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Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (Şəki filialı)  
(Şəki şəh., M.Rəsulzadə küç., 305) 

 

MÜASİR İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNİN  

SAMİTLƏR SİSTEMİNDƏKİ FƏRQLİ  

VƏ OXŞAR FİZİOLOJİ-AKUSTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
  

Açar sözlər: samitlər, tələffüz məxrəci, səs, fizioloji, akustik, apikal, kakuminal, dorsal 

Ключевые слова: согласные, артикуляция, звук, физиологический, акустический, апикальный, 

какуминальный, дорсальный 

Key words: consonants, articulation, sound, phisiological, acoustic, apical, cacuminal, dorsal 

 

Hər dilin özünəməxsus fonetik quruluşu, başqa sözlə, səs tərkibi vardır. Məhz buna görə 

də hər hansı bir xarici dili öyrənmək üçün həmin dilin fonemlərini də mükəmməl bilmək la-

zımdır. İngilis dili mütəxəssislərindən Q. P. Torsuev diqqəti səs quruluşunun və tipik tələffüz 

formalarının mənimsənilməsinin zəruri olduğuna cəlb edir və haqlı olaraq yazır: “Şagirdlərdə 

düzgün tələffüzün müəyyən eşitmə obrazlarını, vərdişlərini yaratmaq lazımdır. Çünki dili öz 

səs cildindən kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil”. (4, s.5-6) 

Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif dillərin səs tərkibləri arasındakı fərq də müxtəlifdir. 

Lakin elə dillər də vardır ki, onların səs tərkibi Azərbaycan dilinin səs tərkibindən ciddi surət-

də fərqlənir. Məsələn, Azərbaycan və ingilis dillərində bir-birinin eyni olan bir dənə də olsun 

sait və samit yoxdur. Məhz buna görə də, bu dillərin səs tərkibinin müqayisəli surətdə öyrə-

nilməsi spesifik mahiyyət kəsb edir. Belə ki, həmin dillərin danışıq səsləri arasındakı fizioloji 

fərq bir çox hallarda Azərbaycan dilində danışanlar üçün vərdiş edilməmiş məxrəc xüsusiy-

yətləri ilə bağlı olur. Məsələn, Azərbaycan dilində bir dənə də olsun apikal məxrəcli kipləşən, 

saf samit yoxdur və bu məxrəc, ümumiyyətlə, Azərbaycan dili səslərinə xas deyildir. Bundan 

başqa, Azərbaycan dilinin nəinki kipləşən saf samitləri içərisində, ümumiyyətlə, bütün samit 

fonemlər sistemində kakuminal məxrəcli səs mövcud deyil. Deməli, Azərbaycan və ingilis 

dillərində olan səslərin nəinki müəyyən filoloji fərqləri, hətta bir çox hallarda bütöv məxrəc 

fərqləri vardır. Azərbaycan və ingilis dili samitlərini müqayisə edərkən, ayrı-ayrı səslərin 

fizioloji xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməklə yanaşı, bir sıra ümumi məsələlər də qeyd edil-

məlidir. Məsələn, məxrəc (artikulyasiya) və onun növləri (apikal, dorsal, kakuminal) haqqında 

müəyyən məlumat vermək lazım gəlir. Belə bir şərhin verilməsinin ingilis və Azərbaycan 

samitləri arasındakı ümumi fərqləri göstərmək üçün də əhəmiyyəti böyükdür. 

Azərbaycan dilində samit fonemlərin təsnifi müxtəlif prinsiplər üzrə aparılmışdır. Azər-

baycan dilində samit fonemlərin aşağıdakı şəkildə təsnif edilməsi məqsədəuyğun hesab olunur. 

1. Fəal və qeyri-fəal danışıq üzvlərinin iştirakına görə. 

2. Əmələ gəlmə üsuluna görə (maneənin dərəcəsinə görə). 

3. Səs tellərinin iştirakına görə. 

4. Yumşaq damağın vəziyyətinə görə. 
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İngilis dilində samit fonemlərin təsnifi məsələsi mübahisəli deyil. Demək olar ki, ingilis 

dilində də yuxarıda verilən prinsiplər əsasında samit səslərin təsnifi aparılır. Lakin bu və ya 

digər dilçilərin əsərlərində müəyyən fərqli mülahizələr nəzərə çarpır ki, ciddi mübahisə 

doğurmasalar da, onlar haqqında bəzi qeydlər etmək lazım gəlir. 

