коммуникации студентов  

при обучении французскому языку 

Резюме 

 

Одним из нововведений, привнесенных реформой образования в процесс межкультур-

ного обучения, является обращение к педагогическому творчеству в формировании коммуника-

тивных умений при овладении французским языком как иностранным. Важнейшим дидакти-

ческим фактором, влияющим на формирование коммуникативных навыков французского 

языка, являются методы реализации опыта учащихся на уровне знаний в области языка/речи. 

Навыки межкультурного общения являются неотъемлемой частью умения общаться на 

французском языке. Поскольку общение на французском языке имеет определенную цель в 

профессиональном обучении, овладение им зависит от контекстуального решения разговорных 

навыков. Навыки межкультурного общения могут быть приобретены в конкретном случае 

речевого общения, поскольку навык состоит из знания, действия и логических операций, так 

что различные ситуации в каждом конкретном языковом/речевом событии и их воздействие 

также зависят от языковых навыков. Поскольку межкультурный коммуникативный навык пред-

ставляет собой форму действия по приобретению одного или нескольких языковых знаний, он 

иногда может выполнять не одну, а несколько дидактических операций, что отличает коммуни-

кативную способность от других навыков, и это связано с коммуникативным обменом. Пере-

сечение хотя бы двух культур или включение знаний через них в акт общения зависит от 

динамизма коммуникативной способности. Навыки межкультурной коммуникации являются 

неотъемлемой частью коммуникативной компетенции. Существует разница между способ-

ностью и компетенцией с точки зрения глубины владения межкультурной коммуникацией. 

Одним из важных способов понимания культурных различий, выраженных в языке, и развития 

коммуникативных навыков является социальное знание соответствующей культуры. 

 

A.Mehdiyeva 

Psychological features of students' intercultural communication skills  

in teaching French 

Summary 

 

One of the innovations brought by the educational reform to the process of intercultural learning 

is the reference to pedagogical creative activity in the formation of communicative skills in mastering 

French as a foreign language. The most important didactic factor influencing the formation of 

communicative skills in French is the methods of implementing students' experience at the level of 

knowledge in the field of language / speech. 

Intercultural communication skills are an integral part of the ability to communicate in French. 

Since communication in French has a specific purpose in vocational training, mastering it depends on 

the contextual solution of speaking skills. Intercultural communication skills can be acquired in a 

specific case of speech communication, because the skill consists of knowledge, action and logical 

operations, so that different situations in each specific language / speech event and their impact also 

depends on the language skills. Because intercultural communicative skill is a form of action for the 

acquisition of one or more linguistic knowledge, it can sometimes perform not one, but several 

didactic operations, which distinguishes communicative ability from other skills, and this is due to 

communicative exchange. The intersection of at least two cultures, or the inclusion of knowledge 

through them in the act of communication, depends on the dynamism of communicative ability. 

Intercultural communication skills are an integral part of communicative competence. There is a 

difference between ability and competence in terms of the depth of mastery of intercultural 

communication. One of the important ways to understand the cultural differences expressed in 

language and to develop communicative skills is to have a social knowledge of the relevant culture. 
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 MƏKTƏBƏQƏDƏR YAġLI UġAQLARDA GÜNÜN HĠSSƏLƏRĠ HAQQINDA 

TƏSƏVVÜRLƏRĠN FORMALAġDIRILMASI  

 
Açar sözlər: günün hissələri,bağça yaşlı uşaqlar, gün, sutka, səhər, axşam, sutka vaxt ölçüsü 

Ключевые слова: части суток, дети дошкольного возраста, день, сутки, утро, вечер, измерение 

времени суток. 

Key words: parts of day, preschool children, day, days, morning, evening, measurement the day time. 

 

Vaxtın ölçülməsi üçün daim təkrarlanan anlayıĢlar: gecə və gündüzün növbələĢməsi, 

Yerin sutka ərzində öz oxu ətrafında fırlanması, Ayın Yer ətrafında hərəkəti və o cümlədən 

Yerin GünəĢ ətrafında dövr etməsi qəbul edilib. 

Yer kürəsinin öz oxu ətrafında bir dəfə dövr etməsi bir gün (bir sutka) adlanır. Gün de-

dikdə GünəĢin çıxmasından batmasına qədər vaxt, müddət nəzərdə tutulur. Yer kürəsinin 

müxtəlif yerlərində və ilin müxtəlif vaxtlarında gecə-gündüz anlayıĢlarından istifadə edilmiĢ-

dir. Sutka vaxt ölçüsü kimi 24 saatdır. Buna görə də ölçülən zaman sutka ilə ölçülür. Bu, bi-

rinci həqiqi zaman ölçü vahididir. Gün (sutka) dörd hissəyə bölünür: səhər, günorta, axĢam, 

gecə. Belə bölünmə bir tərəfdən obyektiv dəyiĢikliklərlə – günəĢin müxtəlif vəziyyətlərdə, da-

yanması, ayın çıxması və batması, ulduzlarla bağlıdırsa, digər tərəfdən sutkanın müxtəlif his-

sələrində insanların müxtəlif, fəaliyyətində istirahət və əməyin növbələĢməsi ilə əlaqədardır. 

S.Ġ.Ojeqovun tərtib etdiyi lüğətdə (7, s.155, 173, 409) gündüz məfhumu – sutkanın sə-

hərdən axĢamadək hissəsi; gecə – axĢamdan səhərədək olan müddət; səhər – günün baĢlan-

ması kimi izah edilmiĢdir. Digər mənbədə (2, səh.68,151) isə gecə – günün gün batandan gün 

çıxana qədər, axĢamdan-səhərə qədər olan hissəsi, gündüz – gecə-gündüzün iĢıqlı hissəsi; gün 

doğandan gün batana qədər olan müddət; səhər – günün baĢlanğıcının ilk saatları, sabah 

açıldığı vaxt; sübh; axĢam – günün axırından gecənin baĢlanmasına qədər olan vaxt, gün 

batan vaxt; günorta – gündüz saat 12 tamam, GünəĢin üfüq üzərində ən yüksək nöqtəyə 

çatdığı vaxt kimi müəyyən edilir. 

UĢaq bağçasında zaman haqqında təsəvvürlərin inkiĢafına orta qrupda baĢlamaq 

lazımdır; böyük qrupda isə bu əsasda ardıcıllığı, günlərin növbələĢməsini göstərmək lazımdır. 

MüĢahidələr göstərir ki, müxtəlif yaĢ qruplarının uĢaqları sutka haqqında bilikləri müstəqil 

mənimsəyə bilmirlər. 

Təcrübələr nəticəsində aydınlaĢdı ki, bəzən uĢaqlar sutkanın hissələrini fəaliyyətə görə, 

onlara xarakterik vaxt müddətinə görə mənimsəyirlər. UĢaqlara aĢağıdakı suallara cavab 

verməyi təklif etdik: ―Sən bağçaya nə vaxt gəlmisən?‖, ―Nə vaxt yatacaqsınız?‖, ―Evə nə vaxt 

gedəcəksiniz?‖, ―Evdə nə vaxt yatacaqsınız?‖ və s. 

UĢaqlara Ģəkillər təqdim olundu. 

ġəkildəki təsvirə, fəaliyyətin məzmununa görə uĢaqlar vaxtı təyin edib, adlandırmalı 

idilər. Bu tədqiqat uĢaq bağçasının bütün yaĢ qruplarında keçirildi. Bunun nəticəsində 

aydınlaĢdı ki, hətta kiçik qrup uĢaqları onlara yaxĢı tanıĢ olan daim təkrarlanan fəaliyyətə görə 

vaxtı təyin etməyə çalıĢırlar. UĢaqlara Ģəkilləri göstərib, məzmun üzrə izah edərək orada nə 

çəkildiyini göstərdikdən sonra ―bu nə vaxt olur?‖ sualı verildi. Vaxtı təyin etməyə çalıĢan 

uĢaqlar əsasən ―səhər‖ və ―axĢam‖ cavabını verdilər. 

Orta qrupda uĢaqların sutkanın hissələrinin ardıcıllığı haqqında biliklərini yoxladıq. 

UĢaqların ancaq yarısı günün hissələrini ardıcıllıqla söyləyə bildi. Məsələn, səhərdən sonra 
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günorta, sonra axĢam, gecə olur və gün qurtarır. Sonra yenə səhər olur. ġəkillərə baxaraq, ―Bu 

nə vaxt olur?‖ sualına cavab almağa çalıĢdıq. UĢaqlar təsvirləri göstəriçilər kimi qəbul edərək, 

sutkanın hissələrini adlandırdılar. 

Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların sutkanın hissələrinin ardıcıllığını təyin etmək, adlandır-

maq bacarığının mənimsədilməsi zamanı aĢağıdakı xüsusiyyətlər qeyd edildi: 1. Günün hissə-

lərinin adının mənimsənilməsinin qeyri-bərabərliyi; 2. Fəaliyyətinin konkret növü və konkret 

əlamətləri olan böyüklərin tez-tez iĢlətdikləri hissələrin ayrılması; 3. ġəxsi həyat və fəaliyyət 

təcrübəsi əsasında sutkanın hissələrinə münasibət; 4. Qayda üzrə günün hissələrinin səhərdən 

baĢlanaraq ardıcıllığını müəyyənləĢdirmək. 

Bu xüsusiyyətlərdən çıxıĢ edərək, uĢaqlarda sutkanın hissələri, ardıcıllığı haqqında 

biliklərin formalaĢdırılması üzrə iĢ metodları müəyyənləĢdirildi. 

UĢaq zamanı konkret əlamət kimi qəbul edir. Amma bu konkret əlamətlər (səhər iĢıq 

olur; uĢaqlar bağçaya gedirlər; ata-anamız iĢə gedir; axĢam biz bağçadan, valideynlərimiz 

iĢdən evə qayıdır; gecə hər yan qaranlıq olur, hamı yatır) valideynləri növbəli iĢdə iĢləyən 

uĢaqlar üçün tam aydın olmur. Buna görə də uĢaqların tərbiyə xüsusiyyətləri sutkanın 

hissələrinin fərqləndirilməsini öyrənərkən mütləq nəzərə alınmalıdır.  

Sutkanın hissələrinin fərqləndirilməsinin öyrədilməsi ətraf aləmlə tanıĢlıq məĢğələlərin-

də keçirilməsi daha məqsədəuyğundur. Tövsiyələrimiz əsasında məĢğələ keçilən qrupda daha 

çox sözlü oyunlardan istifadə edildi ki, bu oyunlara sutkanın müəyyən hissələrinin adları daxil 

edildi. Məsələn, ―Hansı söz olmalıdır?‖ oyununda tərbiyəçi sutkanın hər hansı hissəsinin adını 

buraxaraq cümlə deyir: ―Bağçaya səhər gəlirik, evə isə ... gedirik‖ və uĢaqlar buraxılmıĢ sözü 

əlavə edirlər. Eyni zamanda tərbiyəçi sutkanın hissələrini təbii obyektiv göstəricilərlə əlaqə-

ləndirdi (iĢıq, qaranlıq, günəĢli ay və s.). 

Böyük qrupda isə uĢaqların sutkanın hissələri haqqında tösəvvürləri geniĢləndirilərək 

dərinləĢdirildi. Əgər orta qrupda sutkanın hər bir hissəsi hər hansı fəaliyyətin məzmununa 

görə təyin edilirsə, böyük qrupda isə günün hansı hissəsində nə olduğu əsasında təyin edilir. 

Bu məqsədlə nisbətən geniĢ məzmunlu Ģəkillərdən, məsələn, ―Səhərlər uĢaqlar məktəbə gedir, 

axĢam isə televizora baxırlar‖ və s.-dən istafadə olundu. 

UĢaqların sutkanın hissələri ilə tanıĢlığında oyun-səyahətlərin rolu böyükdür. Tərbiyəçi 

oyunu belə sözlərlə baĢladı: 

Biz sizinlə guya küçəyə gəzintiyə gedirik, baxaq görək səhərlər nə edirlər? Biz evdən 

çıxanda küçələr tər-təmiz olur. Çünki küçə süpürənlər səhər tezdən küçələri süpürüb 

təmizləyir. Böyüklər iĢə tələsir, uĢaqlar məktəbə, bağçaya gedirlər. 

Bu tipli oyunlar vasitəsilə sutkanın hissələrinin təyin edilməsi uĢaqların bacarığını 

möhkəmləndirir və bu sözləri öz nitqlərinə sərəbəst daxil edə bilirlər. 

Bundan baĢqa, uĢaqlar günün hissələrini obyektiv göstəricilər əsasında (GünəĢin yerinə 

görə, havanın iĢıqlılığına görə və s.) təyin etməyi öyrəndilər. Bu məqsədlə gəzinti zamanı 

müĢahidələr təĢkil etdik. GünəĢin çıxması və batmasının Ģəhər Ģəraitində müĢahidə etmək 

çətin olduğu üçün onların diqqətini səmanın rənginə cəlb etdik. UĢaqlar öyrəndilər ki, səhər 

GünəĢ hər tərəfi gur iĢıqlandırır. Günorta göyün düz ortasında olur, batanda isə səmanın rəngi 

bozarır, asta-asta hava qaranlıqlaĢır. 

UĢaqların günün hissələri ilə tanıĢ edilməsində kartlardan istifadə edildi. SƏHƏR – mavi 

rəng, GÜNORTA – sarı, AXġAM – boz, GECƏ – qara rənglə fərqləndirildi. Bizim fikrimizcə 

rəngli Ģərti iĢarə simvol kimi verilmiĢdir. UĢaqlar rəngləri asanlıqla müəyyən məlumat daĢıyıcısı 

kimi qəbul edirlər. UĢaqlar bütün kartları göstərdikdən sonra səhər, axĢam, gecə və s. təsvir 

olunmuĢ kartı tez tapmağı təklif edirik. Rəngə görə artıq uĢaqlar sutkanın bütün hissələrini təyin 

edirlər. Tərbiyəçi ya Ģer, ya tapmaca söyləyir və soruĢur: ―Bu nə vaxt olur‖? 

UĢaqlar artıq sutkanın bütün hissələri haqqında təsəvvürlərə yiyələndikdən, xarakterik 

fəaliyyət və obyektiv göstəricilərə istinad edərək onların hər birini rəngli iĢarələrlə təyin 

etməyi, düzgün adlandırmağı öyrəndikdən sonra, biz günün hissələrinin ardıcıllığı haqqında 
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bilikləri dəqiqləĢdirməyi qarĢımıza bir məqsəd kimi qoyduq: ―Biz öyrəndik ki, gün səhərdən 

baĢlayır. Bəs səhərdən sonra nə olur? Günorta iĢdə adamlar, bağçada uĢaqlar nə edirlər? 

Günortadan sonra nə olur? AxĢam qurtardıqdan sonra nə olur?‖ 

Böyük qrupda uĢaqlarda günün hissələrinin ardıcıllığı, haqqında məlumatlar formalaĢdı-

rıldıqdan sonra artıq onlara sutka sözünün mənasını açmaq məqsədə müvafiqdir. Sutka 24 

saatdan, 4 hissədən ibarətdir. Səhər, günorta, axĢam, gecə. UĢaqlara öyrətmək lazımdır ki, bir 

sutkanın tam olması üçün bu dörd hissənin hər hansından baĢlanıb, onda da qurtarmaq lazım-

dır. Məsələn, bu səhərdən sabah səhərədək, bu günortadan sabah günortayadək və s. 

Ġlin fəsilləri ilə tanıĢlıq da həmin metodika üzrə təĢkil edilə bilər. 
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С.М.Мехдизаде  

Формирование представлений о частях суток у детей дошкольного возраста 

Резюме 

 

В статье выявлены возможности информирования детей дошкольного возраста о частях 

суток, как утро, день, вечер, ночь, где найдены пути освоения ими этих понятий. Данная идея и 

методологический подход, основываясь на последние достижения педагогики и психологии, 

имеет как теоретическое и практическое значение, также оказывают глубокое влияние на 

дальнейшее развитие нашей педагогической науки. 

 

S.M.Mehdizade 

Formation of the ideas about parts of day in preschool children 

Summary 

 

The article reveals the opportunities for informing preschool-age children about the parts of day, 

like morning, afternoon, evening, night, where ways of mastering these concepts. This idea and 

methodological approach, based on the innovative achievements of pedagogy and psychology, has 

both theoretical and practical significance, and also have a profound impact on the further 

development of our pedagogical science. 
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SOSĠAL PROBLEMLĠ AĠLƏLƏRDƏ APARILAN TƏRBĠYƏVĠ ĠġLƏRĠN  

BƏZĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 
Açar sözlər: sosial tərbiyə, ailə tərbiyəsi, ata nüfuzu, tərbiyə sistemi, uşaq psixologiyası 

Ключевые слова: социальное воспитание, семейное воспитание, влияние отца, система воспита-

ния, детская психология. 

Key words: national education, family education, penetration of father, educational system, psychology of 

a child. 

 

Övladları üçün yaĢayıb-yanan, cəfa çəkən, onun böyüməsinə, xoĢbəxt yaĢamasına 

ömrünü gilə-gilə əridən valideyn cütündə ata aparıcıdır. Ata xisləti, ata zabitəsi, ata məhəbbəti 

uĢağın inkiĢafında və tərbiyəsində əvəzsizdir. UĢağın güvənc yeridir, ata! Onun ürəkli, cəsur, 

qorxmaz böyüməsinin səbəbkarıdır ata! Ata ailəsinin, övladlarının, bütövlükdə evinin qurucu-

sudur; Ata ailənin qeyrət, ar, namus keĢikçisidir! O, ata qüdrəti ilə balalarının gələcəyinin 

azad, xoĢbəxt, bəxtəvər yaĢayıĢının bələdçisidir! 

Azərbaycanlı ata ilk növbədə, oğluna kiĢilik, bütövlük, namusluluq, Vətən təssübkeĢliyi, 

milli ləyaqət aĢılamalıdır. Azərbaycanlı oğlu cəsur, mərd olmalı, anasının, bacısının namusu-

nu qorumalı, Vətənin mübariz əsgəri kimi yadellilərdən qəhrəmanlıqla müdafiə etməlidir. 

Ata övladlarının təlim-tərbiyəsinin zəhmətini ana ilə müĢtərək çəkməlidir. 

Süleyman padĢahın yanına iki qadın gəlir və xahiĢ edirlər ki, onların Ģərini kəssin. Onlar 

südəmər bir uĢağın üstündə mübahisə edirlər. Hər ikisi uĢağın əsl anası kimi çıxıĢ edirlər. Sü-

leyman padĢah bir az fikirləĢib deyir ki, uĢağı iki yerə Ģaqqalayıb, hərəsinə bir Ģaqqa versinlər. 

Qadınlardan biri buna razılaĢır, ikincisi isə ağlayıb yalvararaq deyir ki, uĢağa toxunmayın, 

qoyun uĢaq o biri qadına qalsın. Süleyman padĢah əmr edir ki, uĢağı ikinci qadına versinlər, 

onun əsl anası odur. 

Əsl ananın ―Ģaqqalamayın!‖ – deyə haray qoparması, gözyaĢı tökməsi – onun analığın-

dan gələn yalvarıĢdır. Ana istəməz ki, övladının ayağına tikan bata, daĢ dəyə. Ana özü ac 

qalar, susuzluğa dözər, yuxusuz keçinər, ancaq son tikəsini, axırıncı damla su payını övladına 

verər. O, övladı üçün bütün əzablara hazırdır, təki övladı sağlam və xoĢbəxt yaĢasın. Məhz bu 

səbəbdən M.ġəhriyar deyirdi ki, həyatda yaxĢılıq bacarmayanlar ana məhəbbətindən məhrum 

olanlardır. Tərbiyədə ananın rolu atalar sözündə çox sərrast ifadə olunubdur: ―Ağıl ana südü 

ilə verilməyibsə, özgəsindən gözləmə‖. Ərəblər isə çoxdan deyirlər ki, üç Ģey adamın gözünü 

iĢıqlandırır: yaxĢı arvad, ağıllı oğul, mehriban qardaĢ. Unutmayaq ki, yaxĢı oğulu və onun 

qardaĢını da dünyaya gətirən, tərbiyə edən anadır. 

Ağrıyanda, əzab çəkəndə, tənhalıq duyğusu bizi bürüyəndə harayımıza sövq-təbii olaraq 

ilk əvvəl anamızı çağırırıq: ―Ay, ay ana!‖, ―Haradasan ana?!‖, ―Sənə qurban olum, köməyimə 

çat ana!‖ Əgər anamız yaĢayırsa, elə həmin an baĢımızın üstünü kəsir, ağlayır, göz yaĢı tökür, 

insanları övladı üçün köməyə çağırır. Özünün Ģirin dili, əlinin hərarəti, gözünün qorası ilə 

balasına Ģəfa verir. O, övladı bir balaca toxtayınca, özünə gəlincəyə kimi çörək yemir, su 

içmir. Elə hey əllərini göylərə qaldırıb, uca tanrıdan balasına Ģəfa diləyir. Elə ki, balası bir 

azca Ģəfa tapır, ana özünü dünyanın xoĢbəxti sanır, Ģadlanır, sevinir, çöhrəsinə dirilik rəngi 

gəlir. Bütün bunların müqabilində övladın borcu belə analara qurban olmaqdır, onları 

əzizləmək, yaĢatmaq, yaxĢı əməlləri ilə ana ömrünü uzatmaqdır. 

Çoxumuzun anamız belə olub. Bizi dünyaya gətirəndən əbədiyyata köçüncəyə qədər 
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özlərini övladlarına fəda ediblər. Bizi oxĢayıb, sevir, ayaqüstə qaldırıb, məktəbə göndərib, 

yedirib, içirib, geyindirib... yaĢadıblar bizi ömürlərindən kəsə-kəsə! YaĢadıblar bizi, ac-susuz 

qala-qala! YaĢadıblar bizi, yuxusuz gecələri kipriklərinə götürə-götürə! 

Bütün bu əzablarına baxmayaraq, onların analıq hisslərindən, duyğularından hədsiz 

istifadə edənlər də olub: ana evdə və istehsalatda iĢlədikdən sonra, övladlarının ev tapĢırıq-

larının icrasına kömək göstərib, məktəbə valideyn iclaslarına gedib, onlar üçün bazarlıq edib, 

paltarlarını yuyub, yeməklərini hazırlayıb... Qadın iĢi də, kiĢi iĢi də görüb onlar. 

Qadının evinə, ərinə, övladına münasibətinə görə onları öyrənib qiymətləndirən Ģəxslər 

çox olmuĢdur. Onlardan biri Əli ibn Sinadır. O, qadınların üç mühüm əxlaqi keyfiyyətə sahib 

olmalarını zəruri hesab edirdi: a) ağıllı olmalarını; 2) həyalı olmalarını; 3) fərasətli və dərrakə-

li olmalarını. 

N.Tusi isə bununla əlaqədar deyirdi: ―YaxĢı qadın ana, dost və kənizə oxĢar; 

Ləqayətli qadını anaya ona görə oxĢatmıĢlar ki, ərinin yanında olmasını istər, səfərə 

gedəndə darıxar, onun arzu və istəklərini yerinə yetirməklə əzab və əziyyətə dözər, ana da 

övladı üçün belə edər. 

Dosta ona görə oxĢatmıĢlar ki, əri nə versə razı qalar, vermədiyini üzürlü sayar, malını 

ondan əsirgəməz, heç yerdə onun əleyhinə çıxmaz. 

Kənizə ona görə oxĢatmıĢlar ki, qayğı göstərməkdə, qulluq etməkdə əlindən gələni 

əsirgəməz, ərinin danlağına dözər, eyblərini örtər, tərifləyər, çörəyini itirməz, ərinin xoĢuna 

gəlməyən iĢləri görməz...‖. 

Yazıya hələ köçürülməmiĢ qədim bir nağılımızda qadınlar evinə, ailəsinə diqqətinə görə 

üç qrupa bölünürlər: 

Birinci qrup qadınlar – ―horulu-hop‖ adlanırlar. Onlar ailənin gəlirini məsrəfsiz 

xərcləyir, normadan artıq və müxtəlif növ yeməklər biĢirib yeyər, qənaətlə araları olmaz; 

Ġkinci qrup qadınlar – ―cırılı-cırp‖ adlanırlar. Belələri daha çox dəbdəbə ilə geyinməyə 

can atırlar. Onlar hər dəfə təzə paltar həvəsi ilə çoxlu parça alar, cırar, biçər, tikər. Nəticədə də 

ya bəyənərlər, ya da bəyənməyərlər?!  

Üçüncü qrup qadınlar – ―qırı-qırp‖ adlanır və əsl evdar qadın hesab olunurlar. Onlar 

əyinlərindən, boğazlarından kəsər, qənaətlə yaĢayar və bununla da ailənin dolanıĢığını təmin 

edərlər. 

Qadınlar haqqında aĢağıdakı deyim isə ―Kitabi-Dədə-Qorqud‖dandır: Ozan deyir: 

―Arvadlar dörd cürdür: birisi soysoldurandır; birisi toydoldurandır; birisi evin dayağıdır; birisi 

necə deyəsən, boyandır‖. 

Qadınlarla bağlı indi deyəcəyimiz fikirləri isə Ömər Ġbn Əl-Xəttab demiĢdir: ―Qadınlar 

üç cür olurlar: birincisi allaha sitayiĢ eləyən, allahdan qorxan, ərini sevən, doğub törəyən, 

ərinin yaxĢı günündə də, pis günündə də ona həmdəm olan qadın; ikincisi yalnız uĢaqlarının 

qeydinə qalan, üçüncüsü, tövqi lənət olub ərinin boğazına keçən. KiĢilər də üç cür olur: 

birincisi öz ağlı ilə iĢ görən, fərasətli kiĢilərdir; ikincisi, daha fərasətli kiĢilərdir ki, baĢına bir 

iĢ gələndə ağıllı adamlarla məsləhətləĢirlər, onların dediyi kimi eyləyirlər; üçüncüsü, 

qətiyyətsiz düz yoldan bixəbər, məsləhətçi sözünə qulaq asmayan kiĢilərdir‖. 

Deyilənlərdən aydın olur ki, uĢaqların tərbiyəsində daha çox ağırlıq ata-ananın çiyninə 

düĢür. Onların iĢgüzar, əlbir, ardıcıl zəhmətləri sayəsində övladları ürəklərincə, istəklərincə 

böyüyür, cəmiyyətdə özlərinə tərbiyələri müqabilində yer tuturlar. Fikrimizi çoxlu sayda 

müdriklərin dedikləri kəlamlar da təsdiq edir. Ərəb atalar sözündə deyilir: ―Ata-ana Ģöhrətinin 

Ģöləsi uĢaqların da üzərinə düĢür‖. AĢağıdakı fikirlər isə V.A.Suxomlinskinindir: ―UĢaq 

valideynlərin əxlaqi həyatının güzgüsüdür‖. ―...günəĢ bir damla suda əks olunduru kimi, ana 

və atanın əxlaqi saflığı da uĢaqda əks olunur‖. Yazıçı-jurnalist Nurəddin Babayev isə ata-

ananın zəhmətinin müqabilində övladlardan hörmət tələb edir: ―Övlad üçün dünyada vali-

deyndən əziz, valideyndən mehriban heç kəs yoxdur. Valideynlərinin qədrini bilməyən, onu 

sevməyən, övlad Vətənin də qədrini bilməz, xalqını da sevə bilməz‖. Ġndi deyəcəyimiz sözlər 
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isə ―Kəlilə və Dimnə‖dəndir: ―Ana və ataya ona kerə hörmət etmək lazımdır ki, hər ikisi 

səninlə yaradan arasında vasitədir‖ . 

Məhəmməd peyğəmbər deyirdi: ―Kiçiyinizin halına acımayan, böyüyümüzün haqqını 

bilməyən bizdən deyil‖. M. ġəhriyar yazırdı: ―Ey inkiĢafda olan bəxtiyar gənc! Təcrübəli 

qocadan gələcək yolunu öyrən‖. M. Əhvədi isə yazırdı: ―Qocalığa cavanlıqdan hazırlıq 

aparmaq lazımdır‖. Bu hazırlığın bir yolu da Ģübhəsiz ki, qocalarla bir yerdə yaĢayıb, onların 

nümunəsini əxz etməkdir. Bu fikir baxımından, Adidey atalar sözündə deyilir: ―YaxĢı qoca 

olmayan yerdə yaxĢı cavan da olmaz‖. Madaqasqarlılar isə bunu daha sərras deyiblər: 

―Qocalar arasındakı uĢaq aqil olar‖. 

Bir çox ailələrdə baba, nənə, ata, ana ilə birlikdə daha bir neçə yaxın adamlar – böyük 

bacı, qardaĢlar, hələ ailə həyatı qurmamıĢ əmilər və bibilər... vardır. Bir halda ki, onlar kiçik 

yaĢlı uĢaqlarla birlikdə yaĢayır, deməli, həmin uĢaqların tərbiyəsində onların da müəyyən 

təsirləri vardır. Onlar gün ərzində azı bir neçə saat uĢaqla birlikdə olur, eyni süfrədə nahar 

edir, televiziyaya baxır, onların bağçaya, məktəbə aparılıb-gətirilməsində, bütün bu kimi 

qarĢılıqlı münasibətdə, kiçiklərin tərbiyəsində iĢtirak etmiĢ olurlar. Buna görə də, münasibət-

lərində, rəftarlarında, oyun və nahar vaxtında mümkün qədər ədəb-ərkana, mədəni davranıĢ 

qaydalarına əməl etməklə verilmiĢ tələbin vahidliyinin gözləməklə, doğruçuluq və düzlükləri 

ilə onlara örnək olmalıdırlar. Belə olarsa, ailə üzvləri onların əhatəsində böyüyən kiçiklərin 

tərbiyəsinə kömək göstərmiĢ olarlar.  
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С.И.Мамедова 

Некоторые особенности воспитательных работ в социально-проблемных семьях 

Резюме 

 

 В статье исследована роль семьи в национальном воспитании и намного глубже выясне-

на роль отца и матери и других членов семьи в процессе современного воспитания, а также 

приводятся новшества. Введение этих новшеств, прививает у азербайджанских детей чувство 

национальной чести и достоинства, единства, пристрастия к Родине. Статья необходима каж-

дой молодой семье и каждому педагогу. Приведенные примеры несут огромный воспитатель-

ный характер.  

 

 S.I.Mammadova 

Some features of educational work in socially problematic families 

Summary 

 

 In article is investigated the role of family in national education, also analysis and showed the 

roles and importance of father, mother, member of family in a contemporary education process. The 

new feature and application of this character learned to Azerbaijani children national proudness, unity, 

honor, fanaticism to motherland. Article is necessary for each young family and pedagogue. Different 

models, notes have a great educational importance. 

Rəyçi: ped.e.d., prof. Ş.T.Tağıyev 
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MÜASĠR TƏLĠM TEXNOLOGĠYALARI  

VƏ TƏHSĠLĠN MODERNLƏġDĠRĠLMƏSĠ 
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рованное образование, модернизация образования, государственная независимость 
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Bu gün müstəqillik yolunda uğurla addımlayan Azərbaycan təhsil quruculuğu sahəsində 

qazandığı nailiyyətlər aparılan ardıcıl və davamlı təhsil siyasətinin nəticəsi kimi meydana çıx-

mıĢdır. Cəmiyyət özünün ən çətin problemlərini həll etmək üçün özünə qayıtmalı, daxili aləmi-

ni, milli-mənəvi dünyasını təzələməli olur. Ġlk növbədə, insan resurslarının təkmilləĢdirilməsi 

üçün potensial imkanlarını səfərbər edir. Gənc nəslin yetiĢdirilməsini, geniĢ mənada vətəndaĢ 

tərbiyəsini böyük uğurlarının bünövrəsinə gətirir. Bununla mənəvi təkamülə nail ola bilir. 

Azərbaycanda təhsil islahatı uğurla həyata keçirilir. Təhsilin keyfiyyətinin yaxĢılaĢdı-

rılması, cəmiyyət üçün inkiĢaf etmiĢ, beynəlxalq standartlara cavab verə biləcək Ģəxsiyyətin 

formalaĢdırılması – sosial-iqtisadi və mədəni inkiĢafın əsasını təĢkil edir. Bu Ģəxsiyyəti 

yetiĢdirmək üçün ailə ilə yanaĢı, müəllimlərin də üzərinə böyük məsuliyyət düĢür. 

Hazırkı dövrdə rəqabətəqabil keyfiyyətlərin daĢıyıcısı olan Ģəxsiyyətin formalaĢdırıl-

ması demokratik cəmiyyətin təhsil sisteminin qarĢısında duran ən mühüm problemlərdən 

biridir. Təhsil sisteminin məzmunca yeniləĢməsi yeni təfəkkürü, yeni keyfiyyətləri özündə 

cəmləĢdirən, müasir tələblərə cavab verən bilik, bacarıq və vərdiĢlərə malik Ģəxsiyyətin 

formalaĢdırılmasını əsas vəziufə kimi qarĢıya qoyur. 

Müasir dövrdə həyata keçirilən təhsil islahatının məqsədləri içərisində təhsilin keyfiyyə-

tini yüksəltmək, onu cəmiyyətin müasir tələblərinə uyğun qurmaq əsas yer tutur. Tədris-təlim 

prosesinin cəmiyyətin müasir tələblərinə uyğun yenidən qurulması təlimin strategiyasının və 

Ģagirdlərin təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirmə üsullarının dəyiĢdirilməsi ilə müĢayiət 

olunur. BaĢqa sözlə, bu gün bütün tədris-təlim prosesində qarĢılıqlı fəaliyyətin üzə çıxarılması 

və öyrənənlərin Ģəxsi potensialının stimullaĢdırılması üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması 

həlledici əhəmiyyət daĢıyır. 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Sahəsində Ġslahat Proqramında qeyd olunduğu kimi, 

―cəmiyyət öz gələcəyini təmin etmək məqsədilə yeni nəslin yüksək səviyyədə hazırlığına nail 

olmalı və buna görə də təhsil üstüninkiĢaf etdirilən sahəyə çevrilməlidir‖. Bunun üçün təhsilin 

məzmunu yeni cəmiyyətin insanını formalaĢdırmaq baxımdan yeniləĢdirilməlidir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin ―Azərbaycan Respublikasında Ümumi 

Təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum) adlı konseptual sənədinin təsdiq edilməsi haqqında 

30 oktyabr 2006-cı tarixli 233 nömrəli qərarında milli və ümumbəĢəri dəyərləri, ümumi 

inkiĢafı, meyli və maraqları almaqda bütün Ģagirdlərə əlveriĢli təlim Ģəraitinin yaradılması, 

tələbyönümlülük, nəticəyönümlülük və inteqrativlik prinsipləri əsasında qurulması çox 

mühüm vəzifə kimi qarĢıya qoyulur. Bu sənəd həm də Ģagirdlərin idraki imkanlarının üzə 

çıxarılması, onun inkiĢaf etdirilməsi üçün real təlim Ģəraitinin yaradılmasını zəruri edir. 
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Həmin sənəd öz mahiyyəti etibarilə müasir tələblərə cavab verən, yaradıcı və tənqidi düĢüncə 

tərzinə malik olan çevik gənclər nəsli yetiĢdirilməyə istiqamətlənmiĢdir.‖ 

Təhsilin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi yollarından biri Təhsil Sahəsində Ġslahat 

Proqramında göstərildiyi kimi yeni pedaqoji texnologiyalardan, fəal təlim metodlarından 

istifadədir. Təhsildə yeni yanaĢmaların tətbiqi təlim-tərbiyə prosesinin keyfiyyətinin yüksəl-

dilməsi vasitəsi olub, dünya təhsil sferasında təhsil sisteminin modernləĢdirilməsinin əsas 

strateji istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirilir. Azərbaycanda islahatın aktual fazasını 

yaĢayan ümumtəhsil sistemi, eyni zamanda təhsilin bütün strukturları belə yanaĢmalardan 

kənarda qala bilməz. Ona görə də həmin yanaĢmaların, yeni texnologiyalarının pedaqoji-

psixiloji təhlilinin aparılması təhsil sisteminin ən aktual problemi kimi qiymətləndirilir. 

ġagirdi necə öyrətməyimizdən asılı olmayaraq, həyatda o, nəyi, nə üçün və necə 

öyrənmək üsulları ilə qarĢılaĢmalı olur. Ġsveçrəli alim Jan Piajenin ―Ağıl özünü yaratmaqla 

dünyanı yaratdı‖ kəlamı hazırda Qərb ölkələrində əsas yer tutan yeni yanaĢmaların əsasını təĢ-

kil edir. Təhsil sisteminin belə konseptual problemləri, yeni pedaqoji texnologiyaların, inno-

vasiyaların, fəal təlim metodlarının tədris prosesinə gətirilməsini aktualaĢdırır. XXI əsrin əv-

vəllərində ölkəmizin təhsil sistemində aparılan geniĢ spektrli islahatların məzmunu və xarak-

teri belə elmi-pedaqoji tədqiqatların səmərəliliyini və effektivliyini bir daha artırır. Özünütəh-

sil və özünüqiymətləndirmə üzrə ―biliyin verilməsi‖ prinsipindən ―tələb olunan bilik və baca-

rıqların qazanılması‖ prinsipinə keçilməsi təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri kimi qarĢıda durur. 

Subyektiv-obyektiv münasibətləri əvvəlki dövrdə bütün fəaliyyət sahələrində olduğu 

kimi Ģagird və müəllim münasibətlərində də özünü göstərmiĢdir. Yeni təlim texnologiyala-

rından istifadə isə subyektiv-subyekt münasibətləri üzərində qurulur və tərəflərin hər 

ikisindən aktivlik tələb olunur. Demokratik cəmiyyət üçün Ģagird fəal mövqeli vətəndaĢ, 

mənəvi dəyərləri yüksək qiymətləndirə bilən bir Ģəxsiyyət kimi formalaĢdırılmalıdır. Bu 

baxımdan yeni pedaqoji təfəkkür əsas diqqətini ilk növbədə Ģagirdin intellektual və yaradıcı 

inkiĢafına, mücərrəd təfəkkürünün formalaĢmasına, təhlil etmə, əqli nəticə çıxarma, 

ümumiləĢdirmə bacarıq və vərdiĢlərinin təĢəkkülünə, bu kimi digərmühüm pedaqoji-psixoloji 

aspektlərə yönəldilməsini tələb edir. 

Təhsilin modernləĢdirilməsi təhsil sisteminin qanunauyğun prosesi kimi dəyərləndirilir və 

dinamik proses kimi həyata keçirilir. ModernləĢdirmə müasir dövrün tələblərinə uyğunlaĢmaq, 

yeni tələb və normalara, texnoloji proseslərə uyğunlaĢmaqdır. Təhsilin modernləĢdirilməsində 

məqsəd qlobal dəyərlərin və əməkdaĢlığın inkiĢafı naminə rəqabət aparmağa malik intellekt 

sahiblərinin yetiĢməsini təmin etməkdir. Təhsildə məzmunun modernləĢdirilməsi zamanı onun 

həm pedaqoji-psixoloji tərəfləri, həm də nəzəri və təcrübi paradiqmaları nəzərə alınır. 

Hazırda təhsildə yeni yanaĢmaların tətbiqi, dünya təhsil sferasında təsil sisteminin 

modernləĢdirilməsinin əsas strateji istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirilir. Ona görə də 

yeni texnologiyaların pedaqoji-psixoloji təhlilinin aparılması, onun yeni məzmunun hazır-

lanması bu günümüzün tələbidir. 

Strategiyanın uğurlu icrası səriĢtəli müəllim və təhsil menecerlərinə malik təhsil 

siteminin yaradılması ilə nəticələnməlidir. 
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С.Р.Мамедова 

Модернизация образования и технологии современного обучения 

Резюме 

 

В статье наряду с интеграцией в систему образования развитых зарубежных стран, также 

уделено предпочтение результатам ученика и личностно-ориентированному образованию. Лич-

ностно-ориентированное образование позволяет технологиям образования успешно интегриро-

вать. Он основан на том, что с внедрением новых педагогических технологий в процесс активиза-

ции учебного процесса, развитием лидерских способностей у школьников позволяет повысить 

уровень образования, что является в настоящее время одной из важных предстоящих проблем.  

 

S.R.Mammadova 

Modernization of education and contemporary training technologies 

Summary 

 

Article deals with research of the applied importance of integration to the education system 

based on the world practice, education technologies and humanities training for the pupils. Because 

the education technologies, modernization of education on the basis of humanities point of view in 

useful. Also proved, that introduction of new pedagogical technologies, the development of the pupil's 

leadership skills, and raising the level of education is one of the challenges ahead. 
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ġAGĠRDLƏRĠN PEDAQOJĠ PEġƏYÖNÜMÜNDƏ 

MƏKTƏBLƏ AĠLƏNĠN BĠRGƏ FƏALĠYYƏTĠ 
 

Açar sözlər: peşəyönümü, birgə pedaqoji fəaliyyət, müəllimlik peşəsi, ailə tərbiyəsi, tərbiyədə müəllimin 

rolu. 

Ключевые слова: выбор профессии, совместная педагогическая деятельность, профессия 

учителя, семейное воспитание, роль учителя в воспитании. 

Key words: oriented on the profession, the activity of the pedagogic connection, profession of the 

teachers, the teachers role in the education. 

 

Məktəblini ata-anasından yaxĢı tanıyan, ona yaxĢı bələd olan yoxdur. UĢağın gələcək 

taleyi də heç kəsi valideynlər qədər maraqlandırmır. Buna görə də müəllimin gördüyü hər bir 

iĢ, o cümlədən məktəbin apardığı peĢəyönümü iĢ də valideyn tərəfindən müdafiə olunmalıdır. 

Aparılan tədqiqatdan belə bir nəticə hasil olur ki, valideynlərin əksəriyyəti müəllimliyi 

qızlar üçün münasib peĢə sayırlar. Məktəblilərin müəllimlik peĢəsinə münasibəti əslində 

valideynlərin həmin peĢəyə münasibətini əks etdirir. Ata-analar kiçik yaĢlarından qızları 

həmin peĢələrə daha çox rəğbətləndirirlər. Müasir ailələrdə tərbiyə baxımından yeni Ģərait 

yaranmıĢdır. Sosioloqlar peĢəseçmə sahəsində anaların rolunun artmasını xüsusi qeyd edirlər. 

Bunu hər Ģeydən əvvəl qadınların təhsil səviyyəsinin artması ilə izah edirlər. Son tədqiqatlar 

göstərir ki, qadınların təhsil səviyyəsi artdıqca ailədə uĢaqların miqdarı azalır, baĢqa sözlə 

azuĢaqlı ailələr formalaĢır. Onların içərisində isə təkuĢaqlı, eləcə də ikiuĢaqlı ailələr xüsusi 

yer tutur. Aparılan müĢahidələr göstərir ki, məhz belə ailələrdə uĢaqların peĢəyönümü iĢində 

ciddi nöqsanlar daha çox meydana çıxır. Valideynlər uĢaqların hansı sahə ilə maraqlanmasına 

əslində əhəmiyyət vermirlər. ―UĢağın gələcəyini‖ özləri vaxtında həll etmək istəyirlər. Onu, 

bilavasitə ananın birtərəfli peĢə modeli əsasında tərbiyə edirlər. 

Vaxtilə müəllimlik nüfuzlu peĢələr arasında xüsusi yer tuturdu. Mahiyyət etibarilə onu 

kiĢi peĢəsi hesab edirdilər. Ġndi isə xüsusilə Ģəhər yerində müəllimliyi qız-qadın peĢəsi kimi 

səciyyələndirən təsəvvürlər geniĢ yayılmıĢdır. Bu təsəvvürlərin bərqərar olmasında analar 

xüsusilə fərqlənirlər.  

MüĢahidələr göstərir ki, peĢəyönümü iĢini günün tələbləri səviyyəsinə qaldırmaq üçün 

məktəblə ailənin birgə fəaliyyətini səmərəli Ģəkildə təĢkil etmək lazımdır. UĢaqların peĢəseç-

mə iĢi ilə bağlı valideynlərlə düzgün istiqamət vermək məktəbin qarĢısında duran mühüm və-

zifə ilmalıdır. Çünki valideynlər öz uĢaqlarının xarakterinə, anatomik-fizioloji xüsusiyyət-

lərinə hər kəsdən daha çox bələddir və onların gündəlik davranıĢını izləmək imkanına malik-

dir. Tutaq ki, ailənin qız övladı müəllim olmaq istəyir. Lakin valideynlər bilirlər ki, övladları 

əsəbidir, sabit xarakterə malik deyil, son dərəcə həssasdır, üstəlik nitqi də qüsurludur, mək-

təbdə iĢləmək onun üçün çox çətin olar. Ona görə də onu baĢqa əmək sahəsinə istiqa-

mətləndirmək daha məqsədəuyğun olar.  

Məlumat xidməti gənclərin peĢəyönümü sistemində zəif həlqədir. PeĢələr haqqında Ģa-

girdlərin məlumatları lazımı səviyyədə deyildir. Bu iĢdə məktəb və valideynlər öz imkan-

larından kordinə edilmiĢ formada istifadə etməlidirlər. Bu baxımdan məktəbin valideynlərlə 

apardığı iĢin baĢlıca istiqamətləri aĢağıdakılardan ibarət olmalıdır: 

1. Valideynlərin peĢəyönümü üzrə pedaqoji təbliğatla geniĢ əhatə olunması; 

2. ġagirdlərlə aparılan pedaqoji peĢəyönümü iĢinə valideynlərin maksimum dərəcədə 

cəlb olunması. 
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Valideynlərin sosial tərkibindən, həmçinin məktəbin imkanlarından asılı olaraq məktəb-

də valideynlərlə iĢ planı tərtib olunması məqsədəuyğundur. BaĢlıca məqsəd - peĢəyönümü 

iĢində valideynləri müəllimlərin, Ģagirdlərin ən yaxın köməkçisinə çevirmək, onları rayonun 

(Ģəhərin) mütəxəssislərə olan tələbatları ilə tanıĢ etmək, konkret peĢənin Ģəxsiyyətə verdiyi 

tələblərlə bağlı məlumat verməkdir. 

Sinif rəhbəri valideyn komitəsi vasitəsilə Ģagirdlərin peĢəyönümü sahəsində məktəbə 

kömək etməyə imkanı və hazırlığı olan valideynlərin uçotunu və onlarla aparılacaq iĢin 

məzmununu müəyyənləĢdirməlidir. 

Valideynlərlə iĢin forma və metodları müxtəlifdir: qrup və fərdi Ģəkildə aparılan söhbət-

lər, valideyn yığıncaqları, əmək tərbiyəsi və peĢəyönümünün müxtəlif məsələlərinə həsr edil-

miĢ konfranslar, müəllimlərin Ģagirdlərin evlərinə gediĢi, anket sorğuları, valideynləri peda-

qoji peĢəyönümü məsələləri ilə silahlandırmaq üçün təĢkil edilən pedaqoji lektoriyalar və s. 

Ümumiyyətlə, məktəbin valideynlərlə apardığı iĢ iki əsas formada fərdi və qrup Ģəklində 

təĢkil edilə bilər. 

Fərdi iĢ formalarına: valideynlərlə söhbətlər; hər hansı konkret halda valideynə kömək 

məqsədi güdən məsləhətlər; həkim məsləhəti aiddir. 

Qrup Ģəklində aparılan iĢ formalarına: uĢaqların əməyə cəlb edilməsi, onların maraq 

göstərdiyi sahələr üzrə məlumatlarının geniĢləndirilməsi, uĢaqların fərdi xüsusiyyətlərinin öy-

rənilməsi, peĢənin Ģəxsiyyətə verdiyi tələblərlə bağlı valideynlərlə söhbətlər; valideyn 

konfransları; valideyn yığıncaqları; peĢəyönümü məsələləri üzrə valideynlər üçün pedaqoji 

mühazirələr. 

Valideynlərlə iĢ təkcə pedaqoji təbliğatla bitməyib, məktəbin pedaqoji peĢəyönümü üzrə 

keçirdiyi tədbirlərə onların daha yaxından cəlb edilməsini tələb edir. Buraya: öz iĢinin ustası 

olan qabaqcıl valideynlərin (o cümlədən müəllim iĢləyən, valideynlərin) məktəbə dəvət 

edilməsi və onlarla görüĢlərin təĢkil edilməsi; valideyn komitəsi nümayəndələri ilə görüĢlərin 

keçirilməsi və pedaqoji peĢəyönümü məsələləri üzrə onlara məsləhətlərin verilməsi; məktəb 

peĢəyönümü kabineti və ya guĢəsinin tərtibinə valideynlərin cəlb edilməsi; sərgilərin, yığın-

caqların təĢkilinə valideynlərin cəlb edilməsi və s. aiddir. 

Müəllimlərin valideynlərlə sıx əlaqəsi, onların peĢəyönümü tədbirlərinə cəlb edilməsi 

bu iĢin məqsəd, vəzifə və formalarını baĢa düĢməkdə və uĢaqlara təsirin səmərəliliyini artır-

maqda valideynlərə kömək edir. 

ġagirdlərin pedaqoji peĢəyönümü iĢini günün tələbləri səviyyəsinə qaldırmaq üçün 

məktəblə ailə arasındakı əlaqə formalarından səmərəli istifadə etmək lazımdır. Pedaqoji 

bilikləri valideyn ictimaiyyəti arasında yaymaq, pedaqoji peĢəyə maraq göstərən Ģagirdlərin 

valideynləri ilə iĢ aparmaqda bu maraqları sabitləĢdirmək və möhkəmləndirmək üçün həmin 

əlaqə formaları böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məktəblə ailə arasındakı bütün mövcud əlaqə for-

maları valideynlər arasında pedaqoji təbliğatı gücləndirmək, uĢaqların tərbiyəsi, peĢəyönümü 

məsələlərində qarĢıya çıxan çətinlikləri aradan qaldırmaq iĢində onlara kömək etmək məqsədi 

güdür. Məktəbin peĢəyönümü üzrə valideynlərlə apardığı təcrübə mübadiləsinin əsas forması 

valideyn yığıncaqlarıdır. Valideyn yığıncağı ümumi tərbiyə, intizam və təlim müvəffəqiyyəti 

məsələlərinin həllində də əvəzedilməz kütləvi tədbirdir. 

Beləliklə, sinif valideyn yığıncaqları ata-anaları pedaqoji cəhətdən savadlandırır və 

uĢaqların tərbiyəsinin, peĢəyönümünün konkret yol və vasitələrini onlara çatdırır. 

 
 З.З.Мамедова 

Совместная деятельность семьи со школой  

в организации работы выбора педагогической профессии школьников 

Резюме 

 

В статье отражены особенности совместной деятельности учителя с родителями во время 

организации работы выбора педагогической профессии. Выявлено, что к педагогическим про-
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фессиям более склонны девушки. Главной причиной этому то, что родители профессию учи-

теля считают для девушек более приемлемым, чем для парней. Нехватка в школах учителей 

мужского пола является одним из факторов, отрицательно действующих на качество обучения 

и воспитания. 

Статья может быть также интересна учителям высших учебных заведений и исследова-

телям.  
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The join activity of the family with school organization  

on the direction of the pedagogic vocation of the pupils 

Summary 

 

During the pedagogic profession in the article was reflected the teachers activity to the parents 

and their feature. It was known that for the pedagogic vocation tendency most of all are girls and for 

the girls the teachings are most acceptable but for the boys consider that they are non-professional. 

One of the main factor influences in the training and education degree are the minority of men 

teachers in the schools. 

The article can be interesting both secondary and school family teachers and also for the 

investigators.  
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Cəmiyyətimizdə Ģəxsiyyət və onun mənəvi keyfiyyətləri, təhsili, mədəniyyəti qarĢısında 

qoyulmuĢ tələblər müntəzəm surətdə artır. Gənc nəslin formalaĢması Ģəraiti isə nəinki 

yaxĢılaĢır, həm də xeyli mürəkkəbləĢir. Bu mürəkkəbləĢmənin əsas səbəblərindən biri də 

elektron və kosmos əsrində gənclərin mənəviyyatının formalaĢmasına təsir göstərən, onların 

ideya və mənəvi düĢüncələrini zənginləĢdirən amillərin sayının getdikcə artmasıdır. Bu 

amillər həmçinin peĢəyönümü prosesində də öz müsbət və mənfi təsirini göstərir. 

Məktəblilərin peĢəyönümü üzrə aparılan iĢlərin yeni aktuallıq və mürəkkəblik kəsb 

etməsinin bir səbəbi də suverenlik qazanmıĢ respublikamızın beynəlxalq iqtisadi, siyasi və 

mədəni əlaqələrinin geniĢlənməsi, xalq təsərrüfatının bütün komponentlərinin qabaqcıl dünya 

dövlətlərinin qazandıqları texniki və texnoloji istehsal səviyyələri müqabilində qurmaq tələbi 

ilə bağlıdır. Respublikada yeni yaranmaqda olan və yaradılacaq müxtəlif sənaye sahələri, 

müəssisələr, qabaqcıl ölkələrin son elmi-texniki nailiyyətlər əsasında qurulacağından, məhz 

ona münasib, onun tələblərinə cavab verə biləcək yeni keyfiyyətli, geniĢ profilli kadr 

yetiĢdirməyi zəruri hesab edir. Ona görə də məktəblilərin gələcək həyata hazırlanmasında ailə 

və məktəbin ən yaxın köməkçisi məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələridir. 

Gənc nəsldə lazımi mənəvi və fiziki keyfiyyətlər yetiĢdirmək üçün cəmiyyətin Ģüurlu, 

məqsədyönlü fəaliyyəti kimi, məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin rolu da ildən-ilə artır. 

O cümlədən, böyüməkdə olan nəsillərin can sağlığının möhkəmləndirilməsində və tərbiyəsin-

də, cəmiyyətin iqtisadi və siyasi tərəqqisinin təmin edilməsində, demoqrafiya proseslərinin 

yaxĢılaĢdırılmasında ictimaiyyət olduqca mühüm rol oynayır. Ġnsanın xarakterinin özülü - 

əməyə, mənəvi, ideya və mədəniyyət sərvətlərinə münasibətinin əsasları ailədə formalaĢır. 

Buna görə də hazırda məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində ailənin, məktəbin, əmək kol-

lektivlərinin qarĢılıqlı əlaqəsini dərinləĢdirmək, uĢaqların tərbiyəsi üçün valideynlərin məsu-

liyyətini artırmaq lazımdır. XVII əsrdə yaĢamıĢ çex pedaqoqu Y.A.Komenski uĢaq Ģəxsiy-

yətinin inkiĢafına təsir göstərən amillər barədə demokratik ruhlu daha doğru elmi fikirlər irəli 

sürürdü. ―Ġrsiyyət nəzəriyyəsi‖nin əksinə olaraq Komenski təsdiq etmiĢdir ki, uĢağın psixi və 

mənəvi inkiĢafı üçün təbii imkanların (irsiyyətin), ictimai mühitin və tərbiyənin qarĢılıqlı təsi-

ri zəruridir. Komenski böyük demokratik və humanist kimi göstərmiĢdir ki, insanın zatından, 

ata-babasının kimliyindən, vəzifəli və rütbəli olub olmamasından asılı olmayaraq bütün uĢaq-

lar tərbiyə vasitəsilə inkiĢaf etmək, bilikli, ağıllı, əxlaqlı və xeyirxah olmaq keyfiyyətlərinin 

imkanlarına malikdir. Lakin bütün insanlara xas olan belə bəĢəri imkanlarla anadan doğulan 

bütün uĢaqlar böyüklər tərəfindən lazımi Ģəkildə tərbiyə olunmazsa, təlim və təhsil almazsa, 

valideynlərdən irsən ona keçmiĢ həmin imkanlar inkiĢaf edərək insani qabiliyyətlərə heç vaxt 

çevrilməz, elə imkan olaraq qalar və insan heyvandan qətiyyən fərqlənməz. Bu haqda 

Komenski ―Böyük didaktika‖ əsərində yazır: ―Adam olmaq üçün insan təhsil almalıdır. Bilik, 
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əxlaqın toxumunu bizə təbiət verirsə də biliyin, xeyirxahlığın özünü vermir. Bu təlim 

fəaliyyəti sayəsində əldə olunur... heç bir insan təlim almadan adam ola bilməz‖ (3). 

Qeyd etmək lazımdır ki, məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin məktəb, ailə və icti-

maiyyətlə əlaqəsinin möhkəmləndirilməsi daha istedadlı uĢaqların məktəbdənkənar tərbiyə 

müəssisələrində təĢkil olunmuĢ dərnəklərə cəlb edilməsinə mühüm təkan verə bilər. Bu 

cəhətdən hüquqi demokratik cəmiyyət qurub, özəlləĢdirmə, kooperasiya, xüsusi təsərrüfatçı-

lığın özünə geniĢ yol açdığı, təĢəbbüskarlığın, iĢgüzarlığın geniĢləndiyi indiki Ģəraitdə hər bir 

Ģəxsin genetik potensial imkanına uyğun formalaĢmasına Ģərait yaratmaq tələb olunur. 

KeçmiĢdə olduğu kimi saxta sənəd-diplom xatirinə deyil, təbii imkan, fitri istedad, hüquqi 

maraq və ehtiyac əsas götürülməlidir. Bu baxımdan məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri 

nəzdində fəaliyyət göstərən dərnəklərdə uĢaqlar gələcək həyata hazırlığın təməlini qoyur, 

konstruktor olmaq istəyən Ģagird ―gənc konstruktor‖ dərnəyinə, texnika ilə maraqlanan ―gənc 

texniklər‖ dərnəyinə və s. üzv yazılırlar və bu yolla öz istedadlarını inkiĢaf etdirirlər. 

UĢaq Ģəxsiyyəti ilk növbədə ailədə və məktəbdə formalaĢır. Müəllim ailədən məlumat 

alarkən müəyyən edir ki, burada uĢağa kimlər və necə təsir edirlər. Belə təsir zamanı planlılıq, 

mütəĢəkkillik varmı və ya hansı səhvlərə yol verilir? UĢaq yanında valideynlər və onlara təsir 

edən Ģəxslər nə dərəcədə nüfuzludurlar? Ata ilə ana uĢağa tə sirdə vahid xətt tuturlarmı? UĢağın 

gələcək həyata hazırlanmasında, peĢəyə istiqamətləndirilməsində hansı mövqeni tuturlar və s. 

Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri rəhbərlərinin məktəb və ictimaiyyətlə birgə iĢi 

vəhdət təĢkil edərsə bu öz müsbət nəticəsini verər. Bu baxımdan aĢağıdakı iĢ formalarından 

istifadə edilməsi məqsədəmüvafiq olar: 

– məktəbdə və məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində istedadlı uĢaqların əl iĢlərinin 

sərgisini təĢkil etmək; 

– hətta bir Ģəhərdə yerləĢən bir neçə məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində çalıĢan 

istedadlı Ģagirdlərin əl iĢlərinin yarıĢını keçirmək; 

– əgər mümkün olarsa kiçik tamaĢalar və səhnəciklər hazırlamaq; 

– respublikamızın müxtəlif Ģəhərlərində təĢkil olunan yarıĢlarda iĢtirak etmək və s. 

Bu cür maraqlı tədbirlər məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinə Ģagird axınına səbəb 

olar və bekarçılıqdan bezib pis əməllərə əl atmaq istəyən Ģagirdlər müxtəlif maraqlı iĢlərlə 

məĢğul olar ki, bu da Ģagirdin əməyə alıĢmasına, texnikaya maraq göstərməsinə səbəb olar. 

Bundan əlavə, məktəbdankənar tərbiyə müəssisələrinin məktəb, ailə və ictimaiyyətlə 

əlaqəsinin mühüm cəhətlərindən biri də ondadır ki, bu müəssisələr məktəbdənkənar tərbiyə 

müəssisələrində müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsinə yardım göstərir və onların köməyi 

ilə məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin iĢi sürətləndirilir. Burada aparılan iĢlərin keyfiy-

yətini artırmaq üçün oranı lazımi avadanlıqlarla, bu və ya digər sahələr üzrə ixtisaslaĢdırılmıĢ 

mütəxəssislərlə təmin etmək lazımdır. Buna görə də gənclərin peĢəyönümü iĢini yalnız 

məktəb və məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinə həvalə etmək düzgün olmazdı. Bu iĢdə ailə 

və ictimaiyyətin yaxından iĢtirakı vacibdir. 

Apardığımız müĢahidələr və əldə etdiyimiz faktlara əsasən deyə bilərik ki, məktəbləri-

miz-də Ģagirdlərin peĢəyə istiqamətləndirilməsi iĢində həyata keçirilən tədbirlər müasir 

tələblər səviyyəsindən aĢağıdır. Bunun baĢlıca səbəblərindən biri də məktəbdə aparılan 

peĢəyönümü iĢlərinin məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində və ailədə bu sahədə aparılan 

iĢlərlə əlaqələndirilməsidir. Bütün bunlar da bu təĢkilatlar arasında əlbir iĢi daha dərindən 

təĢkil etməyi, gənclərin müstəqil həyata və əməyə hazırlanmasının kökündən yax-ĢılaĢ-

dırılmasını, yeni müstəqil və demokratik cəmiyyətin Ģüurlu qurucularının tərbiyə edilməsinə 

daha qabiliyyətlə nail olmağı tələb edir. 

Təcrübə göstərir ki, hazırda gənc peĢə sahiblərinin əksəriyyəti yiyələndiyi peĢəni tez-tez 

dəyiĢir, bir iĢ yerindən digərinə gedir və ya vəzifəsinə soyuq münasibət bəsləyir, əmək 

məhsuldarlığını yüksəltməyə can atmırlar. Bir çox hallarda isə hətta XI sinfi bitirmiĢ məzunlar 

da seçdikləri peĢə və sənəd haqqında dəqiq fikir söyləyə bilmirlər. Onlar peĢələri qohum və 
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tanıĢların, valideynlərin arzusu ilə seçirlər. Bunu pedaqoji təmayüllü universitetlərin I kursla-

rında oxuyan tələbələrlə ―Nə üçün müəllim peĢəsini seçmisən?‖ mövzusunda apardığımız 

sorğunun nəticəsindən də görmək olur. PeĢənin düzgün seçilməsinin böyük ictimai və Ģəxsi 

əhəmiyyəti vardır. Qəlbə yatan peĢə əməyi sevdirir, mənəvi nikbinlik yaradır, məhsuldarlığı 

artırır, insanı uzun müddət seçdiyi peĢə sahəsində həvəslə, ilhamla iĢləməyə sövq edir. 

ġagird bəzən peĢə seçməklə müəyyən psixoloji maneələrə rast gəlir. Məsələn, orta 

məktəbi bitirən bəzi məzunlar ali məktəblərə qəbul imtahanlarında özlərini ―sınamağı‖ 

nəzərdə tutur, texniki peĢə məktəbini ehtiyatda saxlayırlar. Gənclər çox vaxt texniki peĢə 

məktəblərinə necə deyərlər, ―çarəsizlikdən‖ həvəs göstərirlər. 

ġagirdlərin peĢəyə istiqamətləndirilməsini, yuxarıda göstərildiyi kimi məktəblilərin peĢə 

seçmək sahəsində mövcud olan bu xoĢagəlməzliyin, qeyri-ciddiliyin günahını bir tək 

böyüklərin üstünə atmaq düzgün olmaz. Doğrudur, müəyyən dərəcədə böyüklər peĢə seçmək-

də öz iradələrini yeniyetmə və gənclərə qəbul endirə bilirlər. Məhz bunun nəticəsində uĢaq və 

yeniyetmələrin təbii potensial imkanları, meyl və maraqları nəzərə alınmır. Ona görə də ye-

niyetmə sonralar bu peĢəyə gəlməyə peĢiman olur və öz peĢəsindən bezir. Fikrimizcə peĢəyö-

nümü iĢində ən əsas çatıĢmamazlıqlar məktəblərdə və məktəbdənkənar tərbiyə müəssisə-

lərində iĢlərin bir-birilə əlaqələndirilməməsində, peĢəyönümü məqsədilə aparılan tərbiyə 

iĢlərinin informasiya xarakteri daĢımasında əməli, praktik bilik, bacarıq və vərdiĢlərin 

formalaĢdırılmasına çox az yer verilməsi ilə izah olunmalıdır. 
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А.Р.Мурадова 

Формы организации профориентации школьников 

Резюме 

 

В статье определено, что неправильно возлагать всю вину за легкомыслие и несерьез-

ность школьников в сфере выбора профессии только на взрослых. Естейственно, в опреде-

ленной степени взрослые могут навязывать свою волю подросткам и молодежи в выборе про-

фессии. И вследствие этого не учитываются природные потенциальные возможности, склон-

ности и интересы детей и подростков. Поэтому подросток потом жалеет, что пошел в эту про-

фессию и профессия ему надоедает. По нашему мнению, основные недостатки профориента-

ционной работы следует объяснять несогласованностью работы в школах и внешкольных обра-

зовательных учреждениях, это следует объяснить тем, что формированию практических зна-

ний, умений и навыков в учебной деятельности, осуществляемой с целью профессиональной 

ориентации, уделяется мало места.  

 

A.R.Muradova 

Forms of organization of pupils' vocational work 

Summary 

 

In article it is determined, that it is wrong to put the blame for the unpleasantness and frivolity 

of schoolchildren in the field of choosing a profession, on the adults alone. It is true that to a certain 
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extent, adults can impose their will on teenagers and youngers in choosing a profession. As a result of 

this, the natural potential opportunities, inclinations and interests of children and teenagers are not 

taken into account. Therefore, the teenager later regrets joining this profession and gets bored of his 

profession. In our opinion, the main deficiencies in the work of vocational orientation should be 

explained by the lack of coordination of work in schools and out-of-school educational institutions, 

information nature of the educational work conducted for the purpose of vocational orientation, and 

the fact, that little space is given to the formation of practical, practical knowledge, skills and habits. 
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Qidalanma elmi insan orqanizmində qidanın enerjiyə və insan bədənin quruluĢuna çev-

rilməsi haqqında elmdir. Qidalanma orqanizmin əsas fizioloji təlabatıdır. Düzgün qidalanma 

isə orqanizmin böyümə və inkiĢafında, normal fəaliyyət göstərməsində, xəstəliklərə qarĢı mü-

qavimətinin olmasında mühüm yer oynayır. Düzgün qidalanma dedikdə, qidalanma rejiminə 

düzgün və vaxtında əməl etməkdən qidanın saxlanılma qaydasından asılıdır. Qida orqanizmdə 

hüceyrə və toxumaların qurulma və təzələnməsində, böyüməsində mübadilə proseslərində 

orqanizmin həyat fəaliyyəti üçün lazım olan "ilkin materialdır". Qidalanmada baĢlıca məqsəd 

insanın həyat və fəaliyyəti üçün enerji və üzvi maddələrin yerini doldurmaqdır. Qidanın çox 

müxtəlif olmasına baxmayaraq, o yalnız 6 maddədən ibarət olur: yağlar, zülallar, karbohid-

ratlar, mineral maddələr, vitaminlər və sudan. 

Səmərəli və düzgün qidalanma – kifayət miqdarda və keyfiyyətcə tam dəyərli qidalan-

madır və bunun da əsasını qidanın bütün tərkib hissələrinin optimal nisbətdə olması təĢkil 

edir. Qidalanmanın bir çox funksiyaları vardır. Bunlardan ən asası orqanizmi enerji ilə təmin 

etməkdir. Ġkinci funksiyası isə, orqanizmi üzvi maddələrlə – zülallarla, karbohidratlarla təchiz 

etməkdən ibarətdir. Qidalanmanın üçüncü funksiyası isə orqanizmi bioloji aktiv maddələrlə 

təchiz etməkdir. 

Səmərəli qidalanma latın sözü olub (rationalis) mənası 'düĢüncəli' qidalanma deməkdir. 

Sağlam adamların fizioloji tələblərini ödəyən tam dəyərli qidalanmadır. 

Bu cür qidalanma orqanizmin normal inkiĢafina fəaliyyət göstərməsinə səbəb olur, 

sağlamlığın qorunmasına kömək edir, ətraf mühitin zərərli amillərindən qoruyur, ömrü uzadır. 

Səmərəli qidalanmanın baĢlıca Ģərti qida payıdır. 

Ġnsan sağlamlığı, onun dözümlülüyü, uzun yaĢaması bundan asılıdır. Qida payı dedikdə, 

onun tərkibində bir-birinə düzgün nisbətdə olan optimal miqdarda qidalı maddələrin olma-

sıdır. Qida payının enerjisi orqanizmin sərf etdiyi enerjiyə bərabər olmalıdır, yəni onu ödəmə-

lidir. Vacib odur ki, qidanın yaxĢı orqanoleptik xassələri:lazımi konsistensiyası, xoĢa gələn 

dadı, iyi, müvafiq zahiri görünüĢü, rəngi, Ģəkli, optimal temperaturu olsun. Ġnsanın iĢtahasına, 

qidanın həzm olunmasına qidanın bu xassələrinin böyük təsiri var. Qidaya verilən tələblərdən 

biridə onun rəngarəngliyidir. Bu məqsədlə yeyinti məhsulları geniĢ çeĢiddə olmalı, müxtəlif 

cür biĢirilmə üsulları tətbiq edilməlidir. Eyni zamanda yeyinti məhsulları sanitar-gigeyinik 

tələblərə uyğun və tamamilə zərərsiz olmalıdır. Səmərəli qidalanmanın ikinci mühüm Ģərti, 

qidalanma rejimidir. Bu rejimə qidanın nə vaxt yeyilməsi, qida qəbulu arasında fasilə, qida 

payından ibarətdir. Qida payı yeyinti məhsullarının növünə görə: səhər, günorta (nahar), 

axĢam yeməyindən ibarətdir. Eyni zamanda qidanın yeyilməsi Ģəraitinində mühüm əhəmiyyə-

ti var. Süfrənin səliqəli düzəldilməsi, ətraf mühit, yeməkdən diqqəti yayındıran amillərin ol-

maması yemək yeyərkən xoĢ əhval-ruhiyyənin olması bütün bunlar iĢtahanı açır, qidanın daha 

yaxĢı həzm olunmasına kömək edir. Qidalanmadan bəhs edən bu elm 3 əsas prinsipə əsasla-
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nır: qədərində yemək, qida müxtəlifliyi və qidalanma rejimi. Bunlardan ən vacibi qədərində 

yeməkdir. Qədərində yemək insan sağlamlığı üçün çox önəmlidir. Bir çox alimlər, filosoflor, 

həkimlərlər öz əsərlərində həmiĢə qədərində yeməyin faydalarından bəhs etmiĢlər. Böyük 

Hipokrat öz əsərlərində qeyd etmiĢdir: "mədənin həddindən artıq dolması xəstəlik törədir, arıq 

adamlar kök adamlardan daha çox yaĢayırlar" 

Qidalanma rejimi. 

Orqanizmin normal həyat fəaliyyətinin və onun sağlamlığının qoruyub saxlanılmasında 

qidalanma rejiminin mühüm rolu vardır. Qidalanma rejimi dedikdə gün ərzində yeyilən 

qidanın miqdarı və yeyilmə vaxtdı, qida payının enerji dəyəri, kimyəvi tərkibi və s. aiddir. 

Ərzaqların çeĢidinə və çəkisinə görə və vaxtda görə səhər yeməyinə, nahar (günorta) və Ģam 

(axĢam) yeməyinə bölünür. 

Ġnsan orqanizmi elə qurulmuĢdur ki, müəyyən vaxtda həzm yolu özünü qida qəbulu 

üçün hazırlayır və bunu xəbər verir. Vaxtlı-vaxtında yeməyə adət etmiĢ adam özünü 

mədəsinin verdiyi siqnala görə saatı yoxlaya bilər. Əgər hər hansı bir səbəbdən adam yemək 

vaxtdını ötürərsə orqanizm öz iĢini yenidən qurmağa məcbur olur ki, bununda sonradan mənfi 

nəticələri olur. Yemək vaxtdı çatdıqda yaxud bir müddətdən sonra yeməyi yada saldıqda 

mədəyə mədə Ģirəsi tökülməyə baĢlayır. Əgər bu vaxt mədədə heç bir qida maddəsi yoxdursa 

həmin mədə Ģirəsi mədənin və 12 barmaq bağırsağın divarına təsir etməyə baĢlayır. Beləliklə 

tez-tez yemək vaxtdı pozulduüda mədə xorası, qastrit, mədə bağırsaq sisteminin baĢqa 

xəstəlikləri əmələ gəlir. Normal qidalanmanın bu cür mənfi nəticələrinin qarĢını almaq üçün 

həmiĢə vaxtlı-vaxtında yemək lazımdır. Əgər bu müəyyən səbəbdən mümkün deyilsə az da 

olsa qida qəbul etmək lazımdır. Ġnsanın qidalanmasının mərkəzi sinir sistemi idarə edir. BaĢ 

beyində qida mərkəzi (iĢtah mərkəzi) yerləĢir. Bu mərkəzin normal və düzgün iĢləməsi üçün 

düzgün qidalanmanın son dərəcədə mühüm əhəmiyyəti vardır. Gün ərzində vaxtlı-vaxtdında 

müəyyən saatlarda qidanı hər dəfə düzgün bölüĢdürüb yemək (qida maddəsinin həm miqdarı 

və kaloriliyinə həmdə tərkibinə görə) lazımdır. Vaxtlı-vaxtdında yeməyə adət etmiĢ insanda 

yemək vaxtdı çatdıqda aclıq hissi: iĢtaha əmələ gəlir. Lakin bilmək lazımdır kı, aclıq hissi və 

iĢtaha eyni deyil. Aclıq orqanizmin elə bir fizioloji halıdır ki, bu vaxt qana orqanizmin normal 

həyat fəaliyyəti üçün lazım olan qida maddələrinin daxil olmasının arası kəsilir. ĠĢtaha isə 

ləzzətli yeməyi gördükdə, onu yada saldıqda, iyi gəldikdə yaranır, halbuki bu vaxt orqanizmin 

yeni qida payına fizioloji təlabatı yoxdur. Lakin bəzi hallarda orqanizmin növbəti qida payına 

ehtiyacına olmasına baxmayaraq iĢtaha olmur yemək istəmirsən. Bu artıq xəstəlik halıdır belə 

hala səbəb qidalanmanın əsas qaydalarının müntəzəm sürətdə pozulması olur. Normal qida 

refleksi uĢaq vaxtlarında yaranır. UĢaqlarda qida mərkəzi refleksi nəinki qidanı gördükdə 

hətta onu yada saldıqda tez oyanır. Orqanizmin fizioloji təlabatı ilə əlaqədar olmayan iĢtahanı 

ödəmək hissi mütləq həzmin pozulmasına həddindən artıq çox yeməyə piylənməyə gətirib 

çıxarır. Gündə bir neçə dəfə yemək, yemək arası vaxt hər dəfə nə qədər yemək məsələsi tibb 

elminin qidalanma gigiyenanın əsas məsələlərindən biridir. Tez-tez yemək düzgün deyil, bu 

cür qidalanma orqanizmi daim gərgin vəziyyətdə saxlayır. Həzm sistemi, baĢqa orqanlar 

xüsusilədə sinir sistemində müəyyən pozğunluqlar əmələ gəlir. Məsələn, gündə iki dəfə ye-

mək yedikdə insan özünü yaxĢı hiss etmir, bərk acır qidanın mühüm hissəsi olan zülalın orta 

hesabla 75%-i həzm olunur. Gündə 3 dəfə yedikdə isə adam özünü yaxĢı hiss edir, yeməyi 

iĢtaha ilə yeyir, zülalın 85%-i həzm olunur. Gündə 4 dəfə yemək yedikdə zülalın həzmi yenə 

85% təĢkil edir, ancaq adam özünü 3 dəfə yedikdə olduğundan daha yaxĢı hiss edir. Alimlərin 

fikrinə görə, gündə 5-6 dəfə yemək isə həzm pozğunluğuna səbəb olur. Beləliklə sağlam insan 

gündə 3-4 dəfə yemək yeməlidir.  

Ən böyük məsələlərdən biridə yeməklər arası fasilədir. Fizioloji baxımdan ən yaxĢı qi-

dalanma rejimi yediyimiz yemək həzm olunub qurtardıqdan sonra növbəti yeməyi qəbul et-

məkdən ibarətdir. Çünki digər orqanlar kimi həzm orqanlarınında dincəlməyə ehtiyacı vardır. 

Həzm prosesi orqanizmdə gedən bütün proseslərə xüsusən mərkəzi sinir sisteminə müəyyən 
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dərəcədə təsir göstərir. Bütün bunlardan belə nəticəyə gəlmək olarki vaxtlı-vaxtında yeməyə 

adət etmiĢ adamın yemək vaxtdı normal iĢtahası əmələ gəlir. Həzm prosesinin müddətini 

göstərən amillərdən biridə qidanın mədədən çıxma vaxtdıdı. Həzm prosesi normal olduqda bu 

proses 4 saat çəkir. Hər dəfə yemək mərkəzi sinir sisteminə çox dərəcədə təsir edir. 

Yeməkdən sonra xüsusən çox yedikdən sonra adamda laqeydlik əmələ gəlir, onun diqqəti 

azalır, iradəsi zəifləyir, yuxu əmələ gəlir. Belə hal təxminən 1-1.5 saat davam edir, sonra 

keçib gedir, 4 saatdan sonra həzm mərkəzi normal hala düĢür və yenidən iĢtaha əmələ gəlir. 

Rejimlə qidalanan adamlar vaxtdında yemək qəbul etməsə diqqəti azalır, ümumi zəiflik əmələ 

gəlir, əmək qabiliyyəti azalır. Bəzi hallarda iĢtaha tamam kəsilə bilər. Belə hal müntəzəm 

sürətdə davam edərsə həzm prosesi pozulur. Qida qəbulu arasındakı ən uzun fazilə gecə 

yuxusu vaxtdı olur. Bu fasilə 10-12 saat saatdan çox olmamalıdır. Ən yaxĢı qidalanma rejimi 

gündüz vaxtdı yeməklər arası fasilə 4-5 saat olmalıdır.  

Gün ərzində yeyiləcək qidanın tərtib edilməsinin yəni menyunun böyük əhəmiyyəti var. 

Menyuda qəbul ediləcək qidanın miqdarı keyfiyyəti tərkibi hazırlanma qaydası və ayrı-ayrı 

yeməklərin hansı ardıcılıqla yeyilməsi nəzərdə tutulur. Normada adamın gün ərzində yediyi 

qidanın miqdarı duru yeməklər və içkilərdə birlikdə 3 kq-a qədərdir. Səhər yeməyi yuxudan 

durduqdan sonra ilk dəfə yeyilən yeməkdir. Yuxu ərəfəsində yeyilən qidanın hamısı gecə 

yuxuda olarkən həzm olunur. Yuxu zamanı bütün orqanlar həmçinin həzm orqanları dincəlir. 

Bundan sonra onların yenidən iĢləməsi üçün yaxĢı Ģərait yaranır. Alimlərin fikrinə görə, həm 

zehni, həmdə fiziki iĢlə məĢğul olan insanlar mütləq səhər yeməyi yeməlidir. Səhər yeməyi 

daha dəyərli, tez həzm olunan, eyni zamanda qida maddələri, vitaminlərlə zəngin olmalıdır. 

Əks halda ac qarnına iĢə baĢlayan adamlarda iĢi səmərəli alınmaz, iĢ qabiliyyəti aĢağı olar. 

Çox vaxt insanlar səhər bir stəkan qəhvə və ya çay içməklə kifayətlənirlər. Vaxtın az olmasını 

bəhanə gətirirlər bu isə qidalanma rejiminin pozulmasına səbəb olur. Qidalanma rejiminin 

pozulması insanın öz əlindədi onu qaydaya salmaq həmiĢə mümkündür. Zərərli vərdiĢləri 

(alkokol, nikotin) tərgitmək insanın özündən və iradəsindən asılıdır. Nə vaxtda qədər zərərli 

vərdiĢlər insanın qidalanmasında var bu zaman bir çox xəstəliklərin yaranmasına Ģərait yara-

nır, orqazinmin immunuteti aĢağı düĢür maddələr mübadiləsi pozulur və s. Bu da öz növbə-

sində iĢ qabiliyyətinin aĢağı düĢməsinə, əlilliyə hətta ömrünün azalmasına səbəb olur. 

Vitamin orqanizmin normal həyat fəaliyyəti üçün vacib olan lakin insan və heyvan 

toxumalarında sintez edilməyən xırda molekullu üzvi birləĢmələrdir. Orqanizm vitamini ərzaq 

məhsullarından və bağırsaq mikroorqanizmindən alır. Vitaminlər kofermentlərin tərkibinə 

(kokarboksilaza) daxil olmaqla fermentativ reaksiyaların surətini tənzim edir. 

Fizioloji aktiv maddələrin bir qrupuna «vitaminəbənzər» maddələr adı verilmiĢdir. Bu 

qrupa molekul zəncirində 1 neçə ikiqat rabitə olan üzvi turĢular (olein, linol, linolen, araxidol 

turĢuları), ubixinon, xolin (B4 vitamini) rutin, inozin (Bö vitamini), lipoy turĢusu (N), karnitin 

(B7), orat turĢusu (B13), panqam turĢusu (B15) S-metil metionin (P) və s. aiddir. Vitaminlərin 

bəziləri qida maddələrinin tərkibində provitamin Ģəklində olur. Onlar toxumada müvafıq 

vitaminlərə çevrilir. Bu yolla insan orqanizmində karotindən A vitamini, erqosterindən isə D 

vitamini sintez edilir. 

A, D, E, K vitaminiəri (yağda həll olan) toxumalarda (xüsusən qaraciyərdə) depo 

halında toplanır. Suda həll olan vitaminlər orqanizmin toxumalarında kofermentlərin sintezinə 

sərf edilir. Kofermentlər müvafıq apofermentlərlə (fermentli zülali hissəsi) birləĢib mürəkkəb 

ferment kompleksinə çevrilir. Vitaminlər toxumalarda tədricən katabolizm prosesinə uğrayır 

və müxtəlif matabolitlər Ģəklində orqanizmdən xaric edilir. Yağda həll olan vitaminlərin 

katabolizmi nisbətən zəif sürətlə həyata keçir. 

Orqanizmdə vitamin balansının pozulmasının 2 növü vardır: 1) vitamin çatıĢmamazlığı 

və ya vitamin aclığı (mənfi balans); 2) orqanizmdə tədricən artıq vitamin toplanması (müsbət 

balans). 
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D vitamini. Gündəlik tələbat südəmər uĢaqlar üçün 13- 25 mkq-a (500-1000 BV), 

yaĢlılar üçün 7-12 mkq bərabərdir (D3 vitamininə görə). 

UĢaqlarda D avitaminozunun (raxit xəst) əsas əlamətləri inkiĢaf etməkdə olan sümük-

lərdə mineral maddələrin azalmasıdır. Raxit xəstəliyinə tutulmuĢ uĢaqda bağırsaqlardan Ca 

sorulması və sümük toxumasının minerallaĢması pozulur: qanda həm Ca, həm də fosforun 

miqdarı azalır, sümüklər deformasiyaya uğrayır.ədə 

E vitamini. Orqanizmin E vitamininə tələbatı fızioloji haldan asılıdır. Orta yaĢlı insan 

gün ərzində qida vasitəsilə 20-30 BV miqdarda E vitamini almalıdır. Ġnsanlarda E avitamino-

zu aĢkar edilməmiĢdir. E vitamini ilə müalicə olunan bir sıra xəstəliklər məlumdur (sonsuz-

luq, əzələ distrofıyası və s.). 

Bı vitamini (tiamin) gündəlik tələbat yaĢdan, qəbul edilən ərzaq məhsularının tərkibin-

dən və görülən iĢdən asılıdır. Ġnsan qidanın tərkibində hər 100 q karbohidrata 100 mkq tiamin 

qəbul etməlidir. Gündəlik tələbat 0,5-3 mq Bı avitaminozu sinir, ürək-damar və həzm 

sisteminin patoloji dəyiĢikliklərin səbəb olur. Avitaminozla əlaqədar beri-beri xəstələrində 

sinir liflərinin iltihabı (polinevrit) müĢahidə edilir. 

B2 vitamini (riboflavin) gündəlik tələbat kiĢilər üçün 2,2-3,4 mq, qadınlar üçün 1,9-2,5 

mq-dır. Hamiləlik laktasiya, ultrabənövĢəyi Ģüaların və termik amillərin orqanizmə təsiri bu 

vitaminlərə qarĢı tələbatı artırır. 

B6 vitamini (piridoksin) insan qida vasitəsilə gündə 2 mq-a qədər BÖ vitamini 

almalıdır. Avitaminoz ürəkbulanma, qusma, ağız bucağında xora, konyuktivit, dermatit. 

B12 vitamini (siano kobalamin). Gündəlik tələbat 1-3 mkq. 

B12 vitamini uzun müddətli çatıĢmamazlığı bədxassəli anemiyanın inkiĢafına səbəb 

olur. Avitaminoz zamanı qanda eritrositlərin sayı 1-3 mln/mkl olur (normal halda 5-6 mln). 

Avitaminozun yüngül formalarında xəstənin iĢtahası azalır, boy artımı ləngiyir. Hərəkət 

koordinasiyası. və nəsiltörətmə qabiliyyəti pozulur. 

C vitamini (askorbin turĢusu). Gündəlik tələbatı 50-75 mq-a bərabərdir. 

Yer kökünün tərkibində Ģəkər,zülal, efir maddələri, çox az miqdarda yağ azotlu 

maddələr mineral duzlar (kobalt, kalium mis dəmir fosfor yod), fermentlər vitaminlərdən A, 

B, B1, B2, B6 E, K pantoten turĢusu vardır. Yerkökündə karotin daha çoxdur (0.4% qr). 

Vitaminlər yerkökünün üst qatında daha çoxdur. 

Çuğundurdan həm qida maddəsi kimi, həm də bir çox xəstəliklərin müalicəsində dər-

man vasitəsi kimi istifadə edilir. Onun tərkibində çoxlu faydalı maddələr ilk növbədə betain 

adlı üzvi maddə vardır. Betain qidanın tərkibindəki zülalın parçalanmasına və mənim-

sənilməsinə kömək edir, xolinin əmələ gəlməsində iĢtirak edir. Xolin isə qaraciyər hüceyrə-

lərinin həyat fəaliyyətini artırır. Ağ turp mikroelementlər, Ģəkərlə və fermentlərlə zəngindir. 

Sellülozun miqdarına görə bitkilər içərisində ən öndə gedənidir. Eyni zamanda B,C və xeyli 

miqdarda kalium duzlarıda vardır. Kahının yarpaqlarında C, B, PP, A vitaminləri var. Kahının 

tərkibində kalium, üzvi turĢular və sinir sistemini sakitləĢdirən laktusin qlükozidi var. 
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С.Н.Мусаева, М.А.Аскерова 

Роль питания в здоровье семьи 

Резюме 

 

В этой статье говорится о нутрициология и еѐ важной роли в здоровье человека. Правиль-

ное питание играет важную роль в жизни семьи. Такой тип питания способствует нормальному 

росту и развитию организма. В то же время он защищаеи организм от различных заболеваний и 

окружающую среду от вредных факторов, укрепляет иммунитет и продлевает жизнь. Расстрой-

ство пищевого поведения и вредные привычки могут привести ко многим заболеваниям, кото-

рые со временем могут стать хроническими и ослабить иммунную систему организма. 

 

S.N.Musayeva, M.A.Asgarova 

The role of nutrition in the health of the family 

Summary 

 

This article is about nutrition and its important role in human health. Proper nutrition plays an 

important role in the life of the family. This type of nutrition contributes to the normal growth and 

development of the body. At the same time, it protects the body from various diseases and the 

environment from harmful factors, strengthens the immune system and prolongs life. Eating disorders 

and bad habits can lead to many diseases, which over time may become chronic and weaken the body's 

immune system. 
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BĠOLOJĠ TƏHSĠLĠN ĠNKĠġAFINA  

MÜASĠR TƏLĠM VASĠTƏLƏRĠNĠN TƏSĠRĠ 

 
Açar sözlər: bioloji təhsil, interaktiv təlim, konstruktiv metod, təlim texnologiyaları, sxem-cədvəl 

Ключевые слова: биологическое образование, интерактивное обучение, конструктивный метод, 

технологии обучения, схемы-таблицы. 

Key words: biological education, interactive learning, constructive method, training technologies, 

scheme-table 

 

Bioloji təhsilin inkiĢafında yeni təhsil islahatları, interaktiv təlim, konstruktiv metodlar, 

kommunikativ təlim üsulları, müasir təlim texnologiyaları, modern metodika və üsullardan 

istifadə imkanları mühüm əhəmiyyət daĢıyır. Təhsil sahəsində həyata keçirilən islahatların 

çoxluğu bu sahədə mövcud olan və yeni yaranmıĢ problemlərin həllinə kömək məqsədi 

daĢıyır. Hər gün dəyiĢən və yenilənən təlim texnologiyaları da hələlik bu problemlərin 

öhdəsindən gələ bilmir. Bir çox alimlərin fikrincə texnologiya az-çox dərəcədə, qarĢıya 

qoyulmuĢ məqsədə çatmaq üçün Ģagird və müəllim arasındakı münasibətlərin möhkəm və 

dəqiq proqramlaĢdırılmıĢ prosesindən ibarətdir. Bu prosesdə qarĢıya qoyulmuĢ təlim məqsədi 

aydın, yığcam və dəqiq ifadə olunmalıdır.  

Bəzi tədqiqatlarda pedaqoji texnologiyaya interaktiv təlim metodları da deyilir. Nəzərə 

alsaq ki, interaktiv sözünün mənası insanlararası qarĢılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərmək 

deməkdir, onda bu metodun tətbiqi zamanı dərsdə müəllim Ģagirdlə, Ģagird-Ģagirdlə qarĢılıqlı 

məqsədyönlü fəaliyyət göstərməlidir. Ġnteraktiv təlimdə istifadə olunan müxtəlif üsullar, 

mərhələli təĢkil olunmuĢ tədris prosesi və texnoloji imkanlar bioloji təhsilin tədrisi perspek-

tivlərini geniĢləndirməlidir. Bizim təklif etdiyimiz metodikada isə müəllim-Ģagird, müəllim-

tələbə, Ģagird-tələbə-müəllim, Ģagird-təcrübəçi müəllim, Ģagird-eksperimentator müəllim və s. 

qarĢılıqlı-məhsuldar əlaqələr yaranır, tədrisin səmərəliliyi və dərsə maraq nəzərə çarpacaq 

dərəcədə yüksəlir. 

Tədqiqat süzgəcindən keçirdiyimiz metodlardan biri də mövzunun cədvəl-sxem 

vasitəsilə təqdil olunmasıdırr. Bu üsulla hazırladığımız dərslər xüsusi didaktik məqsədlər da-

Ģımaqla bərabər, həm də dərkolunma və yaddaqalma kimi psixoloji anlayıĢların da formalaĢ-

masına geniĢ imkanlar yaradır. Məsələn, aĢağıdakı mövzunun sxem-cədvəllə nümayiĢini təq-

dim etməklə həm interaktivlik, həm texnoligiyadan istifadə, həm də auditoriyanın diqqətini 

çəkməyə nail olmağın imkanlarını göstərək: 

«YaddaĢ. Onun növləri» mövzusunda Ģagirdlərin məlumatlarını dinləmək. YaddaĢın ən 

yüksək inkiĢaf müddəti 25 - 50 yaĢdır. 
 

 
 

Təkrar etmək - yadda saxlamanın mühüm Ģərtidir. Lakin kortəbii təkrar yox, planlı, 

məqsədyönlü və düĢünülmüĢ təkrar faydalıdır. Yadda saxlamada yaddaĢı yoxlamaq və 

möhkəmləndirmək üçün tapĢırıqların, müxtəlif təfəkkür və ağıl əməliyyatlarının və s. rolu 

əvəzsizdir. Dissertasiya iĢində, biz, bu imkanların da müəyyən olunmasına nail ola bilmiĢik. 

Psixoloji tədqiqatlardan aydın olur ki, diqqətin əsas xüsusiyyətləri olan cəmlənmə və 
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möhkəmlik ehtiraslı, həvəsli insanları daha çox xarakterizə edir. Müxtəlif Ģəraitlərdə diqqətlə iĢ-

ləməyi öyrənmək, kənar qıcıqlardan yayınmaq lazım deyil. Diqqətin davamlılığının inkiĢafı Ģa-

girdin iradi xüsusiyyətlərinin tərbiyə dərəcəsi, diqqətin daxili nizamlanması ilə bağlanmalıdır. 

Yadda saxlama iki üsulla reallaĢa bilər: mexaniki və dərketmə. 

Yadda saxlamanı əsas fikri seçmək, plan, cədvəl, sxem tərtib etmək, illüstrasiyalardan 

düzgün istifadə etmək və yaddaĢı daha çox məĢq etdirmək Ģərtləndirir. YaddaĢın növləri: 

 
 

 
 

Məlumdur ki, insan beyni bir çox təfəkkür əməliyyatlarını eyni anda yerinə yetirməyə 

qabil bir sistemə malikdir. Məsələn, bir insane beynindəki qüsursuz quruluĢ sayəsində bir tə-

rəfdən avtomobili sürərkən, digər tərəfdən maqnitofonu iĢə sala bilir, o əsnada sükanı da ra-

hatlıqla idarə edə bilirik. Bir çox iĢi eyni anda yerinə yetirməyimizə baxmayaraq qarĢımızdakı 

avtomobillər və ya piyadalarla toqquĢmuruq. Eyni anda ayaqlarımız ilə qaz pedalını idarə edi-

rik. Radio dinləyərkən deyilənləri də tam Ģəkild əanlayırıq. Söhbətə qaldığımız yerdən davam 

edir və ən əsası odur ki, bütün bu proseslərin hamısını eyni anda mükəmməl idarə edirik. 

Təfəkkürü inkiĢaf etdirmək, beyinin gimnastikası üçün tapĢırıq: 

Üç cırtdana 5 papaq göstərirlər (3 qırmızı, 2 göy). ĠĢığı söndürürlər. Qaranlıqda onlar-

dan ikisinə göy, birinə qırmızı papaq geyindirdilər. BaĢqasından soruĢmadan onlardan hansı 

dəqiq deyə bilər ki, onda hansı papaqdır? 

III. Biliyin möhkəmləndirilməsi 

YaddaĢın gigiyenası, fizioloji təbiəti, mexanizmi və əhəmiyyəti haqqında Ģərh vermək. 

IV. Ev tapĢırıqları 

 – VerilmiĢ mövzunu oxuyub, təhlil etmək, internetdən əlavə məlumat toplamaq; 

 – Öz fikirlərinizlə Ģərh etmək; 

 – Misallar göstərmək; 

 – BĠBO cədvəli tərtib etmək və cədvəli doldurmaq. 
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 Pedaqoji təcrübə zamanı tərəfimizdən təqdim olunan bu dərs modeli maraqla 

qarĢılandı. Digər oxĢar dərsi fərqli üsullarla apardıq. Yenə multimedialı təqdimatla Ģəkillər, 

cədvəl, sxem, izahat hazırladıq, lakin bu dəfə mövzuya aid video fraqment, internetdən əldə 

etdiyimiz laboratoriya təcrübələri də əlavə etdik. Dərsin gediĢi zamanı zəruri hallarda 

interaktiv üsullardan da istifadə həm dərsin canlı, maraqlı keçməyinə, həm də mənimsəmə 

səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb oldu. 

 XXI əsr sürət əsri olduğundan hər iĢdə olduğu kimi təhsildə də sürətli irəliləyiĢlərin 

getməsi labüddür.ModernləĢmənin baĢlıca vəzifəsi məktəb təhsilinin yeni müasir səviyyəyə 

çatdırılmasıdır. Məlumdur ki, pedaqoji texnologiyalar yalnız təhsilin elementi kimi deyil, 

həmçinin onun məqsədi, məzmunu, prosesi və nəticəsi kimi xidmət göstərir və bu zaman o, 

təhsilin ayrılmaz hissəsinə çevrilir. Təcrübə göstərir ki, bir çox yeniliklərin, texnologiyaların 

kortəbii Ģəkildə tətbiqi arzu olunan nəticəni vermir. Hər bir yeniliyin məqsədə müvafiq olması 

və yerində nəzərə alınması, Ģübhəsiz ki, görülən iĢin xeyrinə olacaqdır. Biologiyanın tədrisi 

zamanı da ən maraqlı və nümayiĢi zəruri olan proseslərin yeni təlim texnologiyaları ilə tədrisi 

auditoriyanın geniĢ marağına səbəb olur.  

Biologiyanın tədrisində yeni məzmunlu mövzuların öyrədilməsi zamanı dünya təcrübə-

sindən novatorcasına istifadə, yeni təlim texnologiyalarından əsaslı Ģəkildə istifadə ön plana 

çəkilməlidir. Müasir dərs deyən müəllim özü də müasir olmalı, respublikada və dünyada 

gedən yeni təhsil islahatları ilə mütəmadi maraqlanmalı, öz iĢlərində tətbiq etməlidir. Hazırda 

respublikamızda da yeni təlim texnologiyalarından, interaktiv təlim metodlarından istifadəyə 

daha çox üstünlük verilməlidir. Nəzərdə saxlamalıyıq ki, texnologiya, ümumi halda ətraf alə-

min dəyiĢdirilməsi, materiallar istehsalı və mənəvi dəyərlər sisteminin formalaĢması ilə bağlı 

insanlar tərəfindən tətbiq olunan, elmi və praktik cəhətdən əsaslandırılmıĢ fəaliyyət sistemidir. 

 
А.М.Набиева 

Возможности воздействия средств обучения на развитие биологического образования 

Резюме 

 

В статье отмечено важное значение новых образовательных реформ, интерактивного обу-

чения, конструктивных методов, коммуникативного обучение, современных технологий обуче-

ния, модернизированной методики и возможности способов их использования в развитии биоло-

гического образования. И подтверждается тем, что большинство реформ, проведенных в области 

образования, направлены на решение существующих и возникающих проблем в этой области. 

В настоящее время необходимо предпочитать использование новых технологий обучения 

и методов интерактивного обучения. Потому что, современные технологии с научной и практи-

ческой точки зрения являются обоснованной системой деятельности, примененные людьми при 

производстве материалов и формировании системы моральных ценностей, в общем, на измене-

нии всей окружающей среды.  

 

A.M.Nabiyeva  

Influence of modern trainings in the development of biological education 

Summary 
  
Article outlines the new educational reforms in the development of biological education, 

interactive training, constructive methods, communicative training, modern learning technologies, and 

the use of modern methods and techniques are important. It is based on the fact that many such 

reforms in the field of education aim at solving existing and emerging problems in this area. 

At present, new training technologies and interactive learning styles should be more 

emphasized. Because it is based on modern technology, in general, the changing of the environment, 

the production of materials and the formation of the system of moral values, based on the scientific 

and pragmatic operating systems. 
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MƏKTƏBDƏ ġAGĠRDLƏRĠN PEDAQOJĠ PEġƏYÖNÜMÜNÜN  

TƏġKĠLĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 
Açar sözlər: pedaqoji peşəyönümü, pedaqoji proses, əlbir fəaliyyət, tərbiyə, mənimsəmə. 

Ключевые слова: педагогическая профессиональная ориентация, педагогический процесс, 

совместная деятельность, воспитание, усвоение. 

Key words: teacher professional orientation, the pedagogical process, the joint activity, upbringing, 

learning. 

 

Məktəblini dərindən öyrənmək, onların peĢə meylini, maraq və qabiliyyətlərini müəy-

yənləĢdirməkdə müəllim valideynlərin köməyinə arxalanır. UĢağı ata-anadan yaxĢı tanıyan 

yoxdur və onun gələcək taleyi də heç kəsi valideynlər qədər maraqlandırmır. Buna görə də 

təlim sahəsində olduğu kimi tərbiyə sahəsində də müəllimin gördüyü hər bir iĢ valideyn 

tərəfindən müdafiə olunmalıdır. Bu, eynilə məktəbin apardığı peĢəyönümü iĢinə də aiddir. 

Müəllim valideynlərə Ģagirdlərin maraq göstərdiyi baĢlıca sahələr, onların məktəbdəki 

tədris və ictimai fəaliyyəti, peĢəyönümü ilə bağlı məktəbdə aparılan iĢlər barəsində məlumat 

verməli, onlara övladlarının seçdikləri peĢənin düzgün olması fikrini təlqin etməli, uĢaqlarını 

daha da həvəsləndirməyə istiqamətləndirməlidir. Xüsusilə müəllimlik peĢəsini seçmək istəyən 

Ģagirdlərin valideynləri ilə iĢ diqqət mərkəzində dayanmalıdır. Çünki son zamanlar müəllim nü-

fuzunun aĢağı düĢməsi ilə əlaqədar olaraq bir çox valideynlər müəllimlik peĢəsinə meyl gös-

tərən övladlarını bu arzudan uzaqlaĢdırmağa çalıĢır, onları zorla istəmədikləri peĢəni seçməyə 

məcbur edirlər. Nəticə isə çox acınacaqlı olur. Həyatda öz yerini tapa bilməmək hər bir gənc 

üçün çox böyük fəlakətə çevrilir. Bu isə iqtisadiyyatın geriliyi, cəmiyyətin maddi və mənəvi 

sarsıntısı, hər bir mütəxəssis üçün dövlətin sərf etdiyi vəsaitin havaya sovrulması deməkdir. 

Təəssüf ki, bu gün də məktəblərimizdə pedaqoji fəaliyyətə heç bir fitri qabiliyyəti, marağı olma-

yan müəllimlər çalıĢırlar. Onlar bir yox, bir neçə nəsli küt, savadsız və korafəhim böyüdürlər. 

Valideynlərlə aparılan sorğulardan belə bir cəhət diqqəti cəlb edir ki, onların əksəriyyəti 

müəllimliyi qızlar üçün münasib peĢə sayırlar. Bizim fikrimizcə, Ģagirdlərin müəllim peĢəsinə 

münasibəti əslində valideynlərin həmin peĢəyə münasibətini əks etdirir. MüĢahidələr göstərir 

ki, valideynlər kiçik yaĢlarından qızları həmin peĢələrə daha çox rəğbətləndirirlər. Son dərəcə 

maraqlı olan bu sosial-psixoloji fenomeni nə ilə izah etmək olar? Müasir ailələrdə tərbiyə 

baxımından yeni Ģərait yaranmıĢdır. Sosioloqlar ailə tərbiyəsinin bütün sahələrində, o cümlə-

dən peĢəseçmə sahəsində anaların rolunun artmasını xüsusi qeyd edirlər. Bunu hər Ģeydən əv-

vəl qadınların təhsil səviyyəsinin artması ilə izah edirlər. Respublika Statistika Ġdarəsi De-

moqrafiya laboratoriyasının apardığı tədqiqatlar göstərir ki, qadınların təhsil səviyyəsi artdıq-

ca ailədə uĢaqların miqdarı azalır, baĢqa sözlə azuĢaqlı ailələr formalaĢır. Onların içərisində 

isə təkuĢaqlı, eləcə də ikiuĢaqlı ailələr xüsusi yer tutur. Aparılan müĢahidələr göstərir ki, məhz 

belə ailələrdə uĢaqların peĢəyönümü iĢində ciddi nöqsanlar daha çox meydana çıxır. 

Valideynlər uĢaqların hansı sahə ilə maraqlanmasına əslində əhəmiyyət vermirlər. ―UĢağın 

kələcəyini‖ özləri vaxtında həll etmək istəyirlər. Onu, bilavasitə ananın birtərəfli peĢə modeli 

əsasında tərbiyə edirlər. Bəs bu peĢə modelində müəllimlik peĢəsi hansı yeri tutur? 

Vaxtilə müəllimlik nüfuzlu peĢələr arasında xüsusi yer tuturdu. Mahiyyət etibarilə onu 

kiĢi peĢəsi hesab edirdilər. Ġndi isə xüsusilə Ģəhər yerində müəllimliyi qız-qadın peĢəsi kimi 
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səciyyələndirən təsəvvürlər geniĢ yayılmıĢdır. Bu təsəvvürlərin bərqərar olmasında analar 

xüsusilə fərqlənirlər. Bəs valideynlərin müəllimlik peĢəsinə münasibətinin dəyiĢməsi nə ilə 

əlaqədardır? 

Son illərdə müəllimlik mahiyyətcə kütləvi peĢəyə çevrilmiĢ, onun əhəmiyyəti bilavasitə 

nəsillərin varisliyində və elmi-texniki tərəqqinin inkiĢafında oynadığı rola görə deyil, daha 

çox rentabellik dərəcəsinə görə qiymətləndirilməyə baĢlanılmıĢdır. Bu zəmində də müəllimlik 

barəsində yeni stereotiplər formalaĢmıĢ və o ən çox qadın peĢəsi kimi qiymətləndirilmiĢdir. 

Müasir dövrdə valideynlər peĢələrə daha çox güzəran psixologiyası baxımından yanaĢır-

lar. Müəyyən edilmiĢdir ki, valideynlərin üçdə iki hissəsi uĢaqların nə ilə maraqlandıqlarını 

bilmir. 

Bəs peĢəseçmə kimi vacib dövlət əhəmiyyətli bir məsələyə düzgün yanaĢmaqda məktəb 

valideynlərə hansı aspektdə kömək göstərə bilər? 

Təcrübə göstərir ki, peĢəyönümü iĢini günün tələbləri səviyyəsinə qaldırmaq üçün mək-

təblə ailənin birgə fəaliyyətini səmərəli Ģəkildə təĢkil etmək tələb olunur. Pedaqoji bilikləri 

valideyn ictimaiyyəti arasında yaymaq, onlara uĢaqların peĢəseçmə iĢi ilə bağlı düzgün isti-

qamət vermək məktəbin qarĢısında duran baĢlıca vəzifələrdəndir. Çünki valideynlər öz uĢaq-

larının xarakterinə, anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərinə hər kəsdən daha çox bələddir və onla-

rın gündəlik davranıĢını izləmək imkanına malikdir. Tutaq ki, ailənin qız övladı müəllim ol-

maq istəyir. Lakin valvdeynlər bilirlər ki, övladları əsəbidir, sabit xarakterə malik deyil, son 

dərəcə həssasdır, üstəlik nitqi də qüsurludur, məktəbdə iĢləmək onun üçün çox çətin olar. Ona 

görə də onu baĢqa əmək sahəsinə istiqamətləndirmək lazımdır. Bəzən peĢə yararlığı sahəsində 

məlumatsızlıq bizim hamımıza çox baha baĢa gəlir. Ona görə də Ģagirdlərin fərdi xüsusiyyət-

lərinin və keyfiyyətlərinin aĢkara çıxarılmasında, bu keyfiyyətlərin seçilmiĢ peĢənin tələblə-

rinə cavab verib-vermədiyini müəyyənləĢdirməkdə məktəbin valideynlərə köməyi zəruridir. 

Məlumat xidməti gənclərin peĢəyönümü sistemində zəif həlqədir. Ġlk baxıĢdan hər Ģey 

öz qaydasında görünür: indi məktəblərə təĢkilatların nümayəndələri daha tez-tez təĢrif gətirir, 

Ģagirdlərin maraqlarına müvafiq dərnək və fakultativlər, müəssisələrə ekskursiyalar təĢkil 

edilir, qəzet səhifələrində təhsil və iĢlə təmin olunma ilə bağlı elanlar tez-tez dərc edilir.  

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, peĢələr haqqında Ģagirdlərin məlumatları istənilən sə-

viyyədə deyildir. Bu iĢdə məktəblə yanaĢı, valideynlər də öz imkanlarından tam istifadə et-

məlidirlər. 

Məktəbin valideynlərlə apardığı peĢəyönümü iĢinin baĢlıca istiqamətləri aĢağıdakılardan 

ibarət olmalıdır: 

1. Valideynlərin peĢəyönümü üzrə pedaqoji təbliğatla geniĢ əhatə olunması; 

2. ġagirdlərlə aparılan pedaqoji peĢəyönümü iĢinə valideynlərin maksimum dərəcədə 

cəlb olunması. 

Valideynlərin sosial tərkibindən, həmçinin məktəbin imkanlarından asılı olaraq məktəb-

də valideynlərlə iĢ planı tərtib olunması məqsədəuyğundur. BaĢlıca məqsəd - peĢəyönümü 

iĢində valideynləri müəllimlərin, Ģagirdlərin ən yaxın köməkçisinə çevirmək, onları rayonun 

(Ģəhərin) mütəxəssislərə olan tələbatları ilə tanıĢ etmək, konkret peĢənin Ģəxsiyyətə verdiyi tə-

ləblərlə bağlı məlumat verməkdir. 

Sinif rəhbəri valideyn komitəsi vasitəsilə Ģagirdlərin peĢəyönümü sahəsində məktəbə 

kömək etməyə imkanı və hazırlığı olan valideynlərin uçotunu və onlarla aparılacaq iĢin 

məzmununu müəyyənləĢdirməlidir. 

Valideynlərlə iĢin forma və metodları müxtəlifdir: qrup və fərdi Ģəkildə aparılan söhbət-

lər, valideyn yığıncaqları, əmək tərbiyəsi və peĢəyönümünün müxtəlif məsələlərinə həsr edil-

miĢ konfranslar, müəllimlərin Ģagirdlərin evlərinə gediĢi, anket sorğuları, valideynləri peda-

qoji peĢəyönümü məsələləri ilə silahlandırmaq üçün təĢkil edilən pedaqoji lektoriyalar və s. 

Ümumiyyətlə, məktəbin valideynlərlə apardığı iĢ iki əsas formada fərdi və qrup Ģəklində 

təĢkil edilə bilər. 
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Fərdi iĢ formalarına: 

– valideynlərlə söhbətlər; 

– hər hansı konkret halda valideynə kömək məqsədi güdən məsləhətlər; 

– həkim məsləhəti aiddir. 

Qrup Ģəklində aparılan iĢ formalarına: 

– uĢaqların əməyə cəlb edilməsi, onların maraq göstərdiyi sahələr üzrə məlumatlarının 

geniĢləndirilməsi, uĢaqların fərdi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, peĢənin Ģəxsiyyətə verdiyi tə-

ləblərlə bağlı valideynlərlə söhbətlər; valideyn konfransları; valideyn yığıncaqları; peĢəyönü-

mü məsələləri üzrə valideynlər üçün pedaqoji mühazirələr. 

Valideynlərlə iĢ təkcə pedaqoji təbliğatla bitməyib, məktəbin pedaqoji peĢəyönümü üzrə 

keçirdiyi tədbirlərə onların daha yaxından cəlb edilməsini tələb edir. 
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ġagirdlərin əksəriyyətində nitq nöqsanlı olur. Bu isə müəllimdən ciddi iĢ tələb edir. Nitqin 

səs üzərində iĢin təĢkili bir sıra sahələri əhatə edir: ədəbi tələffüz – orfoepiya, intonasiya. 

Ədəbi dilin saflığı onun tələffüz normalarına necə əməl etməsindən çox asılıdır. Tə-ləf-

füz aydın olduqda fikrin çatdırılması dəqiq olur və eĢidənlər aydın baĢa düĢür. Ümumiyyətlə, 

tələffüz dedikdə, dilimizin normalarına uyğun danıĢmaq nəzərdə tutulur. 

Ədəbi tələffüz ədəbi dilin normalarını gözləməklə danıĢmaqdır. Bu cür qaydalar isə 

orfoepik normalarla tənzimlənir.  

Ədəbi tələffüz üzrə iĢin təĢkilində orfoepiya, intonasiya, nitq fasilələri, vurğu, nitqin 

sürəti, tonu üzrə iĢlərə xüsusi əhəmiyyət verilir. Bu cür məsələlər də ümumi ədəbi tələffüz 

aspektində araĢdırılmalıdır. 

Ədəbi tələffüz vərdiĢlərinin inkiĢafı üzrə iĢlərin ən əsasını orfoepiya üzrə iĢlər təĢkil 

edir.  

Əgər orfoqrafiya düzgün yazı qaydaları üçün əhəmiyyətlidirsə, orfoepik normalar da 

düzgün tələffüz, Ģifahi nitq üçün o qədər əhəmiyyətli və önəmlidir. ―Söz daxilində, söz 

sonunda və söz birləĢmələrinin ikinci tərəfinin ilk səsinin təsirilə birinci sözdə baĢ verən 

fonetik dəyiĢmələr deyiliĢ və yazılıĢda müəyyən fərqli məqamlar yaradır‖ (5, 272). 

Orta məktəblərdə Ģagirdlərin orfoepiya üzrə iĢlərinin düzgün yerinə yetirilməsinə 

müəllim nəzarət etməlidir. Lakin, bəzi müəllimlər orfoqrafiya üzrə iĢə nəzarət yetirdikləri 

kimi orfoepiya qaydalarına ciddi riayət etmirlər. Belə ki, bəzən imla yazıları da orfoqrafik 

tələffüzə uyğun oxuyurlar. Bu isə Ģagirdlərdə düzgün yazı vərdiĢlərinə laqeydlik yaradır. 

Bu iĢin təkmilləĢməsi üçün müəllimlər orta məktəbin V-VII siniflərində sait və samit-

lərin, mürəkkəb qısaltmaların, alınma sözlərin yazılıĢ qaydalarını Ģagirdlərə öyrətməlidir. 

YazılıĢında çətinlik törədən, dilçilik ədəbiyyatlarında mübahisəli olan sözlər qaydalara daxil 

edilməməlidir. Müəllimlər aĢağı siniflərdən baĢlayaraq sinif divarlarında bəzi sözlərin 

―deyilir-yazılır‖ formasındakı plakatını asa bilərlər. 

Saitlərin tələffüz qaydaları ayrı, samitlərinki isə ayrı öyrədilməlidir. Saitlərin tələffüzü 

ilə bağlı öyrədilməli olan qaydalardam biri sait səslərin kəmiyyət dəyiĢikləri ilə əlaqədardır. 

Belə ki, bəzi səslər müəyyən olunan qaydadan uzun, bəziləri isə adi qaydadan qısa tələffüz 

olunur. Bu cür kəmiyyət fərqlərinin öyrədilməsi nisbətən çətin olduğundan onların öyrədil-

məsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Saitlərin tələffüzü zamanı öyrədilməli olan məqamlardan biri də keyfiyyət dəyiĢikliklə-

ridir. Belə ki, dilimizdə a saitinin ı, ə saitinin i kimi deyilməsi, dilimizə baĢqa dillərdən keçən 
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sözlərdə o saitinin a kimi deyildiyi məqamlar vardır. Müəllim müəyyən misallar əsasında bu 

cür deyilmələri Ģagirdlərə öyrətməlidir.  

Samitlərin tələffüzü ilə bağlı dəyiĢikliklərin demək olar ki, hamısı keyfiyyət dəyiĢikliyi 

ilə bağlıdır. 

ġagirdlərə bütün bu keyfiyyət dəyiĢiklikləri dəqiq öyrədilməlidir. Əks təqdirdə Ģagirdlər 

ünsiyyət zamanı yersiz dəyiĢmələrdən istifadə edə bilər ki, bu da iĢə xələl gətirə bilər.  

Sait və samitlərin tələffüz fərqlərinin ayrıca öyrədilməsindən asılı olmayaraq, sait və 

samitlərin tədrisi zamanı Ģagirdlərə bu hallar öyrədilir. Daha yaxĢı olardı ki, sait və samitlərin 

tələffüzü ilə əlaqədar olan qaydalar cədvəl Ģəklində tərtib olunsun. Demək, sait və samitlərin 

tələffüzü qaydalarının öyrədilməsi V sinifdən baĢlanır. Lakin bu o demək deyil ki, Ģagirdlər 

ancaq V sinifdən öz danıĢıq və oxumalarında bu qaydalardan istifadə edirlər. ġagirdlər V 

sinfə qədər aĢağı siniflərdə cüzi də olsa bu səs fərqlənmələri ilə tanıĢ olurlar. Yuxarı siniflərə 

keçdikcə onların sayı artır. Orfoepik vərdiĢlərə yiyələnmək iĢi praktik iĢlərlə tamamlanır. 

Orfoepik normaların tənzimlənməsi üçün müəllim aĢağı siniflərdən baĢlayaraq bu iĢə 

nəzarət etməlidir. Saitlərin, samitlərin, qoĢasaitli və qoĢasamitli sözlərin tələffüzünə dair 

qaydalar, iki sait və iki samit səsin yanaĢı gəlməsi zamanı sözlərin tələffüzü qaydası iĢindən 

baĢlanılmalı, XI sinfə qədər mürəkkəb mövzular üzərində iĢ davam etdirilməlidir. 

Dilimizdə bir qisim sözlər var ki, onların tələffüzü ilə yazılıĢı eynidir: məsələn, ana, 

ata, bal, şirin və s. digər qisim sözlərdə isə tələffüz və yazılıĢ fərqlidir: məsələn, dəfdər, 

mə:llim, qızdar, sənnən, a:yilə Ģəklində tələffüz olunan sözlər dəftər, müəllim, qızlar, səndən, 

ailə formasında yazılır. Bu cür sözlərin yazılıĢ qaydasını öyrətməkdə orfoepiya aciz qalır. 

ġagirdlər belə sözləri tələffüzə uyğun öyrətdikdə yazılıĢda çoxlu səhvə yol verirlər. 

Dilimizin orfoepik normaları çox zəngin və rəngarəngdir. 

Bizə məlumdur ki, orta məktəbdə Azərbaycan dilinin qarĢısında duran əsas və baĢlıca 

vəzifələrdən biri Ģagirdləri ədəbi dilə - nitq mədəniyyətinə yiyələndirmək və onların savadlı 

olmasını təmin etməkdir. 

Bir çox qabaqlayıcı müəllimlərin iĢ təcrübəsi göstərmiĢdir ki, Ģagirdlərə ədəbi tələffüz 

vərdiĢlərinin aĢılanması onlarda təkcə ədəbi dilə hərtərəfli yiyələnməyi deyil, həm də 

orfoqrafik vərdiĢlərə yiyələnmək baxımından əhəmiyyətlidir.  

―Ədəbi tələffüzün orfoqrafiya ilə daha çox yaxın olması ondan irəli gəlir ki, orfoqrafik 

qaydaların müəyyənləĢdirilməsində məhz ədəbi tələffüz əsas tutulur‖ (2, 5) 

Ədəbi tələffüzün əsasını orfoqrafiyanın baĢlıca prinsipi olan fonetik prinsip təĢkil edir. 

Elə buna görədir ki, Ģifahi ədəbi dildəki sözlərin fonetik tərkibinin yazıda hərflərlə ifadəsi 

müəyyən qanunauyğunluğa tabedir. Bu isə orfoqrafiyanın müvəffəqiyyətli mənimsənilməsinə 

Ģərait yaradır. Dilimizdəki yerli Ģivələr isə düzgün yazı qaydalarının mənimsədilməsində 

maneəyə gətirib çıxarır. Bunun əsas səbəbi odur ki, yerli Ģivələrin bir çoxunun fonetik 

xüsusiyyəti ədəbi dildən bir qədər az fərqlənir. 

Ədəbi tələffüz Ģagirdlərin düzgün ifadəli oxu vərdiĢlərinə də yiyələnməsində mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Çünki oxu canlı və ifadəli nitqlə əlaqəli olan bir prosesdir. Bunun da 

nəticəsidir ki, tələffüz baxımından ifadəli oxuya verilən tələblə, Ģifahi oxuya verilən tələb 

arasında müəyyən fərqlər olmalıdır. Lakin təəssüflər olsun ki, orta məktəb müəllimlərimiz bu 

məsələyə elə də diqqət ayırmırlar. Elə müəllimlər var ki, Ģagirdlərin hərfi tələffüzlə oxuma-

sının qarĢısını almırlar, hətta bunu düzgü hesab edirlər. Bu isə Ģagirdlərin gələcəkdə bədii 

əsərləri ifadəli oxumasında çətinliyə gətirib çıxarır. 

Bildiyimiz kimi, yazılı dil - kitab dili Ģagirdlərin sözləri olduğu kimi hərfi-orfoqrafik 

tələffüzə yiyələnməsinə səbəb olur. Uzun illərdən bəri birinci sinifdən baĢlayaraq Ģagirdlərin 

nitqi üzərindəki müĢahidələr göstərmiĢdir ki, orta məktəbə yeni daxil olan Ģagirdlər sözləri 

orfoepik normalara uyğun olaraq tələffüz etdiyi halda, daha sonralar onların kitab dili 

üzərində iĢləməsi nəticəsində onlar sözləri yazıldığı kimi tələffüz etməyə baĢlamıĢlar. Qəribə 

olan da budur ki, onlar məhz bu cür tələffüzdən sinifdə də, dərsdə olarkən istifadə edirlər. 
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Hərfi tələffüz vərdiĢləri Ģagirdlərdə, əsasən, aĢağı siniflərdən baĢlayaraq formalaĢır. 

Həqiqətən də, yazılı dil ədəbi tələffüzün mənimsənilməsində əsas yollardan birini təĢkil 

edir. Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır ki, ədəbi tələffüzə yiyələnməkdə yazılı dilin 

istiqamətverici rolu da unudulmamalıdır. Bu cür hal yazılı dil ilə Ģifahi ədəbi dil arasındakı 

qarĢılıqlı əlaqədən irəli gəlir. Çünki ədəbi tələffüzlə düzgün yazı qaydaları arasında elə bir 

fərq yoxdur. Həmçinin bir çox hallarda düzgün yazı qaydaları düzgün tələffüzün əsasını təĢkil 

edir. Məsələn, rəf, oktyabr, sentyabr, layihə, məşhur və s. kimi sözlərin düzgün tələffüzü bu 

sözlərin düzgün yazı qaydasına əsaslanır. Bəzən elə hallar olur ki, bu cür sözləri Ģagirdlər irəf, 

oktıyabır, sentiyabr, lahiyə, məhşur kimi tələffüz edir və tələffüz etdikləri kimi də yazırlar. Bu 

cür səhvlərin aradan qaldırılması üçün müəllim Ģagirdlərə bu sözlərin düzgün tələffüzünü 

öyrətməli və yazıda tətbiqinə nail olmalıdır. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, burada iki anlayıĢı- tələffüzü ilə yazılıĢı uyğun gələn 

sözlərlə, tələffüzü yazılıĢına görə müəyyən olunan sözləri bir-biri ilə qarıĢdırmaq olmaz. 

Birinci qisim sözlərə ana, ata, baba, nənə, çay, el və s. kimi sözləri tələffüzü yazılıĢına uyğun 

gələn sözlər, yoxsa yazılıĢı düzgün tələffüzə uyğun gələn sözlər kimi müəyyənləĢdirmək bir 

qədər çətindir. Bunun əsas səbəbi odur ki, bu cür qaydalar bir- birinə uyğun gəlir. Ġkinci qisim 

sözlərdə isə vəziyyət baĢqa cürdür. Belə ki, bu növdən olan sözlər məsələn, stəkan, istəkan, 

stakan və s. ədəbi dildə onun ancaq bir növündən- yazılıĢa uyğun gələn tələffüzdən istifadə 

edilir. Deməli, bu cür sözlərin düzgün tələffüzü düzgün yazıya əsasən müəyyən olunmur. 

Birinci qisimdən olan söz qruplarının yazılıĢını öyrənmədən də Ģagirdlər həmin sözləri 

düzgün tələffüz edir və yazırlar. Ġkinci qisim sözlərdə isə Ģagirdlər sözlərin yazılıĢını qaydayı 

mənimsəməklə iĢləyirlər. Ayrı-ayrı dövrlərdə aparılan eksperimentlər də bunu sübut edir. 

Bütün bunların nəticəsidir ki, yazılı dil Ģagirdlərə düzgün tələffüz vərdiĢlərinin aĢılan-

masında qarĢıya çıxan çətinliklərdən biridir. Bununla yanaĢı yazılı dil həm də Ģagirdlərin düz-

gün və mükəmməl orfoqrafik savada yiyələnməsində mühüm rola malikdir. Bəzi sözlərin isə 

düzgün tələffüzü ancaq hərfi tələffüzlə müəyyənləĢir. Ədəbi dilimizdəki bu cür sözlər, əsasən, 

aĢağıdakı xüsusiyyətlərə görə müəyyən olunur:  

1) Tərkibində müxtəlif cinsli yanaĢı gələn samit səslə iĢlənən sözlər: plan, stansiya, 

stəkan, film, traktor 

2) Ġlk hecasındakı saiti e ilə yazılan, lakin həm e, həm də ə ilə deyilən sözlər: elim-

əlim, enli-ənli, erkən-ərkən, pendir-pəndir, gerçək-gərçək. 

3) Ġlk hecasındakı saiti ə ilə yazılan, lakin həm ə, həm də e ilə deyilən sözlər: çəkmək-

çekmək, çəkic-çekic, əkiz-ekiz. 

4) Birinci hecasındakı saiti ö ilə yazılıb, həm ö, həm də o ilə deyilən sözlər: tövlə-

tovla, nöqtə-noqtə, nöqsan- noqsan. 

5) Ahəng qanununa tabe edilərək yazılan, lakin tələffüzdə bəzən həmin qanunun 

gözlənilmədiyi sözlər: babat- babət, davam-dəvam, xata-xəta, salamat- səlamət, xətir- xatir. 

6) YazılıĢında ahəng qanunu gözlənilməyən, lakin danıĢıqda həm yazıldığı kimi, həm 

də ahəng qanununa tabe edilmədən tələffüz olunan sözlər: bərabər-barabar, zəmanə- zamana, 

həya- haya, qəbul- qabul, kənar- kanar. 

7) Qalın və ya incə saitlərlə yazılıb, həm qalın, həm də incə saitlərlə deyilən sözlər: 

nağd- nəğd, xırman- xirmən, vərəq-varaq, xəmir- xamır. 

8) Ġlk hecasındakı saiti i ilə yazılıb həm i, həm də ə ilə deyilən sözlər: vidadi-vədadi, 

qiraət- qəraət, riayət- rəayət. 

9) Birinci, bəzilərində də ikinci hecasındakı saiti ə ilə yazılıb, həm ə, həm də i ilə 

deyilən sözlər: səyahət- siyahət, cəhət- cihət, səhhət- sihhət. 

10) Ġlk hecasındakı saiti ü ilə yazılıb, həm ü, həm də i ilə deyilən sözlər: bünövrə- 

binövrə, Füzüli- Füzuli.  

11) DanıĢıqda bəzən müəyyən samitlərin yeri dəyiĢdirilərək iĢlənən sözlər: yanlış- 

yalnış, məşhur- məhşur, layihə- lahiyə. 
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Bu sadalamadan məlum olur ki, qeyd olunan xarakterli sözlər baĢqa dillərdən dilimizə 

keçən sözlərdir. 

Bir hecada, xüsusilə də sözün əvvəlinci hecasında iki samit səsin yanaĢı iĢlənməsi 

Azərbaycan dilinin xüsusiyyətlərinə ziddir. Lakin kənd, gənc və s. kimi sözlər istisnalıq təĢkil 

edir. Bu hal ondan irəli gəlir ki, hələ ədəbi tələffüzə yiyələnməyən Ģagirdlər yuxarıda göstəri-

lən sözləri çox zaman pılan, pılaş Ģəklində tələffüz edirlər. Bu zaman həmin sözlərdə yanaĢı 

gələn iki samitin arasına müvafiq səs əlavə edirlər ki, bu da nitqimizdə ciddi qüsur sayılır. 

Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, bir sıra sözlərin və qrammatik formaların yazılıĢı düz-

gün tələffüzündən o qədər də fərqlənmir. Bu isə ona gətirib çıxarır ki, ədəbi tələffüz nor-

malarının çox hissəsi orfoqrafik qaydalara əsaslanır. ġərti olaraq bu cür sözləri orfoqrafiyaya 

görə müəyyənləĢən qaydalar adlandıra bilərik. Bu cür qaydalar çox vaxt orfoepik qaydalar 

arasında sadalanmır. ―Çünki orfoepiya yalnız tələffüzü yazılıĢından fərqlənən qaydaları 

diferensiasiya etməyə, yəni fonetik tərkibinə görə fərqlənməyən eyni bir qaydanı həm 

orfoqrafiyada, həm də orfoepiyada verməyə ehtiyac yoxdur‖ (1, 12) 

Belə olan halda sözün yazılıĢını təyin edən orfoqrafik qayda eyni zamanda sözün necə 

tələffüz edildiyini də müəyyənləĢdirir. Lakin bu o demək deyil ki, orta məktəbdə Ģagirdlər 

tələffüzü yazılıĢına əsasən müəyyənləĢən qaydalara orfoqrafiyadan müəyyən olunmuĢ 

qaydaları keçməklə ona kor-koranə yiyələnirlər. 

Məktəblərdə aparılmıĢ bir sıra müĢahidələr göstərmiĢdir ki, məsələyə bu cür yanaĢıl-

mamalıdır. Ġlk olaraq, bu cür hallarda sözlərin düzgün tələffüzü üzərində iĢ aparılmalı, onun 

düzgün yazılıĢ qaydası Ģagirdlərə mənimsədilməlidir. Lakin iĢ bu cür qurulmadıqda, Ģagirdlər 

sözləri yanlıĢ tələffüz edirlər. Ona görə də, düzgün yazılıĢına görə müəyyənləĢən söz və 

qrammatik formalar üstündə iĢ apararkən sözlərin yazılıĢı ilə bərabər tələffüz forması da 

Ģagirdlərə mənimsədilməlidir. 

―ġagirdləri ədəbi tələffüzə yiyələndirməkdə yazılı dilə - kitab dilinə əsaslanmağın 

hüdudu və əhəmiyyəti məhz bu deyilənlərlə müəyyənləĢir‖ (1, 13) 

Deməli, tələffüzü yazılıĢına əsasən müəyyənləĢən qaydaları Ģagirdlərə mənimsətməkdə 

morfemlərin forması mühüm rol oynayır. Orfoepik cəhətdən tələffüzü yazılıĢından fərqli olan 

qaydalarda isə bunların mənimsənilməsində həmin prinsipi əsas tutmaq səhvə yol vermək 

deməkdir. Çünki bu cür hallarda orfoepik qayda hərfi tələffüz ilə əvəz edilmiĢ olardı. Bununla 

da onu demək olar ki, hərfi tələffüzün mənbəyi orfoepik qaydalarla orfoqrafik qaydalar 

arasındakı fərqli cəhətləri görə bilməməkdən, bu cür qaydaları eyniləĢdirməkdən irəli gəlir. 

Bu isə tələffüzü süniləĢdirir. Onu öz təbiiliyindən çıxarır, yazılı dilin əsiri edir. 

ġagirdlərin ədəbi tələffüzü mənimsəməsinə iki yolla nail olmaq olar:  

1. Ədəbi dildə danıĢanların nitqini təqlid etmək yolu ilə 

2. Dərs prosesində düzgün tələffüz normalarını Ģüurlu, sistem üzrə mənimsəməklə 

Bildiyimiz kimi dil bioloji yox, ictimai hadisədir. UĢaqlar dilə heç də irsi olaraq yiyə-

lənmirlər. Onlarda Ģüur oyanmaqla yanaĢı, baĢqalarına müraciət etmək hissi əmələ gəlir ki, bu 

ehtiyac onun danıĢmağına, dildən ictimai mühitdə ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə etməsinə səbəb 

olur. Odur ki, uĢağı əhatə edənlər hansı dildə danıĢırlarsa, o da həmin dili öyrənərək o dildə 

danıĢır, o dilin tələffüzünə yiyələnir. UĢaq ilk dəfə məktəbə gələn zaman onu əhatə edən in-

sanların tələffüzünü də özü ilə gətirir. Əgər Ģagird gəldiyi mühitdə Ģivə və az da olsa ədəbi dillə 

danıĢırsa, o, məktəbdə də həmin formada danıĢacaqdır. Hər birimizə məlumdur ki, məktəbə təzə 

gələn Ģagirdlər arasında ədəbi tələffüzlə danıĢanlara az və ya çox rast gəlmək mümkündür.  