Məşhur ingilis fonetistlərindən biri olan D. Counz özünün “An Outline of English 

Phonetics” adlı əsərində qovuşuq (affrikat) samitlərdən bəhs edərək, ingilis dilində məlum 

[t̠ʃ], [d̠ʒ] affrikat samitlərinin siyahısına aşağıdakı müxtəlif fonem birləşmələri də daxil edir: 

[ts], [dz], [tr], [dr]. Məşhur fonetistin bu fikri sovet dilçiləri tərəfindən qəbul edilmir. Məsələn, 

A.F.Birşertin fikrincə bunlardan yalnız ikisi affrikatdır. (7, s.38) 

Q.P.Torsuyev göstərir ki, cats sözündə [s] fonemi cəmlik əlamətidir və müstəqil fonem-

dir. Deməli, onlar arasında morfoloji cəhət vardır. Bundan əlavə [t və s] fonemləri birləşəndə 

bir bütöv kimi tələffüz olunmur. (4, s.57) 

Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dilçisi A. Uordda ingilis dilindəki affrikatların sayını 

səkkizə çatdırır. Məsələn, biz onun “The Phonetics of English” əsərində verilmiş bir cədvəldə 

Counzun göstərdiyi qovuşuq samitlərindən əlavə, [tθ], [dθ] səs birləşmələrini də affricative 

adlandırdığını görürük. Counzun fikri də, Uordun fikri kimi yuxarıda göstərilən səbəblərə 

görə doğru hesab edilə bilməz. 

Ümumiyyətlə, İngilis dili samit fonemləri sistemində mübahisəli məsələləri elə bir prin-

sipial xarakterdə deyil və buna görə də ötəri səciyyə daşıyan bəzi məsələləri ayrıca qeyd et-

məyə əsas yoxdur. 

Azərbaycan və ingilis dili samitlərinin oxşar və fərqli cəhətlərini aydınlaşdırmağa keç-

məzdən əvvəl mühüm bir cəhəti qeyd edək. Məlumdur ki, insanların müxtəlif dillərdə danış-

malarına və bəzi hallarda olduqca spesifik səsləri tələffüz etmələrinə baxmayaraq, onların da-

nışıq üzvləri arasında fərq yoxdur. Bu cəhətdən müxtəlif dillərdəki səslər arasında müəyyən 

oxşarlığın olması da tamamilə təbiidir. Lakin bu oxşarlıqlar ümumi səciyyə daşıyır. Məsələn, 

ingilis dilinə xas olan [t]səsini eşitdikdə biz onun dilimizdəki [t] səsinə oxşar bir səs olduğunu 

qavrayırıq. Lakin ingilis və Azərbaycan dilindəki səslərin ümumi oxşar cəhəti elə bununla da 

yekunlaşır və fərqli cəhətlər başlanır. Bu fərqləri izah etməyə keçməzdən əvvəl, məxrəc və 

onun növləri haqqında ümumi məlumat vermək lazım gəlir. 

Bu və ya digər səsin tələffüzü zamanı danışıq üzvlərinin aldığı vəziyyətə məxrəc və ya 

artikulyasiya deyilir. Hər bir səsin öz məxrəci olur, yəni hər hansı dildə səslərin miqdarı qə-

dər məxrəc vardır. Lakin bununla belə, müxtəlif səslərin tələffüzü zamanı onların yaranma-

sında danışıq üzvləri çox oxşar vəziyyət alır ki, bununla əlaqədar olaraq məxrəcin ümumi 

növləri yaranır. Onlardan aşağıdakıları göstərmək olar. Dorsal, apikal və kakuminal məxrəc. 

Tələffüz zamanı bir çox hallarda dilin ucu aşağı dişlərə doğru sallanır; dilin ön hissəsi 

isə üst ön dişlərin arxasına söykənir. Dilin bu vəziyyəti ilə səciyyələnən məxrəc dorsal məx-

rəc adlanır. 

Tələffüz zamanı bir çox hallarda dilin ön hissəsi dilin ucu ilə birlikdə şaquli şəkildə 

yuxarı yuvaqlara doğru yönəlir. Dilin belə vəziyyəti ilə bağlı olan məxrəcə apikal məxrəc, bu 

vəziyyətdə tələffüz edilən səslərə isə apikal səslər deyilir. 

Bəzən müəyyən dilönü samiti tələffüz edərkən dilin ucu arxasına doğru qalxmaqla bəra-

bər, həm də bir qədər yuxarıya doğru əyilmiş vəziyyətdə olur. Dilin kütləsi də bir az arxaya 

çəkilərək qaşığaoxşar bir şəkil alır, dilin bu vəziyyəti ilə əlaqədar olan məxrəc kakuminal 

məxrəc, bu məxrəclə tələffüz olunan səslər isə kakuminal səslər adlanır. 

İngilis və Azərbaycan dili samitləri arasındakı ikinci fərq incələşmə (palatalizasiya) və 

qalınlaşma (velya-rizasiya) arasındadır. Məlumdur ki, ingilis dili samitləri düşdükləri şəra-

itdən asılı olmur, Azərbaycan dilində isə bu məsələ əksinədir,yəni samit səslər onu əhatə edən 

sait səslərdən asılı olaraq palatalizasiya və ya velyarizasiya hadisəsinə məruz qalırlar. Bu fikir 

istər Azərbaycan, istərsə də Azərbaycan və ingilis dillərini müqayisəli surətdə tədqiq etmiş 

F.Kazımov və S.İ.Petruşin tərəfindən də qeyd edilmişdir. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palato-alveolar_affricate
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Bundan başqa İngilis və Azərbaycan dili samitləri arasındakı üçüncü fərq İngilis dilində 

cingiltili samitlər sözün sonunda karlaşmadığı halda, Azərbaycan dilində karlaşır və bu kar-

laşma məsələsi məxrəclə bağlı olamayan samit fərqliliyidir. 