Bir çox araĢdırma və müĢahidələr nəticəsində məlum olmuĢdur ki, Ģagirdlərin nitqindəki 

qüsur və nöqsanların çoxu müəllimin nitqindəki nöqsanlardan irəli gəlir. Əgər müəllim 

nitqində yerli Ģivə xüsusiyyətlərinə yol verirsə, təbii ki, Ģagirdlər də həmin nitqə yiyələnəcək-

lər. Digər bir tərəfdən əgər müəllim mübtəda, stol, şkaf, stəkan və s. kimi sözləri mübtadə, 

ustol, işkaf, istəkan Ģəklində tələfdüz edərsə, bu hal Ģagirdlərin də tələffüzünə kök salacaqdır. 
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Müəllimin nitqi və tələffüzü isə düzgün olduqda Ģagirdlər də onu təqlid etməyə baĢlayır və 

düzgün tələffüz formasına yiyələnirlər. 

Hər bir Ģagirddə öz nitqinə Ģüurlu münasibət aĢılamaq, iĢlətdikləri hər sözün, cümlənin 

ədəbi dil baxımından düzgünlüyünü yoxlamağa nail olmaq orfoepiya normalarının qaydala-

rındandır. Belə ki, bu ədəbi dili, orfoepik qaydaları Ģüurlu surətdə öyrənməsinə istiqamət 

verməkdə kömək edir. Ona görə də, müəllim ilk olaraq Ģagirdlərə nitqlərindəki nöqsanlarda 

ədəbi tələffüz arasındakı fərqli xüsusiyyətləri öyrətməli, onlara ədəbi tələffüzün əhəmiyyətini 

anlatmalı, yanlıĢ tələffüzü isə gözdən salmalıdır. 

Ancaq onu bilmək lazımdır ki Ģagirdlərdə bir sıra vacib keyfiyyətləri tərbiyə etmədən 

bunlara nail olmaq və onları ədəbi tələffüzə yiyələndirmək mümkün deyil. Bu cür keyfiyyətlər 

aĢağıdakılardır:  

a. Dilimizdə təkcə fərqlənən səsləri deyil, hətta keyfiyyət və kəmiyyətinə görə bir-

birindən az seçilən səsləri də fərqləndirə bilmək  

b. Sözlərdə ayrı- ayrı səsləri və səs birləĢmələrini, vurğunu tez müəyyən edə bilmək 

c. Bu və ya digər səsin necə tələffüz edildiyini həm baĢqasının, həm də özünün nitqində 

tez hiss edə bilmək 

d. Söz və qrammatik formaları düzgün tələffüz etmək üçün öz nitqinə nəzarət etməyi, 

buraxdığı səhvi tez düzəldə bilməyi bacarmaq 

Bu cür keyfiyyətləri Ģagirdlərə aĢılamaq üçün fonetik təhlillərdən tez-tez istifadə xüsusi 

əhəmiyyət daĢıyır. Bəzən müəllimlər fonetik təhlildən yalnız fonetikanın tədrisi zamanı istifadə 

edir və onun təkcə sxemini öyrətməklə məhdudlanırlar. Bunun əsas səbəbi isə fonetik təhlilin 

praktik əhəmiyyətinin vurğulanmamasından irəli gəlir. Lakin unutmaq olmaz ki, istər düzgün 

tələffüz, istərsə də düzgün yazılıĢ qaydalarının öyrədilməsində fonetik təhlilin əhəmiyyəti 

böyükdür. Bu sahədə Ģagirdlərə elə mükəmməl vərdiĢlər aĢılanmalıdır ki, bütün tədris ilində 

qarĢıya çıxan sözlərin düzgün tələffüzü və düzgün yazılıĢını vaxt itirmədən yerinə yetirə bilsin. 

Azərbaycan dilinin orfoepiya qaydaları ayrıca bir mövzu kimi dərsliklərdə keçirilmir. 

Belə ki, yeni proqram və dərsliklərin tərtibi zamanı orfoepiyaya fonetika bölməsinin içində 

yer verilmiĢdir. Bunun əsas səbəbi orfoepiya qaydalarını Ģagirdlərə nəzəri deyil, praktik 

olaraq öyrətməkdən ibarətdir. 

Müəllimlər ədəbi tələffüzü Ģagirdlərə yiyələndirmək üçün bütün dərs ili və hər dərsdə 

müntəzəm və ardıcıl olaraq iĢ aparmalıdır. Onu da bilmək lazımdır ki, orfoepiyanı orfoqrafiya 

və qrammatikadan ayrı Ģəkildə öyrətmək olmaz. 

Düzgün tələffüz qaydalarını Ģagirdlərə öyrətmək üçün bir sıra yol və imkanlardan 

istifadə etmək yaxĢı nəticə verə bilər:  

1. Yalnız sinifdə deyil, sinifdənkənar iĢlərdə də Ģagirdlərin nitqində düzgünlüyə nəzarət 

etməli, səhvlərini yerindəcə düzəltməli 

2. Xüsusi çalıĢmalardan istifadə etməklə ədəbi tələffüzün öyrənilməsinə nail olmaq 

3. Radio və televiziya veriliĢlərində, teatr tamaĢalarında diktorların, aktyorların nitqində 

olan tələffüz formalarını sinifdə müzakirə etmək. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hazırda orta 

məktəblərdə informasiya-kommunikasiya vasitələrindən, TTV-dən, kompüterdən istifadə bu 

sahədə Ģagirdlərin öyrənməsinə kömək edir. 

4. ġagirdlər öz nitqləri üzərində qarĢılıqlı olaraq müĢahidə aparmalı, bir-birinin tələffüz 

səhvlərini düzəltməlidir. Müəllim Ģagirdlərə bu Ģəraiti yaratmalı, həmin sahədə onlara 

vərdiĢləri aĢılamalı. Dərslərdə bu iĢə xüsusi nəzarət olunmalıdır. 

5. Düzgün tələffüzü öyrənməyə kömək etmək üçün müəllim dərslikdə verilmiĢ mətnləri, 

Ģeir parçalarını Ģagirdlərə əzbərlətməli 

6. Müxtəlif janrlarda olan bədii əsər nümunələrini, qəzet və s. ucadan oxumaq 

7. Məktəblərdə, dərnək iĢlərində, bədii gecələrdə, tanınmıĢ Ģəxslərlə keçirilən görüĢlər-

də və s. Ģagirdlərin Ģifahi çıxıĢlarını təĢkil etmək 
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İntonasiya, fasilə və ritmik bölgü üzrə işlər. Ġntonasiya, fasilə və ritmik bölgünün Ģifahi 

nitqin anlaĢıqlı olmasında rolu böyükdür. Ona görə də, istər Azərbaycan dili, istərsə də 

Ədəbiyyat dərslərində, həmçinin digər fənlər və sinifdənkənar məĢğələlərdə intonasiya, fasilə 

və ritmik bölgüdən geniĢ istifadə olunur. 

Ġbtidai məktəbin I sinfindən baĢlayaraq bu məsələlərlə bağlı praktik iĢlər gedir. Ġbtidai 

sinifdən baĢlayan bu iĢ digər siniflərdə də davam etdirilir. Lakin onu da qeyd etməliyik ki, 

intonasiya, fasilə və cümlələrin ritmik bölgüsü üzrə iĢlərə tam Ģəkildə sintaksisin tədrisi 

zamanı keçirilir. 

Sintaksis bəhsində cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri buna imkan verir. 

DanıĢanın məqsədindən asılı olaraq eyni məzmun və formalı, eyni sözlərin birləĢməsindən 

ibarət olan cümlə intonasiyaya görə həm sual, nida, həm də əmr formasında deyilə bilər.  

Müəllif danıĢılan hər hansı məsələni öyrənmək istəsə sual intonasiyasından istifadə edir. 

VIII sinifdən Ģagirdlər artıq bu cür intonasiya növlərindən istifadə etməyə baĢlayırlar. 

Müəllim müəyyən bir sinifdə məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növlərindən istifadə 

edərkən Ģagirdlərə təkcə bu növləri anlatmaqla iĢin bitdiyini hesab etməməlidir. ÇalıĢmalıdır 

ki, praktik olaraq bu iĢi mənimsətsin. Məsələn, müəllim sinifdə cümlənin intonasiyaya görə 

növlərini öyrədərkən sual və ya nida cümləsini ifadə edən vasitələri, bu vasitələrdən istifadə 

etməyin fərqlərini Ģagirdlərə anlatmalıdır. 

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan dilində sual cümləsini ifadə etmək üçün sual intonasiyası 

ilə yanaĢı sual əvəzlikləri və sual ədatlarından da istifadə edilir. Müəllim bütün bu qaydaları 

elmi yollarla izah etməməlidir. Hər hansı bir cümləni bu vasitələrdən istifadə edərək sual 

cümləsinin müxtəlif formalarına salmalıdır. 

Bəzən məktəblərimizdə müəllimlər nöqtə və vergül - durğu iĢarələrindən danıĢarkən 

onun izahında səhvə yol verirlər. Belə ki, bu iĢarələri fasilənin azlığı və ya çoxluğu ilə 

fərqləndirirlər. Vergül iĢarəsi cümlənin elə ritmik bölgülü yerində iĢlənir ki, onun funksiyası 

və buradakı fasilə nöqtə qoyulmuĢ yerdən çox olur və yaxud ritmik bölgüdən asılı olaraq 

nöqtə və vergül iĢarəsindən asılı olmadan cümlənin quruluĢu fasilə tələb edə bilər. 

Bunları nəzərə alaraq, cümlənin ritmik bölgüləri üzrə iĢə xüsusi fikir vermək lazımdır. 

Bir çox hallarda məktəblərimizdə bu iĢə o qədər də diqqət yetirilmir. 

Hər bir sözü tələffüz edərkən hecalardan istifadə edildiyi kimi, çoxsözlü cümlələri də 

tələffüz edərkən ritmik bölgüdən istifadə edilir. Ritmik bölgülər böyük və kiçik fasiləli ola 

bilər. 

Müəllim ritmik bölgülərin əhəmiyyətindən danıĢarkən ədəbiyyat fənninə inteqrasiya 

edərək görkəmli yazıçı və Ģairlərin əsərlərindən nümunələr əsasında bu iĢi yerinə yetirə bilər. 

Vurğu ilə işlər. ġifahi nitqin aydın, təsirli və dəqiq olmasında vurğunun da böyük rolu 

vardır. Bilirik ki, vurğunun heca vurğusu, məntiqi vurğu və həyəcanlı vurğu kimi növləri var.  

2002-ci ilin proqramına əlavə edilmiĢ heca vurğusu haqqında nəzəri və praktik məlumat 

V sinifdə fonetikanın tədrisi zamanı verilir. Kurikulum əsasında hazırlanmıĢ dərslikdə isə 

vurğu haqqında nəzəri və praktik məlumat verilməmiĢdir. Bəzi müəllimlər 45 dəqiqəlik dərs 

müddətində vurğu haqqında nəzəri olaraq məlumat verir, onun praktik tərəfinə toxunmurlar. 

Bəzən isə ―Azərbaycan dilində vurğu əsasən sözün sonuncu hecasının üstünə düĢür‖ Ģəklində 

izah etdiklərindən Ģagirdlər digər sözlərin vurğusunu müəyyənləĢdirdikdə səhvə yol verirlər. 

Vurğu barədə keçirilən dərsdə vurğunun yerini dəyiĢməklə mənası dəyiĢən sözləri öyrətməklə 

yanaĢı, həmçinin azərbaycan dilində vurğu qəbul etməyən Ģəkilçilər də Ģagirdlərə öyrədilməli-

dir. Belə olan halda artıq Ģagirdlər vurğu qəbul etməyən Ģəkilçilərin köməyi ilə sözlərdə vur-

ğunun yerini müəyyənləĢdirə bilir. 

ġagirdlər dilimizə baĢqa dillərdən keçmiĢ sözlərin - alınma sözlərin vurğusunu müəy-

yənləĢdirməkdə də çətinlik çəkirlər. Belə olan halda yaxĢı olardı ki, bu cür sözlər Ģagirdlərə 

əyani vasitələrin köməyi ilə öyrədilsin. 
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Məntiqi vurğu haqqında nəzəri və praktik məlumat VIII sinifdə sintaksisin tədrisi zama-

nı verilir. DanıĢan Ģəxsin məqsədini müəyyənləĢdirməkdə məntiqi vurğunun rolu böyükdür. 

Cümlə üzvlərinin sıralanması zamanı da məntiqi vurğu öyrədilə bilər. Müəllim məntiqi 

vurğudan məlumat verərkən həyəcanlı vurğu haqqında da danıĢa bilər. Daha sonra bu 

məlumat ədəbiyyat dərslərində də möhkəmləndirilə bilər. 

Ədəbi tələffüz vərdiĢlərinin inkiĢafı üçün aparılan bütün iĢlər ardıcıl getməlidir. ġagirdləri 

bu tələffüz vərdiĢlərinə yiyələndirmək bir neçə günə baĢa gələcək iĢ deyildir. Müəllim bütün 

sinifdə dərsə uyğun çalıĢmalara Ģagirdləri cəlb etməlidir. Məktəblərdə aparılmıĢ təcrübələr gös-

tərmiĢdir ki, bu iĢə yalnız çoxlu oxumaq və danıĢmaqla yiyələnmək mümkün deyil. ġa-girdlər 

intonasiyanı, vurğunu, fasiləni, səs və hərf dəyiĢmələrini fərqləndirən Ģərti iĢarələri bilməlidir. 

Cümlə qurmaq vərdişlərinin inkişafı üzrə işlər. 

Nitq inkiĢafı üzrə aparılan iĢin əsasını lüğət ehtiyatının zənginləĢdirilməsi və ədəbi 

tələffüz vərdiĢlərinin formalaĢdırılması təĢkil etsə də, ən əsas nitq vahidi cümlə hesab olunur. 

Çünki biz fikrimizi ifadə edərkən ayrı-ayrı sözlərdən deyil, bitmiĢ fikir ifadə edən cümlələr-

dən istifadə edirik. Bütün bunları nəzərə alaraq Ģagirdlərin cümlə qurmaq vərdiĢlərinin inkiĢa-

fına xüsusi əhəmiyyət verilməlidir.  

Cümlə qurmaq vərdiĢləri üzrə iĢlər I sinifdən baĢlanır. ġagirdlər sinifdən-sinfə keçdikcə 

bu vərdiĢlər daha da inkiĢaf etdirilir. 

Lüğət üzrə aparılan iĢdə olduğu kimi cümlə qurmaq vərdiĢlərinin inkiĢafı üçün də 

xüsusi dərs saatına ehtiyac yoxdur. Müəllim hər keçirilən dərsdə bu iĢi inkiĢaf etdirə bilər. 

Həm Ģifahi, həm də yazılı nitq vərdiĢlərinin inkiĢafında cümlə qurmaq vərdiĢlərinin rolu 

böyükdür. 

Nitq vərdiĢlərinin inkiĢafında köməklik edən digər vasitələrlə yanaĢı, cümlə qurmaq 

vərdiĢlərinin inkiĢafına məktəblərdə geniĢ yer verilir. Bəzi qüsurların olmasına baxmayaraq, 

əksər dil və ədəbiyyat müəllimləri bu vərdiĢlərin inkiĢafı üçün rəngarəng yol və vasitələrdən 

istifadə edirlər. 

Sual və cavablarla iş. Bu iĢ növündən bütün dərslərdə istifadə olunur. Sual və cavab-

larla iĢ həm konkret bir suala cavab tapmağa, həm də Ģagirdləri cümlə qurmağa yönləndirir. 

ġagirdlərin sual verməyə cəlb edilməsi onların sual cümləsini aydın, qrammatik formaya 

uyğun qurmasına kömək edir. Cümlə üzvlərinə sintaktik sual vermək, cavabların elmiliyinə, 

dəqiqliyinə diqqət ayırmaq və bu kimi bacarıqları formalaĢdırmaq Azərbaycan dili dərslərinin 

ən faydalı komponentlərindəndir. 

Buraxılmış sözləri yerinə qoymaqla cümlələri tamamlamaq. Müəllim nitq hissələrini, 

cümlə üzvlərini tədris edərkən Ģagirdləri bu tipli çalıĢmalar üzərində iĢləməyə sövq etməlidir. 

Məsələn, bir ismi cümlənin müxtəlif yerində müxtəlif hallarda iĢlətmək, müxtəsər cümləni 

geniĢ cümlə ilə əvəz etmək, pərakəndə halında verilmiĢ sözlərdən bitkin fikir ifadə edən 

cümlə tərtib etmək və s. 

Söz birləşmələri tərtib etmək və bunları cümlələrdə işlətmək. ġagirdlərə müxtəlif 

sözlərdən ismi və feili birləĢmələr tərtib etmək tapĢırılır. Daha sonra həmin birləĢmələri 

cümlələrdə iĢlətmək həvalə olunmalıdır. Bu cür tapĢırıqlar həm də Ģagirdlərdə ritmik bölgü 

vərdiĢlərini də gücləndirir. 

Sadə cümlələrdən mürəkkəb cümlə tərtib etmək. Məzmunu və qrammatik forması 

baxımından birləĢdirilməsi mümkün olan sadə cümləni mürəkkəb cümləyə çevirmək, baĢ və 

budaq cümlələr əlavə etmək Ģagirdlərdə cümlə qurmaq vərdiĢini inkiĢaf etdirir. 

Mətndən seçilmiş ifadə və sözləri yeni mətndə işlətmək. Atalar sözü və məsəllər, 

aforizmlərin mətndən seçilərək ayrı-ayrı cümlələrdə iĢlədilməsi nəzərdə tutulur. 

Dağınıq verilmiş sözlərdən cümlələr qurmaq. Böyük bir cümlədən ibarət olan sözlərin 

yeri dağınıq verilir. Müəllim yazı lövhəsində sözləri yazır və cümlənin birinci sözünü böyük 

hərflə yazır, həmin sözlərdən cümlələr qurmağı tapĢırır. ġagirdlər böyük hərflə verilmiĢ 

sözdən sonra cümlələri öz ideyalarına uyğun geniĢləndirərək cümlələr qurur. 
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Cümlədə bu və ya digər sözü, qrammatik formanı başqası ilə əvəz etmək. Bu metoddan 

əvvəl Ģagirdlərin sinonim haqqında əvvəlki bilikləri təkrar olunur. Müəllim verdiyi cümlədən 

hər hansı sözü onun sinonimi ilə əvəz etməyi tapĢırır. Məsələn, Ģagird cümlədə olan gözəl 

sözünü onun sinonimi olan qəĢəng, yaraĢıqlı sözləri ilə əvəz edir. Ola bilər ki, müəllim 

cümlədə olan feili Ģəxsə və zamana görə dəyiĢməyi tapĢırsın.  

Verilmiş mətndən obrazlı ifadələri seçib, onları başqa cümlə içərisində işlətmək. Hər 

hansı mətndən obrazlı ifadəni seçmək tələb olunur. ġagirdlərə seçilən ifadələri baĢqa cümlə-

lərdə iĢlətmək tapĢırılır. 

Cümlədə sözlər arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirmək. ġagirdlər cümlədəki sözlər ara-

sında əlaqəni müəyyən edir və sözləri sıra ilə yazmaq tapĢırılır. Məsələn, Vüqar atası ilə dəni-

zə getdi- cümləsində Ģagirdlər: - Vüqar getdi, atası ilə getdi, dənizə getdi – kimi cümlə forma-

larını seçir və onları sxem formasına salırlar. 

Verilmiş model əsasında müxtəlif sintaktik quruluşda cümlələr qurmaq. Müəllim yazı 

taxtasında mübtəda + II dərəcəli üzv + xəbər; mübtəda + II dərəcəli üzvlər + xəbər və s. tipli 

sxemlər yazır və Ģagirdlər bu sxem əsasında cümlə qururlar. 

Mənanı saxlamaqla cümləni başqa formada ifadə etmək. Müəllim lövhədə hər hansı bir 

cümlə yazır və Ģagirdlərə həmin cümlənin mənası saxlanılmaqla onu baĢqa formada ifadə 

etməyi tapĢırır. 

Metodik ədəbiyyatlarda Ģagirdlərin Ģifahi nitqinin inkiĢaf etdirilməsinin müxtəlif yolları 

göstərilmiĢdir. Hər bir müəllim bu iĢi bacardığı səviyyədə yerinə yetirməyə çalıĢsa da, çox 

vaxt bu, istənilən nəticəni vermir. Müəllim Ģagirdlərin cümlə qurmaq vərdiĢlərini inkiĢaf 

etdirmək üçün müxtəlif yolları sınamalıdır. Bunun üçün interaktiv təlim metodlarından 

istifadə edilməsi nitq inkiĢafı üzrə iĢin səmərəliliyini artırır. 

ġagirdlərin cümlə qurmaq vərdiĢlərini inkiĢaf etdirməyin digər bir yolu hazırki 

dərsliklərdə mətnə uyğun olan yoxlama yazı növləridir. ġagirdlərə müəyyən olunmuĢ mövzu 

əsasında inĢa və ya esse yazmaq tapĢırılır. 
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А.Т.Назарова 

Пути организации работы по литературному произношению 

Резюме 

 

Литературное произношение – это говорит с опережением норм литературного языка. 

Такие правила регулируются орфоэпическими нормами. 

При организации работы над литературным произношением особое внимание уделяется 

работе над орфоэпией, интонацией, перерывами речи, акцентом, скоростью и тоном речи. Та-

кие вопросы также следует исследовать с точки зрения общего литературного произношения. 

Важнейшей работой по развитию навыков литературного произношения является работа 

по орфоэпии. В последнее время в наших школах мало времени уделяется орфоэпии. На это 

есть несколько объективных причин. Прежде всего, можно сказать, что в наших школах до сих 

пор нет полноценного орфоэпического словаря. С другой стороны, правила орфоэпии система-

тически не преподаются на курсах азербайджанского языка в средних школах. Следует отме-

тить, что работа по орфоэпии должна вестись как теоретически, так и практически. 
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A.T.Nazarova 

Ways of organizing work on literary pronunciation 

Summary 

 

Literary pronunciation - this speaks ahead of the norms of the literary language. Such rules are 

governed by orthoepic norms. 

When organizing work on literary pronunciation, special attention is paid to working on 

spelling, intonation, speech breaks, accent, speed and tone of speech. Such questions should also be 

examined in terms of general literary pronunciation. 

The most important work on the development of literary pronunciation skills is the work on 

orthoepy. Recently, in our school‘s little time has been devoted to orthoepy. There are several 

objective reasons for this. First of all, we can say that our schools still do not have a full-fledged 

orthoepic dictionary. On the other hand, the rules of orthoepy are not systematically taught in 

Azerbaijani language courses in secondary schools. It should be noted that the work on orthoepy 

should be carried out both theoretically and practically. 

 

Rəyçi: dos. S.H.Qafarova 
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 TƏHSĠLĠN ĠNKĠġAFI ÜZRƏ DÖVLƏT STRATEGĠYASINDA 

 MÜƏLLĠM HAZIRLIĞI PROBLEMĠ 
 
Açar sözlər: təhsil, strategiya, ali məktəb, müəllim, qabiliyyət 

Ключевые слова: образование, стратегия, высшее образование, учитель, способность 

Key words: education, strategy, high school, teacher, ability  

 

Azərbaycan dövlət müstəqiliyini əldə etdikdən sonra cəmiyyətdə formalaĢmağa baĢla-

yan ictimai-iqtisadi sistemin doğurduğu dəyiĢikliklər, respublikada siyasi quruluĢun yeni-

ləĢməsi, iqtisadiyyatda bazar münasibətlərinə keçid, inkiĢaf etmiĢ ölkələrə və dünya birliyinə 

inteqrasiya olunmaq meyillərinin güclənməsi baĢqa sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də 

əsaslı islahataların aparılmasını nəzərədə tuturdu. Müstəqilliyin ilk illərində təhsil sistemində 

forma və məzmun baxımında dəyiĢikliklərin aparılmasında cəhdlərin edilməsinə baxmayaraq 

Azərbayacan təhsilinin beynəlxaq standartlar əsasında qurulması orta və ali məktəb qarĢısına 

bir sıra vəzifələrin yerinə yetirilməsini vəzifəsini qoyurdu. Bütün bunlar təhsilin, o cümlədən 

ali təhsilin keyfiyyəti məsələsini ön plana çıxarır. Məhz buna görə də Azərbayacan təhsilində 

geniĢmiqyaslı islahatlar aparılmalı, ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafı üçün müasir dövrün tələblə-

rinə cavab verən kadr hazırlığını təmin edən keyfiyyətli yeni təhsil istiqaməti müəyyənləĢmə-

lidir. Bugün dünyanın aparıcı ölkələri təhsil sistemlərini müasir tələblərə uyğun olarq yenidən 

qurmağa, geniĢ və hərtərəfli islahatlar proqramı həyata keçirməyə baĢlamıĢlar. Azərbaycan 

Respublikasında səriĢtəli təhsilverənlərə, ən yeni texnologiyalara əsaslanan infrastruktura 

malik, keyfiyyət nəticələrinə görə dünya ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan, iqtisadi 

cəhətdən dayanıqlı təhsil sistemini yaratmaq məqsədi ilə ―Azərbaycan 2020: Gələcəyə BaxıĢ‖ 

konsepsiyasının təhsillə bağlı ana xəttinə uyğun olaraq 2013-cü ilin oktyabrında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə ―Azərbaycan Respublikasında Təhsilin ĠnkiĢafı üzrə 

Dövlət Strategiyası‖ qəbul edilmiĢdir.(1) Strategiyanın həyata keçirilməsi təhsilin məzmunu-

nun, təhsil infrastrukturunun, təhsili idarəetmə sisteminin və kadr hazırlığının qabaqcıl bey-

nəlxalq təcrübəyə və Azərbaycanın inkiĢaf konsepsiyasına uyğun yenidən qurulmasına imkan 

verərək ölkədə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın bərqərar olmasını, informasiya cəmiyyətinin 

təĢəkkülünü və ölkənin davamlı inkiĢafını təmin etməkdən ibarətdir.  

 Qeyd olunanlarla yanaĢı sürətlə modernləĢən Azərbaycan Respublikasında təhsil 

sisteminin insan kapitalının inkiĢafı çağırıĢlarına cavab verməsi istiqamətində yeni addımların 

atılmasına və ümumi təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin Avropa standartlarına uyğunlaĢdırıl-

masına ehtiyac vardır. Təhsilin keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılması üçün təhsili idarəetmə sistemi-

nin yenidən qurulması, bu sahədə insan resurslarının inkiĢaf etdirilməsi və müəllim peĢəsinin 

nüfuzunun artırılması zəruri məsələ kimi qeyd edilmiĢdir. Strategiyada müəllim hazırlığı və 

nüfuzunun artırılması məsələsinə xüsusi yanaĢma qeyd edilmiĢdir. ―Azərbaycan Respublika-

sında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ Azərbaycan Respublikasında keyfiyyət nəticə-

ləri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan, səriĢtəli müəllim və 

təhsil menecerlərinə, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik təhsil sisteminin 

yaradılması üçün beĢ strateji istiqamətdə geniĢmiqyaslı tədbirləri nəzərdə tutur. 

 Birinci strateji istiqamət səriĢtəyə əsaslanan Ģəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun 

yaradılmasına yönəlmiĢdir və təhsilin məktəbəqədər, ümumi, ilk peĢə-ixtisas, orta ixtisas və 

ali olmaqla bütün pillələri üzrə kurikulumların inkiĢafı kimi vacib hədəfi əhatə edir.  
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Ġkinci strateji istiqamət təhsil sahəsində insan resurslarının müasirləĢdirilməsini nəzərdə 

tutur. Bu istiqamət innovativ təlim metodlarını tətbiq edən, təhsilin məzmununun səmərəli 

mənimsənilməsini təmin edən səriĢtəli təhsilverənin formalaĢdırılmasına xidmət edir və 

özündə təhsilverənlərin peĢəkarlığının yüksəldilməsi, təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymət-

ləndirilməsi üzrə yeni sistemlərin qurulmasını, təhsilalanların istedadının aĢkar olunması və 

inkiĢafı ilə bağlı, habelə xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar üçün inklüziv təlim metodologiya-

sının yaradılmasını ehtiva edir. Üçüncü strateji istiqamət təhsildə nəticələrə görə cavabdeh, 

Ģəffaf və səmərəli idarəetmə mexanizmlərinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu istiqamət təhsil 

sistemində tənzimləmə və idarəetmənin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında müasirləĢdiril-

məsi, təhsil müəssisələrində nəticəyönümlü və Ģəffaf idarəetmə modelinin, təhsilin keyfiyyəti-

nin təminatı və idarə olunması üzrə yeni məlumat və hesabat sistemlərinin yaradılması kimi 

hədəfləri əhatə edir. Dördüncü strateji istiqamət müasir tələblərə uyğun və ömür boyu təhsili 

təmin edən təhsil infrastrukturunun yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu istiqamət təhsil müəssisə-

lərində informasiya-kommunikasiya texnologiyaları əsaslı təlim metodologiyasına uyğun 

infrastrukturun yaradılması, təhsil müəssisələri Ģəbəkəsinin rasionallaĢdırılması, distant təhsil, 

istedadlı və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uĢaqlar üçün təhsil və inkiĢaf, yaĢlıların təhsili, peĢə-

ixtisas və təhsil məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri göstərən regional universal mərkəzlərin, 

müasir təminatlı peĢə-tədris mərkəzlərinin və komplekslərinin qurulması, kampusların 

yaradılması kimi tədbirləri ehtiva edir. BeĢinci strateji istiqamət Azərbaycan Respublikasında 

iqtisadi cəhətdən dayanıqlı və dünyanın aparıcı təhsil sistemlərinin standartları ilə eyni 

səviyyəyə uyğun təhsil sisteminin maliyyələĢdirilməsi modelinin qurulmasıdır. Bu istiqamət, 

o cümlədən müxtəlif mənbələrdən istifadə olunmaqla təhsili maliyyələĢdirmə mexanizminin 

təkmilləĢdirilməsini, təhsil müəssisələrinin adambaĢına maliyyələĢdirilməsinə keçidi, ödəniĢli 

təhsil xidmətlərinin göstərilməsinin dəstəklənməsini, Təhsilin ĠnkiĢafı Fondunun yaradılması-

nı nəzərdə tutur. Biz bilirik ki, təhsilalanın savadlı və səriĢtəli Ģəxs kimi formalaĢması, əsasən, 

müəlimin akademik bacarıqlarından, tədris təcrübəsindən və peĢəkarlıq səviyyəsindən asılıdır. 

SəriĢtəyə əsaslanan təhsil ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafına daha effektiv xidmət göstərir. 

Bunu nəzərə alaraq ali məktəbin bütün iĢ formalarında (mühazirə, seminar, tələbə sərbəst iĢlə-

ri, pedaqoji praktikada) nəzəriyyə və təcrübənin vəhdəti təmin olunmalı, tələbənin nəzəri bi-

likləri və onların tətbiqinə, müstəqil yaradıcı düĢüncəsinin inkiĢafına, yeni pedaqoji təfək-

kürün formalaĢmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Ali məktəblərdə müəllim hazırlığını peda-

qoji fəaliyyətin strukturuna uyğun Ģəkildə – pedaqoji qabiliyyətlər üzrə qurmaq daha səmərəli 

təĢkil oluna bilər: müəllim hazırlığını təkcə akademik və didaktik qabiliyyətlərlə məhdudlaĢ-

dırma olmaz. Müasir müəllim həm də digər zəruri pedaqoji qabiliyyətlərə yiyələnməlidir. Bu 

zaman müəllim daha hazırlıqlı, səriĢtəli, nüfuzlu, rəqabət qabiliyyətli peĢəkar kadr kimi yetiĢə 

bilər, daha səmərəli fəaliyyət göstərər. Ali məktəb müəllimi müəyyən pedaqoji qabiliyyətlərə 

malik olmalıdır: 

Konstruktiv qabiliyyətlər tələbə Ģəxsiyyətini lahiyələĢdirmə, öz fəaliyyətinin strate-gi-

yasını müəyyənetmə, təlim-tərbiyənin taktiki məqəsədini reallaĢdırır. DiaqnostlaĢdırma və 

onunla qırılmaz surətdə əlaqədar olan proqnozlaĢdırma pedaqoji prosesi düzgün istiqamətlən-

dirməyə Ģərait yaradır. Əlində dəqiq diaqnozu olan və əlveriĢli proqnoza əsaslanan peĢəkar 

pedaqoq təhsil-tərbiyə fəaliyyətini səmərəli və məhsuldar Ģəkildə təĢkil edir, gələcək fəaliyyə-

tin modelini qura bilir, həm özünün, həm də tələbələrinin fəaliyyət növlərini layihələĢdirir.  

Didaktik qabiliyyətlər məlumatın seçilməsi, tədris materialının hazırlanması, Ģəxsiyyət-

yönümülü imkanlarının təyini, təlim metodlarının seçilməsində, intizamın bərpa edilməsində və 

iĢgüzar təlim Ģəraitinin yaradılmasında, tələbələrin idrak maraqlarının, tələbatlarına həvəs, 

öyrənənlərdə müstəqillik, təĢəbbüskarlıq və təlim-idrak fəallığının artırılmasında təzahür edir. 

TəĢkilati qabiliyyətlər tələbələrin fəaliyyətinə düzgün rəhbərlikdə, onları aktiv təlim-

idrak prosesinə cəlb etməkdə, asudə vaxtlarını günün tələbləri səviyyəsində qurmaq bacarığın-

da, habelə özünün ali məktəbdə pedaqoji əməyini təĢkil etmək məharətində istifadə olunur. 
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Akademik qruplarda Ģəxsiyyətlərarası münasibətləri tənzimləmək, tələbələri ictimai iĢlərə 

cəlb etmək və vəzifə bölgüsü aparmaq, planlaĢdırmaq, görülmüĢ iĢləri yekunlaĢdırmaq və s. 

təĢkilati qabiliyyətlərlə bağlıdır. Müəllim təkcə tələbələrin fəaliyyət və davranıĢını deyil, öz 

fəalliyyətini də real Ģəraitə uyğun dəyiĢdirməyi bacarmalıdır.  

Kommunikativ qabiliyyət münasibətlərin nizama salınması, tələbələrlə, öz həmkarları 

və rəhbər iĢçilərlə məqsədəuyğun pedaqoji ünsiyyətin yaradılması, tərbiyə iĢlərinin həyata 

keçirilməsi, pedaqoji prosesin gediĢinin təhlili, yol verilmiĢ səhvlərin, yaxud arzuolunmaz 

nəticələrin səbəblərinin aĢkarlanması və qısa zaman kəsiyində korrektə edilməsilə bağlıdır.  

Suqqestiv qabiliyyət (latınca suqqestio – təlqin, eyham, iĢarə deməkdir). Bu, təhsil 

alanlara təlqinedici, iradi-emosional təsir göstərməkdə ifadə olunur.  

Perseptiv qabiliyyət (latınca auctorotas, almanca autoritat – nüfuz, hakimiyyət 

deməkdir) – təhsil alanlara iradi-emosional təsir göstərməklə onların nüfuzunu qazanmaqda 

özünü göstərir. Avtoritar qabiliyyət müəllimin bir sıra kompleks keyfiyyətləri, xüsusən də, 

qətiyyət, təkidlilik, dözüm, tələbkarlıq və digər iradi keyfiyyətləri, yetirmələrinin təhsil və 

tərbiyəsi üçün məsuliyyət hissi, özünəinam kimi Ģəxsi psixi xüsusiyyətləriylə sıx vəhdətdədir.  

Qnostik qabiliyyət (yunanca qnosis – bilik, qnostis – idrak deməkdir) dedikdə, müəlli-

min ixtisas fəaliyyətinin əsasını təĢkil edən bilik və bacarıqlar sisteminə dərindən bələd olma-

sı baĢa düĢülür. Təlim-idrak fəaliyyətinin effektivliyini təmin edən amillərin müəyyənləĢməsi, 

fərziyyənin irəli sürülməsi və yoxlanılması, ziddiyyətlərin aĢkarlanması və həll edilməsi, alı-

nan nəticələrə tənqidi münasibət – qnostik qabiliyyətlərlə bağlıdır. Qnostik qabiliyyət pedaqo-

ji nəzəriyyəyə dərindən bələd olması baĢa düĢülür. Təlim-idark fəaliyyətinin effektivliyini tə-

min edən amillərin müəyyənləĢdirilməsi, fərziyyənin irəli sürülməsi və yoxlanılması, ziddiy-

yətlərin aĢkarlanması və həll edilməsi, alınan nəticələrə tənqidi münasibət – qnostik qabiliy-

yətlərlə bağlıdır. Qnostik qabiliyyət pedaqoji nəzəriyyəyə dərindən bələd olmaq və ondan ya-

radıcı Ģəkildə istifadə etmək, qabaqcıl təcrübəni öyrənib ümumiləĢdirmək, elmi-tədqiqat fəa-

liyyəti ilə məĢğul olmaq, təkcə öz fənnini deyil, onun tədrisi metodikasını və habelə psixolo-

giyanı dərindən bilmək, elmi yenilikləri müntəzəm izləmək və innovasiyaları təhsilin məzmu-

nuna daxil etmək bacarıqları ilə müəyyənləĢir. (4) Pedaqoji faəliyyətə yaradıcı münasibət və 

təlim-tərbiyənin ən yeni metodlarından səmərəli surətdə istifadə olunması müəllimin qnostik 

qabiliyyətlərinin göstəricisidir. Pedaqoji qabiliyyətlər bir-biri ilə sıx əlaqədə həyata keçirilir. 

Bu qabiliyyətlərin hər birinin özünəməxsus tərəfləri müəllimin fəaliyyətində özünü göstərir.  

Müəllim hazırlığında pedaqoji təcrübənin rolunu gücləndirmək lazımdır. Univerisitet 

təhsilində qısamüddətli pedaqoji təcrübə səriĢtəli müəllim hazırlamq üçün yetəli deyildir. 

Kadr hazırlığı probleminin həlli yollarından bir digəri innovativ təlim texnolgiyaları, 

qiymətləndirmə metodologiyası, müasir vasitə və resurslar, stimullaĢdırıcı mexanizmlər və bir 

sıra digər vasitələrin tətbiqi ilə hazırlıq prosesinin keyfiyyətini yüksəltmək olar. Təhsil siste-

minin daha da keyfiyyətli göstəricilərlə təmin etmək məqsədi ilə mövcud korpusunun tək-

milləĢdirilməsi tələb olunur. Müəllim hazırlığında baĢlıca strategiya fənn biliklərinin mənim-

sənilməsindən daha çox tələbələrin peĢə uyarlılığına, pedaqoji ustalığın inkiĢafına, zəruri 

kompetensiyaların formalaĢdırılmasına, müasir təlim texnologiyalarının mənimsənilməsinə 

yönəldilməlidir. Təhsil islahatlarının uğurla həyata keçirilməsi üçün müəllimin ictimai nüfu-

zunun özünə qaytarılması, onun yüksək maddi və mənəvi motivasiyası, pedaqoji təhsilə iste-

dadlı gənclərin cəlb olunması çox vacib amillərdir.(2) Müəllim sənətinə istedadlı gənclərin 

cəlb edilməsi məqsədi ilə dövlət sifariĢinin imkanlarından səmərəli istifadə olunmalı, orta 

məktəb dövründən baĢlayaraq pedaqoji peĢə yaradılmalıdır. Müəllim hazırlığı sistemində 

internatura modelinin tətbiqi də səmərəlidir. Bu model gələcək müəllimlərin diferensasiyasını 

həyata keçirməyə, müəllimlik peĢəsinə təsadüfi gələn gənclərdən xilas olmağa, pedaqoji 

peĢəyə daha yararlı, səriĢtəli kadraları cəlb etməyə kömək göstərər. 
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 А.Я.Гасымова 

Проблема обучения учителей  

в государственной стратегии развития образованя 

Резюме 

 

В стате определены направления соответствуюших широкоммасштабных реформ в сфере 

образования и подготовки кадров, обеспечивающих соответствие требованиям современной 

эпохи. Отмечены реконструкция системы упровления образоавнием для повыщения, развития 

кадрового потенциала в етой сфере и повышения престижа профессии учителя. Формирование 

учащихся как образованных людей зависит главным образом от уровня профессионализма 

педагога. 

 

 A.Y.Gasimova 

The problem of teacher training in the state strategy for the development of education 

Summary 

 

The article about large-scale reforms in the education and training of staff to ensure that meet 

the requirementsof the modern trend is reflected in the identification of issues. Recanstruction of the 

education management system to improve the quality of education was noted in this area and 

increasing the prestige of the teacher‘s profession. The formation of student as educated and 

competent people depends mainly on the level of professionalism of the teacher. 
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HƏRBĠ MƏZMUNLU MĠLLĠ – ĠDMAN OYUNLARINDAN  

ĠSTĠFADƏNĠN ĠMKAN VƏ YOLLARI 

 
Açar sözlər: milli – idman oyunları, hərbi əhəmiyyətli oyun, fiziki tərbiyə, təlim–tərbiyə prosesi, milli 

mentalitet. 

Ключевые слова: национально - спортивные игры, игра военного значения, физическое воспитание, 

учебн0-воспитательный процесс, национальный менталитет. 

Key words: national - sports games, game of military significance, physical education, training process, 

national mentality. 

 

DüĢünmək, fakt və hadisələri təhlil etmək, oxuyub öyrənmək - əqli iĢ, fiziki hərəkət və 

fiziki əmək insana xas olan atributlardır. Bunların sırasında idman iradə ilə bağlı olub, 

məqsədyönlü, sistemli və ardıcıl məcmusu kimi insanın bütövlükdə fəal həyat mövqeyi 

qazanmasında mühüm rol oynayır.  

Dünya xalqlarının görkəmli nümayəndələri hərəkəti, fiziki fəaliyyəti sağlam həyat tərzi 

üçün mühüm saymıĢlar. Ġnsanın hər cür hərəkətləri, fəaliyyət növü və vərdiĢləri ali sinir 

sistemi ilə sıx bağlıdır. Bunların ahəngdarlığı normal həyat üçün baĢlıca Ģərtdir. Ümumiyyət-

lə, hərəkət çox böyük təsir qüvvəsinə malik vasitə kimi dəyərləndirilir. 

Azərbaycan ictimai – bədii və pedaqoji fikir tarixinin görkəmli nümayəndələri fiziki 

sağlamlığa, insanın bədəncə möhkəm, dözümlü və kamil olmasına, tarixi ənənə və təcrübə 

əsasında, böyük dəyər vermiĢlər. 

Ġstər qədim və orta əsr ədəbiyyatımızda, istərsə də XX əsr sənəti nümunələrində müsbət 

ədəbi qəhrəmanları səciyyələndirən ən mühüm keyfiyyətlər sırasında fiziki sağlamlıq, yenil-

məz fiziki gücə malik olmaq, qılınc oynatmaq, ox atmaq, Ģahmat və nərd oynamaq, bacarıqlı 

süvari olmaq, covqan oynamağı bacarmaq, ovçuluq, üzgüçülük, fiziki dözümlülük, yaraĢıqlı 

qədd- qamət sahibi olmaq və s. xüsusi dəyər – fiziki mədəniyyət elementləri dəyəri daĢıyır. 

Ədəbi – tarixi mənbələrdən bəlli olan budur ki, Azərbaycan ictimai (bu kontekstdə həm 

də pedaqoji) fikrində insanın ümumi tərbiyəsi çoxtərkibli sayılmıĢ, buraya əqli, əxlaqi, mənə-

vi, milli – bəĢəri, estetik, əmək tərbiyəsi, natiqlik bacarığı onun fiziki tərbiyəsi ilə əlaqəli, vəh-

dətdə götürülmüĢdür. Ədəbi qəhrəmanların bədii – estetik təqdimatı və tarixi Ģəxsiyyətlərin 

real nümunəsindən aydınlaĢır ki, fiziki mədəniyiyət cəmiyyətin ümumi inkiĢafını əks etdirən 

bədii, etik, siyasi, nitq mədəniyyəti kimi ümumi və daimi kateqoriya kimi xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. 

ġagirdlərin fiziki sağlamlığının təmin olunmasında, fiziki inkiĢafının reallaĢdırılmasın-

da, ümumi mədəniyyətin tərkib hissəsi olan, fəal həyat mövqeyi tutulmasında baĢlıca vasitə-

lərdən sayılan fiziki mədəniyyətin formalaĢmasında milli klassik oyun nümunələri həm mü-

təhhərrik – hərəki hərəkətləri, həm rəvan nitq elementlərini, həm bədii – estetik dəyərləri 

özündə əks etdirən, daĢıyan mənəvi sərvətdir.  

AparılmıĢ pedaqoji tədqiqat, mövcud məktəb təcrübəsinin öyrənilməsi, tarixi mərhələ-

ləri əks etdirən ədəbi mənbələrin təhlilindən doğan pedaqoji qənaət belədir ki, milli idman 

növləri sosial fəallığın artırılması, adamların sağlamlığının möh-kəmləndirilməsi, asudə vax-

tın daha mənalı təĢkili sahəsində baĢlıca amillərdən biridir. 

Hazırda Azərbaycan təhsili sivil ölkələrin inkiĢaf etmiĢ təhsilinə uğurla inteqrasiya 

olunmaqdadır. Bu iĢin seçilən tərəfləri bunlardır: 
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1. Azərbaycan təhsili dünya təhsili səviyyəsinə qalxmaq üçün beynəlxalq saziĢ və 

müqavilələrə qoĢulub, respublika təhsil müəssisələri öz fəaliyyətlərini yaxĢılaĢdırıb səmərəli-

liyi artırmaq üçün innovasiyalardan, internet imkanlarından, informasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarından baĢlıca faktor və vasitə kimi götürürlər. 

2. Çoxkomponentli və geniĢtərkibli bu uzunmüddətli islahat prosesində milli mentalitet 

ciddi gözlənilir, dövlət miqyaslı bu sosial – pedaqoji, tarixi – ictimai-iqtisadi dəyər və əhə-

miyyəti olan islahat növbədə Milli Təhsil Konsepsiyası əsasında hazırlanan və hazırlanmaqda 

olan fənn kurikulumları əsasında aparılır.  

3. Milli kurikulumların tərtibində ümumbəĢəri dəyərlər ən yüksək göstərici kimi götü-

rülür, Azərbaycan təhsilinin tarixi təcrübəsi və uğurlar baĢlıca qaynaq, zəngin mənbə kimi is-

tifadə olunur. 

4. Dünyəvi elmlərin (kimya, biologiya, fizik, riyaziyyat, astronomiya, coğrafiya və s.) 

kurikulumlarında Azərbaycan elminin nailiyyətləri də tədris materialları kimi əksini tapır. Bu, 

milli qürur hissi zəminində Ģagirdlərin bəĢəri duyğulu dünya vətəndaĢları kimi tərbiyə 

olunması üçün təlimi Ģərait və əvəzsiz pedaqoji – psixoloji Ģərait deməkdir. 

Məsələyə bu baxımdan yanaĢanda aydınlaĢır ki, Azərbaycan milli idman oyunlarından 

təlim – tərbiyə prosesində istifadənin təbii və real pedaqoji - psixoloji əsasları var. Belə ki, 

təsdiq olunmuĢ ibtidai siniflər üçün fiziki tərbiyə kurikulumunda milli oyunlardan istifadə 

məsələsi də əksini tapmıĢdır. Pedaqoji mətbuatda dərc olunmuĢ yuxarı siniflər üçün fiziki 

tərbiyə kurikulumu layihəsində də milli idman oyunları ilə bağlı fikirlər, fiziki tərbiyə 

prosesində milli oyunlardan istifadə tövsiyəsi təsbit olunmuĢdur. 

Buradan isə milli oyunlardan təlim – tərbiyə prosesində istifadə yollarının tədqiqinin 

aktual və vacib olduğu bir daha ortaya çıxır. 

Məktəblərdə apardığımız müĢahidə və eksperimentlər, müəllim təcrübələrinin təhlili və 

ümumiləĢdirilməsi bu qənaətə gəlməyə imkan verir: 

 – milli idman oyunları haqqında məlumatlar Ģagirdlərin qan yaddaĢında olur; onlar bu 

xalq yaradıcılığı dəyərlərini ailədə, bağçada, məktəbdə tənəffüslərdə, asudə vaxtlarda həyətdə 

təbii və könüllü olaraq, həvəslə ibtidai siniflərin fiziki tərbiyə kurikulumunun tələbləri ilə 

məĢğul olurlar; 

– bu oyunlar müxtəlif formalı, zəngin və rəngarəng mövzulu olduğu üçün Ģagirdləri yor-

mur; 

– fasiləsiz olaraq, mədəni – fiziki tələbatı ödəmək niyyətilə, təbii və həyati olaraq keçi-

rilən, asudə vaxtın fiziki inkiĢafa yönələn, fiziki mədəniyyətin formalaĢmasına sərf edilən bu 

oyunlar xeyli dərəcədə stabil məzmunu və hərəki vərdiĢlər sistemi gözlənildiyi üçün prob-

lemlər doğurmur. 

Beləliklə, milli oyunlardan təlim – tərbiyə prosesində istifadənin aĢağıdakı imkan və 

yollarının daha səmərəli olduğunu müəyyənləĢdirdik:  

1. Təlim prosesində: a) fiziki tərbiyə dərslərində bədən tərbiyəsi və idman tarixi, idman 

növləri, idmançılarımız haqqında nəzəri – tarixi məlumat çatdırmaq (proqram tələbi ilə), milli 

oyunlar barədə informasiya və Ģərhlər vermək (əyani vəsaitlər əsasında) yolu ilə Ģagirdlərə 

nəzəri bilik mənimsətmək. Bu, daha səmərəli, daha effektli və məqsədyönlü yoldur. Dərs 

cədvəli əsasında, tədris proqramı ilə, müəllim mühazirəsi, Ģəhri vasitəsilə reallaĢdırılan bu yol 

planlı, sistemli, məqsədyönlü, empirik və vərdiĢlərə əsaslanan tədris prosesidir. 

b) tədqiqat nəticəsində aĢkara çıxardıq ki, yuxarı sinif Ģagirdləri hələ aĢağı siniflərdə 

ibtidai siniflərdə oxu, Azərbaycan dili, fiziki tərbiyə dərslərində; əsas təhsil pilləsində Azər-

baycan dili, ədəbiyyat, Azərbaycan tarixi dərslərində (Azərbaycan dili dərslərində çalıĢmalar-

da oyunlar barədə cümlələr, mətnlər olur; ədəbiyyat fənni üzrə folklor materialları sırasında; 

Azərbaycan tarixindən milli mədəniyyətlə bağlı mövzuların tədrisində) milli idman oyunları 

ilə bağlı məlumat mənimsədilməsi imkanları reallaĢdırılır.  
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2. Milli idman oyunlarını öyrətmənin ikinci yolu təlim prosesini davam və inkiĢaf etdi-

rən, Ģagirdlərin asudə vaxtlarını həvəs və maraq, meyil və qabiliyyət, həyati bacarıq və təbii 

vərdiĢlər əsasında həyata keçirilən sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərdir. Buraya fərdi, 

qrup və kütləvi formalı müxtəlif növ iĢlər (milli idman oyunlar üzrə yarıĢlar, milli oyunlar 

haqqında stend hazırlanması, milli oyunlarla bağlı radio və televiziya veriliĢlərinin izlənilməsi 

və bunlar əsasında yazılı və illüstrativ materiallar toplusunun tərtibi və s.) daxildir. 
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Возможности организации национально-спортивных игр военного значения 

Резюме 

 

В статье показано, что одним из важнейших средств для продолжения и развития учебно-

го процесса и реализации в жизнь свободного времени школьников, на основе энтузиазма и ин-

тереса, жизненных навыков и естественных привычек - являются внеклассные и внешкольные 

мероприятия. Он включает в себя индивидуальные, групповые и массовые формы различных 

видов национально- спортивных игр военного значения. Используя национально-спортивные 

игры военного содержания на уроках физкультуры, внеклассных и внешкольных мероприятиях 

по физическому воспитанию у школьников наряду с формированием физического усовершен-

ствования и культуры, возможно, обогатить у них военно-патриотические чувства и знания. 

  

E.N.Guliyev 

Possibilities of organizing military national sports games 

Summary 

 

Article deals with research of one of the most important tools for continuing and developing the 

learning process is that the leisure time of the learner is based on enthusiasm and interest, inclination 

and ability, vital skills and natural habits. It includes a variety of national, military, and military sports, 

including individual, group and massive forms. Using military-style national sports games, physical 

education and physical education classes can be further enriched with students' physical-personality, 

physical culture, and their military-patriotic feelings and knowledge. 

 

Rəyçi: ped.e.d., prof. Ş.T.Tağıyev 

 

Redaksiyaya daxil olub: 08.04.2022 

 



 Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022  

 

   279 

 

R.QURBANOVA 
müəllim 

e-mail: rena_qurbanova@bk.ru 

 

DOI:10.48652/l2219-0797-1187-s 

 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
(Bakı Ģəh., Ü.Hacıbəyov küç., 68) 

 

HƏSƏN BƏY MƏLĠKOV ZƏRDABĠNĠN AZƏRBAYCAN MƏTBUATINDA 

GĠGĠYENA VƏ TĠBBƏ DAĠR FĠKĠRLƏRĠ  

 
Açar sözlər: H.Zərdabi, tibb, məktəb gigiyenası, sağlamlıq, mətbuat 

Ключевые слова: Г.Зардаби, медицина, школьная гигиена, здоровье, пресса 

Key words: G.Zardabi, medicine, school hygiene, health, press 

 

H.Məlikovun gigiyenaya və tibbə dair məqalələri həm rus, həm də ana dilli mətbuatda 

yer alır. Onun rus dilində çıxan ―Kaspi‖ qəzetində bu mövzuda xeyli elmi yazısı iĢıq üzü 

görmüĢdür. Onlardan ―Orqanizmdə yoluxucu mikroblarla mübarizə‖ (1899, 28 avqust), 

―Məktəb gigiyenası‖ (1900, 4 fevral), ―Vərəm və onun müalicəsi‖ (1900, 2 mart), ―Ġnsandakı 

parazitlər‖ (1900, 18 iyul) və s. məqalələri göstərmək olar. 

―Orqanizmdə yoluxucu mikroblarla mübarizə‖ məqaləsi XIX əsrin 70-ci illərində əsası 

qoyulmuĢ mikrobiologiya elmi, ―mikrob nəzəriyyəsi‖ və onun insanın, həmçinin heyvanların 

sağlamlığının qorunmasındakı əhəmiyyəti ilə bağlıdır. Əsası rus alimi, zoopataloq Ġ.Ġ.Meçni-

kov və həmkarları tərəfindən qoyulan ―mikrob nəzəriyyəsi‖ əslində biologiya və təbabət el-

mində böyük kəĢf və inqilab idi. Ġlk dəfə mikrobiologiya elminin yaranması ilə sübut olunur-

du ki, həyatda çoxhüceyrəli, gözə görünən heyvanlardan baĢqa, gözə görünməyən, daha doğ-

rusu, yalnız mikroskopla görmək mümkün olan təkhüceyrəli heyvanlar da mövcuddur. Mik-

roblar və bakteriyalar bu qəbildəndir. Hər yerdə – həm təbiətdə, həm insan, həm də heyvan 

orqanizmində mövcud olan belə təkhüceyrəli orqanizmlər surətlə yayılıb çoxalır. Onlar insan 

və heyvanlar üçün son dərəcə təhlükəli olub bir sıra xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Ona 

görə də belə mikrob və bakteriyalardan, təhlükəli parazitlərdən qorunmaq lazımdır. 

Həsən bəy mikrob və bakteriyaların xassəsi, növləri, insan və heyvanları müxtəlif xəstə-

liklərə yoluxdurma riski, yoluxmanın səbəb və xüsusiyyətləri, əlamətləri və s. barədə dolğun el-

mi məlumat verir. Eyni zamanda bu qorxulu təkhüceyrəlilərdən qorunmağın, onların yaratdığı 

fəsadları önləməyin və aradan qaldırmağın yolları barədə də dəyərli fikirlər söyləyir. Alim eyni 

zamanda insan orqanizminin immunitet qabiliyyəti və onun parazitlərə qarĢı müqavimət xüsu-

siyyəti, bu qabiliyyəti necə yaratmaq, həmçinin bəzi xəstəliklərə qarĢı peyvənd etmək, pey-

vəndin əhəmiyyəti və elmi mahiyyəti haqqında da oxuculara kifayət qədər maraqlı bilgilər verir. 

Ġnsanlar və heyvanlar arasında geniĢ yayılmıĢ bir sıra xəstəliklərin adını çəkir, son dövrlərin 

elmi nailiyyəti əsasında həmin xəstəliklərdən xilas olmağın yollarından söhbət açır. 

Alimin adını çəkdiyimiz məqaləsi Azərbaycan elmində mikrobiologiyaya həsr olunmuĢ 

ilk elmi məqalə olmaqla yanaĢı Azərbaycan ictimaiyyətini ilk dəfə bir sıra yoluxucu xəstəlik-

lər törədən mikroorqanizmlərlə də tanıĢ edir. 

H.Zərdabinin 1900-cü ildə (4 fevral) ―Kaspi‖ qəzetində iĢıq üzü görmüĢ ―Məktəb gigi-

yenası‖ məqaləsi aktual bir məsələyə həsr olunmuĢdur. Məsələnin aktuallığını müəllif özü 

dönə-dönə nəzərə çatdırır. Qeyd edir ki, gigiyena elmi gəncdir və bu yaxın illərdə təĢəkkül 

tapmıĢdır. Buna səbəb isə son dövrlərdə iqtisadiyyat və sənayenin inkiĢafı, insanların sənaye 

mərkəzlərinə cəmləĢməsi, Ģəhərlərdə sıxlıq yaranması və s. bir sıra səbəblər ucbatından insan 

sağlamlığının qorunmasına ciddi ehtiyacın yaranmasıdır. Məhz bu ehtiyac və zərurət gigiyena 
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elminin yaranmasına səbəb olmuĢdur. Müəllif insan xislətində olan belə bir naqis cəhətə də 

toxunur ki, adamlar çox zaman var-dövlət arxasınca qaçıb öz sağlamlığına o qədər də diqqət 

yetirməmiĢ, sərvəti səhhətdən üstün tutmuĢ, belə bir naqis düĢüncə isə nəticədə ona fiziki 

mənada böyük xətərlər yetirmiĢdir. 

Getdikcə pisləĢən antigigiyenik Ģərait böyüklərdən daha çox uĢaqların səhhətinə mənfi 

təsir göstərir. Çünki onların orqanizmi hələ bərkiməyib və daha dözümsüzdür. Onların 

səhhətinin qayğısına qalmaq ictimai və tibbi bir vəzifə kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: 

―UĢaq orqanizmi hələ bərkiməyib, formalaĢıb baĢa çatmayıb; belə orqanizm tez zədələnir və 

yetkinlik yaĢına qədər zəifləməyə baĢlayır, sözün tam mənasında pərvazlanmaqdan qalır. Ona 

görə də gigiyenistlər gənc nəslin qorunmasına bütün güclərini sərf etməlidirlər. Bu mənada 

qarĢıda duran vəzifə çox geniĢdir, bunun üçün həm də həmin uĢaqların valideynlərinin 

Ģəraitini yaxĢılaĢdırmaq gərəkdir, halbuki hal-hazırda buna nail olmaq müĢküldür‖ (8, 286). 

H.Zərdabi böyüməkdə olan övladların səhhətinin qayğısına qalmağı gələcək nəslin 

taleyi ilə əlaqələndirir. Göstərir ki, nəsillərin davamlı Ģəkildə sağlamlığı üçün uĢaqların 

sağlamlığı daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu iĢdə uĢaqların toplaĢdığı məkanlar xüsusi 

gigiyenik diqqət və qayğı tələb edir. Yəni məsələnin həllinə uĢaqların cəm olduğu yerdən – 

məktəbdən baĢlamaq lazımdır. Müəllif məktəb mühitində gigiyenik normalara əməl edilməsi 

ilə əlaqədar maraqlı və dəyərli təkliflər verir, pedaqoqların diqqətindən yayınan bu məsələni 

diqqət mərkəzində saxlamağı tövsiyə edir. Problemin mahiyyətini inandırıcı dəlillərlə açıqla-

yaraq yazır: ―Bunun üçün o yerlərdən baĢlamaq lazım gəlir ki, bizim uĢaqlarımız toplaĢırlar, 

hansı ki, burada heç də az vaxt keçirmirlər, xüsusilə bizim məktəblərdə ki, həmin məktəblərdə 

uĢaq orqanizminin fiziki inkiĢafına az diqqət yetirirlər: bizim pedaqoqların bütün cəhdi 

beyinin inkiĢafına yönəlir; sanki onlar bütün bədəni qida ilə təchiz edən qanla, qidalanmır; o 

havadan nəfəs almır ki, bütün orqanizm ondan hava udur. Məktəbdə belə bir yanlıĢ baxıĢ ona 

gətirib çıxarır ki, biz övladlarımızı Ģikəst edirik və onların çoxu gələcəkdə fiziki inkiĢafa qabil 

olmurlar: onların gözü zəifləyir, bel sütunu əyilir, əzələləri süstləĢir, nəhayət, pedaqoqların 

qayğısına qaldıqları beyin özü də bununla birlikdə kütləĢir‖ (8, 286). 

Alim məktəblərə həkimlərin cəlb edilməsi barədə ölkədəki tibbi mətbuatın təklifini 

bəyənir. Yeni yaradılmıĢ gigiyena Ģöbəsinin tərbiyə və təhsildəki fəaliyyət sferasına müdaxi-

ləsini yaxĢı hal sayır. 

Eyni zamanda doktor A.A.Lozinskinin təhsil müəssisələrində fiziki tərbiyə ilə bağlı 

islahatlar keçirmək barədə təklif və tövsiyələrini alqıĢlayır. Təkliflər sırasında bunlar da var 

idi ki, hər bir təhsil dairəsində tibbi inspektor vəzifəsi yaradılmalı, təhsil müəssisələrində 

təlim prosesinə müxtəlif oyunlar, fiziki məĢğələlər daxil edilməlidir. 

H.Məlikovun ―Vərəm və onun müalicəsi‖ məqaləsinin oxuculara təqdim olunduğu 

1900-cü ildə (―Kaspi‖, 1900, 2 mart) hələ vərəm xəstəliyinin müalicəsi tam Ģəkildə mümkün 

deyildi. Bu istiqamətdə uğurlu iĢlər görülsə də, xəstəliyin ilkin mərhələlərində onu müalicə et-

mək mümkün olsa da, ağır mərhələlərinin Ģəfası hələ ki tapılmamıĢdı. Həsən bəy öz məqalə-

sində ictimaiyyəti həmin xəstəlik, onun xüsusiyyətləri, ondan qorunmağın yolları, Ġngiltərə, 

Almaniya və s. qabaqcıl ölkələrdə xəstəliyin müalicə metodları, insanları ictimai və fərdi hə-

yatda vərəmin əlindən qurtarmaq üsulları və s. barədə faydalı məlumatlar verir. Xəstəliyə yo-

luxmamaq və ya ondan qurtuluĢ üçün hansı gigiyenik üsullara əl atmağın zəruri olduğunu 

oxuculara baĢa salır. Göstərir ki, bunun üçün ilk növbədə bədənin və yaĢayıĢ yerinin təmizliyi 

bərqərar olmalı, təmiz hava, təmiz qida, təmiz su, iĢıqlı və quru otaq rejiminə əməl 

edilməlidir. Müəllif belə bir fars məsəlini xatırladır: ―hara iĢıq və təmiz hava az daxil olursa, 

oraya həkim tez-tez gəlir‖ (8, 300). 

Alimin ―Ġnsandakı parazitlər‖ (―Kaspi‖, 1900, 18 iyul) məqaləsi insanların məiĢətdə tez-

tez üzləĢdikləri vacib bir məsələyə həsr olunmuĢdur. Burada insanlarda, həmçinin heyvanlar-

da mövcud olan bəzi parazit qurdlardan və onların törətdikləri fəsadlardan söhbət açılır. Azər-

baycan mühitində təbabətin və tibbi biliklərin zəif inkiĢaf etdiyi tarixi bir Ģəraitdə zikr olunan 
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məqalənin böyük əhəmiyyəti var idi. Belə ki, parazit qurdlar insanlar və heyvanlar arasında 

sıx-sıx müĢahidə olunurdu. Onlar müalicə olunmadıqda ağır nəticələrə gətirib çıxarırdı. 

Həsən bəy öz məqaləsində elmi maarifləndirmə iĢi aparmaq, ictimaiyyəti qurd xəstəlik-

ləri, onların törəmə səbəbləri və onlardan qorunma yolları ilə tanıĢ etmək istəyir. Qeyd edir ki, 

insan və heyvan orqanizmində bəzi qurdlar, məsələn, soliter, trixin və s. geniĢ yayılmıĢdır. 

Onlar heyvandan insana və əksinə yoluxa bilir. Bəzi ev heyvanlarında, o cümlədən donuz-

larda həmin parazitlərə daha çox rast gəlinir. Yoluxma prosesindən sonra qarĢısı alınmadıqda 

onlar orqanizmdə ağır xəstəliklərə gətirib çıxarır. Müəllif aydın və elmi Ģəkildə həmin 

qurdların xüsusiyyəti, yaĢama və yoluxma tərzi, insan və heyvan orqanizmində necə mövcud 

olmaları və çoxalmaları, orqanizmdə bu parazitlərin mövcudluğunun əlamətləri və s. barədə 

bilgi verir. Ən baĢlıcası izah edir ki, insanlar həmin qurdlardan özlərini və uĢaqlarını necə 

qorumalı, yoluxmanın qarĢısı necə alınmalı, əgər yoluxma halı baĢ veribsə, ondan necə 

qurtulmalı. Alimin tibbi-fiziki tərbiyə ilə bağlı əsərləri sırasında haqqında danıĢdığımız 

məqalənin ciddi dəyəri vardır. Buradakı mətləblər bu gün də öz aktuallığını saxlayır. 