Göstərilən ümumi fizioloji-akustik fərqliliklərlə bərabər hər iki dil arasında oxşar cəhət-

lər də var. Məsələn, hər iki dildə vurğulu hecalardakı nəfəslilik, vurğusuz hecalardakından 

çoxdur və hər iki dildə nəfəslilik saitlərdən əvvəl müşahidə olunur. 

İngilis və Azərbaycan dili samitləri arasındakı məxrəcəbağlı olan və olamayan fərqli və 

oxşar cəhətlər başlıca olaraq bunlardan ibarətdir. 

Nəticə. İngilis və Azərbaycan dili samitlərini fizioloji- akustik fonetika nöqteyi-nəzər-

dən müqayisə edərkən məlum olur ki, ingilis və Azərbaycan dilləri öz fonetik tərkibləri cəhə-

tindən bir-birindən ciddi surətdə fərqlənir. Bu dillərin fonetik tərkiblərindəki fərq yalnız kə-

miyyət fərqi deyil, eyni zamanda keyfiyyət fərqində də özünü göstərir. 
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К.Г.Аллахярова 

 Отличительные и схожие черты в современного английского  

и азербайджанского языков фоносистемах 

Резюме 

 

После сравнения согласных английского и азербайджанского языков с физиолого-акусти-

ческой точки зрения становится понятно, что английский и азербайджанский языки заметно 

различаются в плане фонетического состава. Разница в фонетическом содержании этих языков 

не только количественная, но и качественная. В статье предпринята попытка выявления отли-

чительных и схожих черт фоносистем указанных языков.   

 

K.G.Allahyarova 

Different and Similar Features in Contemporary English  

and Azerbaijani Phonosystems 

Summary 

 

After comparing the English and Azerbaijani language consonants from the physiological-

acoustic point of view, it is clear that the English and Azerbaijani languages differ greatly from their 

phonetic composition. The difference in the phonetic content of these languages is not only a 

quantitative difference but also a quality difference.  
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İNGİLİS DİLİNDƏ MORFOLOJİ ÜSULLA YARANAN ANTROPONİMLƏR 

 
Açar sözlər: sadə antroponimlər, mürəkkəb antroponimlər, antroponimik vahidlər, morfoloji üsul, mürək-

kəb adlar, ləqəblər 

Ключевые слова: простые антропонимы, сложные антропонимы, антропонимические единицы, 

морфологический метод, сложные имена, прозвище 

Key words: common anthroponyms, compound anthroponyms, anthroponomical units, morphological 

method, compound names, nickname 

 

İngilis xalqının antroponimlər sistemi əsrlər boyu formalaşmışdır. Bu sistem ölkənin, 

xalqın və ingilis dilinin tarixi ilə sıx bağlıdır. Artıq IX-XII əsrlərə aid yazılı abidələrdə iri və 

orta torpaq sahibkarlarının, qraflığın vəzifəli şəxslərinin, ruhani nümayəndələrinin və əhalinin 

digər təbəqələrinin ləqəblərinə rast gəlinir. Dövrün qanun məcəllələrində, məhkəmə arxivlə-

rində, monastr qeyd kitablarında və digər sənədlərdə şəxs adları ilə yanaşı ləqəblər də yazıl-

mışdır. Bu sənədlər orta əsrlərdə latın, XII-XIV əsrlərdə isə fransız dilində tərtib olunmuşdur. 

Antroponimlərin təkamülünü, yeni antroponimik vahidlərin yaranması ingilis sistemi 

üçün də səciyyəvidir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ingilislərdə ilk olaraq adlar, daha sonra 

isə ləqəblər işlənməyə başlanmışdır. Soyadlar isə öz növbəsində ləqəblərdən yaranmışdır. İn-

gilis ləqəb və adlarının nəsil adlarını bildirən soyadlara çevrilməsinin dəqiq tarixi məlum ol-

masa da, onların ilk olaraq kübarlar- feodal elitasını təşkil edənlər tərəfindən soyad kimi isti-

fadə edilməsi faktı isə dəqiqdir (1, s.36).  

Tədqiqatçılardan Fransson və Rini belə hesab edirlər ki, ləqəblərin soyadlara çevrilməsi 

XII əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Bu proses XII – XIV əsrlərdə daha intensiv şəkil almışdır. 

XV əsrdə isə soyadlar İngiltərə əhalisinin bütün təbəqələrini əhatə etmişdir. Belə nəticəyə 

gəlmək olar ki, müasir ingilis soyadları sistemi bütün klassik orta əsr dövründə (XI əsrin sonu 

– XV əsrlər) formalaşmışdır.  

VIII əsrdən başlayaraq XI əsrədək davam etmiş skandinav işğalı anqlosaksonlara məx-

sus adların quruluşuna ciddi dəyişiklik gətirməmişdir. Skandinavlar İngiltərənin şərq, mərkəzi 

və şimal hissələrində məskunlaşmış və burada “Holland üsul idarəsi” yaratmışdılar. Onlar 

anqlosakslarla qaynayıb-qarışaraq onların adət-ənənələrini, dilini, dinini və ictimai qayda-qa-

nunların asanlıqla qəbul edirdilər (4, s.29). 

Norman işğalından əvvəl Britaniya adaları daim skandinavların hücumuna məruz qalırdı. 

Bunun nəticəsində İngiltərənin şimali-şərqi IX-X əsrlərdə onların güclü təsiri altına düşmüşdü. 

German mənşəli olduqlarından və anqlo-saksların nomenklaturası bir çox ümumi cəhətlərə 

malik idi. Bununla belə, işğal etdikləri ərazilərdə onlara məxsus antroponimik xüsusiyyətlər 

formalaşmışdı. Həmin ərazilərdə skandinav və qədim ingilis adları paralel olaraq işlənirdi. 

Norman işğalı ilə əlaqədar olaraq XI əsr böyük bir dönüş nöqtəsi oldu. 1066-cı ildən 

başlayaraq 36 il müddətində norman mənşəli cüt məfhumlu adlar zadəganlar və şəhər əhalisi 

arasında işlənən qədim ingilis adlarını demək olar ki, tamamilə sıxışdırıb çıxarırdı. Tədricən 

bu proses kəndlərdə də yayılırdı. İngilis mənşəli adların miqdarı xeyli azaldı və eyni zamanda 

nəsildən -nəslə ötürülən ikinci bir ad-soyad formalaşdı. 

Normanlar özləri ilə fransızlaşmış cüt məfhumlu german adları gətirmişdilər. Misal 

üçün: Richard, Huqo, Cerard, William və s. Onlar ilk dəfə olaraq əhalinin siyahıya alınmasını 

keçirmiş və XI əsrin sonunu əks etdirən şəxs adlarının siyahısını tərtib etmişdilər (5, s.408). 

Artıq XII əsrdə ən çox işlənən iki məfhumlu kişi adları arasında William, Robert, Rierch və 



 Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      4 / 2019  

 

  7 

Richard adlarını görmək olardı. Bu adlar bütün kişi əhalisinin 60%-ni əhatə edirdi. 1550-

1800-cü illər arasındakı dövrdə ən məşhur kişi adları William, John və Thomas idi. O dövrün 

qadın adları haqda ümumi nəticəyə gəlmək çətindir, çünki sənədlərə qadın adları daxil edil-

mirdi. Bununla belə, 1600-1800-cü illər arasındakı dövrdə ən məşhur üç qadın adının 

Elizabeth, Mary və Anne olduğu məlumdur. Bu, o dövrün dini ənənələri ilə əlaqədar idi. XI və 

XVI əsrlərin xüsusiyyətlərindən biri də fransız təsiri altında kişi adlarının qadın adlarına çev-

rilməsi idi: Alexandra, Jacoba, Nicola və s. Bu adlar rəsmi şəkildə qeyd olunurdu. Lakin, cins 

şəkilçisi olmadığından ingilis dilində onlar kişi adları kimi adlanırdı: Alexander James, 

Nikolas və s. (3, s.45). 

İngilis şəxs adları həm etnik rəngarəngliyinə görə, həm də semantik və quruluş xüsusiy-

yətlərinə görə digərlərindən seçilir. İngilislərdə mürəkkəb adların yaranmasında irsi kompo-

nentlər böyük rol oynayır. Bu komponentlər adların ikinci tərəfinə artırılırdı. 

Şotlandlar üçün qədim antroponimik model fərdi ad, ata adı, vəzifə, sənət və peşə adı 

formasında olmuşdur. Hazırda şotlandlarda nəsil adlarının yaranma prosesində dəyişiklik mü-

şahidə edilir. Eyni bir nəsil adı daşıyanlar çox vaxt əlavə vəzifə - peşə ləqəbi götürürlər. 

Butcher Nicols, Lawyer Nicols, Grocer Nicols və s. Bu cür ləqəblər bir sıra hallarda rəsmi nə-

sil adı kimi də götürülür (2, s.56). 

Bəzi dillərdə sadə adlar çox olduğu halda, başqa dillərdə belə adlar mürəkkəb adlara nə-

zərən azlıq təşkil edir. Bildiyimiz kimi, Anqlosakslar və qədim german tayfalarının nümayən-

dələri tarixən bir ad daşımışlar. Bu ad strukturuna və semantikasına görə sadə və mürəkkəb 

olmuşdur. Məsələn: Froda – müdrik, qoca, Hwita – ağ, parlaq, Aethebeald - əla, gözəl + igid, 

şücaətli, dözümlü, Eadgar - əmlak, xoşbəxtlik + nizə və s. (5, s.409). 

Sadə adlar tədricən mürəkkəb adlar ilə əvəz olunmuşdur. XII əsrdən başlayaraq bir 

komponentli adlar demək olar ki, ingilis adları nomenklaturasından çıxmışdır. 