H.Zərdabinin Azərbaycan dilində də fiziki tərbiyəyə həsr olunmuĢ xeyli məqaləsi 

vardır. Bunlar o zaman ―Həyat‖ qəzetində, ―Füyuzat‖, ―Dəbistan‖, ―Məktəb‖ kimi jurnallarda, 

habelə ayrıca kitabça halında nəĢr olunmuĢdur. Onlardan bəzilərinin təkrar-təkrar çap olunub 

oxuculara çatdırıldığının da Ģahidi oluruq. Müəllifin deyilən mövzuya həsr edilmiĢ əsərlərin-

dən aĢağıdakıları göstərə bilərik: ―Xörək yemək, su içmək‖, ―Qan nə tövr bədəndə dövr edir‖, 

―Nəfəs almaq‖, ―Ġnsan bədəninin hissələri‖, ―Həvasi-xəmsə‖, ―Hifzüs-sihhə‖, ―Bədəni sala-

mat saxlamaq düsturüləməlidir‖ (3; 4; 5; 6) və s. 

Adı çəkilən əsərlərdən sonuncudan baĢqa qalan hamısı mətbuat orqanları vasitəsilə 

oxuculara çatdırılmıĢ, sonradan bəziləri ayrıca kitabça halında iĢıq üzü görmüĢdür. Sonuncu 

əsər – ―Bədəni salamat saxlamaq düsturül-əməlidir‖ isə ilk dəfə 1914-cü ildə Kiyevdə təhsil 

alan azərbaycanlı tələbələrin təĢəbbüsü və maddi vəsaiti hesabına kitab Ģəklində nəĢr edilmiĢ-

dir. Onu da deyək ki, bu, alimin fiziki tərbiyəyə dair ən iri həcmli əsəridir. Adını yuxarıda 

çəkdiyimiz bütün məqalələrdəki məzmun və mətləblər bu sonuncu əsərdə daha müfəssəl Ģə-

kildə Ģərh edilmiĢ və ümumiləĢdirilmiĢdir. Ona görə də biz təkrardan qaçmaq məqsədilə ayrı-

ayrılıqda əvvəlki məqalələr üzərində dayanmayıb məhz bu əsəri analizdən keçirməyi 

məqsədəuyğun hesab edirik. Çünki mətləblər uyğun və oxĢar olduğundan əvvəlki məqalələrə 

də nəzər salmaq təkrara səbəb ola bilərdi. 

Deyildiyi kimi, ―Bədəni salamat saxlamaq düsturüləməlidir‖ əsəri müəllifin ölümündən, 

sonra əvvəlcə 1914-cü ildə Kiyevdə təhsil alan tələbələrin təĢəbbüsü ilə iĢıq üzü görmüĢdür. 

Əsər 1960-cı ildə H.Zərdabinin ―SeçilmiĢ əsərləri‖nə də daxil edilmiĢ, nəhayət, 2010-cu ildə 

T.Aydınoğlunun tərtibatı ilə latın əlifbası ilə Bakıda ayrıca kitab halında nəĢr edilmiĢdir. 

Azərbaycan dilində ―natural gigiyena‖ya dair ilk elmi əsər kimi diqqəti cəlb edən kitaba 

ön sözdə o zaman Kiyevdə təhsil alan və nəĢriyyət qrupuna rəhbərlik edən Y.V.Çəmənzəminli 

əsərin nəĢrinin səbəbi ilə bağlı bunları yazır: ―Mərhum Həsən bəy Məlikzadə tərəfindən 

qələmə bir çox elmi əsərlər alınıb, lakin indiyədək onlar camaatımızın himmətsizliyindən çap 

olunmayıb qalırdı. ―Kiyev islam tələbələrinin nəĢriyyat heyəti‖ bu əsəri Həsən bəyin 

möhtərəm zövcəsinin razılığı ilə nəĢr etməyə Ģüru etdi. Əvvəl ―Torpaq, su və hava‖ ünvanlı 

kitabça təb olunub, indi isə oxucularımıza ―Bədəni salamat saxlamaq düsturüləməli‖ni təqdim 

edirik. Bu kitaba ―heyət‖ tərəfindən haĢiyə olaraq bəzi Ģeylər artırılıb, bir də bir neçə sözün 

dərci namünasib görüldüyündən bilmərrə ötürülüb, yerləri nöqtələr ilə niĢanə olunub, qalanı 

isə mərhum Həsən bəyin əlyazılarından yazılıb eynən dərc olunur. 

Student: Yusif Vəzir‖ (7, 8-9). 

Onu da əlavə edək ki, pedaqoq alimlərimizdən Ə.Seyidov və Y.Talıbov H.Zərdabinin 

fiziki tərbiyə ilə bağlı görüĢləri barədə araĢdırma apararkən alimin, əsasən, haqqında söhbət 

açdığımız bu əsərinə istinad etmiĢlər (1; 147). 
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H.Zərdabinin fiziki tərbiyəyə dair dolğun və elmi mündəricəyə malik bu kitabı ―natural 

gigiyena‖ya aid səviyyəli bir əsərdir. Ġnsanların təbiət qanunları ilə yaĢamasını əsas götürən 

(süni yaĢayıĢı, süni məiĢət və həyat tərzini qəbul etməyən) ―natural gigiyena‖ XIX əsrin II 

yarısında təĢəkkül tapmıĢdı. Alimin öz əsərini qələmə aldığı dövr üçün gənc elm sahəsi hesab 

olunurdu. Əsərin 2010-cu il nəĢrinə yazılmıĢ ön sözdəki belə bir fikirlə razılaĢmaq lazım 

gəlir: ―BaĢlanğıcını ötən əsrin ikinci yarısından götürən natural gigiyena, naturopatiya 

hərəkatı Həsən bəy Zərdabinin yaĢadığı illərdə Avropada və Amerikada sürətlə yayılmağa 

baĢlamıĢdı. Mədəniyyət və tərəqqi aĢiqi olan böyük soydaĢımız ixtisasca təbiət alimi oldu-

ğundan həmin baxıĢları dərindən əxz etmiĢ və öz xalqına çatdırmaq üçün elmi təbliğatın 

müxtəlif vasitələrindən istifadə etmiĢdir. Həsən bəy, nəhayət, sağlam yaĢamaq qaydaları 

barədə öz dövrü üçün mükəmməl, bu gün də elmi-gigiyenik dəyərini saxlayan, eyni zamanda 

populyar üslubu ilə belə nəĢrlərə nümunə olan bir kitab yazmıĢdır‖ (7, 10). 

Alim elmi-kütləvi əsər kimi nəzərdə tutduğu və sadə, aydın, məntiqli bir dildə qələmə 

aldığı fiziki tərbiyə haqqında risaləsinə yığcam bir müqəddimə də yazmıĢdır. Burada müəllif 

―bədəni salamt saxlamaq elmi‖ adlandırdığı gigiyena elminin cəmi 20-30 yaĢı olduğunu, onun 

təĢəkkül tapmasının səbəblərini açıqlayır. Urbanizasiya prosesinin, Ģəhərlərdə əhalinin sayının 

yüksəlməsinin, əhali sıxlığının artmasının, sənaye müəssisələrinin çoxalamasının, ekologiya-

nın pozulmasının nəticəsində Ģəhər mühitində bir sıra xəstəliklərin meydana gəlməsini xatırla-

dır. Deyilən amilin elmi araĢdırılması bunun natəmizlikdən, natəmiz mühitdə xəstəlik törədi-

cilərinin, mikrobların, bakteriyaların və s.-in daha sürətlə çoxalması və yayılmasından əmələ 

gəldiyini müəyyənləĢdirmiĢdir. Belə bir elmi müəyyənlik ―bədəni salamat saxlamaq elmi‖nin 

ərsəyə gəlməsinə təkan vermiĢdir. Müəllif məsələnin mahiyyətini bu Ģəkildə Ģərh edir: ―Elə 

ki, məlum oldu ki, insan nə qədər özünü yaxĢı saxlaya, özlərini yaman saxlayanlardan, onlara 

zikr olan yoluxma naxoĢluqları düĢəcəkdir, Ģəhər camaatı və hakimlər hər vilayətdə qanuni-

səlaməti bina etdilər və hükəmayi-elm aĢkar elədiyi təcrübələri o qanunlar ilə müvafiq edib, 

bədəni salamat saxlamaq elmini bina etdilər‖ (7, 12). 

Həsən bəy Avropa ölkələrində camaatı zikr olunan elmlə bağlı maarifləndirmək, onları 

baĢa salmaq üçün çoxlu sayda kitabların yazılıb nəĢr edildiyini nəzərə çatdırır. Öz həmvətən-

lərinin də ―dilimizdə‖ belə kitablara zəruri ehtiyacını nəzərə alaraq belə bir əsər qələmə aldı-

ğını söyləyir. 

Alimin risaləsində ―bədəni salamat saxlamaq düsturüləməli‖ ilə bağlı gözəl bir sistem, 

elmi ardıcıllıq, münasib prinsip vardır. Doğrudan da: ―H.B.Zərdabi sağlamlığın gözlənilməsi-

nə təsir edən amillər sırasına evi, havanı, suyu, xörəyi, bədəni təmiz saxlamağı, paltarı, yuxu 

və yatacağı daxil edir və bunların arasındakı əlaqələri sistemlə, elmi əsaslarla, maraqlı, həyati 

misallarla təhlil edir. O, sağlamlığın gözlənilməsinə yalnız bioloji, pedaqoji-tibbi problem ki-

mi deyil, sosial problem kimi baxır. Onun fikrincə sağlamlığın qorunması cəmiyyətin, ailənin, 

bəĢəriyyətin qorunmasıdır, mühafizəsidir‖ (2, 41). 

Pedaqoq alim Ə.Seyidov Həsən bəyin əsərinin adını Ģərti olaraq ―Sağlamlığın gözlənil-

məsi üçün rəhbərlik‖ Ģəklində verir ki, məzmunu əhatə etməsi baxımından belə bir adı məqbul 

saymaq olar (1, 286-287). 

H.Zərdabinin fiziki tərbiyə barədə bu mötəbər risaləsi ardıcıl, nizamlı və bir-biri ilə elmi 

cəhətdən əlaqələnmiĢ yeddi bölmədən ibarətdir: 1. Ev; 2. Hava; 3. Su; 4. Xörək; 5. Bədəni na-

təmiz saxlamaq; 6. Paltar; 7. Yuxu və yatacaq paltarı. 

Göründüyü kimi, bu komponentlərin hər biri insanın həyatı, Ģəraiti və səhhəti ilə bağlı 

mütləq, vacib komponentlərdir. Bütövlükdə insanın yaĢayıĢ sferasındakı ən zəruri ünsürləri 

özündə ehtiva edir. Ġnsan sağlamlığa – bəĢər övladı üçün ən gərəkli, zəruri nemətə nail olmaq-

dan ötrü zikr olunan komponent və ünsürlərdən necə yararlanmalı, nədən, necə istifadə etməli, 

öz yaĢayıĢını hansı tərzdə qurmalı, cismani mənada övladını necə tərbiyə edib onun sağlamlı-

ğı, qayğısına qalmalıdır? Adı çəkilən bölmələrin hər birində həmin suallara kiçik detallarına 

qədər cavab tapmaq mümkündür. 
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Məqalənin aktuallığı: Məqalədə görkəmli maarifçi H.B.Zərdabinin hər zaman aktual 

olan gigiyena və tibb ilə bağlı dövri mətbuatda iĢıqlandırılan fikirləri və tövsiyələri tədqiqata 

cəlb edilmiĢ, hazırki dövrdə təsiri üzə çıxarılmıĢdır.  

Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalədə ilk dəfə H.B.Zərdabinin gigiyena və tibb ilə bağlı 

mətbuatda dərc olunmuĢ məqalələri araĢdırılmıĢdır.  

Məqalənin praktiki və nəzəri əhəmiyyəti. Məqalədən Azərbaycan məktəb və pedaqoji 

fikir tarixinin kursunda tədrisində mühazirə və seminar məĢğələlərində istifadə etmək olar. 
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Р.Курбанова 

Взгляды Гасан бека Маликова Зардаби на гигиену  

и медицину в азербайджанской прессе 

Резюме 

 

В статье исследуются взгляды и рекомендации видного просветителя Г.Б. Зардаби, опуб-

ликованные в периодических изданиях по гигиене и медицине, актуальные и на сегодняшний 

день. Автором раскрывается их влияние в настоящий период. Каждый из этих компонентов 

обобщает обязательные, важные составляющие жизни, состояния и здоровья человека, а также 

важнейшие элементы в сфере жизнедеятельности человека в целом.  

Газета Г.Зардаби «Хаят», такие журналы, как «Фуюзат», «Дабистан», «Школа» также 

опубликовали много статей по физическому воспитанию на азербайджанском языке, а также 

издали отдельным учебным пособием. Также были детально изучены многие статьи, перепеча-

танные и представленные читателям.  

 

R.Gurbanova 

Hasan bey Malikov Zardabi's views on hygiene and medicine in the Azerbaijani press 

Summary 

 

The article explores the views and recommendations of the prominent enlightener HB Zardabi, 

published in periodicals on hygiene and medicine, which are still relevant today, and reveals their current 

impact. Each of these components summarizes the absolute, important components of human life, 

conditions and health, as well as the most important elements in the sphere of human life as a whole. 

H.Zardabi's many articles devoted to physical education in the Azerbaijani language in "Hayat" 

newspaper, magazines such as "Fuyuzat", "Debistan", "School", as well as many articles published in 

a separate booklet and even reprinted and delivered to readers were studied in detail. 
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ÜmumbəĢəri və milli dəyərlərə əsaslanan tərbiyə yalnız pedaqoji problem kimi deyil – 

həm də cəmiyyətin inkiĢaf problemi baxımından həyati əhəmiyyət kəsb edir. ġəxsiyyətin mü-

hüm dəyərlərinin təməli təlim-tərbiyə prosesinin ilkin mərhələsində qoyulduğundan, məhz bu 

problemin həlli məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində tolerantlığın formalaĢması üçün xüsusi 

təĢkil olunmuĢ prosesdən kənarda qala bilməz. Bir çox beynəlxalq, həm də respublikamızda 

qəbul edilən dövlət səviyyəli bəyannamə və hüquqi-normativ sənədlərdə tolerantlığın müxtəlif 

növlərinin tərbiyə olunmasının vacibliyi, tolerantlığın formalaĢdırılması üçün siyasi, sosial və 

pedaqoji mühitin yaradılması məsələləri təsbit olunmuĢdur Avropa Ġttifaqı rəsmi olaraq çox-

mədəniyyətlilik (multikultural) tərbiyəni əsas kurs elan etmiĢ, millətlərarası təĢkilatlar isə təh-

sildə bu istiqaməti dəstəkləyəcək sənədlər paketi qəbul etmiĢdilər. 

Qərbi Avropa və ABġ-da bu günə qədər tolerantlıq tərbiyəsi məsələlərinə müxtəlif xalq-

ların və mədəniyyətlərin nümayəndələrinin əməkdaĢlığı və birgə əlaqəsi üçün yeganə əsas ki-

mi çıxıĢ edən multikulturalizm çərçivəsində baxılır. 

Multikulturalizm tədris proqramlarını müxtəlif etnik qruplardan olan uĢaqların birgə 

təhsili, həm də digər mədəniyyət və ənənələrə hörmətlə yanaĢmaq tələbinə uyğun qurmağı nə-

zərdə tutur. 

Multikulturalizm hər Ģeydən bütün dünyada və ya ayrılıqda götürülmüĢ bir ölkədə müxtə-

lif mədəniyyətliliyin qorunub saxlanılmasına və inkiĢaf etdirilməsinə yönəlməlidir. Bu, tolerant-

lığın paralel mədəniyyətlərin mövcud olması tələbinə yönəlmiĢ aspektlərindən biridir. Əsasən 

multikulturalizm ideyası ümumi avropa mədəniyyəti məkanına müxtəlif ölkə immiqrantlarının 

mədəniyyət elementlərinin qoĢulmasını nəzərdə tutan avropa cəmiyyətində irəliliyir. 

Dözümlülük anlayıĢı ―Yeni dövr‖ mərhələsində meydana gəlmiĢdir. Ġlk öncə o, dini və 

siyasi dözümlülük prinsipləri ilə bağlı olmuĢ, sonralar daha da geniĢlənərək müxtəlif aspekt-

ləri özündə cəm etməklə, tədricən hazırda bəlli olan tolerantlıq anlayıĢının dərk olunmasına 

gətirib çıxarmıĢdır. Elmi-nöqteyi nəzərdən tolerantlığı baĢa düĢüb, dərk etməyin baĢlanğıc 

nöqtəsi XVII əsrə məxsusdur. Məhz bu yüzilliklərdən baĢlayan ―Yeni dövrdə‖ sonrakı əsrlər-

də Avropa təfəkkürünü müəyyənləĢdirəcək əsas aparıcı ideyalar formalaĢmağa baĢlayır. Tari-

xən qısa bir müddət ərzində insana olan baxıĢlar köklü surətdə yenidən nəzərdən keçirilir ki, 

bu da öz növbəsində sonrakı yüzilliklərdə empirik təbii biliklərin inkiĢafına təkan verir. Mü-

zakirə olunan məsələlərin dairəsi geniĢləndi, hətta bu və ya digər elm sahəsinə aid fənnin ma-

raq dairəsi ilə birbaĢa bağlı olmayan bir çox məsələlər də diskussiyaların predmetinə çevrildi. 

Məhz o dövrdə alimlər tərəfindən əxlaq məsələləri Ģəxsiyyətlərarası münasibətlərlə, digər 

xalqların, dinlərin və mədəniyyətlərin nümayəndələrinə qarĢı dözümlülük münasibətləri ilə, 

həmçinin tolerantlıq münasibətləri ilə sıx əlaqəli Ģəkildə müzakirə olunmağa baĢladı. Bu mə-

nada deyə bilərik ki, pedaqogikanın inkiĢafı ən erkən çağlardan baĢlayaraq əxlaq problemləri 
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və tolerantlıq münasibətlərinin dərk edilməsi ilə sıx bağlı olduğundan onun kökləri ―Yeni 

dövrün‖ dahi pedaqoqlarının elmi irsində gizlənmiĢdir. 

Ġntibah dövrünün fəlsəfəsində humanist pedaqoji ideyalar səslənilir (Avropada Vitterina 

de Feltre, Fransua Rable, MiĢel de Monten, Yaxın ġərqdə, o cümlədən Azərbaycanda Ġmadəd-

din Nəsimi, Əssar Təbrizi, Əvhədi Mərağai, ġah Ġsmayıl Xətai və b.), insan Ģəxsiyyətinin hər-

tərəfli olması vurğulanırdı. Qeyd etmək vacibdir ki, milli, dini və sosial mənĢəyindən asılı ol-

mayaraq, insanın vahid təbiətinin tanınması çox zaman əmək tərbiyəsinin gediĢində üzə çıxa-

rılmıĢ və əsaslandırılmıĢdır. Buna görə də Ġntibah və Yeni dövrün bir çox sosial-fəlsəfi kon-

sepsiyaları pedaqoji sistem və konsepsiyaların yaranmasının əsası oldu. Belə ki, XVIII əsrin 

humanisti, yazıçısı və siyasətçisi Tomas Morun utopik sosializmi (iĢgəncəli ölümünə görə XX 

əsrdə katolik kilsə tərəfindən Ģəhidlərin sırasına daxil edilmiĢdir) ümumi icbari təhsil və əmək 

tərbiyəsi konsepsiyasının meydana gəlməsinin əsası oldu. Bunun ardınca eyni ilə F. Bekonun 

sensualist fəlsəfəsi əyani təlimin əsasına çevrildi. 

Digər insanlara hörmət və dözümlü münasibəti özündə cəmləĢdirən əxlaq haqqında dü-

Ģüncələrə Y.A. Komenskinin pedaqoji irsində (1) daha çox diqqət ayrılmıĢdır. Böyük didakt, 

pedaqogika elminin ―atası‖, XVII əsrin nümayəndəsi əxlaqın on altı qaydasını irəli sürərək, 

onu əxlaq tərbiyəsinin incəsənəti adlandırmıĢdır. Y.A. Komenski uĢaq Ģəxsiyyətinin formalaĢ-

ması məsələsinə üstünlük verərək, ―incəsənəti həqiqi Ģəkildə tətbiq etməyi‖, məktəbləri isə 

adlandırıldığı kimi ―insanlıq emalatxanasına‖ çevirməyi vacib hesab edirdi (1, s.38-46).  

Böyük çex didaktı tərbiyənin vəzifəsini – Ģəxsiyyətin hərtərəfli inkiĢafına humanistcə-

sinə cəhd göstərməyin nəticəsi kimi dərk edirdi. O, zamanlarda hakim olan universal təhsilə 

cəhd göstərilməsinə uyğun olaraq Y.A. Komenski təlim və tərbiyə məsələlərini bir-birindən 

ayırmamıĢdır. 

Y.A. Komenskinin ideyaları sonrakı əsrlərdə həm Qərb, həm də ġərq mütəfəkkir və təd-

qiqatçılar tərəfindən istifadə edilərək, davam etdirilmiĢdir ki, bu da onun zamansız dəyərə və 

daima aktuallığına bir daha sübutdur. Rus pedaqogikasında gözlənilmədən, özünəməxsus tərz-

də əxlaq tərbiyəsi barədə Komenski ideyaları L.N. Tolstoy tərəfindən (2) inkiĢaf etdirilmiĢdir. 

Tolstoyun pedaqoji konsepsiyası meydana gəldiyi ərəfədə Komenski ideyaları artıq iki 

əsrə yaxın idi ki, Rusiyada tanınırdı və böyük Çex pedaqoqunun ideyalarının bir çox orijinal 

Ģərhlərini özündə əks etdirirdi. Lakin məhz Tolstoy özünəməxsus inadkarlığı ilə bəĢəriyyətin 

elmi və mədəni nailiyyətlərindən, o cümlədən də Komenskinin ―Böyük didaktika‖sından isti-

fadə edərək, bütün diqqətini uĢağın əxlaq tərbiyəsi məsələlərinə yönəltmiĢdir. 

Komenski və Tolstoy konsepsiyalarının ayrı-ayrı müddəaları arasında ideya və metodo-

logiyaların reallığa çevrilməsi səviyyəsi üzrə daxili, dərin oxĢarlıq məhz bundadır. Böyük çex 

humanistinin ideyaları bunlar idi: ümumi və xüsusi, tam və özəl tərbiyə və inkiĢafın vəhdəti, 

ümumi təhsil sistemi və Ģəxsiyyətin tam, azad, təbii inkiĢafı, fərdi və sosial inkiĢafı. Bir sıra 

konseptual fərqlərin olmasına baxmayaraq bu sıraya tam hüquqla Tolstoyun tolerantlıq, 

pisliyə zorakılıqla müqavimət göstərməmək və s. kimi ―təbliğat‖ çağırıĢlarını da daxil etmək 

olar. Y.A. Komenskiyə görə tərbiyənin məqsədi insanı əbədi həyata hazırlamaqdır. Bunun 

üçün də insan xarici aləmi dərk etməli, özünü və əĢyaları idarəetməyi bacarmalı və daima hər 

Ģeyin yaradıcısı olan Allaha cəhd göstərməlidir. L.N. Tolstoya görə isə tərbiyənin məqsədi, 

uĢaqlara əzəldən xas olan yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin təbii yolla üzə çıxarılması, həm də 

onların Ģüurunun zənginləĢdirilməsi prosesidir. 

Tolstoyun insan və həyatın mənası haqqında düĢüncələri arasında tərbiyə və təhsil 

məsələləri əsas mərkəzi yer tutur. Müasir tədqiqatçılar böyük yazıçının pedaqoji elm və mək-

təb haqqında məqalə və yazılarında, deyimlərində tərbiyəyə dair orijinal baxıĢları özündə əks 

etdirən, bu günə qədər – XXI əsrin əvvəllərinə kimi öz aktuallığını qoruyub saxlamıĢ ideyalar 

və yenilikləri üzə çıxarırlar. 

Aydındır ki, bəĢəriyyətin inkiĢafı XXI əsrin əvvəllərində yalnız zorakılıqlardan xilas 

olmaq sayəsində mümkün ola bilər ki, bu isə ilk növbədə böyüyən nəslin tərbiyəsi məsələləri-
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nin həllini nəzərdə tutur. Bu iĢdə incəsənətin tərbiyəedici imkanlarından fəal surətdə istifadə 

etmədən uğur qazanmaq mümkün deyil, bu fikirlə vaxtilə Y.A. Komenski və L.N. Tolstoy da 

razı olmuĢdular. 

Müasir pedaqogika bu nöqteyi-nəzərdən incəsənət üsulları vasitəsilə tolerantlığın 

əsaslarının formalaĢdırılmasına dair vahid konsepsiyaya ehtiyac duyur. Bir halda ki, XXI 

əsrin əvvəllərində Azərbaycanda da yaranmıĢ sosial vəziyyət millətlərarası münaqiĢələrlə, 

məktəbəqədər təhsil müəssisələrində və ümumtəhsil məktəblərində qrupların çoxmillətli 

tərkibə malik olması ilə xarakterizə olunduğundan, kiçik məktəbyaĢlı uĢaqlarda tolerantlığın 

əsaslarının formalaĢdırılması ən vacib pedqoji problemlərdən biri hesab olunur. 
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ная ситуация в Азербайджане в начале XXI века охарактеризована полиэтническими группами 

в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, формирование основ толерантности у де-

тей младшего школьного возраста является одной из важнейших педагогических проблем. 
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Summary 

 

From this point of view, it is proved that modern pedagogy needs a unified concept of forming 

the foundations of tolerance through artistic methods. While the social situation in Azerbaijan at the 

beginning of the XXI century is characterized by interethnic conflicts and the multi-ethnic 

composition of groups in primary and secondary schools, the formation of the foundations of tolerance 

in young school-age children is one of the most important pedagogical problems. 
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Əzələ qüvvəsinin artırılmasına bir neçə amil təsir edir. Bu amillərdən biri də əzələ 

kütləsinin artırılması yolu ilə maksimal qüvvənin inkiĢaf etdirilməsi metodikasıdır. Bu barədə 

prof. M. Mustafayevin fikri belədir: ―...Əzələnin kütləsi böyük olduqca həmin əzələnin inkiĢaf 

etdirdiyi gərginlik də o qədər çox olur. Əzələnin kütləsi isə əzələ liflərinin (hüceyrələrinin) 

yoğunluğundan və həmçinin ayrı-ayrı əzələ lifinin uzunluğundan asılıdır. MəĢq nəticəsində 

əzələ liflərinin yoğunluğu artır (hipertrofiya edir), bu da öz növbəsində əzələnin kütləsini 

artırır. Bundan əlavə əzələnin qüvvəsi həmin əzələnin fizioloji en kəsiyindən (yəni, əzələdəki 

liflərin düzülüĢündən – lələkĢəkilli, iyĢəkilli, paralel olmasından) asılıdır‖ (1, s. 91-92). 

Əzələ kütləsinin artması sinir-əzələ tənziminin təkmilləĢməsi hesabına baĢ verir. Və 

çəki artır. Çəkinin artması qüvvənin artmasına səbəb olur. Bu baxımdan D. Novruzovun fikri 

maraqlıdır: ―GüləĢmə praktikasında bu metod çox yüksək qiymətləndirilir. Çünki idmançının 

çəkisinin hiss edilmədən artması ilə yanaĢı qüvvənin artmasına da nail olunur‖ (3, s. 97). 

Bu, qüvvə hazırlığı metodikasının istiqamətidir. Onun mahiyyəti – əsas yükləmələrə 

məruz qalan əzələlərdə zülalların intensiv Ģəkildə hissələrə ayrılmasına imkan yaradan məĢq 

prosesinin təĢkil edilməsidir. Zülalların parçalanma məhsulları bərpaolunma dövründə onların 

sintezini və sonrakı miozinin superkompensasiyasını və ona müvafiq olan əzələ kütləsinin 

artmasını stimullaĢdırır. UĢaqlarla, yeniyetmələrlə və fiziki cəhətdən zəif hazırlıqlı yaĢlı in-

sanlarla aparılan məĢğələlərdə əzələ kütləsinin artırılması yolu ilə qüvvənin inkiĢaf etdirilməsi 

daha məqsədyönlüdür. Bu, nəinki Ģəxsi qüvvənin inkiĢafına, eyni zamanda da dayaq-hərəkət 

aparatın ümumi möhkəmlənməsinə və vegetativ sistemlərin funksional imkanlarının artırıl-

masına kömək edəcək. 

―Əzələ amilləri, əzələlərin gördüyü iĢin fizioloji və mexaniki gücünü müəyyən edir. 

Bunlara əzələlərin yığılma xüsusiyyəti, fizioloji diametri və əzələlərin çəkisi, həm də 

əzələarası koordinasiyanın keyfiyyəti aiddir‖ (2, s. 163).  

Əzələ kütləsinin inkiĢaf etdirilməsi üçün əĢyalar kütləsi ilə yükləmə hərəkətləri, elastik 

əĢyaların müqavimətinin dəf edilməsi ilə aparılan hərəkətlər və xüsusi trenajorlardakı 

hərəkətlər daha da səmərəlidir. TərəfdaĢla olan hərəkətlər və əlavə yükləmələrlə öz bədəninin 

müqavimətinin dəf edilməsi hərəkətləri də olduqca səmərəlidir. 

Bu həkəkətləri fasiləli (intervallı) və uzlaĢdırılmıĢ (kombinə edilmiĢ) metodlardan 

istifadə etməklə bir sıra metodiki müddəalara əsaslanaraq icra etmək məqsədəuyğundur. 

Xarici müqavimətin qiyməti sərbəst seçilir və hər bir insan tərəfindən onu 20-35 saniyə 



Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022 

 

  288 

ərzində keçə biləcəyi qədər olmalıdır. Belə gərgin iĢ dövründə əzələlərdə fosfogenlərin 

ehtiyatı tükənir və zülalların dağılması aktivləĢir. Hərəkətlərin müddəti daha az (10 s.-dək) 

olduqda zülallar, demək olar ki, dağılmır. Hərəkətlər arasındakı istirahət vaxtlarında isə 

əzələlərdəki KF istifadə olunmayan ehtiyatları ATF çatıĢmazlığını tezliklə bərpa edir. ĠĢin 

müddəti 40-45 saniyə artıq olduqda zülalların parçalanma aktivliyi cüzi olacaq ki, bu da əzələ 

kütləsinin effektiv artmasına kömək etməyəcək. 

Dinamik hərəkətlərin icrasının tempi əzələ kütləsinin artırılması üçün mühüm məna 

daĢıyır. Hərəkətin qət edən fazası 1-1,5 san., güzəĢt fazası 2-3 san. olduqda ən yüksək məĢq 

effekti əldə edilir. Məsələn, Ģtanqı arxası üstə uzanaraq qaldırmağa 1 saniyə, ilkin vəziyyətə 

qayıtmaq üçün aĢağı saldıqda 2 saniyə sərf edilir. Bu templə müəyyən bir fiziki hərəkətin 

birdəfəlik icrasına 3-4,5 san. sərf olunur. ĠĢin optimal davamiyyətini (20-35 san.) bir hərəkətin 

optimal müddətinə (3 – 4,5 san.) bölsək, bir yanaĢmada hərəkətin icrasının təkrarlarının labüd 

olan sayını 6-8-dən 10-12-dək müəyyən edə bilərik (Ģək.1). 

 

 
 

Şəkil 1. Bir yanaşmadakı çalışmaların, təkrarlamalarının sayı  

və qüvvənin artırılması arasındakı asılılıq  

(ağırlaşdırılmanın qiyməti maksimalın 50-75%-i təşkil edir,  

ədəbiyyatdan ümumiləşdirilmiş məlumatlar) 

 

Müəyyən əzələ qrupunun inkiĢaf etdirilməsi zamanı yanaĢmaların sayı insanların fiziki 

hazırlığının səviyyəsi ilə Ģərtləndirilir. Bir qayda olaraq bir əzələ qrupuna yeni baĢlayanlar 2-3 

yanaĢma, fiziki hazırlıqlı yaxĢı olanlar isə 5-6 yanaĢma icra edirlər. Bir əzələ qrupu üçün 

labüd olan sayda yanaĢmaları icra etdikdən sonra, digər əzələ qrupun məĢqolunmasına keçir-

lər. Bu zaman ilk öncə iri əzələ qrupları üçün hərəkətlər, sonra isə xırda əzələ qrupları üçün 

hərəkətlər icra edirlər. 

YanaĢmalar arasında ekstremal istirahət araları (ÜVS qiyməti 101-120 vur/dəq
-1

-dək 

bərpa olunmalıdır) tətbiq olunur. Müxtəlif əzələ qrupları üçün hərəkətlər seriyası arasında tam 

istirahət arasını (ÜVS qiyməti 91-100 vur/dəq
-1

-dək bərpa olunmalıdır) tətbiq etmək məqsədə-

uyğundur.  

YanaĢmalar arasındakı istirahətin xarakteri aktiv (asta idman yeriĢi, tənəffüsün bərpa 

olunması üçün hərəkətlər, boĢalma və s.), müxtəlif əzələ qrupları üçün hərəkətlər seriyası 

arasında – uzlaĢdırılmıĢ (istirahətin ümumi həcminin 25-30% aktiv + 50% passiv + 20-25% 

aktiv) olmalıdır. 

Əzələ kütləsinin inkiĢafına yönəldilən məĢqlər çox vaxt (nisbətən uzunmüddətli istirahət 

fasilələri ilə məĢqlərin bir çox təkrarlanması) yüksək enerji xərcləri tələb etdiklərinə görə bir 

dərs ərzində skelet əzələlərinin üçdə birindən çox olmadan iĢlədilməsi məqsədəuyğundur. 
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Məsələn, təkcə əllərin və çiyin kəmərinin əzələlərini və ya təkcə bədən əzələlərini. YanaĢı 

məĢqlər sistemində əzələ kütləsinin artırılması məsələlərini iki yolla həll etmək olar: 

1. Müxtəlif əzələ qruplarının ardıcıllıqla inkiĢaf etdirilməsi. Məsələn: 1-ci məĢğələ – 

ayaq və çanağın əzələləri; 2-ci məĢğələ – bədən əzələləri; 3-cü məĢğələ – əl və çiyin nahiyəsi-

nin əzələləri. Sonrakı məĢğələlər zamanı 4-6 həftə ərzində məĢq proqramı dəyiĢmədən dövrü 

olaraq təkrarlanır. Bu proqram üzrə 4-6 həftə məĢq etdikdən sonra baĢqa hərəkətlər qurmaq 

lazımdır. Çünki, orqanizm artıq bu hərəkətlərə uyğunlaĢıb və əzələ kütləsinin, qüvvənin 

adekvat artmasına cavab verməyəcək. 

Fiziki cəhətdən zəif hazırlıqlı olan insanlarla, uĢaqlarla və yeniyetmələrlə iĢ zamanı 

məĢğələlərin belə yanaĢı Ģəkildə qurulması olduqca yüksək məĢq effekti yaradır. 

2. Bir neçə əzələ qrupunun cəmləĢdirilmiĢ inkiĢaf etdirilməsi. 4-6 həftə ərzində hər 

məĢqdə eyni əzələ qrupların inkiĢaf etdirilməsi üçün iĢ aparılır. Bu zaman nəzərə almaq la-

zımdır ki, zülalların sintezinin aktivləĢməsi olduqca ləng gedir və böyük yükləmələrdən sonra 

48-72 saat davam edir. Məhz buna görə də eyni qrup əzələlərə böyük yükləmələrin təkrarlan-

masını yalnız 2-3 gündən sonra planlaĢdırmaq olar. Sonralar lazım gəldikdə o əzələlərin kütlə-

sinin artırılması üzrə iĢ yenidən davam etdirilə bilər. Lakin məĢqin səmərəliliyinin artırılması 

üçün digər fiziki hərəkətlərin tətbiqi məqsədəuyğundur. Labüd olan məĢq effekti əldə edildik-

də digər əzələ qruplarının inkiĢaf etdirilməsinə keçirlər. Əldə edilmiĢ məĢq effektini saxlamaq 

üçün lazımi səviyyədə inkiĢaf etmiĢ əzələ qrupları üçün də qüvvə hərəkətlərinin icrasını da-

vam etdirmək lazımdır. Bunun üçün də dövri inkiĢafetdirici yükləmələrinin 30-40%-ni təĢkil 

edən qüvvə yükləmələrinin tətbiq edilməsi labüddür. 

Əzələlərin kütləsinin və onların qüvvəsinin artması ilə məĢq yükləmələrinin göstəriciləri 

də adekvat (uyğun) Ģəkildə artmalıdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, yükləmələrin qiyməti elə 

olmalıdır ki, insan bir yaxınlaĢmada onu 5-6 dəfədən 10-12 dəfəyədək təkrarlaya bilsin. 

Qüvvə hazırlığı prosesində əks istiqamətli hərəkətlərin icrasını təmin edən əzələlərin 

adekvat inkiĢafını təmin etmək lazımdır. Məsələn, bədənin bükücü əzələlərinin qüvvəsinin in-

kiĢafı üzərində aparılan iĢ, eyni iĢin açıcı əzələlərin üzərində də aparılmasını tələb edir; çiyi-

nin bükücü qüvvəsinin artması açıcı qüvvənin də müvafiq inkiĢafını tələb edir və s. Əks isti-

qamətdə hərəkətlər edən müəyyən bir oynağın (oynaqların) əzələ qruplarının inkiĢaf səviyyəsi 

arasındakı uyğunluq təmin edilmədikdə mənfi nəticələr yarana bilər: qamətin pozulması, oy-

naqların düzgün mövqeyinin pozulması, oynaq qığırdaqlarının və vətərlərinin zədələnmə ris-

kinin artması (4; 5).  
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Я.Б.Самедов, В.М.Велиев, Б.Р.Салимзада  

Развитие максимальной силы путѐм повышения мышечной массы 

Резюме 

 

В статье рассматривается методика развития силы путем повышения мышечной массы. 

Также анализируются механизмы последовательного развития различных мышечных групп. 



Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022 

 

  290 

Дается обобщенная информация и взаимосвязь между увеличением силы и повторов, 

упражнений в одном подходе. В статье дается ссылка на научные источники и предположения 

известных ученых о развитии силы с целью повышения мышечной массы.  

 

 Y.B.Samadov, V.M.Valiyev, B.R.Sаlimzadeh 

Methodology of developing maximum strength by increasing muscle mass 

Summary 

 

The article explains the method of developing strength by increasing muscle mass. The 

mechanism of sequential development of different muscle groups is also explained in detail based on 

examples. The relationship between the number of repetitions and the increase in strength is given in 

one approach and in general. The article refers to scientific sources and the scientific opinions of well- 

known scientists on develop mint of strength in order to increase muscle mass. 
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Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və Ġdman Akademiyası 
(Bakı Ģəh., F.Xoyski pr., 98) 

 

VELOSĠPEDÇĠLƏRĠN SÜRƏT-GÜC HAZIRLIĞININ  

TƏKMĠNLƏġDĠRĠLMƏSĠ METODĠKASININ TƏDQĠQĠ 

 
Açar sözlər: məşq yükləri, fiziki işgörmə qabiliyyəti, şiddət, intensivlik, pedallama, ürək döyüntülərinin 

tezliyi, şosse velosipedçiləri. 

Ключевые слова: тренировочные нагрузки, физическая работоспособность, мощность, 

интенсивность, педалирование, частота сердечных сокращений, велосипедисты-шоссейники. 

Key words: training loads, physical performance, power, intensity, pedaling, heart rate, road cyclists. 

 

Müasir dövrdə velosiped idmanın inkiĢafı elə səviyyədədir ki, müxtəlif miqyaslı yarıĢ-

larda qalib gəlmək üçün velosipedçilər böyük həcmli və yüksək gərginlikli məĢq yüklərinin 

yerinə yetirmək məcburiyyətindədirlər. Son 15-20 ildə Ģosse velosipedçiləri tərəfindən göstə-

rilən orta yarıĢ sürəti 29-30% artmıĢdır (39 km/saatdan 49-52 km/saata çatmıĢdır). Orta yarıĢ 

sürətinin artmasına məĢq yüklərinin intensivliyinin və Ģiddətinin yüksəlməsi, idman avadan-

lığının keyfiyyətinin yaxĢılaĢması, məĢq metodikasının təkminləĢdirilməsi və velosipedçilərin 

məĢqində böyük gərginlikli fiziki yüklərin yerinə yetirilməsi səbəb olmuĢdur. Ġndiki zamanda 

veloyürüĢçülərin birillik məĢqlərində ümumi kilometraj 26-28 min kilometrə bərabərdir. Bu-

nun 12-14 min km-ri yüksək gərginlikli məĢq yükü, o cümlədən, Ģosse və trekdə 60-65 yarıĢ 

startları təĢkil edir. Veloidmanın təcrübəsində məĢq prosesinin ümumi göstəriciləri müntəzəm 

olaraq qeydə alınır (məĢq yükünün həcmi, Ģiddəti, intensivliyi və yarıĢ dövründə fiziki hazırlı-

ğa ayrılan vaxt, Ģossedə qət edilmiĢ kilometrajın miqdarı və gərginliyi və i.x.). 

Bir çox idman mütəxəsislərin və alimlərin (1, 3, 5) məlumatlarına görə velosipedçilərin 

orqanizminin funksional hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün məĢqin mütərəqqi forma və 

metodlarından geniĢ istifadə edilməlidir, bu aktual məsələlərdən biridir. 

Azərbaycan Ģəraitində velosipedçilər ilə keçirilən məĢqlərin səmərəliliyi ən vacib elmi 

problemlərdən biridir və aktualdır. Məlum olduğu kimi, Ģosse velosipedçilərin təlim-məĢq 

prosesində xüsusi fiziki qabiliyyətlərin inkiĢafına və təkminləĢdirilməsinə böyük diqqət yeti-

rilir. Alimlərin fikrincə (2, 4, 6) veloyürüĢçülərin aerob dözümlülüklərinin inkiĢafı onların 

yüksək xüsusi fiziki iĢ görmə qabiliyyətlərini əldə edilməsində yardımçı vasitə kimi sayılır.  

Müasir yanaĢma fərdi məĢq yüklərinin bir qədər artmasına imkan yaratdığına görə Ģosse 

velosipedçilərin yarıĢ fəaliyyətlərinə müsbət təsir göstərir. PWC170, 15 saniyəlik və 5 dəqiqəlik 

veloerqometrik yoxlama hərəkətləri vasitəsilə velosipedçinin fiziki iĢ görmə, sürət-güc və 

xüsusi dözümlülük qabiliyyətlərini dəqiq müəyyən etmək mümkündür. Bu yoxlama testlərin 

keçirilməsi sayəsində veloyürüyüĢçülərin təlim-məĢq prosesinin daha effektli olmasına yardım 

edir. Beləliklə, həftəlik və biraylıq məĢq yüklərinin həcmini və intensivliyinin təhlilini aparılan 

zaman, velosipedçilərin orqanizmlərinə həmin məĢq yüklərinə uyğunlaĢmasına imkan yaradır 

və bu öz növbəsində müsbət yarıĢ nəticələrin əldə edilməsi üçün böyük təsir göstərir.  

Pedaqoji eksperimentdə böyük miqyaslı ötüĢmələrdə müntəzəm çıxıĢ edən yüksək ixti-

saslı 19-20 yaĢlı 12 Ģosse velosipedçi iĢtirak etmiĢdir. 12 həftə ərzində aparılmıĢ pedeksperi-

mentdə veloyürüĢçülərin fiziki iĢ görmə qabiliyyətləri keçirilmiĢ PWC170 testindən istifadə 
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edərək müəyyənləĢdirilmiĢdir, 15 saniyəlik veloerqometriya test vasitəsi ilə pedallama və ürək 

döyüntülərinin tezlikləri qeyd etməklə yanaĢı, spirometriya və oksimetriya laborator sınaqları-

da keçirilmiĢdir. MəĢq yüklərinin intensivliyi və Ģiddəti idmançının ürək fəaliyyətinin dəyi-

Ģiklik dərəcəsi ilə müəyyən edilirdi. 

Tədqiqatın məqsədinə görə 12 həftəlik məĢq proqramı üzrə 19-20 yaĢlı yüksək dərəcəli 

Ģosse velosipedçilərin fiziki iĢ görmə qabiliyətlərinin və sürət güc imkanlarının göstəricilərini 

aĢkar edilməsidir. 

Telemetrik "Kadens" cihazı vasitəsi ilə təlim-məĢqlər zamanı təbii Ģəraitdə velosipedçi-

lərin ürək döyüntülərinin miqdarı (ÜDT) və pedallamanın tezliyi (PT) müxtəlif relyefli Ģosse 

yollarında (düzənliklər, yoxuĢlar, eniĢlər) sürətin qeyd edilməsi hərəkətin Ģiddətini və inten-

sivliyini bir qədər yüksəltmək və nisbətən aĢağı endirmək imkanı yaradırdı. Beləki, müxtəlif 

profilli Ģossedə velosipedçilərin hərəkəti zamanı fiziki iĢ görmə qabiliyyətlərinin göstəriciləri-

nə görə ÜDT = 98 d/dəq – 176 d/dəq, iĢin Ģiddəti (W) 290-300 W, PT = 90-98 d/dəq sürət (V) 

34-36 km/saata bərabər olmuĢdur. Yolun çətin sahələrində məsələn 7-8% yoxuĢda veloyürü-

Ģün 18-ci dəqiqəsində fiziki iĢin Ģiddəti = 290-310 W, ÜDT – 178-180 d/dəq, PT = 88-90 

d/dəq, V = 19-20 km/s olmuĢdur. VeloötüĢmənin 26-cı dəqiqəsində düzənlik ərazidə: W = 

260-270 vat, ÜDT = 176-178 d/dəq, PT = 96-98 d/dəq, V = 38-42 km/s bərabər idi. Yoxlama 

veloötüĢmələrdən baĢqa velosipedçilər 5 aprel – 30 iyun 2019-cu ilin 3 ay müddətində peda-

qoji eksperimentin iĢ planına uyğun müxtəlif Ģiddəti və intensivliyi olan təlim-məĢqlərdə fəal 

iĢtirak edərək 4500 km məsafə qət etmiĢlər, xüsusi sürət-güc, dözümlülük, cəldlik və çeviklik 

xüsusi qabiliyyətlərini inkiĢaf və təkminləĢdirirdilər (cədvələ bax). 

 

 
 

Cədvəldə göstərilən rəqəmlərdən məlum olur ki, Ģosse velosipedçilərin funksional id-

man texniki göstəriciləri müsbət Ģəkildə artmıĢdır. Təlim-məĢq proqramlarının yerinə yetiril-

məsi nəticəsində (ümumi kilometraj – 4500 km, intensiv kilometraj – 2000) velosipedçilərin 

fiziki iĢ görmə qabiliyyətlərinin göstəriciləri: xüsusi dözümlülük, sürət-güc, cəldlik, çeviklik, 

qüvvə yüksəlmiĢdir və bunun sayəsində veloidmançıların göstərilən nəailiyyətləri yüksəlmiĢ-

dir. Sürət və qüvvənin inkiĢafı üçün müxtəlif hərəki hərəkətlər icra edilirdi. Zədələnmələrin 

qarĢısını almaq üçün hər məĢğələnin baĢlanğıcında isinmə hərəkətlərindən istifadə olunurdu. 

MəĢqin sonunda əzələlərin gərginliyini azaltmaq məqsədi ilə sərbəst hərəkətlər yerinə yetiri-

lirdi və sonrakı mərhələdə istirahət verilirdi. 
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А.М.Халфаев, Б.Г.Бабаев 

Исследование методов повышения скоростно-силовой подготовки велосипедистов 

Резюме 

 

Проводилось исследование показателей физической работоспособности и деятельности 

сердечно-сосудистой системы 12 велосипедистов-шоссейников 19-20 лет, участвующих в 

велогонках Чемпионатов Азербайджанской Республики и в международных соревноианиях. На 

базе отдела велоспорта кафедры массово-оздоровительных видов спорта Азербайджанской 

ГАФК и С были проведены определение физической работоспособности велосипедистов-

шоссейников по тестам PWC170, частоту педалирования по 15 -секундному велоэргометриче-

скому испытанию, измерялось частота сердечных сокращений (ЧСС), проводилась спиромет-

рия и оксиметрия. Интенсивность и мощность тренировочных нагрузок определялось по степе-

ни изменений ЧСС. Тренировочный модуль продолжался 12 недель. В качестве ключевого 

фактора был взят принцип индивидуального подбора интенсивности тренировочных нагрузок с 

последующим определением физической работоспособности и ЧСС при работе на велоэргомет-

ре за 15 секунд каждого велосипедиста-шоссейника, Помимо упражнений педалирования на 

скорость применялись также различные двигательные действия для развития силы. Перед каж-

дой тренировкой проводились упражнения на гибкость чтобы подготовить мышцы к интенсив-

ным занятиям и избежать травм В конце тренировки проводились упражнения на мышечное 

расслабление и переход к отдыху. Исследование продемонстрировало достоверное улучшение 

физической работоспособности, работы сердца и спортивной результативности велогонщиков. 

 

A.M.Khalfayev, B.H.Babayev 

Research of methods for improving the speed and strength training of cyclists 

Summary 

 

The study of the indicators of physical performance and the activity of the cardiovascular 

system of 12 road cyclists of 19-20 years old, participating in the cycling races of the Championships 

of the Republic of Azerbaijan and in international competitions. On the basis of the cycling 

department of the Department of Mass Health-Improving Sports of the Azerbaijan SAPES and the 

physical performance of road cyclists was determined using the PWC170 tests, the pedaling frequency 

was based on a 15-second bicycle ergometric test, the heart rate (HR) was measured, and oximetry 

was performed. The intensity and power of training loads was determined by the degree of heart rate 

changes. The training module lasted 12 weeks. As a key factor, the principle of individual selection of 

the intensity of training loads was taken with the subsequent determination of physical performance 

and heart rate when working on a bicycle ergometer for 15 seconds for each road cyclist.In addition to 

pedaling exercises for speed, various motor actions were also used to develop strength. Before each 

workout, flexibility exercises were performed to prepare the muscles for intense workouts and to avoid 
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injury. At the end of the workout, exercises were performed to muscle relaxation and transition to rest. 

The study has demonstrated significant improvements in physical performance, heart function, and 

athletic performance in cyclists. 

 

Rəyçi: p.f.d., dos. Y.B.Səmədov 
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YENĠYETMƏLƏRĠN MĠLLĠ VƏTƏNPƏRVƏRLĠK TƏRBĠYƏSĠNĠN  

HEYDƏR ƏLĠYEV DÖVRÜ  

 
Açar sözlər: Heydər Əliyev irsi, sosial mühit, milli vətənpərvərlik, dövlət müstəqilliyi, milli dövlətçilik. 
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дарственная независимость, национальная государственность. 
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Böyük tarixi Ģəxsiyyət 10 ildən artıq müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

olmuĢ Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti milli vətənpərvərlik, o cümlədən 

milli hərbi-vətənpərvərlik ideologiyasının və onun reallaĢdırılması mexanizminin də açarıdır. 

Ulu Öndərin həyat yoluna qısa nəzər salaq. Ötən əsrin 40-cı illərinin ortalarında Azərbaycan 

Daxili ĠĢlər Nazirliyi sistemində kapitan rütbəsində fəaliyyətə baĢlamıĢ Heydər Əliyev az son-

ra dövlətdə ən vacib və həssas qurumlardan biri olan Təhlükəsizlik Sistemində məsul iĢə 

dəvət edildi. 

Sonralar Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində sədr müavini təyin edilən Heydər Əliyevə 

1964-cü ildə general-mayor rütbəsi verildi və üç il sonra, 1967-ci ildə onu həmin Komitəyə 

sədr təyin etdilər. Göstərilən vaxta qədər Sovet siyasi sistemində heç bir azərbaycanlı bu 

vəzifəyə təyin edilməmiĢdi. Bundan iki il sonra isə Heydər Əliyevə Azərbaycana rəhbərlik 

kimi məsul bir vəzifə tapĢırıldı. 

Beləliklə, göstərilən bu vəzifələrin icrasında Heydər Əliyevin fəaliyyət dairəsi həmiĢə 

Doğma Azərbaycanımızın müdafiəsi və inkiĢafı ilə bağlı məsələlərlə bilavasitə bağlı olmuĢdur. 

Heydər Əliyev Türkiyə jurnalisti Ġrfan Ülkiyə 1992-ci ildə Naxçıvanda verdiyi müsahi-

bəsində II dünya müharibəsinin nəticələri ilə əlaqədar olan, lakin son vaxtlara qədər açıqlan-

mayan bir faciə haqqında söyləmiĢ və bu məlumat iĢıq üzü görmüĢdür: II dünya müharibəsin-

də Türkiyədə sığınacaq tapmıĢ müsəlman hərbi əsrlərdən 143 nəfər (onlardan 100 nəfərdən 

çoxu azərbaycanlı idi) Sovet hökümətinin təkidli tələbi ilə 1945-ci ilin sentyabrında Ġqdırdakı 

Baraltac körpüsündə rus hərbiçilərinə təhvil verilmiĢ və oradaca həmin hərbi əsirləri güllələ-

yərək cəsədlərini Araz çayına atmıĢlar. (4, 18) 

Heydər Əliyevin II dünya müharibəsindən sonrakı 60 illik fəaliyyəti rəhbər partiya və 

dövləti vəzifələrdə öz xalqının müqəddəratı ilə bilavasitə bağlı olmuĢdur. Bu 60 illik fəaliyyə-

tin ilk 50 ili Azərbaycanın SSRĠ tərkibində olduğu dövrə aiddir. 

Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin möhkəmlənməsi, xalqın mədəniyyətinin və təhsilinin, 

gənclərin hərbi xidməti məsələləri ilə bilavasitə məĢğul olan general Heydər Əliyev üçün 

Vətəni müdafiə və milli-vətənpərvərlik məsələləri həmiĢə ön planda olmuĢdur. 

Ulu Öndərin birbaĢa rəhbərliyi ilə Bakıda general C. Naxçıvanski adına hərbi məktəb 

yaradıldı. Azərbaycanlı gənclərin SSRĠ-nin mərkəzi Ģəhərlərində və digər respublikalarında 

yerləĢən hərbi məktəblərə təhsilə göndərilməsinə baĢlanıldı. 

Heydər Əliyev Rusiya ərazilərində müxtəlif hərbi hissələrdə xidmət edən azərbaycanlı 

general və admirallardan Tofiq Ağahüseynovu, Hüseyn Rəsulbəyovu, Valeh BərĢadlını, 

Həmid Qasımbəyovu Azərbaycana xidmətə dəvət etdi. Onların respublikaya gəlməsi nəticə-

sində Azərbaycan gənclərinin hərbi hazırlığı iĢi xeyli gücləndi. 



Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022 

 

  296 

Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdikdən sonra Heydər Əliyevin Naxçıvanda olduğu üç 

illik dövrün (iyun 1990-iyun 1993) son iki ilində o, faktiki olaraq Ermənistan ilə müharibə və-

ziyyətində olan Azərbaycanın bu ayrılmaz ərazisinin xarici hücumlardan müdafiəsini çox ağır 

bir Ģəraitdə təmin etdi. 1991-ci ilin 7 sentyabrında Naxçıvanda Müdafiə Komitəsi yaradıldı. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın Ermənistanla sərhəddinin 260 kilometri Naxçıvan əra-

zisi boyunca keçir. Deməli, Naxçıvanın müdafiəsi eyni zamanda Azərbaycanın müdafiəsi idi. 

Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərliyə qayıtması (iyun 1993) dövrü xalqın 

və ölkənin tarixi müqəddəratında son dərəcə təhlükəli və məsuliyyətli bir dövr idi. Azərbayca-

nın müstəqilliyinin elan edilməsindən iki il keçməsinə baxmayaraq, ölkəyə Ermənistanın hər-

bi hücumları davam edirdi. Bunun qarĢısını almaq üçün isə dövlətin əsas siyasi qüvvəsi olan 

milli ordunun yaradılması üçün heç bir iĢ görülmürdü. Həmin dövrdə Ermənistanın iĢğalçı 

ordusuna müqavimət göstərən əsas qüvvə Daxili ĠĢlər Nazirliyinin rayon Ģöbələrinin növbə ilə 

göndərdikləri pərakəndə dəstələri və sərhəd rayonlarında təĢkil edilmiĢ müdafiə dəstələri idi. 

1993-cü ilin 3 oktyabrında xalqın böyük əksəriyyətinin həmrəyliyi ilə ölkə prezidenti 

seçilmiĢ Heydər Əliyev həmin ilin 2 noyabrında televiziya, radio və mətbuat vasitəsilə ―Xalqa 

müraciət‖ ilə çıxıĢ etdi. Bu müraciətində o, bütün xalqı milli ordu quruculuğunda fəal iĢtirak 

etməyə çağırdı. Prezident Heydər Əliyev bu müraciətində ölkədə hərbi-siyasi vəziyyəti təhlil 

edərək, xüsusi olaraq qeyd etdi ki, ―Əgər insanların mənəviyyatında dəyiĢiklik olmasa, pozul-

muĢ mənəviyyat bərpa edilməsə, insanlarda vətənpərvərlik, namus, Ģərəf, qeyrət hissi baĢ qal-

dırmasa, biz heç nə edə bilmərik. Buna görə də Sizə müraciət edirəm. Ġndi bizim ordumuz ya-

ranmalı və qurulmalıdır... Bizim iĢimiz haqq iĢidir, gərək hər bir vətəndaĢ bunu özünün Ģərəfli 

borcu kimi qəbul etsin. Kim orduda qulluq edə bilərsə, qoy könüllü surətdə getsin. Kim özü 

qulluq edə bilmirsə, yanındakıları baĢa salsın ki, gəlib orduda xidmət etmək lazımdır‖. Görün-

düyü kimi bu müraciət proqram xarakterli tarixi sənəddir. 

Ulu Öndər Heydər Əliyev həmin müraciətdə qarĢıdakı vəzifələri bütün qətiyyəti ilə belə 

Ģərh etdi: ―Ġndi insanları ayağa qaldırmaq, milli vətənpərvərlik hissini yüksəltmək, xalqı 

səfərbər etmək əsas vəzifələrdən biridir‖. 

Beləliklə, ölkə Prezidentinin xalqa bu müraciətində Azərbaycan ordusunun yaradılması-

nın konkret yolları Ģərh edilmiĢdi. Həmin müraciət ərəfəsində Prezidentin xüsusi fərmanı ilə 

Dövlət Müdafiə ġurası yaradılmıĢdı və noyabrın 1-də həmin Ģuranın ilk iclası keçirildi. No-

yabrın 7-də Prezident və Ali BaĢ Komandan Heydər Əliyev ordunun vəziyyəti ilə Ģəxsən tanıĢ 

olmaq üçün cəbhə zonasına rəsmi səfər etdi. Prezidentin cəbhə zonasına ikinci səfəri dekabrın 

11-12-də oldu. Belə səfərlər sonralar da olmuĢdur. 

Həmin dövrdə etdiyi çıxıĢların birində Heydər Əliyev demiĢdir: ―Azərbaycan Sovet 

Ġttifaqının tərkibində olanda hər il sovet ordusuna 60 min nəfər çağrıĢçı yola salırdı. Ġndi 

Azərbaycan müstəqil dövlət olanda nə üçün bunu etmək mümkün olmasın? Nə üçün gənclərin 

bir hissəsi çağrıĢdan boyun qaçırır, orduda xidmət etmək istəmir, valideyinləri isə cürbəcür 

vasitələrlə onları hərbi xidmətdən azad etdirirlər? Ġndi adamları ayağa qaldırmaq, milli və 

vətənpərvərlik hissini yüksəltmək, xalqı səfərbər etmək əsas vəzifələrimizdən biridir‖. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1993-cü ilin dekabrında baĢladıqları yeni hücumlar 

istədikləri nəticəni vermədi və 1994-cü ilin 12 mayında cəbhə zonalarında atəĢkəs haqda saziĢ 

əldə edildi. Bu saziĢ Azərbaycan ordusunun möhkəmləndirilməsi üçün Ģərait yaratdı. 2002-ci 

ilin iyununda Ölkə Prezidenti, Ali BaĢ Komandan Heydər Əliyev bu sahədə görülmüĢ iĢlərin 

yekunu olaraq bəyan etdi: ―Biz bu gün iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, tarixi nöqteyi-nəzərdən 

çox qısa bir zamanda Azərbaycanda güclü milli ordu yaranıbdır‖. 

Azərbaycanın Milli ordusu qardaĢ Türkiyə Respublikasının böyük köməyi nəticəsində 

xeyli gücləndi və NATO standartlarına uyğun olaraq inkiĢaf etdi və etməkdədir. 

Respublika gənclərinin II forumundakı çıxıĢında ölkə Prezidenti Heydər Əliyev qeyd 

etdi ki, Azərbaycanın milli ordu quruculuğuna 1993-cü ilin noyabrından sonra baĢlamasına 

baxmayaraq, qısa bir müddətdə milli ordumuzu yarada bilmiĢik: ―Azərbaycanda cəmiyyətdə, 



 Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022  

 

   297 

xüsusilə gənclər arasında orduya münasibət müsbət mənada tamamilə dəyiĢibdir. Gənclər indi 

orduya həvəslə gedirlər, orduya xidmət edirlər, öz vətəndaĢlıq borclarını yerinə yetirirlər və 

Azərbaycan ordusunu gücləndirirlər, inkiĢaf etdirirlər‖ (3). 

Əraziləri nisbətən kiçik, lakin təbii sərvətlərlə zəngin olan ölkələrin müstəqil yaĢaması-

na xaricdən müdaxilələr adətən daha çox olur. Bununla belə, Avropanın Avstriya, Hollandiya, 

Danimarka, Ġsveç, Ġsveçrə, Finlandiya kimi ərazicə kiçik ölkələrinin müasir müstəqilliyi gös-

tərir ki, yüksək iqtisadi və intellektual nailiyyətləri olması nəticəsində belə ölkələrin milli 

müstəqilliyini təmin etmək mümkün olmuĢdur. Azərbaycan üçün də bu yolun reallaĢmasına 

imkanlar çoxdur və vacibdir. Azərbaycanın Avropa ġurasına qəbul olunması, onun müasir iq-

tisadi və siyasi gücü ABġ ilə strateji əməkdaĢlıq və müttəfiqliyi bu imkanlar üçün əsas vasitə 

və amildir. 
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А.М.Зейналова 

Национально-потриотическое воспитании подростков  

в эпохи Гейдара Алиева  

Резюме 

 

В статье расследованы возможности формирования с новым содержания национальных и 

нравственных ценностей, в том числе патриотизма в современной социальной среде Азербай-

джана, также раскрыто содержание патриотизма и национально – идеологического воспитания, 

формированного благодаря незаменимым и глобальным заслугам Гейдара Алиева. Статья 

имеет педагогическую, идеологическую и философскую важность. 

  

A.M.Zeynalova 

Formation and modern situation of national patriotism  

in the social environment of Azerbaijan 

Summary 

 

Article deals with the social environment of national and moral values, patriotism, including the 

possibility of the formation of the new content being investigated in this case, and global services free 

of charge, thanks to Heydar Aliyev formed nurturing patriotism and national ideological contents 

disclosed. Аrticles pedagogical, ideological and philosophical importance. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКТАНТОВ  

В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Ключевые слова: письмо, правописание, словарный запас, написание письма, коммуникация. 
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Важность письма. В области EFL письмо имеет множество применений и 

функций. Во-первых, умение писать на приемлемом научном английском языке важно 

для аспирантов, которые должны писать свои диссертации на английском языке. Более 

того, написание EFL позволяет общаться с большим количеством людей по всему 

миру. Он также предоставляет студентам вещественные доказательства их достижений. 

Это, в свою очередь, помогает им определить, что они знают, а что не знают. Как 

отмечает Ирмшер (1) «Мы можем обмануть себя в уме. Не на бумаге. Если в нашем 

сознании нет мыслей, ничего не выходит. Ментальная нечеткость переводится в слова 

только как нечеткость или бессмысленность». 

Письмо также может улучшить навыки мышления учащихся. Как отмечает 

Ирмшер, «письмо стимулирует мышление, главным образом потому, что оно 

заставляет нас концентрироваться и организовываться. Разговор тоже помогает, но 

письмо дает больше времени для самоанализа и размышлений». 

Кроме того, письмо может улучшить словарный запас, правописание и граммати-

ку учащихся. Наконец, навыки письма часто необходимы для формального и нефор-

мального тестирования. 

Обучение письму. Учителя, ориентированные на навыки, обучают письму фраг-

ментированными частями, исходя из предположения, что учащиеся не могут сочинять, 

пока не овладеют дополнительными навыками, вытекающими из письма. Эти вспомо-

гательные навыки преподаются в явной форме с использованием таких методов, как 

следующие: 1) Копирование модельных композиций; 2) Организация набора неоргани-

зованных заметок по тематическим областям с тематическими предложениями и 

второстепенными пунктами; 3) Преобразование зашифрованных предложений в абзац; 

4) Предсказание методов развития тематического предложения; 5) Анализировать от-

рывок с помощью таких вопросов, как: 6) В каком предложении изложена основная 

идея? 7) Какие предложения напрямую поддерживают основную идею? 8) Какой метод 

использовал писатель для развития основной идеи? 9) Заполнение недостающих связок 

в композиции; 10) Заполнение недостающих слов или предложений в композиции;      

11) Объединение набора предложений в композицию; 12) Написание тематических 

предложений к заданным абзацам; 13) Прочитать отрывок и ответить на вопросы по 

нему полными предложениями, чтобы составить абзац; 14) Составьте краткое изложе-

ние прочитанного или прослушанного отрывка, используя, насколько это возможно, 

собственные слова; 15) Переписывание отрывка с точки зрения другого человека; 16) 

Превращение повествования в диалог; 

Все учителя языка учат письму, погружая студентов в процесс письма. В целых 

языковых классах ученики пишут целые сочинения и с самого начала делятся ими с 
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учителем или другими людьми. Следующие техники соответствуют концепции всего 

языка: написание диалогового журнала 

Дневник диалога – это длительный письменный разговор между учеником и 

учителем в классе или за его пределами. Студенты пишут на любую тему, а учитель 

отвечает каждому студенту, делая комментарии и предлагая мнения. Учителя не 

исправляют журналы в традиционном смысле этого слова. Скорее они отвечают, 

задавая вопросы и комментируя содержание. Такие ответы управляют процессом и 

наделяют деятельность смыслом. Партнер диалогового журнала не обязательно должен 

быть учителем, и ученики могут работать в паре друг с другом. Вместо того, чтобы 

оставлять темы диалогового журнала полностью открытыми, учитель может использо-

вать их, чтобы сосредоточить обсуждение на определенной теме. 

В классах с текстовыми редакторами, которые легко доступны для всех учащихся, 

журнал может находиться на диске, передаваемом туда и обратно, и если в школах есть 

доступ к электронной почте, сообщение может быть отправлено без обмена дисками. Имея 

доступ к компьютерным сетям, студенты могут вести дневники диалога с другими сту-

дентами в разных частях мира. Преимущества ведения диалогового журнала в целом вкл-

ючают индивидуальное обучение письму, использование письма и чтения для реального 

общения, повышение ориентированности учащихся на процесс, сокращение разрыва меж-

ду устной и письменной речью, развитие у учащихся осознания реальных целей чтения и 

письма, помогая учащимся стать более расслабленным писателем, способствуя автономно-

му обучению, улучшая словарный запас и навыки пунктуации, повышая уверенность в 

себе, помогая учащимся научиться писать более свободно, а также расширяя возможности 

для взаимодействия между учащимися и учителями и между самими учащимися. 

В дополнение к вышеуказанным преимуществам электронные журналы диалога 

позволяют студентам отправлять свои журналы в любое время дня и ночи, а респон-

денту отвечать в удобное для него / ее время. Более того, в исследовании разницы меж-

ду дискурсом в диалоговых журналах, написанных на бумаге, и рассылаемых по элек-

тронной почте, Ван (2) (1993) обнаружил, что студенты ESL, которые использовали 

электронную почту, писали больше текста, задавали больше вопросов и использовали 

больше языков. функций, чем студенты, которые писали на бумаге. 

По мнению автора, использование диалоговых журналов со студентами EFL 

должно перейти от переписки между студентами и преподавателем к переписке между 

самими студентами, а от контролируемых тем к открытым. 

Написание письма. Написание писем - это еще один метод погружения студентов в 

письмо реальной аудитории с реальной целью. Учащиеся используют эту технику, когда 

хотят общаться в письменной форме с кем-либо в школе или за ее пределами. После 

написания своих писем студенты доставляют или отправляют их по почте в надежде, что 

им ответят. Респонденты принимают письма и комментарии студентов по их значению, а 

не по форме. Самая важная причина использования письма заключается в том, что 

ученикам нравится писать и получать письма. Другая причина заключается в том, что 

описательные, пояснительные, убедительные, выразительные и повествовательные 

формы письма могут практиковаться в письмах, независимо от того, предназначены они 

для реального использования или нет. Хилд-Тейлор (3) (1994) в своей книге «Стратегии 

целого языка для студентов ESL» описывает процесс написания следующим образом: 

Процесс письма - это подход, который побуждает молодых людей (и взрослых) 

ESL передавать свои собственные письменные сообщения, одновременно развивая 

свои навыки грамотности ... вместо того, чтобы откладывать участие в процессе напи-

сания, как рекомендовалось в прошлом, до тех пор, пока студенты не усовершенствуют 

свои способности в почерк, чтение, акустика, орфография, грамматика и пунктуация. В 

процессе написания передача сообщения имеет первостепенное значение, поэтому 
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принимаются развивающиеся, но неточные попытки почерка, орфографии и граммати-

ки. Процесс письма, как описано выше, может улучшить письмо учащихся, потому что 

он побуждает их писать и продолжать писать, независимо от уровня их способностей. 

В попытке понять способности маленьких детей как писателей писем, могут ли 

очень маленькие англоговорящие дети, являющиеся носителями английского языка, 

поддерживать диалог по написанию писем. Исследователи обнаружили, что дети с са-

мого начала функционировали в качестве корреспондентов совершенно эффективно и 

надлежащим образом. По мере развития обмена дети показали, что они могут создавать 

новые темы, поддерживать темы и, при необходимости, близкие темы. Написание диа-

логовых писем улучшило навыки письма учащихся, а также их самооценку. 
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F.Ə.Mehbaliyeva 

Ġngilis dilinin tədrisində imladan istifadə 

Xülasə 

 

EFL sahəsində yazının bir çox istifadəsi və funksiyası var. Birincisi, dissertasiyalarını ingilis di-

lində yazmalı olan magistr tələbələri üçün məqbul elmi ingilis dilində yazmaq bacarığı vacibdir. Üstə-

lik, EFL yazmaq sizə dünyanın hər yerindən çoxlu sayda insanla ünsiyyət qurmağa imkan verir. O, 

həmçinin tələbələrə nailiyyətlərinin fiziki sübutlarını təqdim edir. Bundan əlavə, yazı tələbələrin lüğə-

tini, orfoqrafiyasını və qrammatikasını inkiĢaf etdirə bilər. Nəhayət, yazı bacarıqları tez-tez rəsmi və 

qeyri-rəsmi testlər üçün tələb olunur. Məktub yazmaq, tələbələri həqiqi bir məqsədlə həqiqi auditori-

yaya yazmaq üçün baĢqa bir üsuldur. ġagirdlər məktəb daxilində və ya kənarda kimsə ilə yazılı ünsiy-

yət qurmaq istədikdə bu texnikadan istifadə edirlər. Tələbələr məktublarını yazdıqdan sonra cavab al-

maq ümidi ilə onları çatdırır və ya poçtla göndərirlər. Respondentlər tələbələrin məktublarını və Ģərh-

lərini formalarına görə deyil, mənalarına görə qəbul edir. Yazı prosesi həm də yazıçının mənanın qu-

rulmasında iĢtirak etdiyi prosesə aiddir. Bu prosesi üç əsas mərhələyə bölmək olar: yazıdan əvvəl, yazı 

və yazıdan sonrakı. Yazıdan öncəki mərhələ planlama, eskiz, beyin həmləsi, məlumat toplama və s.  

 

F.A.Mehbaliyeva 

Using distations in teaching English 

Summary 

 

There are many uses and functions of writing in the field of EFL. First, the ability to write a 

dissertation in English, which is acceptable for master's students who need to write their dissertations in 

English, is important. In addition, writing an EFL allows you to communicate with a large number of 

people from all over the world. It also provides students with physical evidence of their achievements. In 

addition, writing can improve students' vocabulary, spelling, and grammar. Finally, writing skills are 

often required for formal and informal tests.Writing a letter is another way to write students to a real 

audience for a real purpose. Students use this technique when they want to communicate in writing with 

someone inside or outside the school. After students write their letters, they deliver or mail them in the 

hope of receiving a response. Respondents accept students' letters and comments according to their 

meaning, not their form. The process of writing also refers to the process in which the writer participates 

in the construction of meaning. This process can be divided into three main stages: before writing, after 

writing and after writing. Pre-writing planning, sketching, brainstorming, data collection, etc. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРАВОПИСАНИЮ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 
Ключевые слова: приставка, согласное, слово, существительное, буква, суффикс, гласное, основа, 

числительное, союз, прилагательное. 

Açar sözlər: prefiks, samitlər, söz, isim, hərf, şəkilçi, sait, söz kökü, say, birləşmə, sifət. 

Key words: prefix, consonants, word, noun, letter, suffix, vowels, word stem, numeral, union, adjective. 

 

Ведущим принципом русского правописания является морфологический, то есть 

на письме сохраняется графическое единство одних и тех же морфем (корней, суффик-

сов и т.д.). Однако существуют орфограммы, подчиняющиеся фонетическому принци-

пу (его девиз – «пиши, как слышишь») среди них: 

А) написание приставок с конечным З, С, БЕЗ, ВОЗ, ИЗ, НИЗ и т.д. перед 

следующим звонким согласным они пишутся с буквой З, перед глухим с буквой – С: 

Избранный – исполненный;  

Приставка С пишется – и перед звонкими, и перед глухими согласными: 

Сделать – схватить; 

Б) написание приставки РОЗ. В безударной позиции пишется приставка РАЗ 

(РАС), под ударением РОЗ (РОС): 

Разлив металла – розлив нарзана (спец.) – разливной; 

Россыпь – россыпной, розыск – розыскной. (Долгое время исключением из этого 

правила было написание слова РОЗЫСКНОЙ; однако издание Орфографического 

словаря русского языка 1991 г. уже дает написание этого слова с А – разыскной); 

В) написание Ы вместо И в корне после русских приставок, оканчивающихся на 

твѐрдый согласный: 

Предынфарктный – безыдейный. 

Написание И в корне после твердых согласных сохраняется в словах после 

русских приставок МЕЖ и СВЕРХ, а также после иноязычных приставок и частиц 

СУБ, ГИПРЕ, ДЕЗ, СУПЕР, КОНТР, ТРАНС, ПАН: 

Межинститутский – контригра. 

В безударном слоге корня слова пишется та же гласная, что и в соответствующем 

ударном слоге однокоренного слова, например: чистота – чистый, частота – частый, 

развевать – развеять, развивать – развить. Гласные О – А в безударных корнях глаголов 

совершенного вида нельзя проверять формами несовершенного вида на -ЫВАТЬ (-

ИВАТЬ). Например: выносить, хотя вынашивать, установить, хотя устанавливать.  

Всегда слитно пишутся: 

– слова с приставками ДО, ВНЕ, ПОД, СВЕРХ, КОНТР, АРХИ, А и др., а также с 

начальными составными частями ПСЕВДО, ПАН, КВАЗИ и др. 

(сверхприбыль, контрудар); 

– сложные существительные, прилагательные, наречия, первым элементом 

которых является числительное (трехтонка, пятилетка); 

– все сложносокращенные слова (завкафедра, нефтегазопровод); 

– наречия, образованные от существительных (вдали, вначале, сбоку – с боку, на 

лице). 

 



Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022 

 

  302 

Полуслитные (дефисные) написания: 

– существительные с приставками ОБЕР, УНТЕР, ЭКС, ШТАБС и др.  

(экс-чемпион, обер-лейтенант); 

– сложные существительные без соединительных гласных (социал-демократ, 

генерал-лейтенант); 

– сложные прилагательные (аграрно-промышленный); 

– сложные слова – повторения (еле-еле, чуть-чуть), однокоренных слов (день-

деньской, полным-полно); синонимических слов (тихо-мирно, неожиданно-негаданно); 

С прописной буквы пишутся сложносокращенные слова, обозначающие названия 

учреждений и организаций и выступающие в роли собственного имени, например: 

Моссовет, Профиздат.  

Аббревиатуры, читаемые по названиям букв, пишутся одними прописными буква-

ми независимо от того, образованы ли они от собственного имени или нарицательного 

наименования, например: ЦСУ (Центральное статистическое управления), РТС (ре-

монтно-техническая станция).  

Аббревиатура, читаемая по звукам, пишется: 

1) одними прописными буквами, если она образована от собственного имени, 
например: ТАСС (телеграфное агентство Советского Союза). 

2) одними строчными буквами, если она образована от нарицательного наимено-

вания, например: ВУЗ (высшее учебное заведение), РОНО (районный отдел народного 

образования). 

Обычно слова переносятся по слогам (ДО-РО-ГА, ПРЕД-РАС-СВЕТ-НЫЙ, ПРО-

ДОЛ-ЖИ-ТЕЛЬ-НОСТЬ). 

Данное правило имеет следующие ограничения:  

1) начальные и конечные гласные буквы, обозначающие отдельный слог, не 
оставляются на строке и не переносятся на строку (аме-ри-кан-ский, япон-ский, по-э-

зия, тру-до-лю-бие); 

2) конечные согласные буквы приставок необходимо оставлять на строке (под-

бро-сить, воз-ра-зить, над-бров-ный); 

3) нельзя переносить на следующую строку, начинающуюся с буквы Ы (по-ды-то-

жить); 

4) нельзя разбивать при переносе суффикс -СК (со-вет-ский, фран-цуз-ский, рус-

ский); производные от него суффиксы -ЕСК, -ЧЕСК и др. при переносе разбиваются 

(вра-жес-кий, упа-доч-ни-чес-кий); 

5) нельзя оставлять на строке или переносить на следующую строку две 
одинаковые согласные (кол-лек-ция, ком-му-низм, осен-ний). 

 

Правописание сложных слов.  

Сложные слова с соединительными гласными. 

 

В сложных словах после основы на твердый согласный пишется соединительная 

гласная О, после основы на мягкий согласный на шипящий и на Ц – соединительная 

гласная Е. Например: лесозаготовки, грязелечение, овощехранилище, отцеубийца. 

В некоторых случаях конечный мягкий согласный первой основы В, Н, Р, Т про-

износится твердо и после него пишется соединительная гласная О. Например: кровоте-

чение (кровенаполнение), песнопение (песнетворчество), конокрадство (коневодство), 

косторезный (костедробильный). 
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Сложные слова без соединительной гласной 

 

Количественные числительные, образующие первую основу сложных слов, 

входят в них в форме родительного падежа, например: пятилетка, трехэтажный. Однако 

числительные девяносто и сто сохраняют в составе сложных слов свою начальную фор-

му, а слово тысяча употребляется с соединительной гласной Е, например: девяносто-

летний, стократный, тысячекилометровый.  

 

Числительное ПОЛ в составе сложных слов: 

 

– пишется слитно, если вторая часть сложного слова (обычно имя существитель-

ное в форме родительного падежа) начинается с согласной буквы, например: полкомна-

ты (полпервого); 

– пишется через дефис, если вторая часть начинается с гласной буквы или с 

согласной Л либо является именем собственным, например: пол-яблока, пол-литра (но 

поллитровка – вторая часть не в форме родительного падежа), пол-Москвы. 

Сохраняется конечная А у компонента АВИА (сокращение от авиационный), 

образующего первую часть сложных слов типа авиазавод, авиаремонтный и т.п.  

Различается написание слов типа газопровод, электромонтер и типа газификация, 

электрификация: в первых имеются две основы и соединительная гласная О, вторые не 

являются сложными (вторая часть не выделяется как основа в русском языке). 

Слитно пишутся терминологические слова типа впередсмотрящий, кислород-

содержащий и т.п.  

Слитно пишутся иноязычные начальные составные части КВАЗИ, ПСЕВДО, 

ПАН, например: квазиспециалист, псевдонародный, панславянский. Перед собствен-

ным именем они пишутся через дефис, например: квази-Айвазовский, псевдо-Крылов, 

пан-Америка. 

 

Правописание сложных существительных 

 

Пишутся слитно сложные имена существительные:  

– с элементами АВТО, АГРО, АЭРО, БИО, ВЕЛО, ГИДРО, ЗОО, КИНО, МАКРО, 

МИКРО, МЕТЕО, МОТО, НЕО, РАДИО, СТЕРЕО, ТЕЛЕ, ФОТО, ЭЛЕКТРО независи-

мо от количества названных элементов или других частей в основе. Например, авто-

транспорт, агроминимум, аэросани, биопрепарат, велокамера, гидросамолет, зооги-

гиена, кинотеатр, макромолекула, неофашизм, радиопостановка, стереокино, теле-

фильм, фотоэлемент, электрооборудование;  

– с глагольной первой частью на И, например: вертишейка, скопидом. 

Исключение: перекати-поле; 

– сложносокращенные слова, например: комсомол, местком, горсовет. 

Пишутся через дефис: 

– сложные названия механизмов, сложные научные, технические, общественно-

политические термины, например: вакуум-сушилка, динамо-машина, фильтр-пресс, 

плащ-палатка, инженер-капитан, альфа-частица, икс-лучи (х-лучи); 

– сложные единицы измерения, например: грамм-калория, человеко-день (но 

слитно: трудодень, трудочас); 

– составные названия политических партий и направлений, а также их сторонни-

ков, например: социал-демократия, социал-революционер; 

– названия промежуточных сторон света, например: северо-восток, юго-запад; 
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– сложные названия растений, имеющие в своем составе глагол в личной форме 

или союз, например: любишь-не-любишь, мать-и-мачеха; 

– слова с иноязычными элементами ВИЦЕ, ЛЕЙБ, ОБЕР, УНТЕР, ШТАБ, ЭКС, 

например: вице-президент, лейб-гвардия, обер-кондуктор, унтер-офицер, штаб-лекарь, 

экс-чемпион;  

 Сложные слова, в которых к основному слову присоединяется слово с оценочным 

значением, например: горе-руководитель, паинька-мальчик. 

При сочетании с помощью союза и двух или нескольких сложных существитель-

ных с одинаковой второй частью эта часть приводиться только при последнем слове, а 

при предшествующих словах вместо нее пишется так называемый висячий дефис, 

например: вагоно и паровозостроение, парт и профорганизации.  

Правописание сложных прилагательных. 

Пишутся слитно сложные имена прилагательные: 

– образованные от слитно пишущихся сложных существительных, например: зву-

коизоляционный, квазимарксистский; 

– образованные от сочетания слов, по своему значения подчиненных одно друго-

му, например: сельскохозяйственный, вагоноремонтный, легкораненый; 

– употребляемое в качестве научно-технических терминов или выражений в 

книжном языке, например: геологоразведочный, двояковогнутый, мелкозернистый, ни-

жеперечисленный. 

Пишутся через дефис сложные имена прилагательные: 

– образованные от сложных существительных с дефисным написанием, социал-

демократический, северо-западный, унтер-офицерский; 

– образованные от двух или более основ, обозначающих равноправные понятия, 

например: агитационно-пропагандистский, беспроцентно-выигрышный; 

– обозначающие качество с дополнительным оттенком, например: горько-соле-

ный; 

– обозначающий оттенки цветов, например: бледно-синий, изжелта-красный, мо-

лочно-белый; 

– входящие в состав сложных, географический или административных названий и 

начинающихся с основы ВОСТОЧНО, ЗАПАДНО, СЕВЕРНО, ЮЖНО, например: 

Западно-Казахстанская область, Южно-Африканская республика; в нарицательном 

значении эти прилагательные пишутся слитно, например: южноафриканские животные; 

– образованные из сочетания прилагательного с существительным, но с переста-

новкой этих элементов, например: словарно-технический. 

Различается написание сложных прилагательных с первой частью в форме 

наречия, образующих одно слово и словосочетания, состоящих из наречия на О (Е) и 

прилагательного или причастия. 

В таких сочетаниях наречия указывают, выраженного прилагательным, или то, в 

каком отношении рассматривается признак. К наречию, выступающему в функции 

члена предложения, можно поставить следующий вопрос.  

ЗАДАНИЯ: 

1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 

- Татяна молча оп…рлась, головкой томною скл…нясь. 

- Я давно не читывал и худо разб…раю, а тут уж разб…ру, как дело до петли 

доходит. 

- Я каждый раз, когда хочу сундук мой отп…рать, впадаю в жар и трепет. 

- Окна зап…рались одною задвижкою. 

- Около огней дрожало и как будто зам…рало уп…раясь в темноту круглое крас-

новатое отражение. 
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- От него – ум…рающего – шел ток кизни. 

- Натка оглянулась. Никто из ребятишек не подн…мался. 

- Сиротливо пел на весь лес только один певчий дрозд, да бл…стела, тукая о что-

то, капля березового сока из порезанного сучка. 

- Выб…рай место посуше, чтобы присесть. 

- Учитель и ученик прошли через жилые комнаты и стали подн…маться по де-

ревянной лестнице в мастерскую. 

- Проходили часы, а угроза не ун…малась. 

- Гимназист устраивался на конце стола, и, разл…жив книжки, прин…мался 

смотреть на Зосю. Перед ним прост…рались доски стола… а в дали сияла Зося. 

2. Приводимые ниже слова напишите в форме творительного падежа. 

Парча, межа, суша, каланча, ноша, алча, левша, спаржа, вожжа, плечо, шалаш, 

плащ, тираж, мяч, пейзаж, чиж, уж, листаж, гараж. 

3. От приводимых ниже слов образуйте имена существительные с суффикса-

ми ОК, ЕК, ОНОК, ОНК – А. 

Пастух, волк, собака, рука, нога, кляча, река, обух, посох, сук, душа, лягушка, 

петух. 

4. Объясните различие в написании гласных после шипящих в приводимых 

попарно словах. 

Грушовка – растушевка, кишок – крышек, ножовка – размежевка, мажор – 

дирижер, общо – еще, горячо – кипуче, изжога – изжог, сажѐнки – книжонки, реченка – 

печенка, тушенка – распашонка. 

5. Объясните различие в написании приводимых ниже слов. 

Вперемешку – вперемежку, изморозь – изморось, кобчик – копчик, костный – 

костный, послать – постлать, свиснуть – свистнуть, шествовать – шефствовать, 

явствовать - яства. 
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В век информационных технологий недостаточно использовать только книги в 

качестве учебников. В условиях многочисленных источников информации и легкого 

доступа к ним, современные стандарты обучения требуют модернизации учебных 

материалов на макро- и микроуровнях. Цифровизация учебного процесса зависит от 

степени проникновения новых информационных технологий в структуру куррикулум, а 

также эффективности новых педагогических и психологических методов. Несомненно, 

учебники нового поколения должны состоять не только из теоретического материала, 

но и включать в себя социально-психологический и технологический компоненты 

современности, методы исследования и решения проблем. Новые рамки, используемые 

в обучении иностранным языкам, более динамичны, что позволяет им более гибко 

адаптироваться к изменениям времени и соответствующим образом моделировать 

систему образования. Преподавание русского языка должно учитывать не только 

специфику страны происхождения языка, но и специфику культурно-национальной 

среды как иностранной. Одним словом, важно получать, обрабатывать, воспроизво-

дить, транслировать и представлять информацию, относящуюся к языку, «в соответ-

ствии с различными коммуникативными потребностями и социолингвокультурными 

особенностями ситуации общения» (1, 328). Изучение научной литературы свидетель-

ствует о том, что недостаточно изучена и разработана лингводидактическая методика, 

учитывающая меняющуюся парадигму обучения и современные образовательные 

технологии, в том числе, этнокультурные, профессиональные, психокогнитивные и 

индивидуальные качества изучающих язык. В эффективной организации процесса 

языкового обучения и воспитания очень важно ставить психолого-педагогические 

вопросы в соответствии с пульсом времени: определять тактику и стратегию использо-

вания языка в процессе речевосприятия и речеобразования; «построение целостной ког-

нитивной модели речевого развития личности и выявление этапов ее становления от 

низших уровней к высшим в процессе обучения иностранным языкам» (6, 401); «на-

хождение педагогически целесообразных путей и способов обучения учебному предме-

ту, воспитание активной личной позиции, творческого и самостоятельного подхода 

обучающихся к решению поставленных задач в процессе овладения языком» (9, 429).  

Несомненно, изучение факторов влияния психологии и педагогики на изучение 

русского языка как иностранного повлияет на процесс обучения в целом. Модель 

целостного обучения, разработанная П.Блумом, канадским психологом, представляет 

собой систематический подход для достижения наиболее эффективного и действенного 
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уровня обучения. По словам Блума, он разработал свою модель, исходя из предполо-

жения, что «почти любой человек в мире может научиться всему, чему может нау-

читься любой конкретный человек, если с самого начала будут обеспечены положи-

тельные условия обучения». В модели целостного обучения потенциал учащегося дол-

жен быть определен до начала урока, и обучение должно быть организовано с учетом 

этих качеств. В этом смысле подразумевается необходимость обеспечить подходящую 

среду обучения, материал и метод для каждого человека. Мы воспринимаем мир через 

сенсорную систему – совокупность периферических и центральных структур нервной 

системы, ответственных за восприятие различных сигналов из окружающей или 

внутренней среды. Наши сенсорные органы формируют репрезентативные системы: 

зрительную, слуховую, тактильную и т.д. При зрительном восприятии сигналы от 

зрительного нерва преобразовываются в картинку, отражающую действительность. 

При звуковом – звуковая энергия в восприятии окружающего мира трансформируется в 

нервные импульсы, которые передаются в отделы мозга, отвечающие за слуховое 

восприятие. А тактильное восприятие происходит через познание объектов при 

непосредственном касании или осязании. Это возможность нашего мозга воспринимать 

информацию через рецепторы нашей кожи.  

Визуальное, тактильное или слуховое восприятие в соответствии с репрезентатив-

ными системами и стилем обучения, играет достаточно весомую роль в изучении язы-

ка. Если найти правильный подход к ученику, чей стиль обучения известен, становится 

легче находить подсказки, например, как достичь более высокого успеха и мотивации, 

и какой путь более эффективный конкретно для него. Например, визуалисты легче 

обучаются с помощью наглядных материалов, таких как изображения, диаграммы и т. 

д. В процессе изучения языка учащимся с визуальным типом будет легче ориентиро-

ваться на картинках, слайдах и видеофильмах. Аудиалисты лучше понимают, что они 

слышат. Аудио и звуковые устройства являются идеальным средством обучения для та-

кого типа аудитории. Кинестетики с тактильным восприятием легко запоминают ин-

формацию в процессе деятельности, делая и испытывая; живые выступления, обучение 

в формате игр и конкурсов для них более приемлемые.  

Таким образом, применение нетрадиционных методов в дополнение к традицион-

ным методам обучения, несомненно, требует проектирования и продвижения процесса 

обучения, применения более функциональных учебных пособий в соответствии с реп-

резентативными системами и стилем обучения личности, а также с дидактическими 

возможностями. Следовательно, различные умственные и технические упражнения, на-

правленные на развитие образного мышления, непрерывности внимания и интереса при 

обучении языку, наряду с физической подготовкой, позволяют добиться эффективных 

результатов в обучении языка. Так, например, использование графических средств в 

предмете правописания может быть очень эффективным, как отметила профессор 

Е.Г.Шатова (4, 70). Как и зрительные изображения, графические образы воздействуют 

на зрительный орган чувств обучаемого и облегчают запоминание. В.А.Козаренко от-

мечал в своих исследованиях эффективность мнемотехники – или, другими словами, 

системы запоминания Джордано – набора средств и методов, усиливающих память пу-

тем формирования искусственных ассоциаций (8, 12). В системе Джордано вся ин-

формация кодируется в зрительные образы, которые являются языком мозга. Визуаль-

ные образы должны быть большими, объемными, красочными и детализированными. 

Только в этом случае память позволяет получить желаемый результат, активизируя все 

репрезентативные системы человека. 

Цифровизация инновационных процессов обеспечит необходимые и адекватные 

условия для модернизации педагогов и системы образования в целом. Для этого 

должны быть разработаны теоретические основы учебников нового поколения с учетом 



Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022 

 

  308 

современных информационных технологий и психолого-педагогических методов 

познания. В соответствии с этими теоретическими основами должны быть подготов-

лены профессиональные педагогические кадры. Также следует учитывать форму, 

содержание и критерии оптимальности, и способы представления новых познаватель-

ных, педагогических и психологических средств обучения при разработке новых 

теоретических основ. 

Психология обучения языку должна учитывать целостное поведение в тандеме 

учителя и ученика: психический опыт, процесс, идеи и мысли, мотивы сторон (8, 504). 

Не зря изучение языка и образовательный процесс тесно связаны с социальной 

психологией. На Западе с 2000 года больше внимания уделяется активному участию и 

критическому пониманию процесса обучения; более глубокое участие в дальновидном 

мышлении и поощрение результатов обучения крайне важны. Эта теория получила 

высокую оценку на Западе и положила начало реформам в образовательной практике. 

Перевернутый класс – это формат обучения, широко используемый во многих амери-

канских школах, также в университетах Европы и Турции. В данном формате студенты 

имеют возможность прослушать и просмотреть 5-7 минут видео- и аудиоподкасты 

своих преподавателей о конкретной теме вне аудитории (дома, в кафе, в транспорте и т. 

д.) и сформулировать свои вопросы. В аудитории студенты занимаются практическими 

занятиями: у них есть возможность применить информацию и сведения, полученные в 

подкастах, на практике, также проводить практические занятия, направлять свои 

вопросы, получать индивидуальные инструкции. Таким образом, в отличие от тради-

ционного учебного процесса, обучающийся имеет возможность получать учебный ма-

териал в любое время и в любой продолжительности в необязательном порядке. Следо-

вательно, акцент делается не на подачу, а на усвоение материала путѐм применения его 

на практике. В дополнение к подкастам учащиеся имеют возможность узнать о 

материале из дополнительных источников с помощью инструментов, которые ближе к 

их репрезентативным системам и стилям обучения. Данная методика обеспечивает эф-

фективность обучения за счет одновременного использования психолого-педагоги-

ческих инструментов воздействия. 

Также, нетрадиционная система использует в своей практике различные инстру-

менты, которые позволяют повысить эффективность обучения; инструменты, исполь-

зуемые в различных сферах жизни, таких как подготовка высококвалифицированных 

специалистов, создание моделей мотивации и использование динамичных и дискурсив-

ных методов. Например, наиболее распространенные сегодня форматы конференций 

Печа-Куча (печа-куча), Аквариум-дискуссия (аквариум); НеКонференция, БарКемп и 

т.д. могут быть использованы в процессе обучения и позволить получить более продук-

тивные результаты. Среди инновативных методов – методы увязки и согласования так-

же весьма эффективны при обучении языку. Например, предоставление сведений об 

этимологии, а также привлечение внимания учащихся к истории образования слов, 

создает лингвоисторическую связь. При этом обучение может быть более результатив-

ным, если этимология слов близка к лингвокультурной психологии учащихся. Напри-

мер, краткий взгляд на этимологическую историю слов, заимственных из тюркских 

языков, при обучении русскому языку тюркоязычных студентов будет иметь более 

продуктивный результат. Например, «черные каблуки из-под широких штанов под 

утренним халатом с большими карманами казались такими же чудными, как и серьги, 

запутавшиеся во взлохмаченных волосах». В данном выражении использовано 5 

тюркских слов: каблуки, штаны, халат, карман и серьги. Например, слово «брюки» 

происходит от тюркского слова «иштан» (штаны) и в основном используется в смысле 

подштанников, надетых под брюки. Фасмер утверждает, что это слово образовано от 

корневых слов «иштон» или «ичтон». В языках тюркской группы используются 
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созвучные слова: «иштон» (узбекский), «иштан» (киргизский), «штан» (татарский), 

«иштан» (башкирский) (5, 423). Что касается слова «каблук», то оно происходит от 

тюрксого слова, обозначающего сосуд: каб – сосуд, футляр; -лык – суффикс со 

значением места. Впервые оно было использовано в русском языке в 1509 году. Каблук 

был привезен в Европу из государства Сефевидов во времена Людовика XIV. Аяк-кабы 

(обувь), что означает футляр для ног, также происходит от того же корня (5, 147). 

Этимологический анализ, или, иначе говоря, этимологическую справку также 

можно отнести к образованию суффиксов. Например, вторник – второй, неделя – от не- 

+ делать, «нерабочий день» (на Руси так назывался день безработицы, то есть, 

воскресенье). Этимологическая справка позволяет учащимся самостоятельно провести 

лингво-этимологическое исследование слова и представить результаты исследования в 

интересном формате. 

Классическая или традиционная система обучения основана на важности инфор-

мации и знаний: знания воспринимаются в качестве инструмента работы с реаль-

ностью. В данном формате получение, категоризация, хранение, представление и пере-

дача информации является основной задачей обучения и воспитания. В то время как 

разделение процесса обучения на субъект и объект в классической системе делает учи-

теля в качестве субъекта движущей силой процесса, ученик становится пассивным эле-

ментом процесса обучения и, естественно, вся ответственность возлагается на учителя. 

Традиционный подход к обучению исключает индивидуальность, субъективность и 

собственный интерес. Современное преподавание больше интересуется процессом, не-

жели поиском конкретных ответов: задавать вопросы, искать ошибки являются его 

главными инструментами. Следовательно, конкретные ответы позволяют односторонне 

изучить проблему, а неправильные ответы позволяют подойти к процессу с творческой 

точки зрения.  

В современном инновационном учебном процессе обучающийся не удовлет-

воряется предоставляемыми ему односторонними знаниями; он ищет информацию сам 

и в результате процесса поиска у него появляется возможность детально еѐ изучить и 

освоить. Каждый ученик воспринимает и ищет информацию в соответствии со своим 

стилем познания. В этом смысле информация может принимать совершенно разные 

субъективные формы: метаподход позволяет каждому обучающемуся выбирать альтер-

нативные методы и инструменты в соответствии со своим социальным и личным опы-

том. В данном случае субъектом выступает не учитель, а ученик; именно он выбирает 

пути, способы и средства получения знания в соответствии со своим культурным, 

социальным и психологическим понятием. В основном он выступает в роли субъекта и 

объекта одновременно: у него есть возможность наблюдать за собой как изнутри, так и 

снаружи, поскольку он находится в процессе. Учитель в данной ситуации является 

лишь проводником или посредником без прямого воздействия на обучающего. Однако 

это не означает, что педагог полностью исключен из образовательного процесса. Не-

сомненно, преподаватели несут ответственность за обеспечение эффективности и не-

прерывности образовательного процесса, формирование личности обучающихся и со-

циально-психологического опыта, а также за качество педагогической подготовки. Вне 

сомнения, учитель является одним из ключевых узлов в социальной сети отношений в 

классе и имеет непосредственное отношение к психологии учащихся (8, 518). Основная 

парадигма современного процесса обучения – не учить, а воспринять. Восприятие 

анализируемой ситуации всегда важно; помимо обсуждения процесса, необходимо 

проанализировать эффективность метода, инструмента и методологии, помогающих 

решить проблему (10, 57). Развитие интерактивных отношений «учитель-ученик» 

позволяет корректировать стратегии обучения и воспитательные тактики в соответ-

ствии с требованиями времени: мыслительный опыт, самоанализ, самореализация, 
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логическая дедукция альтернативных способов, логико-когнитивный анализ, критиче-

ское мышление и др. позволяет процессу обучения принять адекватную форму. Амери-

канский психолог А.Маслоу охарактеризовал образование в демократическом обществе 

как средство и инструмент раскрытия каждым человеком своих человеческих качеств 

как личности. Иерархия потребностей Маслоу пирамидальна: эффективность процесса 

обучения прямо пропорциональна потребностям учащегося. Первая ступень в иерархии 

из 6 уровней: физические потребности (пища, кров, комфорт), вторая ступень - 

потребность в безопасности (состояние без внешних угроз), третья ступень - 

потребность в принадлежности и любви (окружение и семья, отношения, социальная 

принадлежность), четвертая ступень - самооценка и достижения (получение восхище-

ния окружающих, уверенности в своих силах и способностях), пятая ступень – само-

реализация (поиск путей расширения своего потенциала, стремление, удовлетворение и 

удовольствие от образовательного процесса), шестая ступень - самосовершенствование 

(мотивация в желании улучшать себя и свое окружение; будучи мотивированными и 

помогая другим, они развивают свое понимание и личный опыт) (7, 1-16). Реализация 

всех ступеней в этой иерархии создает основу для эффективного процесса обучения. 

В основе педагогической методики педагога-психолога Селестена Френе и Марии 

Монтессори лежит работа над реальными проблемами методом проб и ошибок 

(запросное обучение), работа в команде (коллаборативное обучение), организация 

обучения на основе индивидуального подхода учащегося (центр интересов), 

преподавание (естественный метод), основанное на прошлом опыте и знаниях, а также 

умение понимать и нести ответственность за себя и других (демократическое учение) 

(7, 68-70). Мотивация лежит в основе каждого из этих методов. Таким образом, если 

учащийся не понимает, насколько интересен и необходим ему предмет, ему будет 

трудно освоить его. Сегодня проблема мотивации стоит острее, чем столетия назад. В 

прошлом образование было доступно не каждому; это было преимущество избранных и 

богатых вельмож. В наше время, когда развиваются информационные технологии и 

расширяется цифровое общество, многообразие информации, наоборот, делает ее 

доступной и обыденной: в этом множестве непросто найти мотив, который 

действительно заинтересует и побудит учащегося к получению знания. Мотивация 

имеет смысл тогда, когда учащийся может использовать знание для достижения своих 

целей и решения задач. Многие лингвисты отмечают три стадии интереса и активности, 

и среди этих стадий конечная - творческая деятельность, которая обеспечивает 

непрерывную деятельность и долголетие интереса (3, 46). 

Одним из важных моментов является формирование образовательной политики в 

соответствии с ожиданиями и потребностями общества. Каждый день, каждое 

мгновение мы получаем и поглощаем множество информации из окружающей среды, 

нашего окружения, социальных сетей и Интернета. Обилие этой информации требует 

ее регламентации и структурирования. Идеологический фон, иерархия ценностей или 

языковые модели, создаваемые глобальной сетью или цифровыми медиа, при 

обработке, комментировании или категоризации событий иногда могут быть чуждыми 

обществу, в котором преподается язык, с позиции социально-политической, историче-

ской, психологической или же идеологической. Следовательно, лингводидактические 

технологии, применяемые в процессе обучения языку, должны служить как цели, так и 

быть средством в отборе познавательно/коммуникативно/ценностно ориентированных 

ожиданий не только учащихся, но и всего общества (1, 344). Так, например, если 

общество построено на принципах национализма, словарный запас языка будет форми-

роваться именно в этом идеологическом аспекте при изложении и подаче изучаемого 

языка. В связи с этим современный инновационный образовательный процесс должен 

не только отвечать требованиям цифрового мира, но и на микроуровне учитывать граж-
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данскую структуру, социокультурную ситуацию и психолого-мировоззренческий фон 

обучаемого общества и формулировать соответствующую образовательную политику. 
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  S.H.Rəhimova 

DəyiĢən informasiya əsrində rus dilinin xarici dil kimi tədrisinə  

yeni psixoloji və pedaqoji metodların təsiri və tətbiqi 

Xülasə 

 

Məqalədə müasir təhsilin cəmiyyətdə sistemli transformasiyası və innovativ texnoloji əsrə 

inteqrasiyası - rus dilinin xarici dil kimi öyrənilməsində yeni psixoloji və pedaqoji metodların tətbiqi, 

ilə bağlı problemlər araĢdırılır. DəyiĢən informasiya əsrində yeni elmi paradiqmaların meydana 

çıxması ilə klassik metodlar müasirliyin nəbzini tutmaq üçün kifayət etmir: dövrün tələblərinə cavab 

verən daha interaktiv və innovativ metodlara ehtiyac var. Tədris prosesinin yeni modelləndirilməsi 

dilin öyrənilməsi və mənimsənilməsində səmərəli nəticələrə gətirib çıxarır. Məqalədə təhsil prosesinin 

müasir psixoloji-pedaqoji və metodoloji əsasları, eləcə də təmsil sistemləri və koqnitiv üslublar 

vasitəsilə yeni tədris metodlarının tətbiqi məsələsi nəzərdən keçirilir. Ümumilikdə qeyd etmək 

lazımdır ki, rəqəmsal dövrdə təlim prosesinin daha interaktiv və innovativ formada təĢkili zamanı 

tələbələrin etnomədəni, peĢəkar, psixo-koqnitiv və fərdi keyfiyyətləri bilvasitə nəzərə alınmalıdır. 

 

S.H.Rahimova 

The Influence and Application of New Psychological and Pedagogical Methods  

on Teaching Russian as a Foreign Language in the Changing Information Age 

Summary 

 

The article investigates the problems associated with the systemic transformation of modern 

education in society and integration into the innovative technological age - applying new psychological 

and pedagogical methods in studying Russian as a foreign language. With the emergence of new 

scientific paradigms in a changing information age, classical techniques are no longer enough to catch 

the pulse of modernity. There is a need for more interactive and innovative methods that meet the 

requirements of the times. The new modelling of the educational process leads to effective results in 

https://www.simplypsychology.org/maslow.html/
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studying and assimilating the language. The article highlights the modern psychological-pedagogical and 

methodological foundations of the learning process and raises the question of applying new teaching 

methods through representative systems and cognitive styles. In general, the formation of the learning 

process in a more interactive and innovative format in the digital era directly considers the ethnocultural, 

professional, psycho cognitive and individual qualities of students. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

У СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Ключевые слова: речевое общение, речевая деятельность, психологические предпосылки, долго-

временная память, кратковременная память 

Açar sözlər: nitq ünsiyyəti, nitq fəaliyyəti, psixoloji fon, uzunmüddətli yaddaş, qısamüddətli yaddaş 

Key words: speech communication, speech activity, psychological background, long-term memory, short-

term memory 

 

Выявление психологических предпосылок, которые могут быть положены в осно-

ву методики обучения речевому общению на японском языке, требуют рассмотрения: 

1) особенностей функционирования говорения и аудирования как видов речевой дея-

тельности в ходе речевого общения, а также психологических механизмов, необхо-

димых для их функционирования; 2) ряда психологических проблем формирования 

коммуникативных умений и навыков в процессе речевого общения. 

В процессе речевого общения с особой очевидностью проявляются основные осо-

бенности говорения и аудирования как видов речевой деятельности, связанные, с одной 

стороны, с их разнонаправленностью, а с другой – комплементарностью. Разнона-

правленность, предполагающая выдачу речевого сообщения при говорении и его прием 

при аудировании, лежит в основе и определяет специфику каждого их них; комплемен-

тарность в том, что оба эти вида речевой деятельности являются взаимодополняемыми 

звеньями единого акта коммуникации в условиях устного речевого общения, определяет 

их общие характеристики. Речевое общение характеризуется следующим: 

– выдача речевого сообщения со стороны одного партнера и его прием со стороны 

другого. Регулируемые разнонаправленными целями, объединяются общей целью дан-

ного общения; 

– продукт деятельности одного партнера результатируется в непосредственной 

реакции другого; вопрос одного непременно предполагает немедленный ответ (осно-

ванный на понимании вопроса) другого (ответ словесный или действием); 

– совокупность продукта и результата деятельности партнера А, с одной стороны, 

и партнера Б, с другой, создает общий продукт речевого общения 

Формирование необходимых для речевого общения умений и навыков тесно 

связано с функционированием психических механизмов, лежащих в основе говорения и 

аудирования и определяющих важнейшие психологические характеристики этих видов 

речевой деятельности. В этом отношении говорение и аудирование также обладают 

рядом общих, так и специфических черт. Их общность связана с тем, что оба они осно-

вываются на работе таких психических механизмов, как осмысление, опережающее 

отражение, внимание, память, а также с тем, что их функционирование и режим 

протекания определяются условиями устного общения; в то время как их специфика 

обусловливается, прежде всего, характером работы этих психических механизмов. 

Следующим из наиболее важных общефункциональных механизмов, лежащих в 

основе и говорения и аудирования, является механизм, основанный на действии уни-

версального закона опережающего отражения действительности. Понятие опережаю-
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щего отражения (1, с. 55-57) может быть применимо к любой ситуации, в которой 

оказывается человек, к любой осуществляемой им деятельности, в том числе и к 

речевой деятельности. О том, что человек владеет закономерностями речи, связанными 

с законом опережающего отражения, проявляющегося в предвосхищении, свидетель-

ствуют данные многих исследований отечественных, так и зарубежных авторов (2, 

с.85-95). Однако до недавнего времени действие этого закона изучалось применительно 

к рецептивным видам речевой деятельности, и лишь в последние годы исследователи 

стали подходить к этому вопросу дифференцированно относительно рецептивных 

видов речевой деятельности, с одной стороны, и продуктивных, с другой. 

Все изложенное определяет следующие методические рекомендации: 1) несмотря 

на то, что умение смыслового прогнозирования переносится из родного языка, исклю-

чить упражнения, направленные на формирование этого умения, нецелесообразно, ибо 

уровень его сформированности в родном языке, как правило, требует усовершен-

ствования (особенно это относится к интересующей нас категории обучающихся – сту-

дентов языкового вуза); 2) основной объем тренировки, предназначенной для формиро-

вания механизма предвосхищения, должен предусматривать языковой уровень, рас-

пределяясь между упражнениями, направленными на развитие умений упреждающего 

синтеза и на развитие вероятностного прогнозирования (с преобладанием последних). 

Исходя из того, что, как известно, условия слуховой рецепции являются более слож-

ными для развития данных механизмов, нежели условия зрительной, следует: 

а) начинать тренировку в более легких условиях, т.е. с использованием 

зрительной опоры, 

б) обеспечить больший объем слуховой тренировки по сравнению со зрительной; 3) 

учитывая дополнительные сложности для работы этих механизмов в процессе речевого 

общения, необходимо обеспечить достаточный объем тренировки; 4) с учетом благо-

приятного влияния на процесс обучения положительных эмоций и субъективных оценок 

целесообразно строить учебные материалы на таких темах и ситуациях, которые близки 

учащимся и могут иметь для них определенную эмоциональную окрашенность. 

Механизм внимания действует при восприятии речи на родном языке таким 

образом, что интенсивное, концентрированное внимание направлено на смысловое 

содержание высказывания, и наряду с этим имеет место минимальный контроль 

сознания за языковой формой. При восприятии речи на японском языке может иметь 

место односторонняя направленность сознания либо на содержание, либо на языковую 

форму высказывания. Трудность аудирования и чтения на японском языке заключается 

в том, что у многих студентов оказывается сформированной установка на анализ фор-

мы, а стремление понять содержание оказывается большой психологической труд-

ностью, так как установка на понимание смысловой информации естественно не возни-

кает. Другая трудность, возникающая в процессе функционирования этого механизма 

при аудировании, связана с тем, что большая часть информативных признаков, лежа-

щих в основе распознавания грамматических форм, не обладают при слуховом вос-

приятии достаточной яркостью и отчетливостью (3, c.23-28). 

Все рассмотренные выше механизмы связаны с механизмом памяти. Память во 

всех ее видах и формах рассматривается как «совокупность психических процессов, 

обеспечивающих временное соотнесение текущих актов деятельности с ее пред-

стоящими актами и реализующих функцию «исторической» организации опыта инди-

вида в соответствии с целевыми и мотивационно-побудительными установками лич-

ности». В речевой деятельности функционируют два вида памяти: долговременная и 

кратковременная. Долговременная память обеспечивает запоминание воспринимаемой 

информации, ее сохранение и воспроизведение для достижения разнообразных целей, 

отвечающих мотиву деятельности. Механизм долговременной памяти характеризуется 
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спецификой своего проявления в каждом из видов речевой деятельности (и особенно, в 

разнонаправленных), что выявляется, в частности, в использовании при поиске в долго-

временной памяти, в процессе говорения и в процессе аудирования различных по 

своему характеру признаков (4, с.88). Кратковременная память служит для непродол-

жительного сохранения и первичной переработки воспринимаемой информации, необ-

ходимой для выполнения каждого конкретного действия в цепи речевых действий. От-

дельные исследователи в качестве особого вида памяти выделяют оперативную память, 

которая «представляет собой органический компонент любой деятельности, то текущее 

запоминание, когда задача запоминания ставится не извне, а вызывается естественной 

необходимостью при выполнении действия, причем сохранении материала требуется 

только на время его переработки» (5, с.64-69). Особо важна роль этого вида памяти для 

речевой деятельности.  

Для теории и практики обучения иностранным языкам существенный интерес 

представляет функциональная структура деятельности, которая представляет совокуп-

ность определенных звеньев, связанных определенной зависимостью, а именно: дея-

тельность – действие – операция; мотив – цель – способ. Всякая деятельность предпо-

лагает оптимальный уровень выполнения всех действий, а) входящих в механизм как 

внешнего «оформления» (т.е. произношения, интонирования), так и внутреннего струк-

турного оформления (т.е. грамматического оформления), а также б) составляющих ап-

парат внутренних мыслительных процессов, т.е. действий оперирования (6, с. 160-175). 

Одним из компонентов, обеспечивающих речевую деятельность, является навык. 

Речевая деятельность определяется «взаимодействием, по меньшей мере, трех факторов 

– знанием единиц языка и правил их сочетания, навыками пользования этими единица-

ми и правилами и комбинационным умением использовать имеющиеся знания для вы-

ражения новой мысли в новой ситуации. Только наличие всех трех сил приводит в дви-

жение речевую деятельность, отсутствие хотя бы одной из них приводит к ее срыву» (7, 

с. 100-102).  
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X.Xəlilova 

Dil təmayüllü ali məktəb tələbələrinə yapon dilində ünsiyyət vərdiĢləri  

və bacarıqlarının aĢılanmasının psixoloji əsasları 

Xülasə 

 

Nitq ünsiyyəti üçün zəruri olan bacarıq və bacarıqların formalaĢması nitqin və dinləmənin əsasın-

da duran və bu nitq fəaliyyəti növlərinin ən mühüm psixoloji xüsusiyyətlərini müəyyən edən psixoloji 

mexanizmlərin fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. Bu baxımdan danıĢma və dinləmənin də bir sıra ümumi və 
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spesifik xüsusiyyətləri vardır. Onların ümumiliyi hər ikisinin dərketmə, gözlənilən əks etdirmə, diqqət, 

yaddaĢ kimi psixoloji mexanizmlərin iĢinə əsaslanması, həmçinin onların fəaliyyəti və hərəkət tərzinin 

Ģifahi ünsiyyət Ģəraiti ilə müəyyən edilməsi ilə bağlıdır. Onların spesifikliyi isə, ilk növbədə, bu psixoloji 

mexanizmlərin iĢinin xarakteri ilə müəyyən edilir. Nitq fəaliyyətini təmin edən komponentlərdən biri də 

bacarıqdır. Nitq fəaliyyəti ən azı üç amilin qarĢılıqlı təsiri ilə müəyyən edilir – dil vahidləri və onların 

birləĢməsi qaydalarını bilmək, bu vahidlərdən və qaydalardan istifadə etmək bacarıqları və yeni fikirdə 

yeni bir fikri ifadə etmək üçün mövcud biliklərdən istifadə etmək üçün birləĢmə bacarığı.  

 

Kh.Khalilova 

Psychological peculiarities for the formation of communication skills in students  

of a language university in the process of teaching Japanese speech communication 

Summary 

 

The formation of the skills and abilities necessary for speech communication is closely related 

to the functioning of the mental mechanisms that underlie speaking and listening and determine the 

most important psychological characteristics of these types of speech activity. In this regard, speaking 

and listening also have a number of common and specific features. Their commonality is connected 

with the fact that both of them are based on the work of such mental mechanisms as comprehension, 

anticipatory reflection, attention, memory, and also with the fact that their functioning and mode of 

flow are determined by the conditions of oral communication; while their specificity is determined, 

first of all, by the nature of the work of these mental mechanisms. One of the components that provide 

speech activity is a skill. Speech activity is determined by ―the interaction of at least three factors - 

knowledge of language units and the rules for their combination, the skills to use these units and rules, 

and the combinational ability to use existing knowledge to express a new thought in a new situation. 
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GiriĢ. Hazırda Azərbaycan turizmi yüksəliĢdədir. Bu gün Azərbaycanda ən mühüm və-

zifə turizm sektorunu ölkə iqtisadiyyatının ən mühüm sahələrindən birinə çevirməkdir. Azər-

baycanın son illərdə əldə etdiyi sosial-iqtisadi nailiyyətlər onun layiqincə baĢa çatdırılması 

üçün yeni imkanlar və Ģərait yaratmıĢdır. 

Ölkəmizin təbiət abidələrinin, eləcə də xalqımızın qədim mədəni-tarixi irsinin təbliği 

məqsədilə Azərbaycan Respublikasında turizmin daha da inkiĢaf etdirilməsi, turizm fəaliyyəti 

üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması istiqamətində səmərəli tədbirlər həyata keçiriləcək. 

Son illər turizm sektorunun inkiĢafı istiqamətində müxtəlif məqsədyönlü tədbirlərin hə-

yata keçirilməsi sənayenin davamlı inkiĢafına səbəb olub. Azərbaycan Respublikası Preziden-

tinin 2002-ci il 27 avqust tarixli 1029 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasında 2002-

2005-ci illərdə turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramının icrası münbit Ģərait yaratmıĢdır.  

Bu siyasətin davamı olaraq Azərbaycanda ən yüksək iqtisadi, sosial və ekoloji tələblərə 

cavab verən və onun ölkə iqtisadiyyatının əsas sütununa çevrilməsini təmin edən müasir 

turizm sektorunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04.06.2010-

cu il tarixli 838 nömrəli Fərmanı qəbul edilmiĢdir. 1930-cu illərdə Turizmin ĠnkiĢafı Proqramı 

Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun daha da inkiĢafının və turizm fəaliyyəti üçün 

əlveriĢli Ģəraitin yaradılmasının əhəmiyyətini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında Turizm ili elan edilmiĢdir.  

Ölkədə turizm infrastrukturunun inkiĢafı və beynəlxalq standartlara cavab verən turizm 

xidmətlərinin formalaĢdırılması Qanunvericilik bazasının və dövlət tənzimlənməsi mexanizm-

lərinin təkmilləĢdirilməsi, mövcud turizm potensialına çıxıĢ imkanlarının geniĢləndirilməsi, 

regionlarda turizmin təĢviqi, yeni turizmin yaradılması zərurətini yaradır. Bu məqsədlə Prezi-

dentin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli 2295 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasında tu-

rizmin inkiĢafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında aidiyyəti dövlət orqanlarına bir sıra tapĢırıq-

lar verilmiĢdir. 

Elmi əsərlərdə və ya dərsliklərdə turizmin təsnifatında məqsəd və motivasiya əsasında 

mədəni və ya mədəni-elmi (perseptual) turizmin növü vurğulanır.  

Turizm üçün çox vacib olan beynəlxalq təcrübəni nəzərə alsaq, Azərbaycanın birləĢməsi 

üçün belə bir üsuldan istifadə etmək olar. Ġstənilən halda kompleksin mərkəzində tarixi turizm 

dayanır. Əsl problem tarixi turizmin Ģərhidir. Deməli, biz tarixi turizmdən danıĢarkən onun 
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mahiyyətini və əhəmiyyətini tam ifadə etməyən mədəniyyət və tarixi abidələrlə tanıĢlıq kimi 

məsələlərə daha çox diqqət yetiririk (4). 

Beləliklə, müasir turizmin nəzəri və praktiki nailiyyətlərinə əsaslanaraq, mədəni-maarif 

turizmi və bütövlükdə turizm sistemi kontekstində tarixi turizmin mühüm məsələlərini 

müəyyən etmək vacibdir. 

Azərbaycanda tarixi turizmin əsas mənbəyi onun zəngin tarixi irsidir. Azərbaycan ən 

qədim insan məskənlərindən biridir. Demək olar ki, bütün məlum arxeoloji dövrlərdən (DaĢ 

dövrü, Anolit, Tunc və Erkən Dəmir dövrləri və s.) nümunələr qalmıĢdır. Tarixən qüdrətli 

Azərbaycan dövlətlərinin və qüdrətli imperiyaların hökumətləri bir-birini əvəz edib. Azərbay-

canın təbii sərvətləri, eləcə də tarixi irsi və gözəlliyi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb 

edib. Məsələn, ölkə daxilində hərəkət etmək üçün lazım olan infrastrukturu - yolları, karvan-

sarayları nümunə göstərə bilərik. 

Azərbaycan da müharibələr və hərbi kampaniyalar kimi təbii fəlakətlərdən əziyyət çə-

kib. Ona görə də tarix boyu yaradılmıĢ böyük irsin yalnız bir hissəsi bu günə qədər gəlib çat-

mıĢdır.  

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət mühafizəsində olan daĢınmaz tarix və 

mədəniyyət abidələrinin yerləĢdirilməsi siyahısında Azərbaycanın tarix və mədəniyyət 

abidələri haqqında ətraflı məlumatlar əsas kateqoriyalar (beynəlxalq, milli, yerli) öz əksini 

tapmıĢdır. Burada 6300-dən çox abidənin adı verilmiĢdir. Tarix və mədəniyyət abidələri 

ölkənin tarixi inkiĢafını sənədləĢdirərək Ģahid kimi xidmət edir (4). 

Kəmiyyət göstəriciləri kimi, keyfiyyət göstəriciləri də tarix və mədəniyyət abidələrinin 

yeni potensialından xəbər verir. Ölkəmizdəki beynəlxalq və ölkə əhəmiyyətli 430-dan çox 

tarix və mədəniyyət abidəsinin ümumi tarixinin tərtibi və təhlili onun dinamikasını və tarixi 

dövr üçün aktuallığını əyani Ģəkildə göstərir. 

Azərbaycanın hərbi-siyasi tarixi də mühüm tarixi irs yaradıb. Tarixi irsdə Azərbaycan 

xalqının tarixi inkiĢaf yolunda yaratdığı adət-ənənələr, tarixi-etnik nailiyyətlər xüsusi yer 

tutur. Azərbaycanın etnik xəritəsi, dini zənginliyi də onun tarixi nailiyyətləridir. Bunun 

əsasında multikultural siyasət formalaĢdırılıb və uğurla həyata keçirilir. 

Azərbaycanı turizm baxımından vahid coğrafi məkan kimi qəbul etmək təbiidir, lakin 

bu, turizmin bütün potensialını reallaĢdırmaq üçün kifayət etmir. Bu, coğrafi, iqtisadi və s. 

sahələrlə də eynidir. Ona görə də ölkə ərazisi müxtəlif meyarlara görə rayonlaĢdırılır. Onların 

arasında dövlət proqramının perspektivində regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı xüsusi yer 

tutur. Burada tətbiq edilən rayonlaĢdırmanın müvafiq təcrübəsini və ölkənin tarixi inkiĢafını 

nəzərə alaraq aĢağıdakı tarixi-turizm rayonlarını ayırmaq olar: Bakı-AbĢeron, Gəncə-Qazax, 

Qoba-Xucmaz, ġirvan, Qarabağ, Naxçıvan, ġəki-Zaqatla. Eyni zamanda, Xəzər dənizi 

Azərbaycanın tarixi turizm məkanı sayıla bilər (4). 

Son iyirmi ildə Azərbaycan Respublikasında iqtisadi inkiĢafa nail olmaq üçün həyata 

keçirilən kompleks tədbirlər nəticəsində milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti yüksəlmiĢ, 

ümumi daxili məhsul 3 dəfədən çox artmıĢdır. Hazırda yaxın onillikdə iqtisadi artımın iki dəfə 

artıq təmin edilməsi gələcək üçün əsas strateji vəzifələrdən biri hesab olunur. Xüsusilə pande-

miyadan sonrakı dövrdə illik iqtisadi artım templərinin artırılması üçün yeni mexanizmlərin 

formalaĢdırılması və iĢlənib hazırlanması əsas vəzifədir. Turizm sektoru da gələcək dövrdə iq-

tisadiyyatın illik artım tempinin yüksəldilməsində mühüm rol oynaya bilər. Nəzərə alaq ki, 

son illər turizm sənayesinin inkiĢafı istiqamətində xeyli iĢlər görülüb, infrastruktur yaradılıb. 

Xüsusilə, ölkədə beynəlxalq hava limanlarının tikintisi, dağ-xizək kurortlarının yaradılması 

(Qusar və Qəbələdə), müxtəlif regionlarda mehmanxana və restoranlar Ģəbəkəsinin inkiĢafı bu 

məqsədə xidmət etmiĢdir. Həmçinin Azərbaycanda müxtəlif beynəlxalq idman yarıĢlarının və 

mədəniyyət tədbirlərinin (məsələn, Eurovision Mahnı Müsabiqəsi, Avropa Ġdman Oyunları, 

Formula 1 Qran Prisi və s.) keçirilməsi ölkənin turizm potensialının ictimaiyyətə təqdim 

edilməsi məqsədilə həyata keçirilən tədbirlərdəndir.  
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2010-2021-ci illər ərzində turizmlə bağlı hər bir göstərici artmıĢdır. 2015-ci ildə Avropa 

Oyunları və 2016-cı ildə Formula 1 yarıĢından sonra Azərbaycana gələn turistlərin sayı 22% 

artıb. 2017-ci ildə Ġslam Həmrəyliyi Oyunları keçirilmiĢdir. Müsəlman ölkələrindən gələn 

turistlərin sayı sürətlə, bəzi ölkələrdən isə 3-4 dəfə artıb. Formula 1 yarıĢı birbaĢa ölkənin 

xidmət sektoruna təxminən 300 milyon funt sterlinq göndərmiĢdir. 

Rayonun inkiĢafı ilə bağlı dövlət proqramı və strateji yol xəritəsi qəbul edilib. Azər-

baycan Respublikasında 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün ixtisaslaĢdırılmıĢ turizm sənayesinin 

inkiĢafına dair Strateji Yol Xəritəsi Azərbaycanı dünyanın ən populyar 20 turizm məkanından 

birinə çevirmək və mövcud turizm resurslarından səmərəli istifadə etmək məqsədi daĢıyır. 

Sağlamlıq, qıĢ, mədəniyyət, biznes, ekoturizm və kənd turizminə əsaslanaraq, regional turizmi 

daha da inkiĢaf etdirmək və uzunmüddətli perspektivdə ölkəyə daha çox turist cəlb etməklə 

Azərbaycanın turizm sektorunu Ģaxələndirmək məqsədi daĢıyır (1). 

Koronavirus pandemiyasından əvvəlki beĢ ilin təhlili də göstərir ki, turizm sektoru 

Azərbaycan iqtisadiyyatında öz mövqeyini gücləndirir və perspektivli sahələrdən biridir. 

Rəsmi məlumatlara görə, 2016-cı ildən Azərbaycana gələn turistlərin sayı dinamik Ģəkildə 

artmaqdadır. Belə ki, 2015-ci ildə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 2014-cü illə müqayisədə 

11 faiz azalsa da, 2016-cı ildə müsbət artım əldə edilib. 2015-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə 

ölkəyə gələn turistlərin sayı 6,4 faiz artıb. 2019-cu ildə ölkəyə gələn turistlərin sayı 2015-ci 

illə müqayisədə 49 faiz artıb. 

 
Qrafik 1. Azərbaycana gələn turistlərin sayı, min nəfər 

 
Mənbə: www.stat.gov.az 

 

Qeyd edək ki, 2020-ci ildə turizm sektorunda ciddi artım proqnozlaĢdırılmıĢdır. 

Təəssüflər olsun ki, koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarĢısının alınması məqsədilə 

Azərbaycan Respublikası ilə qonĢu dövlətlər arasında dövlət sərhədində məhdudlaĢdırıcı 

rejim, habelə sərhəddən keçidə müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Səfərlər əsasən qeyri-

turizm istiqamətləri ilə olub. 

AraĢdırmamız göstərdi ki, 2010-cu ildə əcnəbilərin və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərin 

cəmi 65%-i Azərbaycana turizm məqsədi ilə gəlmiĢdisə, 2019-cu ildə bu sahədə vəziyyət 

müsbətə doğru dəyiĢib. Statistik məlumatların təhlilindən məlum olub ki, 2019-cu ildə 

Azərbaycana gələnlərin 90%-i turizm məqsədi ilə səfərlər edib. 2010-cu ildə Azərbaycan 

vətəndaĢlarının 57%-i, 2019-cu ildə isə 78%-i turizm məqsədilə xaricə səfər edib (2). 

http://www.stat.gov.az/
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2020-ci ildə ölkəmizə gələnlərin 28,3 faizi Rusiya Federasiyasına, 23,2 faizi 

Gürcüstana, 20,2 faizi Türkiyəyə, 9,1 faizi Ġrana, 2,1 faizi Ukraynaya, 1,6 faizi Hindistana, 1,5 

faizi isə gəlib. faizi Səudiyyə Ərəbistanın payına düĢür. Göstəricilər görə bəzi ərazilərdən 

gələn turistləri faizə görə bu cür sıralaya bilərik: Qazaxıstan 1,1 faiz, Pakistan, BƏƏ və 

Türkmənistan 1,0 faiz, Küveyt və Böyük Britaniya 0,9 faiz, Belarus 0,8 faiz, Özbəkistan 0,7 

faiz, Ġsrail 0,5 faiz, Almaniya və Ġtaliya 0,4 faiz, digər ölkələrin vətəndaĢları 4,5 faiz, 

vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslər 0,1 faizdir. 

Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə, 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında 

Azərbaycana dünyanın 134 ölkəsindən 162,9 min əcnəbi və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxs səfər 

edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,3 dəfə azdır ki, bu da əsasən turist 

hədəflərinin buraxılmaması ilə bağlıdır. 

2021-ci ilədək ölkəmizə gələn ziyarətçilərin 32,7%-i Rusiya Federasiyasından, 27,6%-i 

Türkiyədən, 16,7%-i Ġrandan, 10,8%-i Gürcüstandan, 2,5%-i Ukraynadan, 1,1%-i Böyük 

Britaniyadan, 1,0%-i Belarusdan, hər biri 0,7%-i olmaqla Qazaxıstan və Özbəkistandan, 

Türkmənistandan və Almaniyadan 0,6%, Ġtaliyadan 0,5%, digər ölkələrdən 4,5% olmuĢdur. 

Ziyarətçilərin 92,6 faizini kiĢilər, 7,4 faizini isə qadınlar təĢkil etmiĢdir. 

Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu ilin yanvar-aprel aylarında ölkəmizə 

gələnlərin sayında azalma müĢahidə olunmuĢdur: Gürcüstandan - 8,6 dəfə, Türkmənistandan - 

6,9 dəfə, Qazaxıstandan - 5,7 dəfə, Özbəkistandan - 3,8 dəfə, Rusiya Federasiyasından - 3,1 

dəfə, Ukraynadan - 2,7 dəfə, Böyük Britaniyadan - 2,7 dəfə, Belarusdan - 1,8 dəfə, 

Türkiyədən - 1,5 dəfə, Ġrandan - 1,2. 