Qədim ingilis mürəkkəb adlarının bir qismi semantik səviyyədə özünəməxsus ekzosen-

trik kompozit kimi çıxış edir və onların mənası komponentlərinin mənalarını bildirmir. Məsə-

lən: Frithuweka - sülh, təhlükəsizlik, sığınacaq + canavar; Wigfrith – mübarizə, mübahisə, 

müharibə + sülh; Dunstan - dun-təpə+stan –daş, Durward – duru-qapı+ward-keşikçi; 

Freeman – free-azad+man-insan və s. (3, s.78). 

İngilis dilində antroponimlərin yaranmasında şəkilçilərin, önlüklərin, antropoformantla-

rın iştirakı da qeydə alınır. İngilis antroponimik sistemində birmənalı ad əsasən sifətləri əhatə 

edir. Məsələn, Uthur (uthr “dəhşətli”, “qorxulu”). Budic (buddugg “qalib”). Düzəltmə şəxs 

adları şəkilçi qəbul etmiş isimləri, eləcə də feli sifətləri özündə birləşdirir. Məsələn, Caradoc 

(-ordec). Digər şəkilçilər –agn, eg, -on, -ic, -w və s. ola bilər. Kiçiltmə mənasına görə şəkilçi-

lər –yn, -en, -og sayılır. Məsələn, Bleddyn “canavar balası”, blaidd “canavar” (5, s.410). 

Düzəltmə şəxs adları appelyativlərlə -od, ap, ein, -in, eag yaxud patronomik –an (ean) 

şəkilçilərinin, bəzən isə onların birləşmiş formalarının –agan (-eagan) artırılması ilə yaranır. 

Məsələn, Finnein, Artan Morad, Muireagean. 

Qadın adlarında nat şəkilçisi işləkdir. Məsələn, Domnat, Ronnat. 

İngilis soyadları sistemini təhlil edərkən bir sıra soyadların toponim, antroponim və ləqəb-

lərdən yaranması aşkara çıxır. Göstərilən əsas siniflərdən heç birinə aid olmayan soyadlar da 

qeydə alınır. Məsələn, Bailey, Bain, Beard, Cain, Glare, Dean, Fennell, Kay və s. (5, s.411). 

Antroponimlərdən yaranmış soyadlarında patronim və matronim əmələ gətirən şəkilçi-

lərin işlənməsi geniş yayılmışdır. İngilis şəkilçi formantı –son (-sn) və -es (-s, -z) patronim və 

matronim əmələ gətirir: məsələn, patronimlər – Atkinson, Atkins; Dickson, Dicks; Gibson, 

Gibbs; Huxhson, Hughes və s. matronimlər – İbson, Mabson, Mabbs, Magson, Maggs və s. 

-son formantı denotatın kimin oğlu olmasını, -(e) s formantı isə ümumi isimlərin yiyəlik 

hal şəkilçisini bildirir. 

Toponimlərdən əmələ gəlmiş soyadlarda –(e) s cəmlik şəklini bildirir. Məsələn, Bankes 

–zirvələr, Dales –vadilər (3, s.79). 
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Prefiksal formantlar yalnız patronimlər əmələ gətirir. Məsələn, qayel mac – (-mək, -mə) 

–oğul; MacALİSTER, MacKAY, MacNAB, MacNELL və s.; irland o – varis, oğul; O’cleary, 

O’dowd, O’flynn; -ap;-p, p-, b-, oğul; Apsimon, Abadam, Badam, Broderick, Penry, Price, 

Pritchard; qədim fransız fiz, qədim ingilis fiz, müasir ingilis fitz – oğul; Fitzgerald, Fitzhugn, 

Fitzwalter və s.  

Antroponimdən düzəlmiş mac- formantının yazılışında vahid norma yoxdur. 

MacGregor, McGroqor, M’Greqor, Macdonald, MacDonald, McDonald variantları işləkdir. 

O antropoformantının həm apostrofla, həm də apostrofsuz işlənməsi hallarına rast gəlinir. 

Məsələn O Brain, O Riordan, o’Braın, o’Brain, o’Riordan, o’Donnell, o’Hagan, o’Shea və s. 

Qədim ingilis dilində Os “Allah” komponentinin iştirakı ilə yaradılmış mürəkkəb şəxs 

adları diqqəti xüsusilə cəlb edir.  

Os + beorht “parlaq” – Osbert 

Os + beorn “qəhrəman” – Osborne  

Os + gar “nizə” – Oscar 

Os + mund “hifz” – Osmund  

Os+ weald “hakimiyyət” – Oswald (3, s.82). 

Maraqlıdır ki, Osbert, Osborne, Oscar, Osmund və Oswald qədim ingilis adları müasir 

antroponimik sistemdə ixtisar edilərək Os şəkilində işlədilir.  