2020-ci ilin yanvar-aprel ayları ilə müqayisədə Fars körfəzi ölkələrindən gələnlərin 

ümumi sayı 2,5 dəfə azalaraq 27,7 min nəfər, MDB ölkələrindən gələnlərin sayı 3,1 dəfə 

azalaraq 63,1 min nəfər, ölkələrdən gələn immiqrantların sayı isə 3,1 dəfə azalmıĢdır. Üzv 

ölkələrdən gələnlərin sayı 2,6 dəfə azalaraq 5,9 min nəfər olub. 

 
Sxem 1. Turizm xidmətinin idxal və ixrac göstəricisi, min ABġ dolları ilə 

 

Mənbə: www.stat.gov.az 

 

Sxem 2.1-dən də göründüyü kimi 2016-cı ildan etibarən turizm sektorunun dövriyyəsin-

də müsbət saldo yaranmıĢ va sonrakı 3 il ərzində bu tendensiya davam etmiĢdir. Lakin burada 

http://www.stat.gov.az/
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mənfi olan tendensiya ondan ibarətdir ki, 2017-ci ildən sonra turizm xidmətləri ixracından 

əldə edilən gəlirlərdə azalma olmuĢdur. 2017-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə turizm 

xidmətindən əldə olunan gəlirlər 41 faiz azalmıĢdır. Amma bu müddətdə ölkəyə gələn turistlə-

rin sayı 16,7 faiz artmıĢdır. Turist sayının artdığı bir vaxtda onların ölkəmizdə xərclədiyi və-

saitin məbləğinin azalmasının dəqiq səbəblərini müəyyənləĢdirmək isə aktual məsələ olaraq 

qarĢımıza çıxır (3). 

Ümumilikdə, AĠ-na üzv ölkələrdən gələnlərin sayı 5,9 dəfə azalaraq 23,0 min nəfər, 

Fars körfəzi ölkələrindən gələnlərin sayı 5,0 dəfə azalaraq 110,7 min nəfər olmaqla, MDB 

ölkələrindən gələnlərin sayı 4,2 dəfə azalmıĢdır.  

Azərbaycan Respublikası üçün ən mühüm göstəricilərdən biri 2016-cı ildən etibarən 

qarĢılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsində müsbət saldonun qeydə alınmasıdır. 

Rüblər üzrə müqayisə apardıqda aydın olur ki, 2018 və 2019-cu illərdə ən çox turizm 

xidmətləri ixracı və idxalı 3-cü rübdə reallaĢdırılmıĢdır. Belə ki, ixraca baxdıqda ölkəmizə 

yay aylarında gələn turistlər daha çox vəsait xərcləmiĢdilər. 

Nəticə: Qarabağ bölgəsi turizm potensialına görə Cənubi Qafqazın cənnəti sayılır və 

ölkəmizə gələn turistlərin əsas axını məhz bu bölgəyə yönələcək. Xalqımız müharibədə böyük 

qələbə qazandığı kimi, səylə öz gücünü verəcək, Qarabağın sürətlə dirçəliĢinə öz töhfəsini 

verəcək. Qarabağın bərpasının geniĢmiqyaslı layihələr əsasında sürətlə davam etdirilməsi 

bütün dünyaya göstərir ki, bu qədim diyarın əsl sahibləri Azərbaycanlılardır. Xalqımız bu 

dəyiĢməz həqiqəti həm yenidənqurma proseslərində fəal iĢtirakı və məharəti, həm də qalibiy-

yətli müharibədə göstərdiyi tarixi Ģücaətlə sübut edir. 

Ölkəmizdə turizm sənayesinin regional inkiĢafi üçün aĢağıdakı məsələlərə əsaslı diqqət 

edilməlidir.  

1. Bazar iqtisadiyyatı sahəsində strukturların fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyi təĢkil 

olunmalıdır. Bu səbəbdən də turizm müəssisələrinin yer seçmək, turistləri qəbul etmək, turist 

xidmətləri göstərmək imkanları müəyyənləĢdirilərək, sərmayəli iĢləmələrinə imkan yaratmaq 

lazımdır. Sahil ərazilərindəki olan turizm müəssisələri bir-bir analiz olunduqda Yalama-

Nabran və AbĢeron bölgələrində yerləĢən qısa müddətli istirahət mərkəzlərinə tələbatın 

yüksək olduğunu görə bilərik. Ona görə də ilk növbədə bu bölgələrdəki istirahət və tibb müəs-

sisələrinə investisiya qoyulmalıdır. Bundan əlavə, ġamaxı, Ġsmayıllı, Quba, Qusar və Xaçmaz 

rayonlarında istifadə olunan turizm müəssisələrinin yenidən qurulması və xarici turizmə 

qapıların açılması ölkə iqtisadiyyatına əsaslı fayda verəcəkdir. 

2. Turizm sektorunun inkiĢafı üçün ölkənin milli maraqlarına uyğun siyasət aparılmalı-

dır. Bu gün aparılan siyasətin ən mühüm vəzifəsi qarĢılıqlı fayda əsasında iĢləyən birgə struk-

turların sayını artırmaq olmalıdır. 

3. Dövlət müntəzəm turizm siyasəti həyata keçirməklə xarici və yerli iĢ adamlarını, 

investorları bu sektora sərmayə qoymağa təĢviq etməlidir. 

4. Turizm sektorunun inkiĢafi üçün turizm müəssisələrinə və tur Ģirkətlərinə zəruri 

ehtiyac vardır. 

5. Ölkədə turizm üzrə kurikulumlar həyata keçirən universitetlərə dəstək göstərilməlidir. 

Turizmin inkiĢafina mane olan nüansların aradan qaldırılması istiqamətində dövlət 

səviyyəsində aĢağıda göstərilən addımların atılmasını təklif edirik:  

 turizm təĢkilatçıları üçün dövlət tərəfindən müvafiq vergi güzəĢtləri tətbiq olunmalıdır.  
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С.Р.Байрамов 

Перспективы развития туризма в регионах 

Резюме 

 

В силу своей значимости, социальных и экономических последствий развитие туризма в 

настоящее время оценивается как устойчивая отрасль современной мировой экономики. 

Туризм является структурной политикой и приоритетной рыночной экономикой для стран с 

социально-экономическим потенциалом. Сегодня современное состояние туризма оценивается 

по его роли в росте ВВП и решении социальных проблем, а эффективность туризма 

оценивается по его роли в экономическом росте и решении социальных проблем. С этой точки 

зрения научно актуальным является прогнозирование развития туризма, его последствий, а 

также организация и цель планирования. 

Методология и модели исследования, планирование и эффективная организация его 

факторов имеют практическое и теоретическое значение для ускорения социально-

экономических последствий развития туризма. Туризм, как сильный фактор экономики, как 

эффективный социальный институт, способствует повышению уровня жизни и духовному 

обогащению общества как показатель общественного благосостояния и культуры. Республика 

объявила развитие отечественной туристической отрасли приоритетным направлением в 

ненефтяном секторе экономики страны. С региональной точки зрения перспективы туристиче-

ской отрасли в нашей стране оцениваются высоко. Развитие туристической отрасли на осво-

божденных территориях, в Карабахской области, придаст большой импульс дальнейшему раз-

витию туризма в стране, так как этот регион, отличающийся красивой природой, будет привле-

кать как местных, так и иностранных туристов. 

 

S.R.Bayramov 

Prospects for the development of tourism in the regions 

Summary 

 

Due to its importance, social and economic consequences, the development of tourism is 

currently assessed as a sustainable sector in the modern global economy. Tourism is a structural policy 

and a priority market economy for countries with social and economic potential. Today, the current 

state of tourism is assessed by its role in GDP growth and the solution of social problems, and the 

effectiveness of tourism is assessed by its role in economic growth and the solution of social problems. 

From this point of view, it is scientifically relevant to predict the development of tourism, its 

consequences, as well as the organization and purpose of planning. 

The methodology and models of the research, the planning and effective organization of its 

factors are of practical and theoretical importance for accelerating the socio-economic consequences 

of tourism development. Tourism, as a strong factor of the economy, as an effective social institution, 

contributes to the improvement of living standards and spiritual enrichment in society as an indicator 

of social welfare and culture. The republic has declared the development of the national tourism sector 

a priority in the non-oil sector of the country's economy. From a regional point of view, the prospects 

of the tourism industry in our country are highly valued. The development of the tourism industry in 

the liberated territories, in the Karabakh region, will give a great impetus to the further development of 

tourism in the country, as this region, distinguished by its beautiful nature, will attract both local and 

foreign tourists. 
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MUSĠQĠ MƏHSULLARININ SATIġI ÜÇÜN  

ELEKTRON BĠZNES ÜSULLARINDAN ĠSTĠFADƏ  
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продажи музыки 
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Məqalədə musiqi məhsullarının satıĢında elektron biznes üsullarından səmərəli istifadə 

ilə bağlı müəyyən tövsiyələr yer almıĢdır. Bildiyimiz kimi internet dövrüdür və bu amil 

musiqi biznesinə təsirsiz ola bilməz. Ġnternet vasitəsilə musiqi məhsullarının marketinqi bu 

gün ənənəvi marketinqi əvəz edərək marketinq fəaliyyətinin ən perspektivli sahələrindən 

birinə çevrilib.  

Ġnternetin meydana çıxması ilə iĢ görmək anlayıĢı əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢdi. O, əra-

zi sərhədlərini ―sildi‖ və bu, hətta kiçik Ģirkətlərə də qlobal səviyyəyə çıxmağa imkan verir. 

Ġnternetdə vaxt miqyası da kommunikativ xüsusiyyətlərinə görə biznesin səmərəliliyini əhə-

miyyətli dərəcədə artırdı. Ġnternet sponsorların və ya tərəfdaĢların axtarıĢına, sövdələĢmələrə, 

məlumatların toplanmasına və s. üçün sərf olunan vaxtı azaltmaq imkanı verir. (1) 

Bundan əlavə, internetdə məlumat və xidmətlər gecə-gündüz mövcuddur. Eləcə də onun 

ünsiyyət xüsusiyyətləri çevikdir. Bu da təqdim olunan məlumatları asanlıqla dəyiĢdirməyə və 

vaxt itirmədən aktual saxlamağa imkan verir. Musiqi məzmunu üçün bu mühüm amildir, 

çünki bu sahədə informasiya axını, demək olar ki, əlçatmazdır, tendensiyalar çox yüksək 

sürətlə yaranır və yox olur. 

Əsas kontingent ölkə əhalisinin 71%-i təĢkil edir, 16-29 yaĢ arası (istifadəçilərin 98%-i), 

onlar da qrupumuzun əsas dinləyicisinin təsvirinə uyğundur. Beləliklə, bizim vəziyyətimizdə 

internetdə marketinqin danılmaz üstünlüyü vardır. (2) 

Ġnternet marketinqinin ikinci əhəmiyyətli üstünlüyü onun nisbətən aĢağı qiymətidir. Bu, 

ənənəvi marketinqin kağız reklam, bilbord, radio və s. vasitəsilə Ģirkətin məhsullarını təbliğ 

etməsi ilə əlaqədardır ki, bu da reklam sahəsinin icarəsi, efir vaxtının alınması və reklam 

emalatxanalarının ödəniĢi ilə bağlı yüksək xərclərə səbəb olur. Bu marketinq strategiyası 

internet marketinqi ilə müqayisədə olduqca baha baĢa gəlir, burada yeganə xərc çox vaxt 

marketinq mütəxəssisinin xidmətləri üçün ödəniĢdir.  

Bundan əlavə, ənənəvi marketinq üsullarından istifadə edən Ģirkətlər (oflayn sorğular, 

fokus qrupları, sınaq marketinqi) tez-tez hədəf bazarlarını tapmaq üçün əsassız olaraq külli 

miqdarda pul xərcləyirlər. Sosial media bizneslərə bazar araĢdırmalarına böyük sərmayə 

qoymadan insanların Ģirkət və ya sənayedəki rəqibləri haqqında nə dediyini tez öyrənmək 

imkanı verir. Çünki bu musiqi biznesi üçün xüsusilə vacibdir. Rəqib məlumatı, dinləyici rəyi 

və digər məlumatlar nisbətən tez-tez və böyük miqdarda toplanmalıdır ki, bu da ənənəvi 

marketinq mühitində qeyri-mütənasib xərclər deməkdir. 

Ġnternet mediası bu gün böyük nüfuz qazanıb və populyarlaĢıb. 2017-ci ildə Yandexin 

araĢdırmasına görə Rusiyanın hər üçüncü sakini həftədə ən azı bir dəfə xəbər platformalarına 

baĢ çəkir. Ġnternet nəĢrlərinin digər üstünlüyü onların açıqlığı və ünsiyyətcilliyidir: onlar tez-

tez sosial Ģəbəkələr vasitəsilə ictimaiyyətlə əlaqə saxlayırlar.(1) 
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Ġnternet marketinqinin bu növü bu iĢdə nəzərdən keçirilən hər Ģeydən olduqca baha olsa 

da, (böyük bir onlayn nəĢrdə nəĢrin yaradılması əhəmiyyətli investisiyalar tələb edə bilər) bu, 

bir layihə üçün yeni auditoriya cəlb etmək, layihənin imicini gücləndirmək və artırmaq üçün 

əla Ģansdır. NəĢrləri sərfəli Ģərtlərlə internet mediasında yerləĢdirmək üçün əlveriĢli imkan 

olduqda planlaĢdırılan kampaniya çərçivəsində bu üsuldan köməkçi üsul kimi istifadə oluna 

bilər. (3) 

Musiqi rəqəmsal olaraq yükləndikdə və ya yayımlandıqda istehlakçının portativ media 

pleyerində və ya noutbukunda kompüter yaddaĢından baĢqa heç bir fiziki media yoxdur. Bu 

səbəbdən Taylor Swift, Paul McCartney, Kings of Leon və baĢqaları kimi sənətçilər sosial 

medianın musiqilərini onlara qonorar ödəmədən yayımlamaq hüququnu inkar edən hüquqi 

dəyiĢikliklərə çağırıblar. Rəqəmsal yükləmələri satın alarkən və ya musiqi axınına qulaq 

asarkən istehlakçıdan müəllif hüququna xas olan Ģərtlərdən baĢqa, səsyazma Ģirkəti və 

satıcının lisenziyalaĢdırma Ģərtləri ilə razılaĢması tələb oluna bilər. Məsələn, bəzi xidmətlər 

istehlakçılara qeyri-sərbəst Ģəkildə paylaĢmağa icazə verə bilər, lakin digərləri istifadəçiyə 

musiqini müəyyən sayda sabit disklərdə və ya cihazlarda saxlamağı məhdudlaĢdıra bilər. 

Səsyazma yayımlandıqda performans hüquqları təĢkilatları (ABġ-da ASCAP və BMI, 

Kanadada SOCAN və ya Böyük Britaniyada MCPS və PRS kimi) üçüncü mahnı müəllif-

lərinə, bəstəkarlara və səsyazma sənətçilərinə ödənilən ifa qonorarı kimi tanınan qonorar növü 

müəyyən edirlər. Bu qonorar adətən nəĢriyyat və ya mexaniki qonorardan çox kiçikdir.  

YouTube-dan həddən artıq istifadə və oflayn yayıma görə albom satıĢları son bir neçə 

ildə 60 faiz azalmıĢdır. Yazılar televiziya və filmdə istifadə edildikdə bəstəkar və onların 

nəĢriyyat Ģirkəti adətən sinxronizasiya lisenziyası vasitəsilə ödənilir. 2000-ci illərdə onlayn 

abunə xidmətləri (məsələn, Rhapsody) həm də bilavasitə səsyazma Ģirkətlərinə və onlar 

vasitəsilə sənətçilərə müqavilələrə icazə verən gəlir axını təmin edir. 

Marketinq kampaniyasının aparılması üsul və vasitələrini seçərkən layihənin hədəf 

auditoriyasının xüsusiyyətlərinə diqqət yetirmək lazımdır, ona görə də bizdə auditoriyanın 

mühüm xüsusiyyətlərindən biri onun formalizmi sevməməsi, birbaĢa reklamlara az məruz 

qalma və yüksək Ģəbəkə fəaliyyəti aid edilə bilər. 

Bu amillər mediada ənənəvi təbliğat və televiziya və radio reklamları ilə müqayisədə 

layihənin təĢviqi üçün dolayı internet marketinqini xüsusilə cəlbedici edir.((5) 

Nəticə. ÜmumiləĢdirərək deyə bilərik ki, dövrümüzdə internet marketinqi olduqca 

perspektivlidir. Bu marketinq metodundan istifadə edərək musiqi məhsulları istehsalçısı olan 

Ģirkətin və ya ifaçının fəaliyyətinin nüfuzlu mediada iĢıqlandırılması daha uğurlu həyata 

keçirilə bilər. Nüfuzlu mediada maraqlı nəĢrlər Ģirkətin və ya ifaçının həyatında baĢ verən 

əsas hadisələri iĢıqlandırır və Ģirkətin açıqlığını və Ģəffaflığını nümayiĢ etdirir, müĢtəri 

loyallığını və onun imicini artırır. Nüfuzlu medianın nəĢrlərinə asanlıqla istinad edilir ki, bu 

da brend Ģüurunu artırır və Ģirkətin internetdə mövcudluğunu gücləndirir. Beləliklə, marketinq 

daha uğurlu baĢ tutmuĢ olur, bu isə satıĢlarda özünü göstərir. 
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Использование методов электронного бизнеса  

для продажи музыкальных продуктов 

Резюме 

 

В статье рассматривается продвижение и популяризация музыкальных продуктов с по-

мощью инструментов электронного бизнеса. Распространение Интернета и глобализация 

повлияли на консервативный музыкальный бизнес, изменив то, как музыка диктуется круп-

ными продюсерами и звукозаписывающими компаниями. Это положительно сказывается на 

продажах музыкальной продукции. 

 

N.A.Hasanova 

Use of e-business methods for the sale of music products 

Summary 

 

The article examines the promotion and popularization of music products with the help of 

electronic business tools. The spread of the Internet and globalization have affected the conservative 

music business, changing the way in which music is dictated by major producers and record 

companies. This has a positive effect on the sale of music products. 
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Azərbaycan dünya elm və mədəniyyət tarixinə mühüm töhfələr vermiĢdir. Ġstər müasir 

Azərbaycan Respublikası, istər Cənubi Azərbaycan, istərsə də tarixən Azərbaycan torpağı 

olmuĢ ərazilərdə fəaliyyət göstərmiĢ çox sayda alim, mədəniyyət xadimi və baĢqalarının 

adları müxtəlif mənbələrdə saxlanmıĢdır. Azərbaycan xalqının nümayəndələri Yaxın və Orta 

ġərqin siyasi-ictimai həyatında mühüm rol oynamıĢlar. Onların adları mühüm dövlət 

vəzifələri, məĢhur təhsil ocaqlarının müəllimləri və dünya Ģöhrətli ustad alimlərin cərgəsində 

çəkilir. Dünya fəlsəfi fikri elm, ədəbiyyat və incəsənətinin yaranması və inkiĢafı ġərq ölkələ-

rində özünəməxsus formada getmiĢdir. Belə ki, orta əsrlər ġərq fəlsəfi dünyagörüĢü yalnız 

fəlsəfə tarixi üçün deyil, eyni zamanda mədəniyyət fəlsəfəsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 

edən geniĢ bir elm sahəsini əhatə etmiĢdir. Bu səbəbdən qeyd olunan dünyagörüĢünün doğru, 

təhrif edilmədən və obyektiv Ģəkildə araĢdırılması orta əsrlər Azərbaycan alim və 

mütəfəkkirlərinin irsinin öyrənilməsini aktual mövzuya çevirmiĢdir. ġamaxı, Bakı, Naxçıvan, 

Qarabağ, Quba, Gəncə, Dərbənd və digər bölgələrdən olan həmvətənlərimiz ġərq ölkələrində 

müxtəlif məqamlarda çalıĢmıĢ, sufi təriqətlərinin Ģeyxi olmuĢ, ictihad və mərcəiyyət 

dərəcələrinə yüksəlmiĢlər (15, s. 4). Onlardan biri Azərbaycanın görkəmli elm xadimi, dövrü-

nün böyük Ģeyxi və təfsir ustadı Baba Nemətullah Naxçıvani hesab oluna bilər.  

Orta əsrlərdə Naxçıvanda yaĢayan müəllif, mütəfəkkir, filosof və yazıçıların dünya-

görüĢü, istedadı, bədii və fəlsəfi sənətkarlığı, elmə verdikləri yenilikləri və s. özündə əks 

etdirən yazılı abidələr yalnız Naxçıvanın deyil, eyni zamanda ġərq mədəniyyət tarixinin əsaslı 

və baĢlıca məxəzləridir (8, s.81).  

XIII-XV əsrlərdə ədəbi inkiĢafı xarakterizə edərkən bu dövrdə sxolastika, saray Ģeiri, 

qəsidəçilik və mədhiyyəçilik tendensiyalarının getdikcə azaldığını müĢahidə etmək müm-

kündür. Nəticədə ġəbüstəri, Nəimi, Əvhədi, Nəsimi və KiĢvəri kimi mütəfəkkirlərin yara-

dıcılığı ilə fəlsəfi lirika qüvvətlənmiĢ, iĢğalçı müharibələr və ədalətsizliyə etiraz motivləri 

mistik formada öz ifadəsini tapmıĢ və etiqad sərbəstliyi ideyalarının tərənnümü qüvvət-

lənmiĢdir (3, s. 134). 

Anadolunun fəthindən sonra Ġslamın yayılması üçün türk dünyasının müxtəlif bölgə-

lərindən sufi və övliyaların bu ərazidə yerləĢdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmiĢdir. Osmanlı 

sultanları II Mehmet Fateh və II Bəyazidin dövründə elmin inkiĢafına xüsusi diqqət 

yetirilməsi ilə bağlı olaraq alimlərin burada çalıĢması üçün Ģərait yaradılmıĢdır. Bu alimlərdən 

biri sufi Ģeyxi və filosof, əsl adı Nemətullah ibn Mahmud ġeyx Əlvan olan və Naxçıvanda 

doğulduğuna görə ―Naxçıvani‖ nisbəsini daĢıyan Nemətullah Naxçıvanidir. Eyni zamanda o, 

nəqĢibəndiyyə təriqətinin əsas rəhbərlərindən biri olmuĢdur (7, s. 250). NəqĢibəndiyyə təriqə-

tinin böyük Ģeyxləri arasında fərqlənən Nemətullah Naxçıvani ―Gizlənən dərviĢ‖ kimi tanın-

mıĢdır. Eləcə də onun anadan olduğu Naxçıvan Ģəhərinin bəktaĢiyyə sufi təriqətinin geniĢ 
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yayıldığı ərazilərdən biri olduğu bəllidir. Bunu müasir dövrdə əslən Naxçıvandan olan BəktaĢi 

soyadlı insanlara rast gəlinməsi, onlardan bəzilərinin özünü nəinki bu təriqətin davamçıları, 

hətta Nemətullah Naxçıvaninin nəslindən olmasını hesab etmələri göstərir. Digər tərəfdən, 

Nemətullah Naxçıvaninin daĢıdığı və sufiliklə bağlı olan ―baba‖ titulu da onun bəktaĢi dərviĢi 

olduğunu təsdiqləyir. Bu təriqətdə ən yüksək məqama çatmaq üçün beĢ mərhələ (AĢıq, 

Mühib, DərviĢ, Baba və Xəlifə) keçilməli idi. Ġlk üç mərhələni keçən dərviĢlərin baĢına sarıq 

sarılaraq ona ―baba‖ rütbəsi verilmiĢdir. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bəktaĢi 

dərviĢlərinə bu titulla müraciət edilmiĢdir (20, s. 211, 212). Bu titulu daĢıyan dərviĢlərin 

cəmiyyətdə böyük söz sahibi olduqlarını 1500-cü ildə baĢ verən bir tarixi hadisə təsdiqləyir. 

Belə ki, həmin ildə Ağqoyunlu taxtı uğrunda mübarizə aparan Murad və onun əmisi oğlu 

Əlvənd arasında Təbriz yaxınlığında Əbhər adlı yerdə sülh müqaviləsinin imzalanması məhz 

Baba Xeyrulla adlı bir dərviĢin köməyi ilə həyata keçirilmiĢdir (2, s.402).  

Bu sufi aliminin həyatı haqqında məlumatlar məhduddur. Belə ki, o, Naxçıvan mədrə-

sələrində müəllimlik etmiĢdir. Güman ki, ömrünün 50 ildən artıq bir dövrünü Naxçıvanda 

yaĢayan Baba Nemətullah göstərilən rütbəyə qədər yüksəldikdən sonra bölgədə yayılan 

nəqĢibəndlik təriqətinə daxil olmuĢ və Naxçıvandan ayrılmıĢdır (20, s.211, 212). Naxçıvanı 

tərk edən alim dövrün böyük sufi alimi Seyyid Yəhya ġirvaninin davamçısı, xəlvəti 

təriqətinin Ģeyxi Dədə Ömər RövĢəni ilə bağlı olaraq Təbrizə gəlmiĢ (1487) və bir müddət 

burada qalmıĢdır. Məhz burada yazdığı məĢhur Quran təfsiri kitabını 1497-ci ildə bitirmiĢdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, XV əsrin sonunda Azərbaycanda elm və mədəniyyətin inkiĢafı üçün 

daha əlveriĢli Ģərait yaradılmıĢdır. Ağqoyunlu hökmdarları arasında Yaqub Mirzə öz təhsili, 

elm və mədəniyyətə diqqət yetirməsi ilə seçilmiĢdir. Onun sarayında keçirilən məclislərdə 

Baba Füqani, Baba Nəsimi, DərviĢ Dəhki və baĢqa Ģairlər fərqlənmiĢlər (9, s. 180). Qeyd 

olunan mərhələ Baba Nemətullah kimi elm xadimlərinin yetiĢməsi və cəmiyyətdə tanınması 

üçün əlveriĢli Ģərait olduğu və onun Təbrizə getməsinin təsadüfi xarakter daĢımadığını 

göstərir. XV əsrdə Təbriz Yaxın ġərqin mədəniyyət mərkəzlərindən biri olmuĢ, burada çoxlu 

məktəb fəaliyyət göstərmiĢ və elmi kadrlar hazırlanmıĢdır (14, s. 38). Fransız səyyahı 

J.B.Tavemyenin sözlərinə görə Azərbaycan Ģəhərlərinin hər məhəlləsində bir neçə məktəb 

olmuĢdur. Alman səyyahı A.Oleari bu fikri inkiĢaf etdirərək Azərbaycanda küçələri qədər 

məktəbləri olan Ģəhərə rast gəlmədiyini bildirmiĢdir (17, s. 16). XV-XVI əsrlərdə bu məktəb-

lərdə ixtisaslaĢma getmiĢdir.  

XV-XVI əsrlərdə Azərbaycanda elm, mədəniyyət, maarif və incəsənətlə yanaĢı bədii 

fikrin inkiĢafında irəliləyiĢ nəzərə çarpmıĢdır. Göstərilən sahələrə nisbətən ədəbi həyatda daha 

böyük canlanma və yüksəliĢ müĢahidə olunmuĢdur. Anadilli söz sənətimizin inkiĢafında 

gurlaĢma hiss edilmiĢdir.  

Həmin dövrdə yaranan bədii təfəkkür məhsulumuzun mühüm bir sahəsini mühacirət 

ədəbiyyatı təĢkil etmiĢdir. Müxtəlif sənətkarlar ölkəni tərk edərək Osmanlı imperiyası və ya 

Mərkəzi Asiyaya üz tutmuĢlar. Mühacirətin müxtəlif səbəbləri olmuĢdur. Məmləkətdə baĢ 

verən feodal müharibələri, iğtiĢaĢlar, qayğısızlıq, maddi çətinlik, özlərinə qarĢı münasibətdən 

doğan inciklik hissi, daha yaxĢı güzəran və Ģan-Ģöhrət istəyi və s. bu səbəblər sırasında idi. 

Osmanlı imperiyası ərazisində nisbi sabitlik və əmin-amanlıq mövcud olmuĢdur. Ġstər 

Osmanlı sultanları, istərsə də müxtəlif yüksək rütbəli mənsəb sahibləri elm və sənət 

adamlarını himayə etmiĢ, onlara qayğı ilə yanaĢmıĢlar. Azərbaycan sənətkarlarının əksəriyyəti 

Türkiyəyə mühacirət etmiĢlər. Qeyd olunan dövrdə Osmanlı imperiyasına gedən azərbaycanlı 

sənətkarların sayı 30-dan artıqdır (4, s. 314-315). Güman ki, bu rəqəm daha çox olmuĢdur. 

1498-ci (1499) ildə vəziyyətin gərginləĢməsi, Ağqoyunlu taxtı uğrunda müharibələrin 

vüsət aldığını görən Baba Naxçıvani Təbrizi tərk etmiĢdir (13, s. 11). Bu gediĢ tarixi Ģəraitlə 

bağlı olmuĢdur. Belə ki, Uzun Həsənin vəfatından sonra onun beĢ oğlu və Ağqoyunlu 

sülaləsinin digər hakim qolları arasında kəskin mübarizə baĢlanmıĢdır. Onlardan yalnız Yaqub 

Mirzə 12 il hakimiyyətdə qalmağa müvəffəq olmuĢdur. Yaqub Mirzənin hakimiyyətinin möh-
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kəmlənməsində Bayandurbəy, Sufi Xəlil və Süleyman Bicanoğlu kimi sərkərdələr mühüm rol 

oynamıĢlar. Məhz Sufi Xəlilin əldə etdiyi uğurlar nəticəsində Ağqoyunlu dövlətinin üzərinə 

edilən bir sıra hücumlar dəf edilmiĢ və Osmanlı imperiyası bu dövlətlə mübarizəni zəiflətmiĢ-

dir. Sultan II Bəyazid dərviĢ (1481-1512) güzəĢtə getmək siyasətinə üstünlük vermiĢdir (9, s. 

99-100). Əslində, bu Ģahzadələr Ağqoyunlu feodallarının əlində oyuncağa çevrilmiĢlər. Belə 

ki, Baysunqurun adından dövləti idarə edən Sufi Xəlil (1490-1491) bütün rəqibləri və ayrı-ay-

rı feodal qruplarını məğlub edərək Ağqoyunlu dövlətinin idarəçiliyini öz əlində birləĢdirməyə 

nail olmuĢdur. BaĢqa sözlə, sufi təriqətləri bu dövrdə ölkənin ictimai-siyasi və ideoloji həya-

tında mühüm rol oynamıĢ və dövlət siyasəti səviyyəsinə qalxa bilmiĢdi (18, s. 88). 

Alim Təbriz Ģəhərini tərk edərək Ġstanbulda üzvü olduğu nəqĢibəndiyyə təriqəti 

üzvlərinə üz tutmuĢdur (12, s. 18). Bu dövrdə Anadolunun elm xadimlərinə ehtiyacının olma-

sını nəzərə alaraq Nemətullah Naxçıvani Konya vilayətinin AğĢəhər bölgəsinə göndərilmiĢdir. 

1499-cu ildə burada əvvəlcə zaviyyə, sonra isə təkkə qurub sufizmin təbliği ilə məĢğul olan 

alimin təĢkil etdiyi bu mərkəz sənədlərdə ―Əfkafi-zaviyeyi-Nemətullah Naxçıvani‖ adı ilə 

qeyd edilmiĢdir. Alimi ağĢəhərlilər ġeyx Əlvan, Əlvanül AğĢəhəri, Nemətullah Naxçıvani, 

Baba Nemətullah və Nemətullah Sultan kimi tanımıĢlar. Gənclərə təhsil verən, müridləri öz 

ətrafında toplayan bu alimin kitabları və yazdığı təfsirlər yerli əhalinin maariflənməsində 

mühüm rol oynamıĢdır. Həmin təkkə müasir dövrdə saxlanmamıĢdır. 1499/1500-cü ildən 

Konya yaxınlığında AğĢəhərdə məskunlaĢan Naxçıvani həyatını elm və irfana həsr etmiĢ, 

Anadolu sufiləri, təfsir alimləri və fəqihlər arasında Ģöhrət tapmıĢdır. O, dövrün siyasi 

hadisələrindən kənar durmuĢdur. Mənbələrdə onu ―kənə yuhfi nəfsəhu‖ (―özünü gizlətməyə 

adət etmiĢ‖) dərviĢ adlandırmıĢlar (13, s. 11). Onun haqqında məlumatların azlığı məhz 

bununla bağlıdır. Bu dövrdə Ģeyxlik və fəqihlik adı ilə bəzilərinin xalqı aldatması və sərvət 

toplaması onun gizlənməsinin daha bir səbəbi kimi göstərilmiĢdir.  

Naxçıvandan geniĢ dünyagörüĢünə malik bir alimin çıxmasında həmin dövr mühitinin 

böyük rolu olmuĢdur. Hələ qədim zamanlardan Naxçıvan bölgəsindən mühüm ticarət yolları-

nın keçməsi burada sufi təriqətlərinin yayılmasını Ģərtləndirən əsas amillərdən biri olmuĢdur. 

Orta əsrlərdə təriqət mənsubları olanlar daha çox ünsiyyətdə olmaq və ticarətlərini geniĢlən-

dirmək üçün öz xanəgahlarını gediĢ-gəliĢin gur olduğu yerlər və mühüm ticarət yollarının kə-

narlarında qurmuĢlar. Bu fikri dövrümüzə gəlib çatan toponimlər də sübut edir. Bu baxımdan 

ġərurda DərviĢlər və sufiliklə bağlı olan Zaviyə (Zeyvə), Culfa və Ordubadda Xanəgah, Xan-

ağa kəndlərini və digərlərini göstərmək olar. Bu fikir E.Çələbi ―Səyahətnamə‖si və ―Naxçıvan 

sancağının müfəssəl dəftəri‖ kimi etibarlı mənbələr, toponimçi alimlər T.Əhmədov, A.Bağı-

rov və baĢqalarının tədqiqat əsərlərində öz təsdiqini tapmıĢdır (19, s. 27-28).  

Naxçıvan bölgəsində sufiliklə bağlı baĢqa toponimlər Hacıvar, Tumbul, Göynük, AlıĢar, 

Zeynəddin və ġahtaxtı kimi kəndlər də müxtəlif dərviĢ ordenlərilə əlaqələndirilmiĢdir (19, s. 

29). Rus etnoqraf-ĢərqĢünası K.M.Smirnovun məlumatına əsasən orta əsrlərdə Naxçıvanda 

Nemətullahiyyə, Heydəriyyə, Nöqtəviyyə və BəktaĢiyyə kimi sufi təriqətlərinə məxsus dərviĢ-

lər fəaliyyət göstərmiĢlər (21, s. 61). Azərbaycan təsəvvüfündə iki cəhəti qeyd etmək lazım-

dır. Birinci, dərviĢanə sufilik olub türk xalq Ġslam anlayıĢı, ikinci, elmi təsəvvüf anlayıĢı ilə 

bağlı olmuĢdur. Baba Naxçıvani elmi təsəvvüf anlayıĢına sahib olan sufilər arasında ali təhsil 

almıĢ və bir təfsir alimi kimi Ģöhrət qazanmıĢdır. 

Orta əsrlər əlyazma mətnləri Naxçıvan mədəniyyətinin tarixi köklərinin araĢdırılması 

baxımından olduqca önəmlidir. Eyni zamanda onlar ədəbiyyat tarixi ilə yanaĢı mədəniyyət 

tarixi üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edən geniĢ elmi sahəni əhatə etmiĢdir. Orta əsrlərdə 

qədim Naxçıvan diyarında yaradılmıĢ abidə əsərləri ayrı-ayrı müəlliflər, mütəfəkkirlər, filo-

soflar və baĢqalarının dünyagörüĢü, istedadı, bədii sənətkarlığı, elmə verdikləri yeniliklər və 

s.-i əks etdirən yazılı abidələr olmaqla bərabər, həm də Naxçıvan mədəniyyət tarixini iĢıqlan-

dıran əsaslı və baĢlıca məxəzlərdir (8, s.81). Bu baxımdan Nemətullah Naxçıvani irsinin araĢ-

dırılması böyük maraq doğurur.  
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Nemətullah Naxçıvaninin əsərlərində Qurani-Kərim insanlığın həyatının ictimai-

iqtisadi, siyasi, fərdi və dini həyat tərzini müəyyənləĢdirən və hüquqi Ģəkildə əsaslandıran bir 

məcmu kimi geniĢ təhlil edilmiĢdir (16, s. 109). Onun ən böyük əsəri ―Əl-Fəvatihul-Ġlahiyyə 

vəl Məfatihul-Qeybiyyə əl-muzihatu li`l-kəlimi`l-Qur`aniyyə və`l-hukəmi`l-Furkaniyyə‖ adlı 

təfsir kitabıdır. ―Sufi qəlbinə dolan batini məna və iĢarətlərə görə ayələrin təvil edildiyi 

təsəvvüfi təfsirlər‖ kimi dəyərləndirilən bu əsər Ġslam ədəbiyyatında Quranı təsəvvüfi üsulla 

təvsir edən ilk əsərdir. O, özündən sonra bütün sufi və təsəvvüf alimlərinin mənbə kitabına 

çevrilmiĢdir (13, s. 11).  

Nemətullah Naxçıvaninin ədəbiyyatdan istifadə etməyərək yazdığı ―Quran‖ təfsir kitabı 

(―Əl-Fəvatihül Ġlahiyyə vəl Məfatihül Qeybiyyə‖) üç cilddən ibarətdir. Ġlk cilddə 13, ikinci 

cilddə 20, üçüncü cilddə isə 81 surənin təfsiri və Ģərhi yer almıĢdır (5, s. 12). Nemətullah 

Naxçıvani öz təfsir əsərinin müqəddiməsində heç bir rəvayətə yer vermədən onu Tanrıdan gə-

lən ilhamla yazdığını göstərmiĢ və rasional arqumentləri rədd etməmiĢdir. O, sadəcə rasional 

arqumentlə mistik ilhama istinad edən idrak formalarının müxtəlif mahiyyətlərini göstərməyə 

çalıĢmıĢdır (10, s. 47). O, bu təfsir əsərinin müqəddiməsində Ġbn Ərəbi kimi heç bir kitaba 

baxmadan kəĢf və ilham yolu ilə yazdığını qeyd etmiĢdir. Hər surəyə müvafiq giriĢ yazmıĢ və 

nəticə ilə tamamlamıĢdır. Hər bir surənin giriĢ və nəticəsi digərindən fərqli olmuĢdur. Əsərin 

17 səhifəlik müqəddiməsində o, öz təfsir metodunu təsəvvüfi çərçivədə, yəni vəhdəti-i-vücud, 

mütləq varlıq, mərifət və həqiqətləri və s. mövzuları izah etmiĢdir. Müəllif öz təfsir metodunu 

isə qısaca bu formada ifadə etmiĢdir: ―... bu təfsir əsərinə təsəvvür və təfəkkür gözüylə deyil, 

ibrət gözüylə, dəlil və arqument gözü ilə deyil, daxili sezmə, Ģəkk və Ģübhə ilə deyil, kəĢf və 

əyan olma vasitəsilə nəzər yetirəsiniz‖ (10, s. 56). Bu səbəbdən Nemətullah Naxçıvaninin 

―Əl-Fəvatihul-ilahiyyə‖ adlı əsəri Quran elmlərindən iĢari təfsir sahəsində özünəməxsus 

metodu olan və təfsirçilərin ən çox müraciət etdikləri əsərlərdəndir (1, s. 62). 

Nemətullah Naxçıvaninin ikinci əsəri ―ġərhi əsrarin əl-nöqtə‖ adlanır və vəhdəti-vücud 

anlayıĢının Ģərhindən ibarətdir. Uzun illər ərzində Baba Naxçıvaninin bu əsərin müəllifi olma-

sı Ģübhə altına alınsa da, əsərin yeni nüsxələrinin tapılması bu Ģübhəni aradan qaldırmıĢdır. 

Nemətullah Naxçiıvaninin üçüncü əsəri ―Hidayətül-ixvan‖ çox qiymətli bir mənbə kimi 

Türkiyədə tərcümə olunaraq nəĢr edilmiĢdir. Bu 3 əsas əsərdən əlavə daha 7 risalə 

(―Təhqiqat‖, ―Vücudiyyə‖, ―Məcmuai-lətaif‖, ―Hidayə‖, ―Nikat‖, ―MukaĢəfa‖ və ―Əsilə və 

əcibə‖), müəllifliyinin ona aid olması güman edilən və dffə adı ilə tanınan bir neçə risalə Baba 

Naxçıvaninin adı ilə bağlıdır (13, s. 11). Onun ―Nöqtənin sirlərinin Ģərhi‖ (ġərhi əsrar əl-

nüktə) adlı bir əsərinin olması da xatırlanır (11, s. 6). 

Dövrünün məĢhur sufisi Nemətullah Naxçıvani XIII əsr məĢhur türk filosofu Mövlanə 

Cəlaləddin Ruminin yaradıcılığına böyük maraq göstərmiĢdir. Bu, onun ―ġərhi-rubai-ġeyx 

Cəlaləddin‖ risaləsində öz əksini tapmıĢdır. O, burada Cəlaləddin Ruminin rubailərini Ģərh 

etmiĢdir.  

Nemətullah Naxçıvaninin yalnız əsərlərinə diqqət yetirmək kifayətdir ki, görkəmli alim 

və geniĢ dünyagörüĢünə malik Ģəxs olması anlaĢılsın. Mühyiddin ibn Ərəbinin məĢhur 

―Füsusül əl-hikəm‖, ġeyx Mahmud ġəbüstərinin ―GülĢəni-raz‖ kimi olduqca mürəkkəb və 

çətin əsərlərinə Ģərhlər, Beyzavinin böyük Ģöhrət qazanmıĢ təfsirinə qeydlər və Quranın sufi 

təfsirini yazmaq üçün Ġslam dini ilə yanaĢı qədim yunan fəlsəfəsi, təfəvvüfü, panteizmi və 

vəhdəti-vücud təlimini çox dərindən bilmək tələb olunurdu. Məhz belə biliyə malik olan 

Nemətullah Naxçıvani dövrünün ən ziddiyyətli Ģəxsiyyətlərindən olan Ġbn Ərəbi irsinə 

yaradıcılıqla yanaĢmıĢ, onun tərəfdarları və əleyhdarlarına münasibətini bildirmiĢdir.  

XV əsrdə Azərbaycanın fəlsəfi fikrinin inkiĢafı üçün keçmiĢ dövrlərdə yazılmıĢ sufi-

panteist istiqamətli əsərlərin Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasının müəyyən əhəmiyyəti 

olmuĢdur. Belə ki, ġirazi təxəllüslü Ģair Mahmud ġəbüstərinin ―GülĢəni-raz‖ əsəri 

Azərbaycan dilinə çevrilmiĢdir. Bu dövrdə Azərbaycan mütəfəkkirlərindən Seyid Yəhya 

Xəlvəti, Yəhya ġirvani, ġəmsəddin Məhəmməd ibn Əli Lahici, Kəmaləddin Hüseyn Ərdəbili 
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və b. Mahmud ġəbüstərinin əsərinə Ģərhlər yazmıĢlar (3, s. 167). Baba Naxçıvaninin bu əsərlə 

bağlı yazdığı Ģərhlər özünəməxsusluğu ilə fərqlənmiĢdir. 1317-ci ildə Mahmud ġəbüstəri 

tərəfindən yazılan ―GülĢəni-raz‖ əsərinə yazdığı Ģərhin əsas ideyası varlığın panteistcəsinə 

izah olunmasıdır. Burada müəllif müxtəlif ġərq peripatiklərinin emanasiya nəzəriyyəsi, 

mərtəbəli quruluĢunun Quran surələrinə nisbətdə ətraflı təhlilini vermiĢ, ayələrin əql, nəfs, 

göy və ulduzlara müvafiqliyini yüksək qiymətləndirmiĢdir (16, s. 110). Ġnsan nəfsini universal 

nəfs ilə eyni tutan və onu bütün aləmə Ģamil edən Nemətullah Naxçıvani varlığın idrakında 

zahiri cəhətləri qavramağı Ģəriət, daxili cəhətləri dərk etməyi isə həqiqətə bağlamıĢdır. 

Həqiqəti bilmək üçün Ģəriət ilə həqiqət arasındakı yolu – təriqəti qət etməyin vacibliyini əsas-

landırmıĢdır. ġəbüstərinin fikirlərinin ziddiyyətli olması Baba Nemətullaha onun yaradanın 

keyfiyyətləri haqqında Quran və Sünnədəki mühakimələrə uyğun olan fikirlərini yüksək qiy-

mətləndirməyə mane ola bilməmiĢdir. Müəllif, hətta ġəbüstərinin dualist cərəyan və təriqətləri 

tənqidinə tərəfdar çıxmıĢdır (16, s. 110). 

Nemətullah Naxçıvani irsinin araĢdırılmasında mühüm rolu olan XVI əsr Osmanlı 

salnaməçisi Əhməd Əfəndi TaĢköprüzadənin ―ġeqayiq ün-Numaniyyet-ü fi Ülemad Devletil-

Osmaniyye‖ adlı irihəcmli əsərində alimin nəqĢibəndiyyə təriqətinin xəlvətiyyə qoluna mən-

sub olması barədə ətraflı məlumat vermiĢdir (12, s.18). Həmin məlumat XVII əsr Osmanlı 

müəllifi Katib Çələbi tərəfindən təsdiq olunmuĢdur. Topqapı sarayı Sultan III Əhməd 

kitabxanasında Nemətullah Naxçıvaninin öz əli ilə yazdığı ―Qurani-Kərim‖in bütün ayələrini 

sufizm baxımından Ģərh edən ―Əl-Fəvatihül-Ġlahiyyə vəl-Məfatihül-Qeybiyyə‖ adlı təfsiri indi 

də saxlanılmaqdadır. Əsər 1907 və 1908-ci illərdə Sultan II Əbdülhəmidin göstəriĢi ilə nəĢr 

olunmuĢdur. Türkiyəli alim Ali Ġhsan Türcan bu əsəri üç cilddə 2013-2016-cı illərdə Kayseri 

Ģəhərində ―Naxçıvani təfsiri‖ adı ilə nəĢr etdirmiĢdir (12, s.18).  

2019-cu ilin martında Türkiyənin Naxçıvandakı baĢ konsulu Mehmet Emin Kıraz 

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsində olmuĢ, Nemətullah Naxçıvaninin Türkiyə kitabxanalarında 

saxlanılan 12 əlyazma nüsxəsinin elektron variantını bölməyə təqdim etmiĢdir. Bölmənin səd-

ri, akad. Ġ.Hacıyevin məlumatına əsasən alimin ―Əl-Fəvatihul-ilahiyyə vəl məfatihul-qeybiyyə 

əl-muzihatu li`l-kəlimi`l-Qur`aniyyə və`l-hukəmi`l-Furkaniyyə‖ (Quranın kəlmə və hikmət-

lərini açıqlayan Qeybin açarı və ilahi fəthi) üçcildlik əsərinin birinci cildi Türkiyə türkcəsin-

dən Azərbaycan dilinə tərcümə olunaraq çap olunmuĢ, ikinci və üçüncü cildlər üzərində iĢ 

gedir. Eyni zamanda ―Hidayətül-ixvan‖ kitabı tərcümə olunaraq çapa hazırlanmıĢdır (6, s. 5). 

2018-ci ildə AMEA-nın Naxçıvan Bölməsində ―Baba Nemətullah Naxçıvani və orta əsrlər 

Ġslam mədəniyyəti‖ və 2019-cu ildə ―Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri: Nemətullah Naxçı-

vani‖ mövzularında konfransların keçirilməsi alimin yaradıcılığı və irsinə verilən yüksək 

qiyməti bir daha təsdiq edir. Nemətullah Naxçıvaninin dövrü, yaradıcılığı, fəlsəfəsi, dünya 

mədəniyyətinə verdiyi töhfələr və s. ilə bağlı kompleks tədbirlər planının hazırlanması məq-

sədi ilə verilən ―Görkəmli alim Nemətullah Naxçıvani irsinin öyrənilməsi və tədqiqi haqqın-

da‖ 2018-ci il 29 oktyabr tarixli sərəncamın rolu olduqca diqqətəlayiqdir.  

Beləliklə, məĢhur elmi-fəlsəfi traktat, Ģərh və risalələrin müəllifi kimi Azərbaycan və 

Türkiyə elm tarixində mühüm yer tutan Nemətullah Naxçıvani irsinin öyrənilməsi müasir 

dövrdə orta əsrlər Azərbaycan mənbələrinin öyrənilməsi və tədqiqi baxımından böyük 

əhəmiyyətə malikdir.  
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А.А.Мехтиева 

Роль наследия Нематулла Нахичевани  

в изучении средневекового периода Азербайджана 

Резюме 

 

Азербайджан вошел в историю человечества не только своими природными ресурсами, 

выгодным геостратегическим положением и важной ролью на исторической арене, но и 

известными историческими деятелями, учеными и деятелями культуры. Азербайджанцы, 

добившиеся больших успехов в различных областях науки, так же добились значительных 

успехов в развитии философских и религиозных мировоззрений. Средневековые мыслители 

сыграли важную роль в достижении этих успехов. Изучение жизни и творчества Нематуллаха 

Нахичевани, великого ученого и философа своего времени, отличавшегося своим вкладом и 

новаторством в науке, следует считать бесценным источником в изучении исторических 

событий, наряду с философией, религией и другими областями. С этой точки зрения изучение 

данного выдающегося ученого и его богатого наследия, являющегося живым свидетелем 

истории, привлекает внимание своей актуальностью во все исторические периоды. 

 

A.A.Mehdiyeva 

The role of investigation of Nematullah Nakhchivany heritage  

in research of period of middle ages of Azerbaijan 

Summary 

 

Azerbaijan became the history of world civilization not only with its history of natural 

resources, convenient geostrategic position and important part in historical scene, at the same time 
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with its well-known historical persons, representatives of science and culture. The Azeri men gained 

the great achievements in different spheres of science got the important improvements in process of 

development of philisophic and religious world outlooks. The thinkers of Middle Ages took the 

important part in gaining of these achievements. The investigation of life and creative work of 

Nematullah Nakhchivany, who was the great scientist, philosopher of his period, differred with his 

contribution and discoveries in science, must be considered as the valuable source not only in research 

of philosophy, religion and other spheres, also the historical events of his period. From this point of 

view, the investigation of scientist, who was the real witness of the history and his rich heritage attract 

the attention with its actuality in all historical periods.  
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Türk xalqları tarixinin hər bir sahəsinin araĢdırılması 

özünəməxsusluğu və mahiyyəti etibarı ilə seçilir. Bu xalqların 

tarixi olduqca zəngin və bənzərsiz olmuĢdur. Onların dövlətçilik 

ənənələri, yetiĢdirdiyi Ģəxsiyyətlər, dövlət xadimləri, siyasət in-

sanları, ictimai-siyasi həyatda apardıqları mübarizələri heç bir 

xalqın təcrübəsinə oxĢamamıĢdır. Bu xalqlar özünəxas inkiĢaf 

yolu keçmiĢdir. HəmiĢə azadlıq uğrunda mübarizə tarixinə sadiq 

olmuĢ, heç nədən çəkinmədən öz obyektiv iĢlərindən dönmə-

miĢdir. Türk xalqları haqq yolunu seçdiyi üçün son nəticədə bu, 

uğurlu və məqsədyönlü Ģəkildə özünü əks etdirmiĢdir. Dünya 

mədəniyyəti xəzinəsinə öz töhfələrini verən türklər həmin iĢə 

sadiq qalaraq sivilizasiyanın inkiĢafında müəyyən nailiyyətlər əldə etməyə müvəffəq olmuĢ-

lar. Belə Ģəxsiyyətlərdən biri baĢqırd Zəki Validi Toğan idi. O, öz yaradıcılıq fəaliyyətini türk 

xalqları, o cümlədən baĢqırd xalqının milli azadlıq mübarizəsinə həsr etmiĢdir. Onun həyat 

kredosu öz dövləti və xalqını azad görmək idi. Z.V.Toğan dövlət xadimi və görkəmli alim ol-

muĢdur. Olduqca istedadlı olan bu Ģəxs yalnız öz xalqı deyil, həm də digər türk xalqlarının ta-

rixi ilə çox maraqlanmıĢdır. O, Azərbaycanda çox sevilir, yaradıcılığına böyük maraq göstəri-

lir, yubileyləri keçirilir, auditoriyalarda bu böyük insan haqqında tələbələrə məlumat verilir, 

məqalə və əsərlərdə onun siyasi və elmi fəaliyyəti iĢıqlandırılır. Ġlk təhsilini BaĢqırdıstanda al-

mıĢ, Vyanada təhsilini davam etdirmiĢ, daha sonra burada ―Ġbn Fədlanın Ģimal bulqarları, 

türklər və xəzərlərin ölkəsinə səyahəti‖ adlı doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiĢdir. Bu ali-

min yaradıcılığı kütləvi informasiya vasitələrində öz əksini tapmıĢ, xalqımıza onun Ģəxsiyyəti 

və keçdiyi yol haqqında məlumat verilmiĢdir. Türk xalqlarının bu Ģəxsiyyəti həmiĢə respub-

lika ziyalılarının diqqət mərkəzində olmuĢdur. Əfsuslar olsun ki, onun bəzi sənədlərindən 

SSRĠ dövründə Azərbaycanda istifadə olunmasına imkan verilməmiĢdir (5, s. 14-15).  

1917-ci ilin oktyabr hadisələrinin təsiri altında noyabr ayının 15-də Orenburqda 

keçirilən yığıncaqda BaĢqırd Mərkəzi ġurası BaĢqırdıstanın muxtariyyətini elan etmiĢdir. 

Dekabr ayında III BaĢqırd qurultayı toplanmıĢdır. Burada baĢqırdların ali hakimiyyət orqanı 

kimi ilk BaĢqırd Xalq Məclisi təĢkil edilərək onun daxilindən Mərkəzi BaĢqırd Milli ġurası və 

ilk BaĢqırd Milli hökuməti seçilmiĢdir. Hökumətin sədri vəzifəsi Manatova, sədrin müavini 

isə Z.V.Toğana tapĢırılmıĢdır. Belə bir Ģəraitdə yeni bolĢevik hökuməti qurultayın qəbul 

etdiyi qərarlardan sonra yaranmıĢ Ģəraiti müzakirə etmək üçün baĢqırd liderlərini mərkəzə 

dəvət etmiĢdir. DanıĢıqlar zamanı bolĢevik rəhbərliyi yalnız sovet sosialist quruluĢlu 

muxtariyyəti tanıyacağını bildirmiĢdir. Lakin Z.V.Toğanın təkidi ilə bu təklif baĢqırdlar 

tərəfindən rədd edilmiĢdir. Yanvarın sonunda bolĢeviklər Orenburqu almıĢlar. Orenburqda 

bolĢeviklərin nəzarəti altında Orenburq Müsəlman Hərbi-Ġnqilab Komitəsi təĢkil edilmiĢdir. 

1917-ci il fevralın 16-da Hərbi-Ġnqilab Komitəsinin qərarı ilə BaĢqırd Mərkəzi ġurasının 
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rəhbərləri Z.Validi, Vaqapov, Adiqamov və Altbayev həbs olunmuĢlar. Həbsdən çıxandan 

sonra 1918-ci il yanvar ayının 27-də Z.Validinin rəhbərliyi ilə qurulan yeni BaĢqırd Hökuməti 

Müstəqil BaĢqırd Demokratik Respublikasının təĢkil edilməsi üçün hazırlıq tədbirlərinə baĢ-

ladığını bəyan etmiĢdir. Z.V.Toğan 1920-ci ildə sovetlərin siyasətindən narazı olaraq 

gözlənilən repressiyalardan yaxa qurtarmaq üçün Türküstana getməli olmuĢdur (3, s. 70-71, 

75). Görünür, Z.V.Toğan da M.Ə.Rəsulzadə kimi yeni hakimiyyətin mahiyyətini zamanında 

anladığından bu qərarı qəbul etmiĢdir. Türküstan Milli ġurası yaradıldıqdan sonra bolĢevik 

rejiminə qarĢı mübarizə baĢlanmıĢdır (5, s. 14-15).  

V.Ġ.Leninə ünvanladığı məktubda Z.Validi Toğan haqlı olaraq sovet hakimiyyəti 

tərəfindən türk xalqlarının hüquqlarının açıq-açığına tapdandığını qeyd edərək yazmıĢdır: 

―Rusiya Kommunist Partiyasına Rusiyadan çox uzaqlarda yerləĢən Asiya və Afrika 

ölkələrindəki xalqların xilasından danıĢması daha yaxĢıdır‖ (4, s. 45).  

1925-ci ildə Atatürkün göstəriĢi ilə Berlində siyasi mühacir kimi müvəqqəti sığınacaq 

tapan Z.Validiyə Türkiyə vətəndaĢlığı verilmiĢdir. O, maarif nazirinin müĢaviri təyin edilmiĢ, 

eyni zamanda Ġstanbul Universitetində Türkiyə tarixindən mühazirələr oxumağa baĢlamıĢdır. 

Mühacirətdəki Türküstan Milli hərəkatının liderlərindən biri kimi tanınmıĢ, əqidə yoldaĢları 

ilə birlikdə hərəkatın bir sıra nəĢrlərinin əsasını qoymuĢdur. Özünün də bir neçə əsəri nəĢr 

olunmuĢdur. Ġstanbulda dünya ĢərqĢünaslarının XXI Beynəlxalq konqresi keçirilmiĢdir. Bu-

rada o, yeni elmi mərkəz – Ġslam AraĢdırmaları Ġnstitutu yaratmıĢ və ilk direktoru olmuĢdur 

(5, s. 14-15).  

Z.V.Toğan Vyana Universitetinin yetirməsi olsa da, əslində, o V.V.Bartold məktəbinin 

nümayəndəsidir. Z.Validinin yetirmələrindən olan, tanınmıĢ türk tədqiqatçısı Emel Esin 

yazılarının birində ustadının gənclik illəri haqqında qeyd etmiĢdir: ―Zəki Validinin Rusiya 

Arxeoloji Cəmiyyətinin ―Qeydlər‖ adlı dərgisində çıxan məqalələri V.V.Bartoldun diqqətini 

çəkmiĢdi. V.V.Bartold gənc baĢqırd alimini Petroqrada dəvət etmiĢdi. Beləcə, Z.Validi Rusiya 

Arxeoloji və Coğrafiya Cəmiyyətinin və Radlov Dərnəyinin toplantılarında iĢtirak etməyə və 

V.V.Bartoldla çalıĢmağa baĢlamıĢdı. V.V.Bartoldun Türküstan haqqındakı əsərlərindən 

basılmaqda olanların təshihinə Z.Validi baxmıĢdır. V.V.Bartold da Z.Validinin hazırladığı 

əsərlər üçün Rusiya arxivlərindən istifadə izni alınmasında ona yardım etmiĢdir‖. Rusiya 

türkologiya tarixinin qızıl səhifələri isə çoxlarının da etiraf etdiyi kimi, V.V.Bartoldla baĢla-

yıb, V.F.Minorski ilə davam edir və Zəki Validi Toğanla tamamlanır‖ (7, s. 5).  

Azərbaycanda Z.V.Toğanla bağlı müxtəlif tədqiqatçılar 90-cı illərdən baĢlayaraq 

araĢdırmalar aparmıĢlar. Onlardan Mirzə Ənsərli, BəĢarət BəĢirova, Tofiq Nəcəfli, Ġsfəndiyar 

Vahabzadə, Aydın Mədətoğlu və Vaqif Piriyevi göstərmək mümkündür. Onun bəzi əsərləri 

Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiĢ, həyatı, ictimai-siyasi və elmi fəaliyyəti ilə bağlı məqalələr 

yazılmıĢ, müxtəlif qəzet və jurnallarda çap edilmiĢdir. M.Ənsərli 1998-ci ildə 56 səhifədən 

ibarət ―Prof. Dr. Əhməd Zəki Validi Toğan‖ haqqında kitabça çap etdirmiĢdir. Sonra isə 

M.Ənsərli və B.BəĢirova Z.V.Toğanın ―Ümumtürk tarixinə giriĢ‖ əsərini Azərbaycan dilində 

nəĢrə hazırlamıĢlar. M.Ənsərli və T.Nəcəfli Z.V.Toğanın ―Azərbaycan‖ adlı məqaləsini Azər-

baycan dilində 2007-ci ildə çap etdirmiĢlər. T.Nəcəfli ―Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu 

dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixĢünaslığında‖ adlı namizədlik dissertasiyasını yazan 

zaman Z.V.Toğanın əsərlərindən istifadə etmiĢdir. AMEA-nın ―Elmi AraĢdırmalar‖ və ―Xə-

bərlər‖ində M.Ənsərlinin 2 məqaləsi – ―Professor Əhməd Zəki Validi Toğanın əsərlərində 

Azərbaycanın qədim tarixinin bəzi məsələləri haqqında‖ və ―Əhməd Zəki Validi Toğanın 

əsərlərində türk və monqol fəthlərinin dünya tarixində əhəmiyyətinə dair irəli sürülən fikirlər‖ 

adlı məqalələri nəĢr edilmiĢdir. 1997-ci ildə M.Ənsərli və Ġ.Vahabzadə ―Mühacirət tarixindən 

yarpaqlar‖ adlı publisistik əsər çap etdirmiĢlər. Burada Z.V.Toğanla yanaĢı bəzi mühacirlər 

haqqında da məlumat verilmiĢdir. Türkoloq-tədqiqatçı A.Mədətoğlu 2004-cü ildə ―Milliyyət‖, 

2007-ci ildə isə ―Türküstan‖ qəzetlərində ―Böyük Türk Mücahidi Əhməd Zəki Validi Toğan‖ 

adlı məqalələr çap etdirmiĢdir. Bu məqalələrdə prof. Z.V.Toğanın siyasi fəaliyyəti öz əksini 
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tapmıĢdır. V.Piriyev Z.V.Toğanın 1928-1931-ci illərdə Ġstanbul Universitetində oxuduğu 4 

mühazirənin Türkiyədə nəĢr olunmuĢ variantını Azərbaycan dilində çap etdirmiĢdir. Tədqiqat-

çı V.Piriyev Z.V.Toğanın ―Azərbaycanın tarixi coğrafiyası‖ iĢinə ön söz yazmıĢdır. Bu əsərdə 

müəllif Dərbənd, Bərdə, Quba, ġabran, ġamaxı, Bakı, ƏrəĢ, ġəki və Zaqatala toponimləri, 

onların mənası və tarixi haqqında məlumat vermiĢdir (2, s. 89, 90, 91, 92).  

Müasir türk tarixĢünaslığının banilərindən biri sayılan görkəmli baĢqırd professoru 

Z.V.Toğanın 2010-cu ildə anadan olmasının 120 illiyi qeyd olunmuĢdur. Bu münasibətlə 

2010-cu il TÜRKSOY tərəfindən Z.V.Toğan ili elan olunmuĢ və təĢkilata üzv olan ölkələrdə 

onunla bağlı bir sıra tədbirlər keçirilmiĢdir. Bu tədbirlər çərçivəsində M.F.Axundov adına 

Azərbaycan Milli Kitabxanasında alimin yubileyinə həsr olunmuĢ Beynəlxalq elmi konfrans 

keçirilmiĢdir. Konfransın iĢtirakçıları Azərbaycan Milli Kitabxanası, TÜRKSOY, Azərbaycan 

Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

akademik Z.Bünyadov adına ġərqĢünaslıq Ġnstitutu olmuĢdur.  

 

 
 

Milli Kitabxanada Z.V.Toğanın yubileyinə həsr olunmuĢ  

Beynəlxalq elmi konfrans 

 

Konfransdan öncə Milli Kitabxanada ―Əhməd Zəki Validi Toğan – 120‖ adlı kitab 

sərgisi açılmıĢdır. Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirov Z.V.Toğanın 120 illiyinə 

həsr olunan bu konfransın kitabxanada keçirilməsinin böyük hadisə olduğunu vurğulamıĢdır. 

Professor Gövhər BaxĢəliyeva ―Prof. Dr. Əhməd Zəki Validi Toğanın həyatı və fəaliyyəti‖ 

mövzusunda məruzə etmiĢdir. Z.Validi Toğanın keçdiyi həyat yoluna nəzər salan G.BaxĢəli-

yeva onun BaĢqırdıstanda ilk və orta təhsili, Kazandan Vyanayadək yiyələndiyi ali təhsili, 

elmi və pedaqoji fəaliyyəti, Milli BaĢqırd hökumətində tutduğu yüksək vəzifələr və s. 

haqqında məlumat vermiĢdir. 1925-ci ildə Türkiyəyə gələn Z.V.Toğanın yaĢadığı dövrü iki 

hissəyə bölmək mümkün olduğunu qeyd edən məruzəçi (1925-1932; 1939-1970) onun bu 

illərdəki elmi yaradıcılığı barədə ətraflı danıĢmıĢdır. Z.V.Toğanın ―Türk metodologiyası‖, 

―Ümumtürk tarixinə giriĢ‖, ―Tarixdə üsul‖, ―Türkün müqəddəratı‖, ―Quran və türklər‖, ―Oğuz 

dastanı‖ və digər kitablarından söz açan G.BaxĢəliyeva onun elmi fəaliyyəti zamanı Azərbay-

canın tarixinə çox böyük əhəmiyyət verdiyini qeyd etmiĢdir: ―Zəki Validi Azərbaycan 

türklərinin tarixi, etnoqrafiyası, ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni vəziyyətinə dair çoxlu sayda 

elmi məqalə yazıb müxtəlif dövrlərdə ayrı-ayrı dillərdə buraxılan elmi-kütləvi jurnal və 

ensiklopediyalarda çap etdirmiĢdir. O, 1927-ci ildə ―Azərbaycan etnoqrafiyasına dair‖ adlı 

məĢhur tədqiqatını iĢləyib nəĢr etdirmiĢdir. Z.Validinin ―Ümumtürk tarixinə giriĢ‖ əsərində 

Azərbaycan tarixinin qədim və orta əsrlər dövrünə geniĢ yer verilmiĢdir. O, bu əsərində 

Azərbaycan tarixinin müxtəlif məsələlərini iĢıqlandırmağa cəhd göstərmiĢ və buna müəyyən 

mənada nail ola bilmiĢdir‖.  
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Türkiyə Milli Kitabxanasının direktoru Tuncel Acar ―Əhməd Zəki Validi Toğanın həya-

tı və fikri mücadiləsi‖ mövzusunda məruzə etmiĢdir. O, görkəmli siyasətçi, dövlət xadimi 

olan Z.V.Toğanın mücadiləsinin bu gün siyasətçilərə bir örnək olduğunu dilə gətirmiĢdir. 