İngilis soyadlarının böyük əksəriyyətinin bu gün də vahid normativ orfoqrafiyası yox-

dur. Buna görə də onların ənənəvi yazılış formalarından istifadə olunur. Lakin onu da qeyd et-

mək lazımdır ki, onların yazılışı ilə oxunuşu arasında əsaslı fərq müşahidə olunmaqdadır.  
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С.Н.Асланова 

Антропонимы, формирующиеся морфологическим методом в английском языке 

Резюме 

 

В статье рассматривается формирование антропонимов в английском языке с помощью 

морфологического метода. Отмечается, что люди берут то или иное слово и используют его в 

качестве личного имени. В таких случаях к слову могут быть добавлены подходящие оконча-

ния, в результате чего образуется имя. Как отмечено в статье, когда такие окончания участвуют 

только в процессе образования имени, то эти антропонимы считаются сложными. Приобщая к 

антропонимам морфологические особенности, создаются новые имена людей или же новые 

варианты имеющихся имен. В английском языке антропонимы, образующиеся морфологи-

ческим путем, не носят массовый характер и используются крайне редко. 

 

S.N.Aslanova 

Anthroponyms formed by means of morphological method in the English language 

Summary 

 

The article deals with the formation of anthroponyms in the English language by means of the 

morphological method. It has been noted in the article that people choose any words and use them as 
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personal names. In such cases, appropriate endings can be added to those words, thus creating personal 

names. As it is mentioned in the article, anthroponyms are considered to be compound when such 

endings take part only in the process of formation of names. New personal names or new variants of 

existing names are created by giving morphological character to the anthroponyms. It should also be 

noted that in the English language anthroponyms formed by means of morphological method are not 

prevalent and are rarely used.  
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CÜMLƏDƏ SİNTAKTİK ƏLAQƏLƏRİN STRUKTUR  

VƏ XƏTTİ ARDICILLIĞININ ANTİNOMİYASI 

 
Açar sözlər: sintaksis, struktur ardıcıllıq, xətti ardıcıllıq, stem, cümlə, nitq zənciri, söz sırası 

Ключевые слова: синтксис, стрктурный порядок, линейный порядок, стемма, предложения, 

речевая цепочка, порядок слов 

Key words: syntactic, structural order, linear order, stemm, sentence, speech chain, order of the words 

 

Cümlədə sintaktik əlaqələri sözlərin struktur ardıcıllığı əks etdirir. Belə ki, cümlədə hər 

bir idarə edən elementin bir neçə asılı elementi ola bilər. Bunun tam əksi olaraq asılı element 

bir neçə idarəedici elementdən aslı ola bilməz (2). Məhz bu xüsusiyyət sintaktik əlaqəni əks 

etdirmək üçün istifadə olunan stemin formasını təyin edir. Qeyd etdiyimiz fikri nümunə ilə 

daha aydın təsvir edə bilərik: Diese schöne Musik verzaubert meinen alten Freund. 

 

verzaubert 

        /               \ 

Musik              Freund 

                                                          /      \                  /       \ 

      diese   schöne      meinen     alten 

 

Misaldan göründüyü kimi “verzaubert” feili idarə edən elementdir. Digər elementlər isə 

ondan asılı olan elementlərdir. “Musik” və “Freund” asılı elementləri öz növbəsində idarəedici 

element rolunda çıxış edirlər. Onların hər birindən asılı olan elementlər “diese, schöne, meinen, 

alten” stemdə açıq şəkildə özünü göstərir. İdarə edən “verzaubert” elementi mərkəzi düyün kimi 

də qəbul olunur. Struktur sintaksisin əsasında struktur ardıcıllıqla xətti ardıcıllıq arasındakı əla-

qə durur (2). Hər hansı bir cümlənin stemini qurmaq onun struktur ardıcıllığını əks etdirməkdir. 

Məs: Die kleinen Bäche bilden die großen Flüße. Bu xətti ardıcıllığı strukturla əvəz edək: 

 

bilden 

/        \ 

 Bäch           Flüße 

                                                             /     \               /     \ 

   die   kleinen     die   großen 

 

Eyni zamanda verilən hər hansı bir struktur ardıcıllığı xətti ilə də əvəz etmək mümkün-

dür. Struktur ardıcıllığı xətti ardıcıllığa çevirən zaman nəzərə alınan əsas prinsip bir-birilə sin-

taktik əlaqəsi olan elementlərin nitq zəncirində bir-birinə qonşu olmasıdır. Göstərdiyimiz nü-

munədə də bu aydın görünür. 

 

berühmt 

/        \ 

Werk       Ludwig 

|              | 

dieses       XIV 
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Struktur ardcıllığı əks olunan bu misal xətti stemdə çevirəndə - Dieses Werk berühmt 

Ludwig XIV. Stemdə göründüyü kimi “Werk” elementin “dieses” elementini özünə tabe etdiyi 

məhz xətti ardıcıllıqda da bu elementlərin yan- yana gəlməsilə bunu təsdiq edir. 

Stemin struktur ardıcıllıqdan xətti ardıcıllığa keçməsi çox vaxt qrammatik sazişlə müşa-

yət olunur. Cümlədə bir-biri ilə sintaktik əlaqəli sözlər uyğun qrammatik kateqoriyalara əsa-

sən sistemləşirlər. Bu da cümlənin başa düşülməsini asanlaşdırır. İstər struktur, istərsə də xətti 

ardıcıllıq nitq zəncirində bir-biri ilə sintaktik əlaqəsi olan sözləri hər biri özünəməxsus şəkildə 

əks etdirir (2).  

Struktur ardıcıllıq Xətti ardıcıllıq 

besuchte 
  /           \ 

Freund         Lehrer 

      /     \          
mein   alter 

       /     \       

seinen   kranken 

Mein alter Freund besuchte seinen 

kranken Lehrer. 

Eyni məqsəd daşımalarına baxmayaraq struktur və xətti ardıcıllığın antinomiyası da diq-

qət cəlb edir. Bildiyimiz kimi struktur ardıcıllığın bir elementi, bir neçə elementi özündən aslı 

hala sala bilir. Bu da nitq zəncirində bir elementin iki elementdən artıq qonşu olmaq imkanı 

yoxdur fikri ilə ziddiyyət təşkil edir və bir və ya bir neçə düyünə şaxələnə bilir (2). Bu zaman 

nitq zəncirində sintaktik olaraq əlaqəsi olan sözlərin yanaşı durması prinsipinə riayət etmək 

mümkün olmur. Məs. 

  0           0         0 

 /  \         /  \       /  \ 

Die kleinen Bäche bilden die großen Flüße. 

Bu nümunədə „Bäche“ sözü 3 əlaqəyə girir: aslı olduğu “bilden” elementi ilə və ondan 

aslı olan “die” və “kleinen” elementləri ilə.   

Bu üç əlaqədən yalnız ikisi xətti ardıcıllığa çevrilir. Çünki, qeyd etdiyimiz kimi xətti 

ardıcıllıq yanaşı duran sözlər arasındakı əlaqəni göstərir. 

kleinen Bäche- I 

Bäche bilden- II 

Burdan belə nəticə çıxır ki, struktur və xətti ardıcıllıq arasında antinomiya var. Struktur 

ardıcllıq çox ölçülü, xətti ardıcıllıq isə təkölçülüdür. 

bilden 

/     \ 

Bäche  Flüße 

/     \    /     \ 

die   kleinen    die   großen 

Bu antinomiya çevrənin linqivistik sahəsidir. Nitq zəncirini onsuz təsəvvür etmək müm-

kün deyil. Cümlə quran zaman bu antinomiyanı aradan qaldırmaq sintaktik əlaqəsi olan sözlə-

rin qonşuluq tələblərinin bilavasitə pozulması nəticəsində mümkündür. Göstərilən nümunədə 

“Bäche” və “kleinen” sözləri arasında əlaqə bəzən qonşu söz olan “die” sözünə dolayı yolla 

qonşuluq edir.  

Əvvəl qeyd etdiyimiz fikirləri ümumiləşdirərək növbəti nəticəyə gəlirik. Bir dildə danış-

maq, nitq zəncirində sintaktik əlaqəli sözlərin yanaşı durmasını və bir dili anlamaq bir-birilə 

qonşu olmayan sözləri sintaktik əlaqələndirməyi bacarmaq kimi qəbul edilə bilər.  

Cümlədə xüsusilə də nəzm üslubunda yanaşı durmayan sözlərarası əlaqələrin bərpasın-

da birinci dərəcəli rolu qrammatik saziş tutur. Deməli qrammatik saziş bir-birinin yanında 

durmayan sözlərarası sintaktik əlaqəni düzgün ötürmə bacarığına malikdir (1). Burdan aydın 
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olur ki, dildə nə qədər sözlərarası çox əlaqə imkanı varsa, o qədər də müstəqil (sərbəst) söz sı-

rası olur, və əksinə dildə sözlər arası əlaqə nə qədər az olarsa söz sırasının məhdudluğu artar. 

Bəzi dillərin saziş imkanları o qədər geniş olur ki, heç bir sintaktik əlaqəyə ehtiyac olmadan 

sözlər arasında xətti ardıcıllığın qırılmaları görünür (1).      

Sintaktik əlaqəli sözlərarası fakultativ xətti qırılmalar əsasən metorik və üslubi anlayış-

larla əlaqədardır. (Onlar heç zaman tipoloji və ya sintaktik ehtiyaclara əsaslanmırlar). 

Asılı edən və asılı olan elementlərin xətti ardıcıllığına nəzər salsaq görərik ki, iki söz 

arasında sintaktik əlaqə varsa, onların yanaşı durmağının da 2 yolu var. Biri digərinə nəzərən 

solda digəri isə sağda durur.         

Bu halda tabe edən element asılı olan elementin ardınca gəlir (2).     