Onun tarixdə qoyduğu izlərin əbədiliyini, tarix elmində yaratdığı əsərlərin mükəmməlliyini 

qeyd edən T.Acar Toğanın türkə aid bütün dəyərləri öyrənmək istəyən alim olduğunu söylə-

miĢdir.  

Z.V.Toğanın qızı Ġsenbikə Toğan ―Zəki Validi Toğanın tarixçiliyində coğrafiyanın rolu‖ 

mövzusunda çıxıĢ etmiĢdir. Ġ.Toğan atasının əsrin əvvəllərində Bakıda olmasının onun üçün 

çox əhəmiyyəti olduğunu və həyatının qərarlarını o vaxt məhz Bakıda verdiyini bildirmiĢdir. 

Atasının coğrafiya elminə verdiyi önəmi onun Azərbaycana dair çalıĢmaları üzərində görmək 

mümkün olduğunu qeyd edən Ġsenbikə görkəmli alimin Azərbaycan coğrafiyası haqqında 

geniĢ məqaləsindən ətraflı söz açmıĢdır. Z.V.Toğan bu məqalədə Bakı və Azərbaycanın digər 

Ģəhərləri haqqında məlumat vermiĢdir. O, 1932-ci ildə çap etdirdiyi məqalədə həmin vaxtlar 

ĠçəriĢəhərdə 8 məscidin olduğunu qeyd etmiĢdir. Məqalədə müəllif bölgələrdən keçən yolları 

təsbit etmiĢ və karvan yollarının ticarətdə malik olduğu əhəmiyyətdən danıĢmıĢdır. Ġ.Toğan 

atasının coğrafiyaya aid əsərlərində yararlandığı qaynaqlardan da söz açmıĢdır.  

Ə.Z.Validi adına BaĢqırdıstan Respublikası Milli Kitabxanasının direktoru Azad Ġbrahi-

mov ―Ə.Z.Validi adına BaĢqırdıstan Respublikası Milli Kitabxanası baĢqırd xalqının mənəvi-

mədəni irsinin qoruyucu mərkəzi kimi‖ adlı məruzəsində bu müəssisənin dünyada baĢqırdlar 

haqqında kitabların toplandığı yeganə kitabxana olduğunu qeyd etmiĢdir. O, rəhbərlik etdiyi 

kitabxananın baĢqırd muxtariyyətinin adını daĢıdığından fəxr duyduğunu bildirmiĢdir. Milli 

Kitabxananın fondunda Ə.Z.Validinin saxlanılan əsərlərindən söz açan A.Ġbrahimov, onun bu 

sırada Azərbaycana aid yazılarının xüsusi yeri olduğunu, ümumiyyətlə, əsərlərində türk əhali-

sinin yaĢadığı bütün ərazilərin coğrafiyasını əhatə edə bildiyini söyləmiĢdir.  

TÜRKSOY-un baĢ katibinin müavini Firat Pustas bu təĢkilatın 2010-cu ili Toğan ili 

elan etmək qərarını ötən il məhz Bakıda verdiyini bildirmiĢdir. O, bundan öncə Ġstanbulda 

təĢkil edilmiĢ simpoziumu və Qazaxıstanda keçirilmiĢ toplantını xatırlamıĢ və Bakıdakı 

tədbirin hazırlıq prosesindən söz açmıĢdır. Təmsil etdiyi təĢkilatın məqsədinin bütün dünya 

türklərinin mədəni xəzinəsini qorumaq olduğunu deyən natiq Z.V.Toğan yaradıcılığının məhz 

belə qiymətli xəzinə olduğunu qeyd etmiĢdir.  

Ġ.Qaspıralı adına Krım Tatar Kitabxanasının direktoru Aydar Emirov ―Zəki Validi 

Toğan və Cəfər Seydaməd Kırımər. Ġki lider – iki tale: parallel kəsiĢmə‖ mövzusunda çıxıĢ 

etmiĢdir. O, Krım tatarlarının azadlıq mübarizəsinin lideri olan Cəfər Seydaməd Kırımərlə 

Əhməd Zəki Validi Toğanın həyat və fəaliyyətində oxĢar cəhətlərdən söz açmıĢdır. A.Emirov 

hər iki liderin təxminən eyni vaxtda kəndli ailəsində dünyaya göz açdığını, hər ikisinin 

Ġ.Qaspıralının ―Tərcüman‖ qəzetindən təsirləndiyini qeyd etmiĢdir. Hər ikisi xalqlarının 

ruslaĢdırılmasına mane olmağa çalıĢmıĢ və qadın hüquqlarına eyni münasibət bəsləmiĢdir. 

Hər ikisi ömrünün sonunu Türkiyədə keçirmiĢdir (6, s. 10).  

Elmin inkiĢafı hadisələr və tarixi faktların yenidən dəyərləndirilməsinə əsas verir. 

Z.V.Toğanın ―Ümumtürk tarixinə giriĢ‖ kitabı türk tarixĢünaslığının müqəddəs kitabı hesab 

oluna bilər və kitab elə elmi ucalıqda, elə vüsətlə qələmə alınıb ki, oradakı hər hansı tarixi 

hörgünün, ilmələrin yerini dəyiĢməyə, ona yenidən qələm çalmağa heç kəsin nə cürəti, nə də 

elmi təfəkkürü müsaidə edə bilər. Z.V.Toğan Türküstanın və Turan aləminin tarix səhifələrini 

əzbər bildiyi kimi, buradakı boyalar və böyük nəsil Ģəcərələrinin yeddi arxadan dönənlərini də 

tanıyırdı. Z.V.Toğan sanki tarixĢünaslığın göydən gələn kitabını yazıya köçürmüĢdür. ―Ümu-

mtürk tarixinə giriĢ‖ 3000 illik bir keçmiĢdən üzü bəriyə qədər tarixi dönəmləri ehtiva edir və 

1905-ci ildə azərbaycanlı Əli bəy Hüseynzadənin səsləndirdiyi ―Türklər kimdir və kimlərdən 

ibarətdir?‖ sualına ən dolğun cavabı yalnız Z.V.Toğanın bu kitabı vermiĢdir (7, s. 5).  

Z.V.Toğan ―Xatirələr‖ində aĢağıdakı fikri vurğalamağı lüzum görmüĢdü: ―Ermənilərə 

Baqrat dövründəki böyük Ermənistanı əhya etmək xülyası ilə azərbaycanlılarla amansız müca-
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diləyə girmək və mədəni dünyanı vəlvələyə salmaq əvəzinə öz dil və dinləri əsasında milli kül-

türlərini inkiĢaf etdirməyi tövsiyə etmiĢ və bu yolla Qafqaz müsəlmanlarının sevgisini qazan-

mıĢdı‖. Bu sitat Qafqazda erməni millətçilərin körüklədikləri münaqiĢəyə Z.V.Toğanın mü-

nasibətini aĢkara çıxarmaq baxımından da səciyyəvi sayılmalıdır (5, s. 14 – 15). Bunu 2020-ci 

ildə baĢ vermiĢ 44 günlük müharibə də sübut etmiĢdir. Azərbaycan heç də ermənilərə qarĢı mü-

barizəyə baĢlamamıĢ, döyüĢlər bizim ərazimizdə getmiĢdir. Z.V.Toğan əsrin əvvəlində ermə-

nilərin azərbaycanlılara qarĢı haqsız mübarizəsinin mahiyyətini açıq Ģəkildə əks etdirmiĢdir. 

Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının BaĢqırdıstanla elmi əlaqələri müxtəlif 

aspektlərdə davam etdirilir. Belə ki, Bakı Dövlət Universitetində BaĢqırdıstan Dövlət 

Pedaqoji Universiteti Sosial-humanitar fakültəsinin dekan müavini, dosent Qilmiyanova 

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində I kurs tələbələrinə ―Kitabxana iĢinin tarixi‖ fənni 

çərçivəsində ―Müasir kitabxana mədəniyyəti‖ mövzusunda mühazirə oxumuĢdur. Tələbələr 

mühazirəni maraqla qarĢılamıĢ və qonağa suallar vermiĢlər.  

 

 
 

Qilmiyanova Bakı Dövlət Universitetində 

 

Qilmiyanova fakültədə ĠKT iĢinə həsr edilmiĢ elmi konfransda çıxıĢ etmiĢdir. Respubli-

kanın qabaqcıl kitabxana-informasiya müəssisələrinə gediĢlər də təĢkil edilmiĢdir. Təcrübə mü-

badiləsi universitetlərarası memorandum əsasında həyata keçirilmiĢdir. Həmin razılaĢmaya gö-

rə, KitabxanaĢünaslıq kafedrasının müəllimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru P.Kazımi 2020-ci ilin 

may ayında BaĢqırdıstan Dövlət Pedaqoji Universitetində təcrübə mübadiləsində olmuĢdur (1,   

s. 2). Bu iki türk respublikası universitetlərinin elmi əlaqələri bu gün də maraq doğurur.  

Azərbaycan türk respublikaları və Rusiya Federasiyasının tərkibində olan türk sub-

yektləri ilə əlaqələrin geniĢlənməsinə xüsusi diqqət yetirir.  
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 Н.Дж.Мехтиева 

 Ахмед Зеки Валиди Тоган и Азербайджан  

Резюме 

 

Государственный деятель, человек, который в нужный момент умел реализовать 

политику, ученый и выдающийся представитель башкирского народа Ахмед Зеки Валиди Тоган 

также был великим сыном тюркского мира. Его жизнь и творчество, своеобразные черты 

имеют большое значение. З.В.Тоган, который еще в раннем возрасте получил прекрасное 

образование, учился в Европе, защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора, 

также в сложившейся ситуации примкнул к национально – освободительному движению и ста-

рался делать выводы из событий, которые происходили в России. Его жизнь была тяжелой. Он 

со временем превратился в одного из лидеров национально-освободительного движения в 

Башкирии, где родился и вырос. В творчестве З.В.Тогана нашли свое отражение его родина и 

дальнейшая судьба башкирского народа. Одновременно ученый в своих трудах воспел почти 

все тюркские государства. Ученый и политический деятель З.В.Тоган наряду со всеми тюрк-

скими народами, питал большое уважение и любовь также к азербайджанскому народу. В 

начале ХХ века он дал ценную информацию о Баку и других городах Азербайджана. После 

распада Советского Союза память З.В.Тогана была отмечена в его родине Башкирии, а также в 

других государствах, членах ТЮРКСОЙ. Этот великий сын тюркского народа достойный 

внимания своей бесценной деятельностью.  

 

N.J.Mehdiyeva 

Ahmed Zeki Validi Togan and Azerbaijan  

Summary  

 

The statesman, person, who was able to realize the policy in necessary moment, the scholar and 

well – known man of Bashkir people Ahmed Zeki Validi Togan was the great son of the Turkish 

world too. His life and creative work, characteristic features are very important. Z.V.Togan who was 

perfectly educated in childhood, also got the European education, became the doctor, then the 

professor, at the same time applied to the movement of national liberation in current situation and 

drew a conclusion from the events occurred in Russia. His life was very hard. He became one of the 

leaders of the movement of national liberation in Bashkortostan where he was born and grew up. His 

country and future of Bashkir people had been reflected in his works. At the same time the scholar 

wrote in his works about nearly all of Turkish countries. The scholar and statesman Z.V.Togan applied 

with best respect and love not only to all Turkish peoples, also Azerbaijani one. In the beginning of 

XX
th 

century he gave the valuable information of Baku and other cities of Azerbaijan. After the 

disintegration of Soviet Union, the memory of Z.V.Togan had been celebrated in his country 

Bashkortostan, also by other states members of TURKSOY. This great son of the Turkish people is 

worthy of interest with his perfect activity.  
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QUBA RAYONUNDA MÖVCUD OLAN AZSAYLI ETNĠK QRUPLAR 
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Azərbaycan təkcə təbii gözəlliyi, tarixi abidələri ilə deyil həm də, respublika ərazisində 

yaĢayan etnik qrupların çoxluğu ilə digər ölkələrdən seçilir. Bu etnik müxtəlifliyin illərdir 

sülh və əmin amanlıq içində yaĢaması və dostcasına qarĢılıqlı əlaqəli Ģəkildə mövcudluğu 

ölkənin ədalətli idarə olunmasının nəticəsində mümkün olmuĢdur. Bu etnik qruplar ölkə 

ərazisində qeyri bərabər paylanmıĢ və bütün ölkə ərazisinə səpələnmiĢdir. Etnik qrupların 

çoxluğu bəzi regionlarda özünü daha çox göstərir. Bunun da əsas səbəbi tarixi proseslər – 

köçürülmə siyasətləri, müharibələr, sürgünlər və s.-dir. Məhz bu səbəbdən bəzi etnik qruplar 

pərakəndə Ģəkildə səpələnmiĢ, bəziləri isə sıx halda kompakt məskunlaĢmıĢdırlar. Azərbaycan 

respublikası ümumiyyətlə, ərazisində yaĢayan xalqların sayına görə çox zəngin ölkədir. Bu 

etnik zənginlik çaları özünü bəzi bölgələrdə, bəzi rayonlarda daha qabarıq Ģəkildə büruzə 

verir. belə ki, bəzi regionlarımızda etnik müxtəliflik daha çoxdur. 

Azərbaycan əlveriĢli təbii-coğrafi mövqeyə malik olan bir ölkədir. Ərazisində yaĢayan 

etnik birliklərin sayına görə Quba ölkə rayonları arasında AbĢerondan sonra ikinci yerdədir. 

2009-cu ildə keçirilmiĢ siyahıyaalınmaya əsasən əhalinin 79,2%-ni azərbaycanlılar, 9,1%-ni 

tatlar, 5,9%-ni ləzgilər, 1,8%-ni yəhudilər, 1,4%-ni xınalıqlılar, 1,4%-ni türklər, 0,5%-ni 

qrızlılar və 0,7%-ni digər millətlərin nümayəndələri təĢkil edir. Bundan əlavə rayon ərazisində 

buduqlular, qrız etnosuna aid edilən hapıtlılar, ceklilər, əliklilər, yerguclülər kimi nadir etnik 

qruplar da yaĢayır. Burada yaĢayan hər bir azsaylı etnik qrupun özünəməxsus adət - ənənələri, 

dünyada heç bir dil ailəsinə aid olmayan dilləri vardır. Bu xalqların hər birinin fərqli dildə 

danıĢması buraya gələn tarixçiləri və turistləri təəccübləndirmiĢdir. (1, s.15) 

Xınalıq Azərbaycanın qədim kəndidir. Kənd Quba Ģəhərindən yeni yolun kənarında bir 

saatlıq məsafədə yerləĢir. Xınalıq öz mədəniyyətini və adət-ənənələrini, hətta öz dilini inkiĢaf 

etdirib. Kəndin 5000 ildən çox yaĢı var. Əsrlər boyu bu kənd hündür dağlar və təhlükəli 

qayalarla sivilizasiyanın qalan hissəsindən ayrılıb. Təcrid nəticəsində kəndlilər heç bir baĢqa 

dil ailəsinə aid olmayan özünəməxsus dillərini, heç yerdə rast gəlinməyən adət və ənənələrini 

qoruyub saxlaya bilmiĢlər. 

Kənddə 4 ailə birliyinə (nəsilə) bölünmüĢ 2000-ə yaxın əhali yaĢayır. Hər nəslin öz 

qəbiristanlığı, xalça və geyim naxıĢları var. Xınalıq kəndliləri evlərini üst-üstə tikirlər. 

Ümumiyyətlə, onlar çoxmərtəbəli evə bənzəyir, burada bir evin damı onun üstündə tikilmiĢ 

evin həyətidir. Kənddə hər birinin təxminən 200-300 illik yaĢı olan 360 daĢ ev var. (3) 

Xınalıq sakinləri çox dindardırlar. Kənddən çox uzaqda müqəddəslərin qəbirləri, 

mağaralar, öyrənilməmiĢ arxeoloji abidələr kimi çoxlu müqəddəs yerlər var. Onların bəziləri 

hələ orta əsrlərdə tikilmiĢdir. Xüsusi tədqiqatçılar Xıdır Nəbi türbəsini, ġeyx ġəlbuza 

məscidini, Əbu Müslim məscidini (12-ci əsr) və Pirchomyard məscidini (1388) tapa bilərlər. 

Xınalıq Tarix-DiyarĢünaslıq Muzeyində yerli mədəniyyət qorunub saxlanılır, burada 

ziyarətçilər ənənəvi həyatda istifadə olunan əĢyalar və yerli kənd sakinlərinin tarixi və adət-

ənənələri ilə bağlı kiçik eksponatlar tapa bilərlər. (7, s.135) 



Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022 

 

  340 

Qubanın təbii ekzotikliyi ilə seçilən destinasiyalarından biri də Qrız kəndidir. 

Qudyalçayın sahilində yerləĢən Qrız kəndi dəniz səviyyəsindən 2000–2050 m hündürlükdə 

yerləĢir. Kəndə getmək digər dağ kəndlərinə nisbətən daha çətindir. Bunun da əsas səbəbi dar 

kənd yollarıdır. Bu yollar xüsusilə də yağıĢlı və qarlı günlərdə daha çox təhlükəli olur. Çünki 

bura Azərbaycanın ən çox qar düĢən ərazilərindəndir, həmçinin yağıntılı dövrlərdə kəndə 

gedən cığır daha sürüĢkən olur. Qrız kəndinin ərtaf ərazilərində bir necə mağara, bulaq, çay və 

Ģəlalə var. (5, s.57) 

Qubada turizmin inkiĢafı üçün geniĢ potensiala malik olan kəndlərdən biri də Əlik 

kəndidir. Bu kənd Yan silsilənin ətəyində, qudyalçayın sağ sahilində yerləĢir. Bu kənd də 

xınalıqlılarda və qrızlarda olduğu kimi özünəməxsus dilə və adət ənənəyə malikdir. Strabonun 

əsərində deyilir ki, azərbaycan ərazisində 26 albaniya tayfası yaĢayır və bu tayfaların hər 

birinin ayrıca dili və mədəniyyəti vardır. Güman edirəm ki, Qafqaz dil qrupuna aid olan bu 

etnik qruplar da həmin albaniya tayfalarındandır. Bəzi alimlərin fikrincə bu kəndin adı 

―dağlarda çuxur, çökəklik‖ mənasına gələn, qədim türk dillərində iĢlənən ―alık‖ sözü ilə 

bağlıdır. Bu fikir kəndin coğrafi yerləĢməsi iləvdə uyğunluq təĢkil edir. (2, s.45) 

Qubada ucqar dağ kəndlərində turizm potensialı daha yüksəkdir. Buradakı kəndlərin 

əksəriyyəti yüksək dağlıq ərazilərdə yerləĢir. Bu kəndlərə misal olaraq Haput kəndini 

göstərmək olar. Bu kənd dəniz səviyyəsindən təxminın 2000 metrə yaxın yüksəklikdə, 

dağların qoynunda yerləĢir. Haputlular da Xınalıqlılar kimi ġahdağ xalqalarına mənsubdur. 

Bu qrupa mənsub olan ikinci ən çoxsaylı xalq da elə Haputlulardır. Bu kəndin sakinləri əsasən 

köçəri maldarlıqla məĢğuldur. QıĢ aylarında əhalinin bir qismi kənddən kənara, qıĢlaqlara 

gedirlər. Onların qıĢlaq əraziləri əsasən Hacıqabul və yaxınlıqdakı digər düzənlik rayonlarıdır. 

2021 ci ilin qıĢ köçündə Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi də bu tərəkəmə xalqı köç 

zamanı müĢaiət edərək bu barədə məlumat toplamıĢlar. Bunun əsas məqsədlərindən biri də 

ġahdağ xalqlarını və onların həyatını UNESCO-nun mədəni irs siyahısına salmaqdır. Yox 

olmaq təhlükəsi ilə qarĢı-qarĢıya olan bu etnik qruplar və onların mədəniyyəti sözsüz ki 

Azərbaycanın mədəni zənginliyinə, tolerantlığına və əsrarəngizliyinə sübutdur. 

Quba - Xaçmaz regionunda yaĢayan etnik qruplardan biri də Buduqlulardır. Buduqlular 

da ġahdağ xalqlarına aiddir. Qədim mənbələrdə verilən toponimik məlumatlara və etnoqrafik 

materiallara əasən onlar da erkən orta əsrlərdə Sasani hücumlarından qorunmaq üçün Qubanın 

hündür dağlıq ərazilərinə üz tutmuĢdurlar. Buduqluların məskunlaĢmaları ilə bağlı bu faktlara 

və yerli əhalinin danıĢdığı əhvalatlara əsasən bu nəticəyə gəlmək olar ki, onlar ilk öncə 

dağətəyi ərazidəki Bed (Bəd) kəndinin yanındakı meĢədə yaĢamıĢlar. bu toponimə həm də 

Musa Kalankatlının ―Alban tarixi‖ əsərində də rast gəlirik. Bəzi mülahisələr görə 

Buduqluların əcdadları da məhz elə ―Bed‖ adlanırmıĢ. Eyniadlı mahal da mövcud olmuĢ və 

xınalıqlıların əcdadları ―Qat‖ həmçinin Hapıtlıların əcdadları ―Hər‖ tayfalarının yaxınlığında 

yerləĢmiĢdir. Bu xalqlar hal hazırda da qonĢu kəndlərdə yaĢayırlar. Bu ərazidə yaĢayan etnik 

birliklərin məskunlaĢma tarixləri arasında müəyyən uyğunluqlar vardır. Bunlara əsasən deyə 

bilərik ki, Buduqlular da indiki ġəki-Zaqatala ərazisindən köçmüĢ Musa Kalankatlının 

kitabında bəhs etdiyi 26 Alban tayfasından biridir. Həmçinin onların əcdadlarının Bed 

mahalından gəldiyini və bu adı Qubada məskunlaĢdıqları əraziyə də verklərini söyləyə bilərik. 

Buduqlular da Xınalıqlılar kimi bir neçə ailə qruplarına – nəsillərə bölünür. Hər nəslin 

özünəməxsus adət ənənələri, geyimləri və qəbiristanlıqları olur. Son zamanlarda Buduqlular 

əkinçilik üçün əlveriĢli torpaqların azlığı səbəbi ilə öz dədə-baba torpaqlarını tərt edərək daha 

əlveriĢli ərazilərə köçmüĢlər. (6, s.78) 

Quba rayonunda yaĢayan xalqlardan biri də yəhudilərdir. Yəhudilərin Qubaya gəliĢi 

Nadir Ģahın dövründə olmuĢdur. O qubaya hücum edərkən özü ilə gətirdiyi Yəhudilər əvvəlcə 

Küpçal və Qələdüz kəndləri arasında yerləĢdirilir. Burada təhlükədə olan yəhudlərin 

ağsaqqalları o vaxtki Quba xanı Hüseynəli xanın sarayına xahiĢə gəlirlər. Hüseynəli xan 

onların istəyini nəzərə alaraq onları bugünki ―Qırmızı qəsəbə‖-nin Ģimal hissəsində 
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yerləĢdirir. Burada gecə hücumları, qəfil basqınlar olduğundan Fətəli xan 1765-ci ildə onları 

indiki qəsəbə ərazisinə köçürür. Fətəli xanın dəstəyi ilə altı gün ərzində buraya yerləĢən 

Yəhudilər Fətəli xanın buraya gəliĢi zamanı onun qarĢısına duz-çörəklə çıxırlar. Hal hazırda 

həmin yerdə Yəhudilərin buraya 6 günə yerləĢdirilməsiylə bağlı ―Altı Günbəz Sinaqoqu‖ 

yerləĢir. Bu qəsəbə ―Qafqazın Yerussəlimi‖ adlanır. Burada yaĢayan dağ Yahudiləri özlərini 

―cuğur‖ adlandırırlar və fars dilinə oxĢayan ivrid dilində danıĢırlar. (4) 
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Р.И.Мамедов 

Этнические меньшинства в Губинском районе 

Резюме 

 

Азербайджан является одной из стран, выбранных на Кавказе по количеству этнических 

групп, проживающих на его территории. Каждый из редких этносов, проживающих здесь, 

имеет свой язык и традиции. К этническим меньшинствам Губы относятся евреи и шахдагцы. 

Эти народы проживают в компактных условиях в регионе. Народы Шахдага – это народы 

хыналыг, грыз, алик, хапут, будуг и ергудж, поселившиеся в высокогорных районах Шахдага. 

Каждый из этих народов проживает в одноименных деревнях. 

 

R.I.Mammadov 

Minority ethnic groups in Guba region 

Summary 

 

Azerbaijan is one of the countries selected in the Caucasus for the number of ethnic groups 

living in its territory. Each of the rare ethnic groups living here has its own language and traditions. 

Ethnic minorities in Guba include Jews and Shahdag peoples. These peoples live in compact 

conditions in the region. The peoples of Shahdag are the people of Khinalig, Gryz, Alik, Haput, Budug 

and Yerguj, who settled in the high mountainous areas of Shahdag. Each of these peoples lives in 

villages of the same name. 
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Mədəniyyət cəmiyyətin fundamental hadisəsidir, çünki bəĢəriyyət hələ də mədəniyyətin 

dağıdıcı sosial proseslərdən üstün olması hesabına yaĢayır və inkiĢaf edir. O, subyektlərin 

layiqli insan varlığının tarixi inkiĢafı prosesində formalaĢır və onların yaratdığı qiymətli 

sərvətləri ehtiva edir. Mədəniyyət insanlar tərəfindən dəyərlərin istehsalı və inkiĢafının 

humanistləĢdirilmiĢ təcrübəsidir. 

Mədəniyyət – ədəbiyyat və incəsənət daxil olmaqla, cəmiyyətin və ya sosial qrupların 

maddi, mənəvi, intellektual və emosional xüsusiyyətlərini müəyyənləĢdirən, insanların həyat 

tərzini, birgə yaĢayıĢ qaydalarını, mənəvi dəyərlər sistemini əhatə edən xüsusiyyətlərin məc-

musudur. (1) 

Fəlsəfənin qlobal və ümumbəĢəri formalarının mənĢəyi haqqında danıĢarkən, ilk növbə-

də, mədəniyyətin fəlsəfi mahiyyətinə uyğun olaraq mədəniyyətin nə ilə müəyyən edildiyi, 

onun ümumi formalarla əlaqəsi və nəyi müəyyənləĢdiyini baĢa düĢmək lazımdır. Bütövlükdə 

mədəniyyət fəlsəfi fikrin obyektlərindən biridirsə, onun əsasları da fəlsəfənin predmetidir. 

Mədəniyyətin əsaslarının nəzəri təsvirində fəlsəfi məzmun, təbii ki, mədəniy-

yətĢünaslıqla sintez edilməlidir. Materialın düzgün sistemləĢdirilməsi mədəniyyətin əsaslarını 

fəlsəfənin əsas bölmələrinə uyğun olaraq nəzəri fənn kimi strukturlaĢdırmağa kömək edəcək 

və müvafiq olaraq mədəniyyətin aksioloji, ontoloji, qnoseoloji, fəlsəfi-antropoloji və sosial-

fəlsəfi əsaslarından danıĢmaq olar. Mədəniyyətin fəlsəfi əsasları onun səbəb-nəticəsini ehtiva 

etdiyi üçün bu əsaslar onun Ģərhinin ümumi prinsiplərini təĢkil edir. Lakin mədəniyyətin 

fəlsəfi baxımdan süniliyini nəzərə alsaq, onu izah etmək kifayət deyil, onun necə hasil 

olunduğunu da göstərmək lazımdır. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, onun təfsir prinsipləri ya 

onun istehsalının və inkiĢafının rəhbər prinsipləridir, ya da onlarla sıx bağlıdır. 

M.S.Kaqan hesab edir ki, fəlsəfədə ―mədəniyyət onun həqiqi bütövlüyü, quruluĢu, 

fəaliyyəti və spesifik varlıq formalarının inkiĢafı ilə dərk edilə bilər‖. (6, s.21) Kaqanın 

fikrincə, fəlsəfə sistemli tədqiqat metodologiyasına yiyələnmək və mədəniyyəti mürəkkəb 

sistem kimi nəzərdən keçirməklə bu məqsədə nail ola bilər. 

Beləliklə, mədəniyyət fəlsəfəsinin predmetini bütövlükdə fəlsəfənin mahiyyətinə uyğun 

dərk etmək, mədəniyyətin əsaslarını Ģərh edərkən onun mahiyyətini nəzərə almaq lazımdır. 

Diqqəti sırf fəlsəfi problemlərin əhəmiyyətli hissəsini cəlb etmək üçün fəlsəfənin 

bölmələrinə uyğun olaraq onun yekun əsaslarının nəzərdən keçirək: 

Mədəniyyətin aksioloji əsasları. Dəyərlər insan davranıĢının tənzimləyicisi və onun 

fəaliyyətinin ali məqsədidir. Mədəniyyət aləmini təbiət aləmindən fərqləndirən dəyər mül-

kiyyətidir. Mədəniyyətin bu anlayıĢına dəyər (aksioloji) deyilir. (7) 

Aksioloji yanaĢmaya görə etnik və milli mədəniyyətlərin hər biri ümumbəĢəri 

əhəmiyyət kəsb edən dəyərlər yaradır. Bu danılmaz fakt mədəniyyətlərin dialoqunda, bir etnik 

qrupun və ya xalqın nailiyyətləri baĢqalarına məlum olanda, böyük sosial birliklər tərəfindən 
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müsbət qarĢılandıqda və onların sosial-mədəni inkiĢafında mühüm rol oynamağa baĢlayanda 

özünü büruzə verir. 

Mədəniyyətin formalaĢması proseslərindən biri insan fəaliyyətinin hərtərəfli qiymət-

ləndirilməsidir. Ġnsanın ətraf mühiti, özünü, hərəkətlərini düzgün qiymətləndirməsi, davranıĢ 

fəaliyyətinin mənəvi determinantı kimi qiymətləndirmək üçün bu hərəkətlər arasında mədəni 

dəyərlərin seçilməsini zəruri edir. 

Mədəni obyektivliyin yaradılması və inkiĢafının məcburi komponenti ona dəyərli müna-

sibətin formalaĢdırılmasıdır. Ġnsan fəaliyyətinə və onun yaratdığı obyektlərə dəyərli münasi-

bət onların mədəni dövriyyəyə cəlb edilməsi üçün zəruridir: bu cür fəaliyyətlər öyrədilir, belə 

obyektlər əzizlənir və çoxaldılır, onlara qiymət verilir və heyran olur, təhlil edilir və s. birini 

qəbul edir. Digər tərəfdən, baĢa düĢmək lazımdır ki, qeyri-dəyərlərin, hətta daha çox anti-

dəyərlərin qiymətləndirilməsi xəyali dəyərlər iyerarxiyasının qurulmasını və onun mahiyyət 

etibarı ilə qeyri-mədəni və ya anti-mədəni mədəniyyət kimi tərcüməsini tələb edir. (3, s.8) 

Dəyərlərin istehsalı, müəyyən edilməsi, inkiĢafı, saxlanılması və çoxaldılması, habelə 

qiymətli mülkiyyət subyektlərinə faydalı təlimatların verilməsi mədəniyyətin əsas və 

dəyiĢməz keyfiyyətləridir. 

Mədəniyyətin ontoloji əsasları. Mədəniyyətin varlığı (ontologiyası) onun daxili mahiy-

yətinin, mənasının hermenevtik tədqiqinə əsaslanaraq ən mürəkkəb sosial hadisə, onun bütün 

sferalarını, formalarını, istiqamətlərini, növlərini əhatə edən hərtərəfli tədqiqatın predmeti 

kimi çıxıĢ edir. Mədəniyyətin mahiyyəti haqqında ümumi doktrina kimi onun ontologiyasının 

mahiyyətini dərk etmək yolunda yaranır. Ġnsan varlığının vahid kütləsi kimi çıxıĢ edərək onun 

mövcudluğu mədəniyyətin elmi-nəzəri tədqiqindən tutmuĢ gündəlik qavrayıĢ və təcrübəyə 

qədər çox geniĢ baxıĢlarda bərabərliyini üzə çıxararaq insan həyat tərzi kimi özünü göstərir. 

Mədəniyyət bütövlükdə fəlsəfənin köməyi ilə ontologiyaya çevrilir. Ontologiyaya qədər 

mədəniyyət aləmi açılmır, kateqoriyalar baxımından heç kimi görünür, yəni tərkib hissələrinə 

differensiallaĢdırılmır. Lakin bu kateqoriyaya istinad etmədən mədəni ontologiya qurmaq kifa-

yət qədər çətindir, çünki kainatı dərk etməyin baĢlanğıcında hər Ģey heç nəyə bərabər görünür. 

Dünyada mövcud olan hər Ģey realdır, reallaĢır və ideal proqramlar, layihələr, planlardan 

və s. ibarətdir. Mədəniyyət idealla realın qarĢıdurması məkanında üzə çıxır. Sosial təcrübə za-

manı görülən və istehsal olunan hər Ģeydən əvvəl, vəzifə və ideal uca olur, subyekt istehsal olu-

nan və görülənlərlə müqayisə edir, sonra nəyi və necə edəcəyi barədə özü üçün nəticə çıxarır. 

Transformasiya olunmuĢ varlıq, öz növbəsində, idealın yenilənmiĢ formasiyalarının ya-

ranması üçün əsasdır. Mədəniyyət, xüsusən də, insanın müxtəlif materiallardan və substratlar-

dan istifadə edərək fəaliyyət üsullarını düzgün müəyyənləĢdirmək, insan üçün dəyərli olan nə-

ticələr əldə etmək qabiliyyətinə əsaslanır, bunun sayəsində varlıq inkiĢaf edir. 

Mədəniyyətin qnoseoloji əsasları. Dəyərli və humanistləĢmiĢ bir fenomen kimi mədə-

niyyət təkcə biliyə deyil, həm də ictimai həyatın geniĢ və dərin dərkinə əsaslanır. Amma varlı-

ğı biliksiz dərk etmək mümkün deyil və biliyin mahiyyəti qnoseoloji obrazların məcmusunda-

dır. BəĢəriyyətin əldə etdiyi biliklərin toplanması həm istehsalın, həm də mədəniyyətin inki-

Ģafının əsaslandığı ən güclü tövhələrdən biridir. Biliyin əldə edilməsi prosesində emosional və 

rasional, intuitiv və Ģüurlu, obyektiv və sosial, elmi və qeyri-elmi biliklərin sintezi baĢ verir. 

Bundan əlavə, varlığın dərketmə vasitələri sosial qiymətləndirmə, Ģərh, mənaların 

müəyyən edilməsi, məna formalaĢması və semantik oxu, anlama və təcrübədir ki, bu prosesdə 

sosial həyatı uğurla dərk edən insan subyektin və obyektin qarĢılıqlı təsir göstərdiyi yerdə 

həyatın dərkinə çatır. 

Ona görə də mədəniyyətin qnoseoloji əsasını əldə etmək üçün bütövlükdə insanın 

mənəvi fəaliyyətinə müraciət etmək lazımdır. Eyni zamanda müəyyən Ģeylərin kifayət qədər 

biliyə malik olması Ģərti var, yəni qnoseologiya varlığın ontologiyası üçün əvəzsiz Ģərtlərdən 

biridir. Odur ki, dünya onun mövcudluğunun yekun nəticələrindən biri olan mənəvi mədəniy-

yət vasitəsilə mədəniyyətin konkret dərk edilməsi vasitəsilə bizə açılır. 
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Mədəniyyətin fəlsəfi və antropoloji əsasları. Mədəni antropologiya həm ayrı-ayrı xalq-

ların mədəniyyətlərinin, həm də bütövlükdə bəĢər mədəniyyətinin formalaĢması və inkiĢafını 

öyrənir. Bu fundamental elmdir, onun predmeti insan cəmiyyətinin bütün sahələrində fəaliy-

yətin nəticələrinin və üsullarının, xalqların həyat tərzi və davranıĢının unikallığını təĢkil edən 

və müəyyən edən bütün amillərin məcmusudur. Mədəni antropologiyası mədəniyyətin inkiĢa-

fını bütün aspektləri ilə öyrənir: həyat tərzi, dünyagörüĢü, mentalitet, etnik psixologiya, insa-

nın mənəvi fəaliyyətinin nəticələri və formaları. Bundan əlavə o, həm də bəĢər mədəniyyət-

lərinin böyük müxtəlifliyini nəzərə alaraq insanın ünsiyyət yolu ilə mədəniyyəti inkiĢaf etdir-

mək qabiliyyətini öyrənir. 

Mədəni antropologiya mədəniyyəti insanların birgəyaĢayıĢının məhsulu, razılaĢdırılmıĢ 

birgəyaĢayıĢ yolları sistemi, qrupların və fərdlərin ehtiyaclarını ödəmək üçün tənzimlənən 

norma və qaydalar sistemi kimi təqdim edir. Bu fikir ondan ibarətdir ki, müəyyən bir ərazidə 

insan qruplarının uzun müddət birgə yaĢaması, kollektiv təsərrüfat fəaliyyəti, kənar müdaxilə-

lərdən qorunması, dünyagörüĢü, vahid həyat tərzi, ünsiyyəti, geyim tərzi, yemək biĢirmə vər-

diĢləri təĢkil edir. Bu amillərin nəticəsi olaraq müstəqil mədəniyyət sistemi formalaĢır ki, bu 

da adətən konkret xalqın etnik mədəniyyəti adlanır. Bu baxımdan mədəniyyət insanların həya-

tının çoxtərəfli özünə təĢkilinə ehtiyacı, dünyanın insan tərəfindən inkiĢafının universal xarak-

teri ilə Ģərtlənir. 

Fəlsəfi antropologiyada insanın təkcə müsbət deyil, həm də mənfi keyfiyyətlərini 

reallaĢdırır, özünü məhv etmə ehtimalı barədə xəbərdarlıq edilir. Nəzərə alsaq ki, insan fəaliy-

yəti məhv edilə bilər və bəĢəriyyətin sağ qalmasını Ģübhə altına alır, sosial tarixin gediĢatında 

kompleks qoruyucu mədəniyyət inkiĢaf edir. Onun sayəsində həm diqqətsiz, həm də qəsdən 

dağıdıcı insan fəaliyyəti nəticəsində yaranan müxtəlif növ zədələrin və deformasiyaların 

qarĢısı müəyyən dərəcədə alınır. 

Mədəniyyətin sosial-fəlsəfi əsasları. Sosial determinizmin bütün növləri – coğrafi, 

demoqrafik, sosial-iqtisadi, texnoloji və s. müəyyən Ģəkildə mədəniyyətlərin ölkə və regionlar 

üzrə spesifik görünüĢünə təsir göstərir. Bütövlükdə sosial determinizmin təbiəti – onun 

obyektiv-subyektiv xarakter daĢıması mədəniyyətin sanballı əsasını təĢkil edir. Bir tərəfdən 

cəmiyyətdə obyektiv qanunların hərəkəti dəyiĢməzdir, digər tərəfdən, ictimai həyatın bir çox 

hadisələrinin formalaĢması subyektlərin çox geniĢ yaradıcılıq sahəsini təĢkil edir. 

Sosial determinizmin subyektiv tərəfi sosial həyatın gediĢatının cəmiyyətdə formalaĢan 

sosial subyektlərin xarakterindən, inkiĢaf səviyyəsindən və fəaliyyətindən asılılığını ifadə 

edir. Sosial determinizm insanların paylaĢdığı əsas dəyərlər, müəyyən edilmiĢ sosial və maddi 

normaların məzmunua riayət etməsinin təbiiliyi ilə müəyyən edilir. 

Deməli, mədəniyyətin izahının sosial-fəlsəfi prinsipləri sosial determinizmin obyektiv-

subyektiv mahiyyətində, cəmiyyətin müəyyən dərəcədə yaradılmasında və onun insanlar üçün 

sosial məkan kimi yetiĢdirilməsinin zəruriliyindədir. Gerçəkliyin mədəni tərbiyəsində maraqlı 

olan və buna qadir olan subyektlərin məqsədyönlü formalaĢdırılması mədəniyyət istehsalının 

sosial-fəlsəfi prinsipini təĢkil edir. Onun mövcudluğunun nəticələrindən biri də mədəni 

vasitələrlə sosiallığın və bütövlükdə cəmiyyətin qorunub saxlanmasıdır. 
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М.Г.Назаров 

Особенности философских оснований культуры 

Резюме 

 

В статье речь идет о гуманизированном опыте производства и развития ценностей 

людьми, синтезе философского содержания в теоретическом описании оснований культурфи-

лософии с культурологией, осмыслении предмета культурфилософии в целом, интерпретация 

основ культуры, речь идет об учете ее сущности. 

Для того чтобы привлечь внимание к значительной части чисто философских проблем, ее 

окончательные основания рассматриваются в соответствии с разделами философии. Широко 

анализируются аксиологические, онтологические, гносеологические, философско-антропологи-

ческие, социально-философские основания философии культуры. Социально-философские 

принципы культуры говорят об объективно-субъективном характере социальной детерминиро-

ванности, необходимости в определенной мере создавать общество и культивировать его как 

социальное пространство для людей. 

 

M.H.Nazarov 

Features of the philosophical foundations of culture 

Summary 

 

The article deals with the humanized experience of the production and development of values 

by people, the synthesis of philosophical content in the theoretical description of the foundations of 

cultural philosophy with cultural studies, the understanding of the subject of cultural philosophy as a 

whole, the interpretation of the basics of culture. It is about taking into account its essence. 

In order to draw attention to a significant part of purely philosophical problems, its final 

foundations are considered in accordance with the sections of philosophy. The axiological, 

ontological, epistemological, philosophical and anthropological, socio-philosophical bases of the 

philosophy of culture are widely analyzed. The socio-philosophical principles of culture speak of the 

objective-subjective nature of social determinism, the need to create a society to a certain extent and to 

cultivate it as a social space for people. 
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XVIII ƏSRDƏ KRIM BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏR SĠSTEMĠNDƏ 

 
Açar sözlər: beynəlxalq münasibətlər, Krım xanlığı, Rusiya, Osmanlı İmperiyası, sərhədlər, sərhəd, 

basqın sistemi. 

Ключевые слова: международные отношения, Крымское ханство, Россия, Османская империя, 

границы, погра-ничье, набеговая система. 

Key words: international relations, the Crimean Khanate, Russia, the Ottoman Empire, border, frontier, 

raiding system. 

 

Bu dövrdə Krımın beynəlxalq münasibətlər sistemində təkamülü Rusiya ilə Osmanlı 

Ġmperiyası arasında yeni "sərhəd nizamı" kontekstində təhlil edilməlidir. 17-ci əsrin son 

rübündə Krım və Osmanlı imperiyalarının əhalisinin əksər hissəsi təĢfiĢ icində idi. Təsadüfü 

deyildi ki, ХVII-ХVIII əsrlər Krım xanlığı tarixində bir dönüĢ nöqtəsi oldu və Krım 

əyanlarını xüsusilə də bəzi Krım xanlarını narahat edən bir dəyiĢiklik dövrü oldu. Məhz buna 

görə də məqalənin mövzusu Krim xanlığının uzunmüddətli və qeyri xaotik basqın sisteminə 

zərbə vuran Rusiya və Osmanlı Ġmperiyasının iĢtirakı ilə bağlanmıĢ beynəlxalq müqavilələrə 

Krım xanlığında müxtəlif reaksiyaların öyrənilməsi ilə sıx bağlıdır. Bundan əlavə, müxtəlif 

milli tarixĢunasların əldə etdiyi nəticələrə baxmayaraq, bu mövzu çoxəsrlik Krım-Osmanlı 

münasibətlərinin tədqiqi tarixində müstəqil bir mövzu kimi elan edilə bilər. Çünki Osmanlı 

Ġmperiyası ilə Krım Xanlığı arasındakı əlaqələr əsrlər boyu dəyiĢməz qalmadı: burada 17-ci 

əsrin son onilliyindən - 18-ci əsrin əvvəllərinə qədər olan hadisələr xüsusi yer tutur. Qeyd et-

mək lazımdır ki, Krım və Osmanlı Ġmperatorluğunun siyasi məqsədlərinin bəzən üst -üstə 

düĢmədiyinə inanan A. A. Novoselski Krım xanlığının təkcə Osmanlıların vassal dövləti de-

yil, həm də öz siyasi ənənəsinə malik bir siyasi qurum olduğunu da düĢünürdü. Buna istina-

dən onun Ģimal əyalətləri ilə "Dərin, müstəqil motivlərinin və qədim bir əlaqələr ənənəsinin" 

mövcudluğunu görə bilərik. Krımın sultanın tabeliyində qalması xanın siyasətində iki ziddiy-

yətli tendensiyanın mövcud olmasına səbəb oldu: birincisi Osmanlı limanı ilə bağlı vassallıq, 

ikincisi - keçmiĢ Qızıl Ordu məkanında hegemonluq iddiası ilə əlaqədar idi. A.A. Novoselski-

nin fkrincə bu ziddiyyət, xanlığın bütün səhra ordularına rəhbərlik edə bilməməsini müəyyən 

etdi və Ģimal qonĢularına xaotik, nizamsız "tatar" basqınlarına səbəb oldu (1, 418-422).  

Osmanlı Ġmperatorluğunun beynəlxalq mövqeyi 1699 -cu ildə onun üçün ağır olan 

Karlovitski sülh müqaviləsinin bağlanmasından sonra əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢdi. 17 -ci 

əsrin ikinci yarısının çoxsaylı müharibələri imperiyanı cox dərin daxili böhrana gətirib 

çıxardı: ölkəyə möhlət lazım idi. Bütün bu müddət "faciə aurasına büründü" (2, s. 60). 

Osmanlı Türklərinin Vyanadan Karlovitskiyə qədər geri çəkilməsindən (1683-1699) keçən 

dövrü izah edən müasir türk tarixçiləri, hətta "Osmanlı dünyası" nın sonu haqqında yazırlar 

(3, s. 43). Bu vəziyyətin yaranması geniĢ ərazi itkiləri ilə yanaĢı Krım xanlığinin da 

maraqlarına toxunan Osmanlı imperatorlugunun sərhəd siyasətində yaranmıĢ yeni hadisələrlə 

əlaqəli olduğu ortaya çıxdı. Həmin vaxt cihad adı ilə iĢıqlandırılan əvvəlki ekspansiyadan 

müdafiyə stategiyasına kecildi, buna iĢarə olan elementlərdən isə sərhəd qalalarının tikintisi, 

danıĢıq prossesləri və dəqiq müəyənləĢdirilmiĢ sərhədlər oldu (4, s. 58). Böyük oyunçuların 

bu cür razılaĢmaları Krımı yalnız Krım xanlarının deyil, həm də onların çoxsaylı vassalarının 

- ilk növbədə Noqay qoĢunlarının davranıĢlarını yeni bir Ģəkildə tənzimləyən Qərbi Avropa 

tipinə görə sərhədlərin yaradılması və saxlanmasına cəlb etdi. Yeni nizam nəticə etibarı ilə, 
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ənənəvi olaraq basqınlarla məĢğul olan Krım Tatar və Noqay əhalisinin, habelə Krım 

Xanlığının elitlərinin xətt üzrə sərhədləri və kəsiĢmələrinə nəzarət mexanizmləri ilə yeni 

beynəlxalq müqavilə sisteminə qarĢı fəal müqavimət göstəmələrinə gətirib cıxartdı. 

Vəziyyətin anlaĢılmaması və Krım xanlığı ilə Osmanlı Ġmperatorluğu arasında 

beynəlxalq siyasətin bir sıra məsələləri və dövlətlərarası münasibətlər mövzusunda artan 

qarĢıdurmalar burdan qaynaqlanır. Buna görə də "Karlovitski sülhünün Ģərtlərindən yaranan 

beynəlxalq münasibətlər, sonsuz qarıĢıqlıq və iğtiĢaĢların yenidən baĢ verdiyi Krım xanlığının 

vəziyyətinə təsirini göstərməkdən çəkinmədi, sonrakı siyasi taleyinə təsir etdi " fikri tam 

ədalətlidir (5, s. 472). 

Tarixi ədəbiyyatlarda XVIII əsr ərzində Osmanlı Ġmperatorluğunun ətrafına "mərkəzdən 

təyin olunanlara, hökmdarlara və xidmətçilərinə meydan oxuyan"ların Karlovitski sülhündən 

sonra Osmanlı Ġmperatorluğunun bölgə əyanlarının yeni Ġstanbul siyasətinə münasibətinin 

dəyiĢdiyini qeyd edirlər. (4, s. 58). XVII əsrin sonunda vergilərin artması səbəbiylə Serbiya, 

Albaniya və Yunanıstanda "xaricdən dəstəklənən üsyanlar baĢladı. Bu hadisələr müsəlman 

əhalisinə də öz təsirini göstərdi. Cəlali üsyanları yenidən baĢladı‖ (3, s. 44). Hökmdarın bu 

Ģəkildə zəifləməsi, Osmanlı məkanında Krım xanlığının əhalisi də daxil olmaqla siyasi 

proseslərin çoxsaylı iĢtirakçılarının diqqətindən yayınmamıĢdır. V.D. Smirnov Ģimal 

qonĢusunun gücünün artmasına əmin olan və indi ―hücumları ilə Krım və türk birləĢmiĢ qüv-

vələrinə qorxu aĢılayan və təkcə Krımın deyil, həm də Ġstanbulun özünün bütövlüyü üçün 

narahat olan‖ (5, s. 466) Krım xanı Səlim Gireyin Korlovitski sülh müqaviləsinin mümkün 

qədər tez baglanılmasinda maraqlı olduğunu xüsusi qeyd edir. 

Lakin Krım əyanlarının qorxu və narahatlıqları bir qədər əvvəl ortaya çıxdı. 1681 -ci 

ildə Baxçasaray sülh müqaviləsi (Baxçisaray sülhü) bağlandıqdan sonra məhz həmin vaxt 

Rusiya ilə Osmanlı Ġmperatorluğu arasında sərhədlərin qurulması məsələsi yetiĢmiĢdi. 

Müqavilə 1681 -ci ilin yanvarında 20 il müddətinə bağlanıldı; Rusiya, Osmanlı Ġmperiyası və 

Krım Xanlığı onun imzalanmasında iĢtirak etmiĢdi. DanıĢıq prosesinin iĢtirakçıları, Krım 

istisna olmaqla, tarixlərində ilk dəfə ortaq sərhəd və burdan qaynaqlanan yeni dövlətlərarası 

problemlər əldə etdilər. Baxçasaray müqaviləsi dərhal ratifikasiya edilməməsinə və orada elan 

olunmuĢ sərhəd münasibətləri prinsipinin sistemli Ģəkildə həyata keçirilməməsinə baxma-

yaraq, yeni bir nizamnamənin qurulmasının ilk "simptomlarından" biri kimi Rusiya və Os-

manlı Ġmperiyası ilə Krım xanlığı arasındakı əlaqələr ücün əhəmiyyətlidir. Baxmayaraq ki, 17 

-ci əsrin sonlarına qədər Rusiya və Türk-Krım idarəciliyi sərhəd bölgələri üzrə daimi nəzarət 

mexanizmi yarada bilməmiĢdilər, Baxçasaray müqaviləsi Krım xanlarının əvvəlki sertifikatla-

rından, həmsərhəd əhalinin tabeciliyini müəyyənləĢdirməklə sərhəd münasibətlərini rəsmiləĢ-

dirmək onun həyat fəaliyyətini tənzimləmək niyyəti ilə fərqlənirdi.  

Osmanlıların ilk dəfə Rusiya ilə ortaq bir sərhəd əldə edərək, "Pereschikovu Çar Ordusu 

tərəfindən qəbul etməmək" kimi öhdəlik goturmələri prinsipial əhəmiyyət kəsb edirdi (6, s. 

613). Sülh müqaviləsi Baxçasarayda imzalanmıĢdı və Xan Murad-Girey danıĢıqlar prosesində 

fəal iĢtirak etmiĢdi. Bəzi ekspertlərin fikrinə görə müqavilə bağlanarkən krimın orada iĢtirakı, 

osmanların bu bölgədə ―özləri üçün hecbir fayda görmədiklərinə görə yenidən öz Ģimal 

sərhədlərini Krım xanlarının yurisdiksiyasına keçirmələrinə‖ delilidir. (7, s. 36). Osmanlıların 

Rusiyaya aid 17 -ci əsrin sonu - 18 -ci əsrin əvvəllərində bağlanmıĢ müqavilələrə riayət 

edilməsini tələb edən yeni siyasəti, digər alimlərin hesab etdiyi kimi, Krım xanlığına qarĢı 

yönəlmiĢdi. Sağ Sahil Ukraynanın Osmanlılar tərəfindən gözlənildiyi kimi xanın deyil, oraya 

tabe bir idarə təĢkil edən Moldova hökmdarı G. Duque-nin nəzarəti altına köçürülməsi əbəs 

yerə deyildi (8, s. 139). 

1681 -ci ildə Baxçasaray müqaviləsindən sonra PolĢa ġərqi Avropa iĢlərində ənənəvi 

Krım vasitəçiliyindən əl çəkir və PolĢanın zəifləyən suverenliyini qorumağa çalıĢaraq Rusiya 

ilə birbaĢa əlaqəyə girməyə baĢlayır. Gireylərin özlərinin də təxminən eyni xarici siyasət 

sektorunu seçəcəkləri maraq doğurur. Bu arada Krım xanları, Sultan sarayının Krım 
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siyasətindən əlavə, Krımla Rusiya arasındakı münasibətlərin də açıq Ģəkildə dəyiĢdiyini aydın 

Ģəkildə anlamağa baĢlayırlar. Moskva diplomatik protokol sahəsində mövqelərini gücləndirdi, 

1685 -ci ildən baĢlayaraq Krıma "xərac" ödəməyi dayandırdı və s. (10, s. 76-77). Amma 1681 

-ci il Baxçasaray müqaviləsinə əsasən, Rusiya Krıma olan köhnə borcunu 3 il ərzində eyni 

vaxtda ödəməyi və sonra hər il xəracı 20 il müddətinə "siyahıya uyğun olaraq" göndərməyi 

öhdəsinə götürdü. Krım ilə Osmanlı Ġmperatorluğunun arasındakı münasibətlərə beynəlxalq 

siyasi proseslərin digər iĢtirakçılarının da siyasəti təsir edirdi. 1684-cü ildə PolĢa-Litva Birliyi 

Krıma hətta Osmanlı Ġmperatorluğundan ayrılmasını təklif etdi Bu və bir çox digər hadisələr 

Krım Xanlığı ilə Osmanlı Ġmperatorluğu arasındakı əlaqələrə təsir göstərməyə bilməzdi, və 

Ġmperatorluğun beynəlxalq mövqeyi, "kafirlər" ilə yeni müqavilələri, yeni sərhədləri və öhdə-

likləri Krımda diqqətlə müĢahidə olunurdu. Yeri gəlmiĢkən, Krımlılar və Osmanlı Türkləri 

Baxçasaray sülh müqaviləsinin Ģərtlərini, o cümlədən torpağı məhv və fəth etməmək Ģərtlərini 

aktiv formada pozurdular. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Krım bəyləri çöllük məkanında sərhədlər qurmaq və demarka-

siya etmək fikrinə etirazlarını bildirərək Baxçasaray müqaviləsini imzalamaqdan imtina etdi-

lər (2, 13). Konstantinopol müqaviləsi bağlandıqdan sonra 1700 -cü ildə Krım zadəganlarının 

xətti sərhədlərin yaradılmasına qarĢı çıxması daha da aydın Ģəkildə müəyyənləĢdi. Görünür, 

elə o vaxtdan bəri sərhəd məsələsi Moskva ilə Ġstanbul arasındakı münasibətlərdə əsas 

məsələlərdən birinə çevrilib. Ġndi tərəflər Krım xanlığı və Zaporojye kimi qurumların iĢtirakı 

olmadan sərhədləri idarə etməyə çalıĢırlar. Rusiyanın Osmanlı Ġmperiyası ilə uğurlu 

mübarizəsi 17 -ci əsrin son onilliyində Azov-Qara dəniz sahillərində əhəmiyyətli bir yer 

tutmağa imkan yaratdı və Krım ilə Ģərq köçəriləri arasında quru yol əlaqəsini kəsdi. 1696 -cı 

ildə Donun ağzını fəth etdikdən sonra "Rusiya xanlığın ərazisini parçaladı, Kuban ordusunu 

və Qərbi Çərkəzi digər Qara dəniz mülklərindən təcrid etdi" (10, s. 71). Göstərilən vaxtdan 

etibarən köçərilərin hərəkəti üçün tranzit dəhlizi cənuba, Kubana keçməyə baĢladı və onların 

Krıma girməsi Kerç Boğazı vasitəsilə mümkün oldu. Osmanlı Ġmperatorluğunun Avropadakı 

ilk ərazi itkilərini sanksiyalaĢdıran Karlovitski sülhünün bağlanmasından sonra, Krım "ərazi 

bütövlüyünü qorumaqda" Türk hakimiyyətindən daha çox asılı oldu və bu da Ulu Porteyə 

xanlığın daxili iĢlərinə qarıĢmaq üçün böyük imkanlar verdi." (14, s. 185). Təsadüfi deyil ki, 

məhz bu dövrdə Ġstanbul və Baxçasarayın arasındakı xarici siyasət məqsədlərinin uyğunsuz-

luqları getdikcə daha cox nəzərə carpır. (5, s. 269). 

18 -ci əsrin əvvəllərində Rusiya və Osmanlı Ġmperiyası birinci dəfə idi, ki ġimali Qara 

dəniz və Qərbi Qafqaz bölgələrindəki torpaqlarını sərhədləĢdirməyə baĢladılar. Buna uyğun 

olaraq sərhədləri dəqiq müəyyənləĢdirmək, toxunulmazlığını təmin etmək və sərhəd cəmiy-

yətlərinin davranıĢlarını yeni dövlətlərarası münasibətlər modelinə uyğunlaĢdırmaq lazım idi. 

Bütün bunlar Mərkəzi-ġərqi Avropada güc balansının dəyiĢməsinin nəticəsi idi və Osmanlı 

Ġmperatorluğunun hərbi-siyasi fəallığının azalması, PolĢa-Litva Birliyinin suverenliyinin 

zəifləməsi və Rusiyanın güclənməsi ilə ĢərtləndirilmiĢdir.  

1700-cü il Konstantinopol sülh müqaviləsi, Rusiya ilə Osmanlı Ġmperatorluğu arasında 

yeni bir münasibət modelinin formalaĢmasına iĢarə oldu. Müqavilənin 5-ci maddəsi hər iki 

tərəfin sərhəd zonasındakı gərginliyi aradan qaldırmaq istəyini ifadə edirdi, 8-ci maddə isə 

böyük dövlət nümayəndələri tərəfindən icazəsiz həyata keçirilən "basqınlar və düĢmənçi-

liklər"ə görə cəza verilməsini nəzərdə tuturdu . Bununla yanaĢı, Krım Xanlığının Rusiya və 

Ukrayna torpaqları üzərində suverenlik iddiaları ləğv edildi, bunu rəhbər tutaraq Krım xərac 

ödəməyi tələb etdi və basqınlar etdi. Beləliklə, Porta Rusiya və PolĢa iĢlərini Krım xanlarının 

imtiyazlarından çıxardı, Rusiya və PolĢa hökumətləri ilə birbaĢa əlaqələr qurdu (1, 128- 129). 

Sərhədlərin sabitləĢməsi nəticəsində Qara dəniz və Volqa Noqaylarının vətəndaĢlığı təsbit 

edildi. Köçərilər icazəsiz köç etmək və vətəndaĢlıq dəyiĢdirmək imkanından məhrum edildi: 

Rusiya və Osmanlı Ġmperiyası bundan sonra qarĢı tərəfin nümayəndələrini qəbul etməyəcək-

lərinə öhtəlik gotürdülər. Buna görə Ukraynalı getman I.S. Mazepa 1701 -ci ildə Krıma qarĢı 
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üsyan etmiĢ Budjak noqaylarına Rusiya vətəndaĢlığının verilməsinə dəstək olmaqdan imtina 

etdi. 1704-cü ilin oktyabrında çay boyunca Kuban bölgəsində Azovda torpaqların 

delimitasiyası baĢ verdi. Bir il sonra, Rusiya-Türkiyə komissiyası, Cənubi Buqun orta axarına, 

Dneprin sağ sahilinə, eləcə də Dneprin sol sahilinə bir sərhəd xətti çəkdi. Demarkasiya iĢləri 

zamanı Kazaklar-Zaporojyelılər və Noqaylar prosesə təbii müqavimət göstərdilər. 

Krım Konstantinopol müqaviləsinin bağlanmasından heç bir fayda görmədi. Əksinə, 

iğtiĢaĢlar yerli əhalinin müxtəlif qruplarını bürümüĢdü, narazılıqları Krım xanlarının 

gözündən qaça bilməzdi. Sultan Divanının 1700-cü ildə Konstantinopol müqaviləsinin icrası 

ilə bağlı hərəkətləri, Krımda ciddi narazılığa səbəb oldu. Nuradın Qazi-Girey və II Xan 

Dövlət-Girey üsyan qaldırdı. (18, a 275-279). Bu üsyanlarla Osmanlı Ġmperatorluğunun yeni 

sərhəd siyasəti arasındakı, Krım maraqlarına zərbə vuran əlaqə bəllidir: basqın etmək ücün 

imkanların məhdudlaĢması Krım hökmdarlarını çox narahat edirdi. Krım xanlığının 

ərazisindən edilən basqınlar təkcə quldurluq deyil, həm də daxili siyasi Ģərtiliyə malik 

olduğundan, onların azalması və ya dayandırılması xan hakimiyyətinin nüfuzunu sarsıda 

bilərdi.Üstəlik, 17-ci əsrin sonunda Krım, Osmanlı hakimiyyətinə tabe olmağa çalıĢan Budjak 

və Ackerman nogayları arasında nüfuzunu itirməyə baĢladı.Elə həmin noqaylar, Konstantino-

pol müqaviləsinin Ģərtlərinə mənfi reaksiaya verərək, üsyankar Qazi-Gireyin baĢçılığı altında 

PolĢa torpaqlarının sakinlərinə quldur xarakterli basqınlar edirdilər, "qənimətləri qaytarmaları 

tələb olunan təqdirdə tapilmaması ücün xəlvət yerlərdə gizlədirdilər‖ (5, 474). 1701-ci ildə II 

Xan Dövlət-Girey Gazi-Gireyin üsyanını yatırdı, və tezliklə özü də sultanın hakimiyyətinə 

qarĢı çıxdığı və Moskva ilə münasibətləri gərginləĢdirməyə cəhd etdiyi üçün taxtdan salındı.  

Beləliklə, XVII əsrin son rübü XVIII-ci əsrin əvvəllərində Krım xanlığının tarixində baĢ 

vermiĢ bir çox əlamətdar hadisələr sülalə və yerli əhalinin gözündə krım-tatar dövlətinin 

taleyini dəyiĢmək təhlükəsi yaradan yeni ―tarixi çağırıĢlar‖a səbəb oldu. XVII-XVIII əsrin 

sonlarında bu cür çağrıĢlar arasında ġimali Azov və ġimali Qara dəniz bölgələrində yeni 

sərhəd konfiqurasiyası xüsusi yer tuturdu. Onun yaranması, Avropa dövlətləri və Rusiya ilə 

müqavilələr sisteminə fəal Ģəkildə daxil olan Osmanlı Ġmperiyasının əhəmiyyətli dərəcədə 

dəyiĢmiĢ beynəlxalq mövqeyinin nəticəsi idi. Krım salnaməçisi Seyid-Məhəmməd-Riza qeyd 

edirdi ki, o vaxtdan "Krım sakinləri dövrün hadisələrinə qorxu və intizar qapılarından 

baxmağa baĢladılar.‖(5, 473). Krım xanlığı Azovun ruslar tərəfindən mümkün fəthindən ciddi 

Ģəkildə narahat idi və bu, təkcə Osmanlının bölgədəki hökmranlığına deyil, həm də öz 

təhlükəsizliyinə maneə yaradırdı. Kuban Noqayları, 1696 -cı ilin iyulunda Osmanlı Azovun 

süqutu xəbərini, az qala fəlakət kimi qəbul etdilər, eyni ildə ailələri və mülkləri ilə birlikdə 

Krıma və Çərkəzə köçdülər. Etiraf etmək lazımdır ki, Krım zadəganlarının ―türklər tərəfindən 

tamamilə məhv ediləcəyi‖ qorxusu bütövlükdə dövr ücün xarakterikdir Yeni sərhədlər, 

tatarlar və noqaylar üçün yeni sərhəd vəziyyəti, Krım-Osmanlı münasibətləri tarixində yeni 

mərhələ, Krım xanlığının daxili və xarici siyasətinə müəyyən təsir göstərmiĢ, əhalisi arasında 

taleyi ilə bağlı yeni təhlukə və qorxular doğurmuĢdur. 

XVIII əsrdə Krımın beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyi, Krım xanlığında baĢ 

verənlərə qarĢı belə münasibətin çoxsaylı formaları, eləcə də onun ağası olan Osmanlı 

Ġmperyasına münasibətinin yeni aspektləri olduqca aktual bir mövzudur və hələ tarixçilər 

tərəfindən öyrənilməlidir. 
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 Э.М.Пашаева 

Крым в системе международных отношений в XVIII в. 

Резюме 

 

Анализируются крымско-османские отношения рубежа XVII—XVIII вв., изменившиеся 

под влиянием новых факторов международной политики. Для их установления изучены 

события внешней политики Османской империи и Крымского ханства указанного периода, а 

также новые договоры международного характера. Выявлены реакции разных групп населения 

Крымского ханства на эти договоры, которые отрицательно сказались на набеговой системе 

кочевников. XVII и XVIII века стали временем перемен в истории Крымского ханства. 

Константинопольский мирный договор 1700 г. упразднил претензии Крымского ханства на 

суверенитет над русскими и украинскими землями. В конце XVIII века новая конфигурация 

границ заняла особое место в Северном Приазовье и Северном Причерноморье. Крымское 

ханство заняло новую позицию в системе договоров с европейскими странами и Россией. 

 

 E.M.Pashayeva 

Crimea in the system of international relations in the 18
th

 century 

Summary 

 

The 17th and 18th centuries became a time of changes in the history of the Crimean Khanate. 

The Constantinople Peace Treaty of 1700 abolished the claims of the Crimean Khanate to sovereignty 

over the Russian and Ukrainian lands. At the end of the 18th century, a new border configuration took 

a special place in the Northern Azov and Northern Black Sea regions. The Crimean Khanate took a 

new position in the system of agreements with European countries and Russia. The article analyzes the 

Crimean-Ottoman relations of XVII-XVIII centuries, changed under the influence of new factors of 

international politics. The events establishing foreign policy of the Ottoman Empire and Crimean 

Khanate of this period, as well as new contracts of an international character were considered. In the 

article the author revealed the reaction of different groups of the Crimean Khanate to those 

agreements, which had negative impact on the raiding nomads' system. 
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SƏYAHƏT MARġRUTLARININ ĠZLƏNMƏSĠ ÜÇÜN ĠġLƏDĠLƏN  

ĠNFORMASĠYA-KOMMUNĠKASĠYA TEXNOLOGĠYALARI 

 
Açar sözlər: texnologiya, proqnoz, səyahət, marşrut, ticarət 
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Müasir turizm sənayesi son illərdə yeni kompüter texnologiyalarının tətbiqi ilə əlaqədar 

çox əhəmiyyətli dəyiĢikliklərə məruz qalmıĢdır. Müasir informasiya texnologiyalarından 

istifadə etmədən hər hansı bir Ģirkətin turizm biznesi bazarında uğurlu fəaliyyəti, demək olar 

ki, mümkün deyildir. Turizm məhsulunun iĢlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi texnolo-

giyasının spesifikliyi nəqliyyat vasitələrinin mövcudluğu və turistlərin yerləĢdirilməsi imkan-

ları haqqında ən qısa müddətdə məlumat verən, yerlərin tez bron edilməsini və bron edilmə-

sini təmin edən, eləcə də turizmin avtomatlaĢdırılmasını təmin edən sistemləri tələb edir.  

Turizmdə informasiyanın emalı və ötürülməsi üçün müasir kompüter texnologiyaların-

dan geniĢ istifadə olunsa, buna nail olmaq mümkündür. Turizm sənayesi o qədər çoxĢaxəlidir 

ki, o, ayrıca turizm Ģirkətinin və ya mehmanxananın iĢini avtomatlaĢdıran xüsusi proqram 

vasitələrinin iĢlənib hazırlanmasından tutmuĢ qlobal kompüter Ģəbəkələrinin istifadəsinə 

qədər müxtəlif informasiya texnologiyalarından istifadəni tələb edir.  

Hazırda turizm məhsulunun formalaĢması nəqliyyatda biletlərin tez və rahat bronlaĢ-

dırılmasını, mehmanxanalarda yerlərin bron edilməsini, avtomobillərin kirayəsini, valyuta 

mübadiləsini, əyləncə üçün biletlərin sifariĢini təmin edən qlobal paylama sistemlərindən 

(Global Distribution System) istifadəni nəzərdə tutur. Turizm sənayesində kompüter 

rezervasiya sistemləri, elektron poçt, teleks və elektron qəzetlərin imkanlarını özündə 

birləĢdirən videomətn də geniĢ yayılmıĢdır. Böyük Britaniyada səyahət agentliklərinin 

təxminən 90%-i British Telecom tərəfindən idarə olunan Prestel vizual məlumat sistemindən 

istifadə edir. Bu sistem turizm və səyahət haqqında məlumatları, həmçinin turoperatorların, 

dəmiryol xətlərinin, bərələrin, otellərin və aviaĢirkətlərin istehlakçıların asanlıqla əldə edə 

biləcəyi təklifləri ehtiva edir. Bütün bu sahələr üzrə ən son xəbərlər və dəyiĢikliklər də 

mütəmadi olaraq sistemə daxil edilir. Prestel sisteminin əsas komponentləri displey 

funksiyasını yerinə yetirən televizor, məlumatların daxil edilməsi üçün klaviatura və turizm 

agentliyinə telefon xətlərini keçərək mərkəzi kompüterlə əlaqə saxlamağa imkan verən 

adapterdir. Minitel sisteminin tətbiq olunduğu Fransada da videomətn texnologiyası geniĢ 

vüsət alır. Eyni zamanda ABġ-da videomətndən istifadə məhduddur (5). Ġqtisadiyyatın ən 

dinamik sektorlarından biri olan turizm biznesi yüksək dərəcədə zəngin informasiya sənaye-

sidir. BaĢqa sözlə desək, aktual məlumatların toplanması, saxlanması, emalı və ötürülməsi hər 

bir turizm müəssisəsinin fəaliyyəti üçün ən vacib və zəruri Ģərtdir. Ġqtisadiyyatın bəzi 

sahələrində biznesin uğuru bilavasitə məlumatın ötürülməsi və mübadiləsinin sürətindən, 

onun aktuallığından, qəbulunun vaxtından, adekvatlığından və tamlığından asılıdır. Bu 

baxımdan turizm biznesinin uğurlu inkiĢafı həm turizm məhsulunun yaradılması, həm də 

onun xidmət bazarına çıxarılması sahəsində ən son texnologiyalardan geniĢ istifadəni nəzərdə 

tutur. Müasir kompüter texnologiyaları turizm biznesi sferasına fəal Ģəkildə daxil edilir və 

onların tətbiqi hər hansı bir turizm müəssisəsinin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasının vacib 
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Ģərtinə çevrilir. Turizm sənayesi ayrı bir səyahət Ģirkətini idarə etmək üçün xüsusi proqram 

məhsullarından tutmuĢ qlobal kompüter Ģəbəkələrinin istifadəsinə qədər bütün müxtəlif 

kompüter texnologiyalarından istifadə etməyə imkan verir.  

Hazırda xarici turizm müəssisələrinin 98%-i bronlaĢdırma sistemlərindən istifadə edir. 

Dünya bazarı, əsasən, Amadeus, Galileo Worldspan kimi qlobal rezervasiya sistemləri ilə 

təmsil olunur. Amadeus kompüter bron sistemi dünya bazarında 1993-cü ildən fəaliyyət 

göstərir və hazırda sistemdən istifadə edən 600-dən çox turizm agentliyi fəaliyyət göstərir. (4)  

Turizmdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin əsas istiqamətlərindən biri multi-

media texnologiyalarının, xüsusən də, kataloq və kataloqların tətbiqidir. Hazırda turist 

bələdçiləri və kataloqları kitab Ģəklində, videokasetlərdə, CD-ROM lazer disklərində və 

internetdə nəĢr olunur.  

Elektron kataloqlar sizə təklif olunan marĢrutlar üzrə virtual səyahət etmək, bu 

marĢrutlara aktiv rejimdə baxmaq, ölkə, marĢrut boyu obyektlər, mehmanxanalar, düĢərgələr, 

motellər və digər yerləĢdirmə obyektləri haqqında məlumat almaq, güzəĢtlər sistemi ilə tanıĢ 

olmaq imkanı verir. Bundan əlavə, bu kataloqlarda adətən turist sənədlərin verilməsi 

qaydaları, turist rəsmiyyətləri, ekstremal vəziyyətlərdə turist davranıĢı modelləri və s. müĢtəri 

tur proqramını planlaĢdıra, onu verilmiĢ optimal parametrlərə (qiymət, fayda sistemi, 

nəqliyyat sistemi, mövsüm və s.) uyğun seçə bilər. Multimedia texnologiyalarından istifadə 

potensial müĢtərini onu maraqlandıran istənilən tur haqqında operativ məlumatla təmin edir 

və bununla da uyğun turist məhsulunu tez və dəqiq seçməyə imkan verir.  

Eyni zamanda turoperator (səyahət agenti) zərurət yarandıqda bu tura dəyiĢikliklər 

etmək və ya yeni eksklüziv tur formalaĢdırmaq, rezervasiya etmək və onlayn rejimdə 

yaradılmıĢ turizm xidmətini turistə satmaq imkanına malikdir. (2) 

Turizm biznesində menecment sahəsində də köklü dəyiĢikliklər baĢ verib. Turizm səna-

yesinin hazırkı inkiĢaf səviyyəsi və bu sahədə Ģiddətli rəqabət turizm agentliklərinin informa-

siya sistemlərinə xüsusi əhəmiyyət verir. Bu sistemlərin funksionallığı turlar, mehmanxanalar, 

müĢtərilər, ərizələrin statusu haqqında məlumatların daxil edilməsini, redaktə edilməsini və 

saxlanmasını təmin etməli, müxtəlif sənədlər Ģəklində məlumatların çıxarılmasını təmin 

etməlidir: anketlər, vauçerlər, turistlərin siyahıları, təsvirlər, turlar, otellər, valyuta məzənnəsi, 

endirimlər nəzərə alınmaqla turların dəyərini hesablamaq, turların ödəniĢinə nəzarət etmək, 

maliyyə hesabatlarını yaratmaq, ixrac-idxal məlumatlarını digər proqram məhsullarına (Word, 

Excel, mühasibat proqramları) köçürmək və digər xüsusiyyətlər.  

Bu sistemlər nəinki hesablamalar və sənədlərin formalaĢdırılması prosesini sürətləndirir, 

həm də müĢtərilərin çatdırılması, yaĢayıĢ yeri və s. qiymətləri üçün ən yaxĢı variantı seçməklə 

xidmətlərin (turpaket) dəyərini azalda bilər. Turizm ofisinin avtomatlaĢdırılması üçün unikal 

məlumat sistemi kifayət qədər bahalıdır və hazırda buna xüsusi ehtiyac yoxdur, çünki bir sıra 

yaxĢı qurulmuĢ proqram məhsulları mövcuddur. 

Turizm firmalarının avtomatlaĢdırılması ilə yanaĢı, mehmanxana, restoran və digər 

turizm biznes müəssisələrinin fəaliyyətinin avtomatlaĢdırılması üçün proqramların oxĢar 

inkiĢafı davam edir. Bu sahədə informasiya sistemlərindən istifadə idarəetmədə əhəmiyyətli 

dəyiĢikliklərə gətirib çıxarır, həmçinin xidmətin keyfiyyətini artırır. Multimedia texnologi-

yalarının yaranması sosial-mədəni xidmətlər və turizm sahəsində sürətli tətbiq tapdı. 

Multimedia kompüterinin əsas xüsusiyyəti əlavə qurğuların, məsələn CD-ROM aparatlarının, 

səs kartının, dinamiklərin, 3D sürətləndiricinin və s. olmasıdır. Hazırda bazarda əksər 

kompüterlər multimediadır və bu qurğular standarta daxildir. Multimedia texnologiyası səs və 

video faylları ilə iĢləmək imkanı verir ki, bu da sosial-mədəni xidmətlər və turizm sahəsində 

kompüter texnologiyalarından istifadənin yeni sahələrini açır, xüsusən də, muzeylərə və 

səyahətlərə virtual ekskursiyaların inkiĢaf etdirilməsi. (3)  

Son zamanlar informasiya xidmətləri və məhsulları bazarının əhəmiyyətli dərəcədə 

geniĢlənməsinə baxmayaraq dövlət orqanlarının, sahibkarlıq subyektlərinin və vətəndaĢların 
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informasiya təminatı aĢağı səviyyədə qalır. Ġnformasiya əldə etmək imkanı, bir qayda olaraq, 

onun Ģöbə mənsubiyyəti ilə məhdudlaĢır və çox vaxt istehlakçının rəsmi mövqeyi və sosial 

statusu ilə müəyyən edilir. Coğrafi baxımdan uzaq informasiya resurslarına çıxıĢ problemi 

həllini tapmayıb. Əhalinin əksəriyyəti informasiyanı ənənəvi yolla – çap, radio, televiziya 

vasitəsilə alırlar.  

Ġnformasiya və telekommunikasiya sistemləri, əsasən, dövlət orqanlarının maraqlarına 

uyğun fəaliyyət göstərir və bir qayda olaraq parçalanmıĢdır. Bu vəziyyət iĢin təkrarlanmasına, 

ilkin məlumatların artıqlığına, sistemlərin iĢlənməsi və istismarı xərclərinin artmasına səbəb 

olur. Bundan əlavə, qeyd edildiyi kimi, departamentlərin bölünməsi informasiya mübadiləsini 

və ona çıxıĢı çətinləĢdirir. (2)  

Subyektin bütövlüyünün, ardıcıllığının əsas amili onun təsərrüfat fəaliyyətinin təzahürü-

dür. Ġqtisadi məkanın subyektlərinin sosial-iqtisadi, ictimai və informasiya münasibətlərinin 

məcmusu Ģəklində fəaliyyət göstərən informasiya məkanı onların ictimai münasibətlərə cəlb 

olunmasının ölçüsüdür. Ġnformasiya məkanının inkiĢafının ikinci meyarı həm subyekt 

daxilində, həm də xarici mühitlə qarĢılıqlı əlaqədə baĢ verən qarĢılıqlı əlaqəli inteqrasiya və 

diferensiallaĢma prosesləri Ģəklində özünü göstərən ünsiyyətdir. Ġqtisadi məkanda zaman 

vahidinə düĢən subyektlərin qarĢılıqlı əlaqələrinin sayında davamlı artım olması və bu 

qarĢılıqlı əlaqə haqqında məlumatların informasiya məkanında artan həcmdə çoxaldılması və 

təkrarlanması ilə əlaqədar olaraq birini vurğulamaq məntiqlidir.  

Beləliklə, turizm sahəsində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadəni 

öyrənərək belə qənaətə gəlmək olar ki, kompüterləĢmə və informasiyalaĢdırmanın geniĢ 

yayıldığı günümüzdə xaricdəki bütün turizm Ģirkətləri və agentlikləri, müəssisə və firmaları 

və müəssisələrinin böyük əksəriyyəti beynəlxalq kompüterlərdən istifadə edirlər.  

Vahid regional informasiya turizm məkanının yaradılması, Ģübhəsiz ki, təkcə ayrı-ayrı 

turizm müəssisələri üçün deyil, ümumilikdə turizm sənayesinin inkiĢafına təsir göstərərək 

regionda turizmin cəlbediciliyinin artmasına töhfə verə bilər. 
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Информационно-коммуникационные технологии, используемые  

для отслеживания маршрутов путешествий 

Резюме 

 

Электронная коммерция растет с падением стоимости информационного и коммуника-

ционного оборудования, включая плату за связь, и увеличением числа пользователей Интерне-

та. Хотя электронная коммерция освобождает продавцов от необходимости хранить товары и 

избавляет покупателей от необходимости посещать магазин, она требует, чтобы продавец 
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доставил товар покупателю. Это привело к тому, что некоторые утверждают, что электронная 

коммерция увеличит автомобильные перевозки и усугубит заторы на городских дорогах. 

Исследования влияния ИКТ на пассажирские и грузовые перевозки проводятся уже 

некоторое время4, но недавний быстрый рост электронной коммерции, компьютеризация 

перевозчиков и тенденции в электронном правительстве потребовали создания новой 

аналитической основы. Этот документ обеспечивает основу для анализа влияния ИКТ на 

автомобильные перевозки с точки зрения торговли, логистики и управления парком, а также 

предлагает гипотетические механизмы воздействия. 

 

S.R.Garayeva 

Information and communication technologies used to track travel routes 

Summary 

 

E-commerce is growing with the fall in the cost of information and communication equipment, 

including communication fees, and the increase in the number of Internet users. Although e-commerce 

frees sellers from the need to store and keeps buyers from having to visit the store, it requires the seller 

to deliver the goods to the buyer. This has led some to claim that e-commerce will increase road 

freight and worsen traffic congestion on city roads. 

Research on the impact of ICTs on passenger and freight transport has been around for some 

time4, but recent rapid growth in e-commerce, computerization of trucking providers, and trends in e-

government have necessitated the creation of a new analytical framework. This document provides a 

framework for the analysis of the impact of ICT on road freight in terms of trade, logistics and fleet 

management, and offers hypothetical mechanisms of impact. 
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GiriĢ. Turizm sektorunun inkiĢafı iqtisadiyyata yüksək gəlir gətirir. Ġqtisadiyyatın 

inkiĢafı konsepsiyasına təsir etməsini nəzərə alan Azərbaycan Respublikasında da turizm 

sektoruna xüsusi önəm verilir, müəyyən metodoloji vəsaitlərdən istifadə vasitəsilə inkiĢafı 

dəstəkləyən strateji xəritələr tətbiq edilir. Azərbaycan kurort zonaları, muzeylər, parklar, dağ 

turizmi və mədəni turizm üçün ideal ölkədir. Xüsusilə, paytaxt Bakı turistlərin diqqətini cəlb 

edir. Bundan əlavə, Gəncə, Quba, ġəki, Qobustan və Nabran Ģəhərləri də turizmin intensiv 

olduğu Ģəhərlərdir. (7) Müstəqillik əldə edildikdən sonra ölkəmizdə turizmin inkiĢafına 

yetirilən diqqət nəticəsində yerləĢdirmə müəssisələrinin təĢkilinə, sayının artırılmasına və 

müəyyən dövlətlərin bu sahədə olan təcrübələrinə nəzər yetirilməsinə baĢlandı.  

Azərbaycan turizm sənayesində yerləĢdirmə müəssisələri. Azərbaycanda qeyri-neft 

sektorunun inkiĢafı istiqamətlərindən biri də ölkəmiz üçün əsas sahə olan turizmdə inqilabi 

dəyiĢikliklərin meydana çıxarılmasıdır. Ölkədə yerləĢdirmə müəssisələri, əsasən, paytaxt Bakı 

Ģəhəri və onun ətrafında yerləĢir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin respublikamızın 

iqtisadiyyatını inkiĢafetdirməsi nəticəsində turizm yerləĢdirmə müəssisələrinin artmasına 

səbəb olub və 2006-cı ildən etibarən yerləĢdirmə müəssisələrinin sayı durmadan artıb. 

Son illər Azərbaycanda və dünyada fəaliyyət göstərən otel Ģəbəkələri silsiləvi formada 

Bakı və onun ətrafında 4-5 ulduzlu otellər açır. ĠnkiĢaf edən turizm biznes və turizm həcmi ilə 

yanaĢı, yerləĢdirmə müəssisələrinin sayında da mühüm dəyiĢiklik nəzərə çarpır (1. s, 32).  

2015-ci ildə Azərbaycanda yerləĢdirmə müəssisələrinin sayı 536 idisə, 2020-ci ildə bu 

rəqəm 655-ya yüksəlib. Müəssisələrin sayının artmasının ən mühüm səbəbi BTC boru kəməri 

ilə dünyaya açılan Azərbaycan nefti və təbii qazının ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsir göstər-

məsi və iqtisadiyyatın artım sürətini tutmasına imkan verməsi idi. YerləĢdirmə 

müəssisələrinin əksəriyyəti özəl mülkiyyətdədir və 2015-ci ildən sonra xarici investisiyaların 

sayı azalıb. Belə ki, artım özəl mülkiyyətdə olmuĢ, dövlət nəzdində olan yerləĢdirmə 

müəssisələrinin sayı sabit qalmıĢ və bu say 33-ə bərabərdir. Xüsusi mülkiyyətdə olanların sayı 

isə 604-ə bərabərdir. (5).  

YerləĢdirmə müəssisələrinin ümumi çarpayı tutumu 2015-cı ildə 37278 ədəd olsa da, 

2020-ci ildə bu rəqəm 50687-ə yüksəlib. YerləĢdirmə müəssisələri təhsil, ziyarət və turizm biz-

nesi formasında seqmentləĢdirməyə və keyfiyyətli xidmət göstərməyə meyilliliyi artırmıĢdılar.  

Azərbaycanda olan istirahət mərkəzlərinin təĢkili məsələlərinə də baxmaq lazımdır. 

MəĢhur ġəki Spa “Marxal” müasir standartlara cavab verən istirahət kompleksdir. 

Qədim ġəki Ģəhəri yaxınlığında, Böyük Qafqazın cənub-qərb yamaclarında, dəniz səviyyəsin-

dən 1080 metr yüksəklikdə tikilmiĢdir. 30 hektar ərazisi olan kompleks yeddi mərtəbəli otel 
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binası, SPA mərkəzi, 31 villa tipli kottec, restoranlar Ģəbəkəsi və bir neçə əyləncə mərkəzlə-

rindən ibarətdir. (6) Kompleksin yerləĢdirmə imkanı 600 nəfərə bərabərdir, bunlardan 390 nə-

fəri mehmanxana otaqlarında, 210 nəfəri isə kotteclərdə yerləĢdirilir. Standard Room, 

Standard King Balcony, Standard Twin Balcony, Standard Triple, Deluxe Suite, Corner Suite, 

Couple Villa, Standard Villa, Medium Size Villa, Big Size Villa tipli otaqlar müĢtərilərə təklif 

olunur.  

Kompleks daxilində tursitləri Ġpək Restoranı, Nuxa restoranı, Lobbi Bar, Göl Kafe tipli 

qida və içki ilə təmin edən müəssisələr fəaliyyət göstərir.  

Kungut Hotel-Restaurant ġəkidən Ģimal-Ģərqdə, Ģəhər mərkəzindən 24 km aralıda, 

Bakıdan ġəkiyə gedən yolun düz üzərində tikilmiĢdir. Dəniz səviyyəsindən 1200 metr 

yüksəklikdə yerləĢən hoteldə qonaqların istirahəti təmin etmək məqsədilə hər cür Ģərait 

yaradılmıĢdır. Ġstirahət insan sağlamlığının təməl Ģərtlərdən biri olduğu üçün Kungut Hotel & 

Resort qonaqların gündəlik təlaĢdan uzaqda dincəlmələri üçün ideal Ģərait yaradır. Hotel 

əlveriĢli coğrafi mövqeyə malikdir. Hotel, belə ki, Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanından cəmi 

78 km məsafədədir (maksimum 1 saat). Həmçinin də hotelə hava limanından və əksinə 

transfer təklif edilir. (6) 

Kungut Hotel & Resort-da mükəmməl istirahət üçün nəzərdə tutulan hər Ģey 

mövcuddur: müasir infrastruktur, gözəl dağ mənzərəli rahat otaqlar, müstəsna xidmət. Bu 

məkanı seçməklə yaddaĢınızdan heç vaxt silinməyəcək bayramın dadını çıxaracaqsınız. Heç 

bir qonaq hotelin ətrafının mənzərəsinə biganə qala bilməz. Unikal mənzərə, zəngin 

mədəniyyət və müxtəlif tarixi yerlər hər ay böyük turist axınını özünə cəlb edir.  

Türkiyə turizm sənayesi dünyanın inkiĢaf etmiĢ turizm sənayelərindən biridir. Belə ki, 

bu turizm sənayesi ölkəmiz üçün həddindən artıq əhəmiyyətlidir, çünki digər sənaye 

sahələrində olduğu kimi turizm sahəsində də Türkiyə təcrübəsindən yararlanmaq mümkündür. 

Bunun üçün Türkiyənin turizm destinasiyaları və orada yerləĢən turizm mərkəzlərinə nəzər 

yetirmək lazımdır. 

Venezia Palace Otel. Antalya Aksuda 35.000 kvadratmetr sahədə qurulan obyekt 1300 

nəfərlik yataq tutumuna malikdir. 2003-cü ildə açılan Venezia Sarayının mövzusu kanallar və 

saraylar Ģəhəri olan Venesiyadır. Bundan əlavə kanalları və memarlığı ilə qonaqlara Ve-

nesiyada istirahət etmə təcrübəsi təklif edilir. Bundan baĢqa qonaqlara oteldə pulsuz aĢpazlıq 

kursu verilir və bal ayına gələnlərə qondollarla hovuzda gəzmək imkanı təqdim olunur.(1) 

Titanic Beach Lara Hotel. Titanic Beach Lara Hotel Titanic Hotel 2003-cü ildə 

Antalya Larada xidmət göstərməyə baĢladı. Hotelin mövzusu aysberqə çırpılan və 

sərniĢinlərlə birlikdə su altında qalan Titanikdir. Körpüdə dayanmıĢ gəmi görüntüsünü 

vermək üçün hotelin üç tərəfi altı min kvadratmetrlik hovuzla əhatə olunub. Hotelin açıq hava 

mövzusu interyerdə də öz əksini tapıb. Otaqlar və dəhlizlər gəmi kabinləri kimi dizayn edilib, 

ümumi yerlərdə dəniz materiallarından istifadə olunub. Hotelin tətbiq etdiyi mövzu, təklif 

olunan xidmətlərdən tutmuĢ personalın geyiminə qədər hər detalda öz əksini tapır. (1) 

Nəticə. Hazırda Azərbaycanın mehmanxana sənayesində yeni, yüksək keyfiyyətli hotellə-

rin sayı artır. Bu mehmanxanaların çoxu xarici Ģirkətlərlə birgə yaradılıb. Həmin müəssisələr 

müĢtərilərinə standart xidmət texnologiyası təklif edirlər. Onlar digər hotellərlə rəqabət apar-

malıdırlar. Adi hotellərdən fərqli olaraq prestijli qonaqlar Avropa standartlarına cavab verən 

yeni hotellərə üstünlük verirlər. MüĢtərilərin cəlb edilməsi üçün Türkiyə təcrübəsindən istifadə 

etmək lazımdır, əvvəldə qeyd olunan xüsusi tematik hotellərin yaradılması buna misal ola bilər. 

Yalnız öz qonaqlarına üstün xidmət təklif edən hotellər rəqabət apara biləcəklər. Hotel 

idarəçiliyində vahid model yoxdur, lakin bütün hotellərdə istifadə olunan ümumi nümunələr 

və elementlər vardır. Hotellər rəqabətədavamlı olmaq üçün sadə və uyğunlaĢa bilən idarəetmə 

üsullarından istifadə etməlidirlər.  

Hotel sənayesinin inkiĢafı həm də ölkənin iĢsizlik problemini həll etmək üçün çox 

vacibdir. Hotelin uğurlu fəaliyyəti üçün insan resursları vaciblik sıralamasında arasında ilk 
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yerlərdən birini tutur. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, hotellərin ərsəyə gətirilməsi fəaliyyəti 

həddindən artıq resurs tələb edir və bu danılmaz formada baha baĢa gəlir. Nəticə etibarı ilə 

xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, həmin müəssisələrin idarə olunması bu sahədə təcrübəli olan 

mütəxəssislərə həvalə edilməlidir. Türkiyənin qonaqpərvərlik və məĢğulluq, xüsusən də, 

turizm sahəsində təcrübəsini Azərbaycanda tətbiq etmək mümkündür. Azərbaycanda 

Türkiyədə olduğu kimi təbii resursların çoxunu əlçatan etmək üçün kifayət qədər komplekslər 

olmasa da, bu yerlər təkcə yüksək səviyyəli turistlər üçün deyil, həm də müxtəlif növ 

səyahətçilər üçün əlveriĢlidir. Bütün səfərlər, yeni istirahət kompleksi tikmək, istirahət 

mərkəzi, çimərliyi təmiz və sağlam saxlamaq üçün onu idarə etmək vacibdir. Bu bölgədə 

qardaĢ Türkiyə dövlətinin təcrübəsinə nəzər yetirsək, görmək mümkündür ki, dəniz turizmi və 

dənizlərin ətrafında istirahət komplekslərinin yaradılması çox diqqət yetirilməli bir sahədir. 

Məsələn, əraziyə gələnlər təkcə çimərlikdən istifadə etmirlər, həm də gecələr hoteldə və ya 

hosteldə yatırlar. Kurortdan və bir çox digər xidmətlərdən istifadə edirlər ki, bu da turistlərin 

istirahətin özlərinə olan faydasını qoruyarkən daha çox pul xərcləmələrinə səbəb olur.  
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О.А.Гаразаде 

Организация комплексов отдыха в Азербайджане и опыт Турции 

Резюме 

 

Азербайджанская Республика является одной из развивающихся стран в сфере туризма с 

ее природными ресурсами и древней историей. Древние торговые пути и транзитные проекты 

возвестили об Азербайджане миру. По этой причине организация и реализация туристических 

предприятий продолжаются для развития туризма. Использование опыта других стран и 

системный подход к этим практикам приводит к развитию таких предприятий. При рассмотре-

нии сходства наших национальных традиций и культуры целесообразнее обратиться к опыту 

Турции, одной из развивающихся стран в сфере туризма. 

 

O.A.Garazada 

Organization of recreation complexes in Azerbaijan and ihe experience of Turkey 

Summary 

 

The Republic of Azerbaijan is one of the developing countries in the tourism sector with its 

natural resources and ancient history. Ancient trade routes and transit projects announced Azerbaijan 

to the world. For this reason, the organization and implementation of tourism enterprises continue for 

the development of tourism. The use of the experience of other countries and a systematic approach to 

these practices leads to the development of such enterprises. Looking at the similarities of our national 

traditions and culture, it is more expedient to look at the experience of Turkey, one of the developing 

countries in the field of tourism.  
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Dünya xalqları arasında öz qədim milli-mənəvi dəyərləri ilə tanınan Azərbaycan xalqı 

yaĢatdığı və təbliğ etdiyi bəĢəri ideyaları, adət-ənənələri, milli xüsusiyyətləri ilə dünya mədəni 

irsində özünəməxsus yer tutmağı bacarmıĢdır. Uzun illər aparılan tədqiqatlar, araĢdırmalar 

qədim köklərə malik Azərbaycanın bir çox adət-ənənəsini əsrlər boyu qoruyub saxladığını üzə 

çıxarır. Azərbaycanın milli dəyərləri min illər əvvəl formalaĢan, bu günədək, demək olar ki, 

dəyiĢilməyən, itirilməyən dəyərlərdir. Bu dəyərlər vahid xalq olaraq formalaĢmağımızda da 

əhəmiyyətli rola malik olmuĢdur. 

Milli-mənəvi dəyərlər və azərbaycançılıq bizim hər birimiz üçün qiymətli və müqəddəs 

amillərdəndir. Bu amillər milli ruhun, milli Ģüurun simvolu olaraq tarixi yaddaĢın funda-

mental prinsipləri asasında formalaĢıb. Xalqımız əsrlər boyu qoruduğu, bəzən əlindən alın-

mağa çalıĢılan adətləri bu günədək gətirib çıxara bilib. Bu, milli özünüdərkin formalaĢmasına 

böyük kömək edib. Düzdür, tarix boyu bu sərvətimizə göz dikən yadellilər olub, amma bir 

millətin dəyəri onun qanında, genetikasındadır, o səbəbdən də milli-mənəvi dəyərlərimizi 

bizdən almaq cəhdləri həmiĢə boĢa çıxıb. 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdıĢı ilə gənc dövlətin siyasi 

və iqtisadi əsaslarını yaratmaqla yanaĢı Azərbaycan xalqının milli-mənəvi irsini ehtiva edən 

ideyanın – azərbaycançılığın təĢəkkül və inkiĢafına müstəsna yer ayırdı. Ümummilli liderin 

milli ideologiyanın ən mühüm istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirdiyi milli-mənəvi 

dəyərlər özü də mürəkkəb daxili struktura malikdir. Ümummilli lider, əsasən, 3 tərkib hissəni 

xüsusi qeyd edirdi: dil, din, adət-ənənə. 

Heydər Əliyev milli-mənəvi dəyərlərimizin öyrənilməsini, qorunub-saxlanmasını və 

inkiĢaf etdirilməsini əsas vəzifələrdən biri kimi irəli sürürdü. ―Milli-mənəvi dəyərlərini qoru-

yub saxlamıĢ xalq həmiĢə müstəqillik yolu ilə getmək, müstəqilliyini qorumaq əzmindədir‖, – 

deyən Heydər Əliyev hər bir azərbaycanlının öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi 

keçirməli olduğunu dilə gətirirdi. O bildirirdi ki, hər bir azərbaycanlı azərbaycançılığı – 

Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaĢatmalıdır. 

Heydər Əliyev islamiyyətlə bağlı olan dini-mərasim və adətlərin də layiqincə keçiril-

məsi üçün hər cür Ģarait yaratmıĢdı. Buna misal olaraq 1994-cü ildə Səudiyyə Ərəbistanına 

rəsmi səfəri çərçivəsində müqəddəs Kəbəni ziyarət etməsi, Mirmövsüm Ağa ziyarətgahında 

din xadimləri və möminlərlə görüĢməsi, Bibiheybət məscid-kompleksinin yenidən qurul-

masına xeyir-dua verməsi ulu öndərin dini-əxlaqi dəyərlərə sadiqliyinin, Allahını və 

peyğəmbərini sevən imanlı bir insan olmasının real təsdiqi idi. 

Qeyd etmək vacibdir ki, qloballaĢan dünyada mənəvi dəyərlərin böyük təhlükələrlə 

üzləĢdiyi məqamlarda Heydər Əliyev qətiyyətli bir lider kimi mövqeyini hər zaman ortaya 

qoyurdu. Onun milli-mənəvi dəyərlərin qorunması ilə bağlı 2001-ci il avqustun 13-də verdiyi 

―Milli-mənəvi dəyərlərin pozulması xalqımıza qarĢı bağıĢlanmaz xəyanətdir‖ bəyanatı 

problemə təkcə dövlət rəhbərinin yox, həm müdrik bir el ağsaqqalının münasibəti idi. ―Biz öz 
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milli-mənəvi dəyərlərimizlə, adət-ənənələrimizlə fəxr edirik‖, – deyən ümummilli liderin 

iĢıqlı ideyaları bu gün də yaĢayır və həyata keçirilir. 

Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gələn ümummilli lider Heydər Əliyev ilk gündən hər 

cür ideoloji-siyasi baryerlərə sinə gərərək xalqımızın milli özünüdərki üçün bütün zəruri 

tədbirləri həyata keçirirdi. O, milli inkiĢafın mədəni-tarixi təbəqəsi olmaqla strateji inkiĢafın 

ǝsas yollarını və istiqamətlərini müəyyənləĢdirir, milli dilimizin sarsılmazlığında, milli 

mədəniyyətin üstün rolunda və milli dəyərlərin qorunmasında öz əksini tapmasında böyük rol 

oynamıĢdır. 

Ümummilli lider Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdə (1993-2003-cü 

illər) xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin, onun adət-ənənələrinin dirçəldilməsi, xüsusən, Ġs-

lam mədəniyyəti nümunələri olan məscidlərin, tarixi memarlıq abidələrinin, ziyarətgahların 

bərpası ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi onun xalqa mənən bağlılığını və islami dəyərlə-

rə sədaqətini göstərən parlaq dəlillərdir. Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərpasından 

sonra respublikamızda dini bayramların, o cümlədən, Qurban Bayramının qeyd olunmasını 

rəsmiləĢdirən ulu öndər demiĢdir: ―Müsəlmanların böyük bir təntənə ilə, həmrəylik və 

qardaĢlıq rəmzi ilə qeyd etdikləri Qurban Bayramı insanlar üçün yüksək bəĢəri-mənəvi 

dəyərlərdən faydalanmaq imkanları yaradır. Ġslamın insanpərvərlik, mehribanlıq və mərhəmǝt 

prinsiplərinə həmiĢə sadiq qalmıĢ Azərbaycan xalqı tarixin çətin dövrlərində belə Qurban 

Bayramını özünün ən əziz günlərindən biri kimi qeyd etmiĢdir. Dövlət müstəqilliyimizin 

bərpasından sonra bu günün rəsmi Ģəkildə bayram edilməsi xalqımızın öz milli və dini 

ənənələrinə sədaqətinin parlaq ifadəsidir‖. 

Ulu öndər özünün mənəviyyatla bağlı məĢhur 2001-ci ilin avqust bəyanatında milli men-

talitetlə əlaqədar demiĢdir: ―Hər xalqın öz mentaliteti var. Bizim Azərbaycan xalqının men-

taliteti onun büyük sərvətidir. Heç vaxt iki xalq bir-birinə bənzəməz. Heç vaxt iki xalq bir-birinə 

bənzər dəyərlərə malik ola bilməz. Yenə də deyirəm, hər xalqın özünə, öz tarixi köklərinə 

əcdadları tərəfindən yaradılmıĢ milli-mənəvi dəyərlərinə bağlılığı böyük amildir. Biz də indi 

dünyanın maddi-mənəvi dəyərlərindən istifadə edərək, xalqımızın mədəni səviyyəsini daim 

inkiĢaf etdirərək, gənc nəsli daha da sağlam əhvali-ruhiyyədə tərbiyələndirməkdir‖. 

Ölkəmiz müsəlman dünyasının ayrılmaz hissəsi olaraq islam madəniyyətinin inkiĢafına 

tarixən öz töhfələrini vermiĢdir. Eyni zamanda Ġslam dini xalqımızın həm dini əqidəsi, həm də 

milli-mənəvi dəyələrin tərkib hissəsi kimi insanların hayatında mühüm rol oynamıĢdır. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə həmiĢə 

xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin qorunmasına, milli mədəniyyətimizin inkiĢafına, milli 

adət-ənənələrinin zənginləĢdirilməsinə çalıĢmıĢdır. Eyni zamanda ulu öndər gənclərimizi 

xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri, milli prinsipləri əsasında tərbiyə etməyi tövsiyyə edirdi. Bu 

baxımdan ulu öndər gənclərimizin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyələndirilməsindən 

bəhs edərək demiĢdir: ―...Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi, əxlaqi 

dəyərlərimizi bütün istiqamətlərdə qorumalıyıq, saxlamalıyıq və gənc nəsli əsrlər boyu böyük 

sınaqlardan keçmiĢ bu mənəvi, əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik‖. 

Azərbaycan xalqı tarixin ən çətin dövrlərində belə öz zəngin milli-mənəvi irsini və adət-

ənənəsini yad tazahürlərdən hifz edərək onu qoruyub saxlamıĢ və nəsildən-nəslə ötürmüĢdür, 

milli-mənəvi dəyərləri, adət-ənənəsi insanlarımızın dini etiqadına əsaslanaraq özündə çox 

böyük milli-əxlaqi və bəĢəri duyğuları təcəssüm etdirir. Müqəddəs daxili inama, mənəvi 

saflığa tapınan Azərbaycan xalqı tarixinin keĢməkeĢli mərhələlərində belə mənəviyyatın 

təntənəsinə xidmət edən Ġslam dininin zəngin dəyərlərindən dönməyərək bu dəyərlərə həmiĢə 

sadiq qalmıĢdır. Ġslam dininin mahiyyətini dərk edən xalqımız onun insan ruhunu paklığa 

səsləyən müqəddəs çağırıĢlarına, mərasim və ayinlərinə tarixin bütün məqamlarında əməl 

etməyə çalıĢmıĢdır. Ulu öndər bu haqda demiĢdir: ―Bizim xalqımız yüz illərlə, min illərlə 

adət-ənənələrimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi yaradıb və bunlar indi bizim xalqımızın 

mənəviyyatını təĢkil edən amillərdir‖. 
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Hətta insanların yaddaĢında ateizm mərhələsi kimi qalan sovet dönəmində də xalqımız 

öz milli-mənəvi dəyərlərindən, dini baxıĢları və adət-ənənələrindən uzaqlaĢmamıĢ, əksinə 

milli və dini əxlaqa söykənərək xeyirxah iĢlər görərək qohum-qonĢulara, maddi yardıma 

ehtiyacı olanlara al tutaraq savab qazanmağa can atmıĢlar. Eyni zamanda xalqımız həmin 

dövrdə bir çox qadağalara baxmayaraq milli (Novruz) və dini (Qurban, Ramazan) 

bayramlarını da qeyd etmiĢlər. 

Lakin ölkəmiz müstəqillik ǝldə etdikdən sonra xalqımızın dini bayramları dövlət 

səviyyəsində qeyd olunmağa baĢlanıb və milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması iĢinə dövlət 

tərəfindən ciddi qayğı göstərilməsi hayata keçirilmiĢdir. Məsələn, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin andiçmə mərasimində ölkə konstitusiyası ilə yanaĢı müqəddəs Qurani-Kərimə 

də əl basaraq dövlətə, xalqa sədaqətlə xidmət edəcəyinə, milli-mənəvi və dini dəyərlərimizi 

qoruyacağına and içməsi yuxarıda dediklərimizə əyani sübutdur. 

Respublikamızda ikinci dəfǝ hakimiyyətə gələn ulu öndər Heydər Əliyev ilk gündən 

Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinə, adət-ənənələrinə sadiq olduğunu öz fəaliyyəti, 

əməlləri və bu sahədə həyata keçirdiyi tədbirlər vasitəsilə sübut etmiĢdir. Ümummilli lider 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdə (1993-2003-cü illər) xalqımızın milli-

mənəvi dəyərlərinin, onun adət-ənənələrinin dirçəldilməsi, xüsusən, Ġslam mədəniyyəti 

nümunələri olan məscidlərin, tarixi memarlıq abidələrinin, ziyarətgahların bərpası ilə bağlı 

tədbirlərin hayata keçirilməsi onun bir daha xalqa mənən bağlılığını və islami dəyərlərə 

sədaqətini göstərən parlaq misallardır. Heydər Əliyevin tez-tez dindarlarla görüĢməsi, dini 

bayramlarda məscidlərə getməsi, dindarların mənəvi ehtiyaclarına həssaslıqla yanaĢması xalq 

arasında həmiĢə böyük razılıq hissi ilə qarĢılanmıĢdır. 

Mǝsələn, Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra dini bayramların, o 

cümlədən Qurban bayramının rəsmi Ģəkildə qeyd olunmasının vacibliyini vurğulayan ulu 

öndər Heydər Əliyev bu bayramın bəĢəri-mənəvi dəyərlərindən insanların faydalanmasının 

əhəmiyyətindən bəhs edərək demiĢdir: ―Müsəlmanlanın böyük bir təntənə ilə həmrəylik və 

qardaĢlıq rəmzi kimi qeyd etdikləri Qurban Bayramı insanlar üçün yüksək bəĢəri-mənəvi 

dəyərlərdən faydalanmaq imkanları yaradır. Ġslamın insanpərvərlik, mehribanlıq və mərhəmət 

prinsiplərinə həmiĢə sadiq qalmıĢ Azərbaycan xalqı tarixin çətin dövrlərində belə, Qurban 

Bayramını özünün ən əziz günlərindən biri kimi qeyd etmiĢdir. Dövlət müstəqilliyimizin 

bərpasından sonra bu günün rəsmi Ģəkildə bayram edilməsi xalqımızın öz milli və dini 

ənənələrinə sədaqətinin parlaq ifadəsidir‖. 

Azərbaycan xalqını vahid ideologiya ətrafında birləĢdirən onun zəngin mədəniyyəti, 

mənəvi dəyərləri, adət-ənənələri ilə yanaĢı, həm də Ġslam dinidir. Xalqın dini dəyərlərinin və 

mədəniyyətinin qorunması istiqamətində ötən müddətdə atılan ardıcıl addımlar tolerantlıq və 

multikulturalizm siyasətinə alternativin olmadığını sübuta yetirir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlət-din münasibətlərində yürütdüyü siyasət 

Azərbaycanın ənənələrinə və xalqın zəngin keçmiĢinə söykənir, müasir dövrdə milli-mənəvi 

dəyərlərimizin səmərəliliyinə diqqət çəkir. Cəmiyyətdəki tolerantlıq və humanizm mühiti 

Heydər Əliyevin rasional siyasətinin nəticəsidir. Milli kimliyimizin formalaĢmasında mühüm 

rol oynayan, xalqımızın mənəviyyatını zənginləĢdirən Heydər Əliyevin Ġslam dininə münasi-

bəti də özünəməxsus idi. Ġslamın insanpərvər və mütərəqqi bir din olduğunu vurğulayaraq, 

―Bizim dinimiz mütərəqqi bir dindir. Ġslam dini mütərəqqi olduğunu əsrlər boyu sübut edib, 

eyni zamanda Ġslam dininə tabe olan bütün insanlar üçün nə qədər mütərəqqi və dünyəvi 

olduğunu‖, – deyib. 

Qürurla deyə bilərik ki, bu gün ölkəmiz prezident Ġlham Əliyevin məqsədyönlü fəaliy-

yəti sayəsində tolerantlıq, multikulturalizm və dini maarifləndirmə mövzusunda regional və 

beynəlxalq konfransların, yüksək səviyyəli forumların əsas məkanına çevrilib. Azərbaycanda 

dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində aparılan siyasət dünya ictimai rəyi 

tərəfindən diqqətlə izlənilir və təqdir olunur. Xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin tərəqqisini 
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vurğulayan prezident Ġlham Əliyev gələcəyimizi zəngin tarixi keçmiĢə söykənən ənənələri-

mizlə müasir ideyaların sintezində görürdü. O, ölkəmizdə milli və dini dəyərlərin qorunması 

istiqamətində ardıcıl iĢlər aparır. 
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На различных этапах всемирной истории южно-кавказский регион привлекал вни-

мание империй-завоевателей. Называемый «отцом истории» древнегреческий историк 

Геродот (V век до н.э.), писал: «После путешествия по территории Фатона и Таохов я 

узнал, с приходом армян, эти места (т.е. территории чуть западнее от них – Ш.Н.) были 

названы «Арменией»» (8, с. 13). 

В IV-III вв. до н. э. Южный Кавказ превратился в объект соперничества 

европейских государств-завоевателей. Завоевательные походы Александра Македон-

ского на Восток (336-323 гг. до н. э.) оставили свои заметные следы и в Южном 

Кавказе. В результате распада империи Александра Македонского в конце IV- начале 

III вв. до н. э. возникло Албанское государство, крайне усилившее политическую 

ревность остальных государств региона. В этот период времени армяне, ведущие 

кочевой образ жизни вдоль реки Евфрат, проникли на территорию Южного Кавказа, и 

обосновавшись на плодородных землях, богатых водными источниками, а также на 

широких пастбищах и лугах, перешли от кочевого к оседлому образу жизни.  

Исследуя проблемы возникновения и развития этно-национальных конфликтов, 

можно прийти к выводу о том, что армянская григорианская церковь и армянские 

миссионеры сыграли непосредственную роль в создании большинства конфликтов на 

Южном Кавказе. Армянская григорианская церковь, сформировавшая идею о «Великой 

Армении», была одновременно основным организатором в реализации этой идеи.  

Азербайджанские тюрки численно превосходили все остальные этносы Южного 

Кавказа, и в этническом отношении они были близки к тюркам Анатолийского полуос-

трова (Турции). Фактор кровного родства беспокоил правящие круги христианских 

государств региона. Постепенное распространение ислама на Южном Кавказе в раннем 

средневековье было также фактором, беспокоившим политических лидеров христиан-

ского мира. Компактное проживание 500 тыс. азербайджанцев на территории грузин-

ских государств воспринималось ведущими христианскими государствами как вызов 

их стремлению глобального подчинения народов Южного Кавказа. Именно поэтому 

великие христианские державы Европы во имя реализации стратегии сокрушения 

стратегических позиций Османской империи (Турции) на Южном Кавказе, для разрыва 

единства тюркских народов Южного Кавказа, воспользовались самым верным 

средством - «армянским фактором». Псевдо-армянские учѐные, проживавшие на терри-

тории Грузии (Джавахетии и Ахалкалаке), с целью раздора между грузинами и 
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азербайджанцами, старались уверить грузин, что «этнонимы тюркского происхождения 

в Грузии не подходят христианству и что их следует заменить». К сожалению, в этой 

области своей «деятельности» армяне зачастую добивались своей цели.  

Исследования, проведѐнные видным азербайджанским филологом, ученым В. 

Исрафиловым, полностью разоблачают измышления армянских авторов о том, что 

азербайджанский (тюркский) этнос не является местным, т.е. кавказским. Так, В.Исра-

филов, отмечает, что слово «Борчалы» образовано не в результате словосочетаний 

«Боручала», «Борчала», а заимствовано от имени первых жителей этой земли – 

гарапапагских тюрков – Барсилов - Бораджоглу. Под названиями «огуз», «гыпчаг», 

«терекеме», «ѐрюк» они вошли в раннюю истории Борчалы. Армянская идеология же 

преследовала цель создать очаг конфликта в области Борчалы, расширить географию 

этнического конфликта в Грузии, тем самым обострить этно-национальные конфликты 

на Южном Кавказе.  

Кавказская политика российского самодержавия создала благоприятные условия 

для переселения армян на Южный Кавказ и способствовала пропагандистской 

деятельности армянских миссионеров, активной деятельности армян в пределах границ 

Османской империи и государства Гаджаров. После заключения Гюлистанского (1813) 

и Туркменчайского (1828) мирных договоров между Россией и Гаджарским 

государством, 40 тысяч армянских семей из территории Гаджарского государства и 84 

тыс. армянских семей из территории Османской империи были переселены в 

различные регионы Южного Кавказа. В результате переселенческой политики россий-

ского самодержавия армяне были размещены в Карабахском, Шемахинском, Шекин-

ском, Огузском, Габалинском, Кубинском и в других населенных пунктах Северного 

Азербайджана. Армянские семьи были размещены на самых плодородных землях 

Северного Азербайджана, имели более высокие права и привилегии, чем местные 

граждане. Армянские семьи, переселенные из Балканского полуострова и 

Месопотамии, были размещены также и в западных регионах Грузии.  

Армяне, размещенные в Ахалкалаке, Джавахетии, Зугдиди, Панкиси, впослед-

ствии сумели создать в Грузии, Северном Азербайджане и в других регионах тайные 

сепаратистские группы. Главной целью программы армян стало создание армянского 

государства «от моря до моря» (от Черного до Каспийского моря) – «Великой Арме-

нии». Процесс переселения армян в Зангезур, Даралейез и Ведибасар был длительным. 

Почти 300 тысяч армян, переселенных из территории Османской империи, были 

размещены также в Иреване, Нагорном Карабахе, Нахчыване и Ордубаде (9, с. 10). 

Таким образом, ускорение процесса переселения армян в Южный Кавказ стало 

беспокоить местные народы.  

Великий грузинский учѐный И. Г. Чавчавадзе (1837-1907) утверждал, что 

переселение армян на Кавказ (особенно на Южный Кавказ) подготовило почву «для 

будущих бед, а самое главное для превращения Кавказа в общий регион конфликтов, 

войн». В 1894 году И.Г.Чавчавадзе обратился с письмом к императору Александру III 

(1845-1894), в котором отмечал: «Ваше Величество! Не дайте согласия на поселение 

армян в центральных землях России. Армяне племя, которое после нескольких лет 

жизни на этих землях поднимет всемирный шум и скажет, что эти земли и ранее 

принадлежали им» (1, с. 800).  

Созданные армянами партия «Дашнаксутюн» (1890), дашнакско-террористиче-

ские организации «Гнчак», «Крунк», «АСАЛА», взяв на вооружение большевистскую 

идеологию в начале ХХ в., совершали массовые убийства в городах Шемаха, Куба, 

Баку, Ленкорань и в других регионах Северного Азербайджана. Массовые убийства, 

происходившие в начале ХХ столетия, привели к установлению советской полити-

ческой системы на Южном Кавказе.  



Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      2 / 2022 

 

  364 

Национальные конфликты в советских республиках Закавказья (Южного Кавказа) 

перешли от открытой к нелегальной форме. В эпоху могущества СССР межнациональ-

ные конфликты на Южном Кавказе были частично приостановлены, реакционные 

действия сепаратистов перешли в замкнутые условия, однако эта замкнутость носила 

временный характер. Однако в мае-сентябре 1978 г., вновь активизировались 

армянские сепаратистские силы в Нагорно-Карабахской Автономной области (НКАО) 

Азербайджанской ССР. Исследования, проведенные в Азербайджанской ССР и Грузин-

ской ССР показали, что армянские сепаратисты получали моральную и финансовую 

поддержку от антисоветских сил, действующих в пределах СССР и в зарубежных 

странах, и управлялись ими. Эти силы были намерены разжечь и по мере возможности 

расширить этно-национальные вооруженные конфликты, войны на Южном Кавказе. 

Советскому руководству частично удалось предотвратить нежелательные последствия 

событий 1978 г., однако профилактические мероприятия, проведенные высшим руко-

водством СССР, не были доведены до конца.  

В результате разрушительной деятельности М.С.Горбачѐва и шовинистической 

линии Б.Н.Ельцина, к концу 80-х гг. ХХ в. в СССР сложилась крайне напряженная 

ситуация. В 1987 г. официальные круги Армянской ССР приступили к политике 

«этнической чистки» азербайджанцев, веками живущих на Южном Кавказе. В течение 

короткого времени более 240 тыс. азербайджанцев, проживавшие на исконных землях 

своих предков, были изгнаны из Армянской республики. После завершения политики 

«этнической чистки» активизировались сепаратисты армянского происхождения НКАО 

Азербайджанской ССР. Армянские сепаратисты НКАО начали требовать присоедине-

ния этой области Азербайджанской ССР к Армянской ССР. Армянские националисты 

активно распространяли листовки сепаратистов, призывали армян к гражданскому 

неповиновению, распространяли воззвания о гражданском неповиновении армян 

центральной власти, подготавливали почву для искусственной вражды между народа-

ми. 8 февраля 1988 г. армянские политические организации «Дашнак», «АСАЛА», 

«Гнчак», лидеры других террористических, сепаратистских организаций, в том числе 

З.Балаян, С.Огаян, С.Саркисян, Р.Кочарян и другие провели в городе Ханкенди 

(Степанакерт) митинг протеста армянского населения НКАО. Равнодушное отношение 

Центра к событиям, происходящим в НКАО Азербайджанской ССР, ежедневное воору-

жение армян-сепаратистов, ясно демонстрировали проармянскую позицию М.С.Горба-

чѐва. После завершения политики «этнической чистки» со стороны официальных 

властей Армении, военные диверсии армянских вооруженных формирований, создан-

ных на территории НКАО Азербайджанской ССР, участились в районах Лачын, Губад-

лы, Кельбаджар и Шуша.  

Армянские сепаратисты, взяв на вооружение либерализм М.С.Горбачѐва, начали 

открыто выступать против центральной власти в Грузии. Таким образом, и в Грузин-

ской ССР с 80-х годов ХХ в. начали расширяться грузино-аджарский, грузино-абхаз-

ский, грузино-южно-осетинский и другие этнические конфликты. В Абхазии, Южной 

Осетии, Аджарии Грузинской ССР начались сепаратистские действия, напоминающие 

политику «этнической чистки», проведенную армянами в отношении азербайджанцев, 

проживавших в Армении. 18 мая 1989 г. был проведен съезд в Лыхна (Грузия), на 

котором участвовали 30 тыс. человек. Участники этого съезда выдвинули требование - 

предоставить им статус союзной республики. Еще в одной автономной республике 

Южного Кавказа сепаратистские элементы создали искусственный очаг конфликта.  

В июле 1989 г. по инициативе прогрессивной части интеллигенции Абхазии были 

проведены политические дискуссии. В ходе обсуждения, проведенного в Верховном 

Совете Абхазии, часть абхазских сепаратистов была намерена выйти из состава 

Грузинской ССР политическим путем, другие же силы требовали решения этой 
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проблемы вооруженным путем. До завершения переговорного процесса (15-16 июля 

1989 г.) на грузино-абхазском фронте произошли кровавые столкновения. Правитель-

ство Грузинской ССР в лице Звиада Гамсахурдия, откликнувшееся на резкое напряже-

ние этнических, национальных конфликтов в этом регионе, и в особенности, резкую 

активизацию армян в Джавахетии, абхазов в Абхазии, осетин в Южной Осетии, 

аджарцев и других сепаратистских сил в Грузии, подвергли резкой критике пассивную 

наблюдательную позицию Москвы.  

16 ноября 1990 г. официальные власти Грузии приостановили деятельность в 

стране подпольных организаций абхазов, аджарцев и осетин, в том числе сепарати-ст-

ской организации «Адаемонникос» («Слово народа»). В Грузии были упразднены так-

же автономные образования, превращенные в военно-политические центры сепаратиз-

ма. В действительности это было вынужденной мерой и одним из самых смелых, ре-

шительных шагов грузинского руководства, препятствующих стремлениям сепаратист-

ских сил создать свое государство внутри грузинского государства и сохранивших тер-

риториальную целостность, экономическое и политическое единство Грузии.  

Одним из мероприятий, претворенных в жизнь правительством Грузии, стало 

создание Национальной Гвардии. Руководство Грузии было вынуждено создать 

Национальную Гвардию. 9 декабря 1990 г. войска Министерства Внутренних Сил 

СССР были введены на территорию Грузии. Однако они не предприняли никаких 

действий для ликвидации национальных конфликтов, продолжали снабжать 

сепаратистов боеприпасами, продовольствием. Руководство Грузии было вынуждено 

предпринять соответствующие определенные меры. 

Ввиду то, что этно-национальные конфликты в Грузии привели к вооруженным 

столкновениям и широкомасштабным военным операциям, 3 сентября 1992 г. 

российское правительство обсудило в Москве вопрос об урегулировании конфликтов в 

Грузии. Начальный этап переговоров в Москве был обнадѐживающим. Однако Совет 

Безопасности ООН, наблюдавший за продолжением военных действий в Грузии, 27 

июля 1993 г. принял резолюцию № 849, а в 1993 г. в СБ ООН были приняты резолюции 

под номерами 854, 858, 876, 881 и 892 (12, с. 157). Совет Безопасности ООН принял 6 

резолюций, посвященных предотвращению сепаратизма этнических групп в Грузии, 

преодолению усиления межэтнической войны в этой стране.  

В официальном отчете ООН за 1992-1999 гг. отмечается, что по проблемам 

Южного Кавказа, особенно грузино-абхазского национального конфликта в ООН про-

ведено 36 обсуждений, по этому вопросу принято 36 резолюций и решений, запротоко-

лированные обращения были отправлены главам стран-участниц СНГ. Правда, 

Сочинское обращение Совещательного Совета глав государств-участников СНГ от 15 

апреля 1994 г. о размещении миротворческих сил СНГ в конфликтных регионах, 

документы Будапештского саммита, проведенного 6 декабря 1994 г., резолюция № 971 

(1995 г.) Совета Безопасности ООН по своей сути имеют прогрессивный характер для 

достижения режима прекращения огня на Южном Кавказе, однако проблема все еще не 

решена. Существование этой глобальной проблемы тормозит экономический и 

политический прогресс на Южном Кавказе, препятствует интеграции южно-кавказских 

стран в мировое сообщество. Это обстоятельство изолирует страны Южного Кавказа от 

внешнего мира, препятствует проникновению общечеловеческих ценностей в страны 

Южного Кавказа и южно-кавказских в другие страны мира.  

По приблизительным данным, в результате превращения грузино-абхазского и 

грузино-осетинского конфликтов в войну (до августа 2008 г.) погибло 12 тысяч грузин, 

3500 абхазов, 2700 осетин. 14 мая 1994 г. в Москве было заключено Соглашение об 

установлении режима приостановления огня. В Зугдиди, Гали, Верхнем Кадоре были 

размещены более 400 военных и гражданских лиц ООН. А впоследствии – 10 августа 
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2008 г. – последовало официальное обращение Генерального секретаря ООН Пан Ги 

Мун к конфликтующим сторонам в Грузии – грузинам, абхазам, осетинам, аджарцам. 

Ход событий показал, что отношение к данной проблеме Республики Грузия со 

стороны США, Франции и России заметно отличаются. 26 августа 2008 г. Российская 

Федерация официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. 

На протяжении 30 лет Республика Армения вела захватническую политику в 

отношении Азербайджанской Республики. Более одного миллиона азербайджанцев ста-

ли беженцами и вынужденными переселенцами в своей стране. Об этом свидетель-

ствуют также 4 резолюции, принятые еще в 90-х гг. ХХ в. Советом Безопасности ООН. 

К сожалению, требования этих резолюций Совета Безопасности ООН так и не были 

выполнены.  

В 1988 г. вооруженные силы Армянской ССР с целью «поддержки» армянских 

сепаратистов НКАО совершили агрессию против Азербайджанской ССР. До 

прекращения огня 12 мая 1994 г. армянские вооруженные формирования НКАО и 

вооруженные силы Армении разрушили 150 тыс. жилых домов, 900 населенных 

пунктов, 7 тыс. общественных зданий, 1025 школ, 855 детских садов, 695 больниц, 927 

библиотек, 40000 музеев. Оккупированные территории Азербайджанской Республики 

были превращены ими в руины, остались за пределами международного контроля, 

Нагорный Карабах и близлежащие районы превратились в «зону», где выращивались, 

обрабатывались и сбывались наркотические растения. 

В оккупированном Нагорном Карабахе и соседних районах Азербайджанской 

Республики было уничтожено или арменизировано 701 исторических памятников, во-

шедших в список памятников ЮНЕСКО. Вооруженные формирования Армении разру-

шили на оккупированных исторических территориях Азербайджанской Республики 57 

мечетей, 125 албанских храмов, 58 древних археологических человеческих поселений, 

26 крепостей и крепостных стен, 598 объектов связи, 2398 объектов промышленности и 

сельского хозяйства, 5198 километров автомобильных дорог, 286 километров морских 

путей, 348 мостов. Статистические данные свидетельствуют о том, что в результате во-

енной агрессии Армении погибло 20 тысяч граждан Азербайджанской Республики, 50 

тысяч азербайджанцев стали инвалидами, почти 7000 азербайджанцев попали в плен. 

После оккупации Нагорного Карабаха и депортации азербайджанского населения, 

официальные власти Республики Армения разместили приехавших в регион ливанских, 

сирийских, иракских армян на исконных азербайджанских землях – в Кельбаджаре, 

Лачыне, Губадлы, Зянгилане. По приблизительным подсчетам, официальные власти 

Республики Армения за годы 30-летней оккупации разместили на азербайджанских 

землях, особенно в нагорной части Карабаха и соседних с ним районах, почти 70 тыс. 

зарубежных армян. Минеральная вода Кельбаджара («Истису»), известная своими 

целебными свойствами, продавалась в странах Европы и Азии под названием 

«армянская вода». 

Официальная Россия всячески оправдывала агрессивную политику армянского се-

паратистского режима Нагорного Карабаха. Вторая Карабахская война явилась законо-

мерным финалом длительного армяно-азербайджанского противостояния, когда были 

исчерпаны все возможности мирного решения конфликта, когда армянской стороной 

были сведены на нет все усилия азербайджанского руководства сесть за стол перегово-

ров и решить проблему мирным путем. Президент И. Алиев неоднократно подчерки-

вал, что «мы – противники силового решения карабахского вопроса». Расширение 

военной конфронтации в регионе армяно-азербайджанского конфликта было 

предопределено, в первую очередь, фактическим бездействием Минской группы ОБСЕ.  

Имевшие место в апреле 2016 и летом 2020 гг. вооружѐнные провокации армян 

достигли своей критической фазы в сентябре 2020 г. В результате освободительной 
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войны национальной армии удалось взять инициативу в свои руки и начать 

освобождение исконных азербайджанских земель от армянской оккупации.  

Объективный анализ событий последних лет дает нам основание утверждать, что 

международное сообщество должно признать полное бездействие государств, 

входящих в Минскую группу ОБСЕ. Этнические, национальные конфликты, сущест-

вующие сегодня в различных регионах земного шара, в частности, на Южном Кавказе, 

следует регулировать и устранять в соответствии с требованиями и тенденциями 

современного мирового развития. 
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ġ.C.Nuruzadə 

Cənubi Qafqazda etnik-milli münaqiĢələrin tarixi kökləri 

Xülasə 

 

Məqalə tarixin müəyyən mərhələlərində Cənubi Qafqaz regionunda ermənilərin sistemli Ģəkildə 

yerləĢdirilməsi, ―Böyük Ermənistan‖ – ―dənizdən dənizə‖ dövlət yaratmaq adı altında separatçı və 

terrorçu qrupların hazırlanmasının baĢlanğıcını təhlil edir. Ermənilərin bu mürtəce siyasətinin tarixi 

kökləri də nəzərdən keçirilir və problemin xronoloji, ardıcıl tədqiqinə əsaslanaraq bu siyasətə obyektiv 

münasibət bildirilir. 

Məqalənin müəllifi BMT Təhlükəsizlik ġurasının Gürcüstandakı münaqiĢələrlə bağlı qəbul 

etmiĢ olduğu 6 qətnaməyə, eləcə də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı 4 

qətnaməyə münasibətini bildirir. 

 

Sh.J.Nuruzade 

Historical roots of ethno-national conflicts in the South Caucasus 

Summary 

 

The article examines the systematic deployment of Armenians at certain stages of history in the 

South Caucasus region, the beginning of the preparation of separatist and terrorist groups in the name 
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of creating "Great Armenia" – a state "from sea to sea". The historical roots of this reactionary policy 

of Armenians are also considered and an objective attitude towards this policy is expressed based on a 

chronological, consistent study of the problem. 

The author of the article expresses his attitude to the adoption by the UN Security Council of 6 

resolutions on the conflicts in Georgia, as well as 4 resolutions on the Armenian-Azerbaijani Nagorno-

Karabakh conflict. 
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