Məs:  weißer Pferd- alman dili 

  cheval blanc- fransız dili 

  ağ at- Azərbaycan dili 

Misalları müqayisə etdikdə görürük ki, alman və Azərbaycan dillərində tabe edən element 

asılı olan elementdən sonra gəlir. Fransız dilində isə əksinə tabe edənlə asılı elementin yeri 

fərqlidir. Fransız dilində olan nümunədə “cheval blanc” biz şaquli stemdən istifadə edirik. 

cheval 

    |      ↓ 

blanc 

Digər nümunədə isə biz stemi aşağıdan yuxarıya doğru qururuq, yəni bu vəziyyətdə 

mərkəzi düyünə yönəlik hərəkət edirik.        

Pferd 

    |       ↑ 

weißer  

Bu nöqteyi-nəzərdən müxtəlif dillər fərqli stem göstəricilərinə malikdirlər. Bir qrup dil 

mərkəzdən uzaqlaşan, digər qrup isə mərkəzə yönələn söz sırasına üstünlük verir. Məsələn 

fransız dili azalan, alman dili isə çoxalan, mərkəzə doğru yönələn ardıcıllığa aiddir (2). Tərcü-

mə zamanı məhz bu amil xüsusi önəm daşıyır.     

Nəticə olaraq qeyd edək ki, sintaktik əlaqəni təsvir edən xəttlər stem əmələ gətirir. Stem 

cümlədə əlaqələr ierarxiyasını təsvir edir və dəstələri əks etdirir.    

Sintaktik əlaqələri sözlər arasında asılılıq münasibətləri yaradır. Cümlə tərkibində olan 

hər bir söz öz müstəqilliyini itirir və növbəti sözlə əlaqə yaradır. Sintaktik əlaqə hər hansı bir 

fikri ifadə edilməsində vacib rol oynayır. Burdan belə nəticə çıxır ki, struktur və xətti ardıcıl-

lıq arasında antinomiya var. 
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Н.Э.Джамалзаде 

Антиномия структурных и линейных последовательностей синтаксических связей  

в предложении  

Резюме 
 

Синтаксические связи устанавливают между словами отношения зависимости. Каждая 

связь объединяет некоторый вышестоящий элемент с элементом нижестоящим. Таким образом, 

совокупность слов, входящих в состав предложения, образует настоящую иерархию. Изучение 

предложения, составляющее, как уже говорилось выше, цель структурного синтаксиса. Между 

структурным порядком и линейным порядком имеется антиномия. Эта антиномия языковая 

«квадратура круга». 
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Antinomy of structural and linear sequences of syntactic links in a sentence 

Summary 

 

Syntactic links establish a dependency relationship between words. Each link combines some 

high element with a low element. Thus, the set of words that make up the sentence, forms the real 

hierarchy. The study of the sentence, consisting, as mentioned above, the goal of structural syntax. 

There is an antinomy between structural order and linear order. This antinomy is the language 

"quadrature of the circle." 
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İNGİLİS DİLİNDƏ FRİKATİVLƏRİN REALLAŞMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: səs, fonem, sürtünən samitlər, distribusiya, afrikat 

Ключевые слова: звук, фонема, фрикативы, дистрибуция, аффрикаты 

Key words: sound, phoneme, fricatives, distribution, affricate 

 

Hər bir dildə fonem uzunmüddətli tarixi inkişafın məhsuludur. Dil inkişaf etdikcə, onun 

fonem tərkibində də müəyyən dəyişikliklər olmuş, bəzi fonemlər bu və ya digər dilin fonem-

lər tərkibindən çıxmış və yaxud əksinə, yeni fonemlər yaranmışdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, sözün səs tərkibi, sözün səs toplusundan, səs kompleksindən 

ibarət olması dedikdə onun fonetik tərkibi nəzərdə tutulur. Odur ki, söz həmişə müəyyən fo-

netik tərkibə, quruluşa malikdir. Daha doğrusu, dildə müəyyən fonetik tərkibə malik olmayan 

söz yoxdur. Hər bir sözü ən azı üç cəhət – səs kompleksi, məna və məna mənbəyi kimi cəhət-

lər birləşdirir. Söz, hər şeydən əvvəl, səsli materiyada mövcud olur. Sözün müəyyən mənası 

vardır, yəni söz məfhumları, emosional vəziyyətləri və s. əhatə edir. Sözün mənasının müəy-

yən mənbəyi vardır. Məna yalnız müəyyən bir əşya, hadisə, hərəkət, proses və emosional və-

ziyyət əsasında yarana bilər (3, s.159-160). 

Sözün fonetik quruluşuna gəlincə, qeyd etmək lazımdır ki, söz səslərdən təşkil olunur. 

Bu baxımdan sözün quruluşunu fiziki hadisə kimi nəzərdən keçirmək olar. Söz yaranma mən-

bəyinə görə həm də fizioloji hadisədir. Sözlərin tələffüzündə fəal və qeyri-fəal danışıq üzvləri 

iştirak edir. Səslərin bir - biri ilə rabitələnməsi və bütöv söz kimi formalaşması danışıq üzvlə-

rinin işi ilə nizamlanır. Digər tərəfdən, insanların danışıq üzvləri vasitəsilə tələffüz olunan hər 

bir səs kompleksi, səs toplusu söz hesab edilə bilməz. Hər hansı səs kompleksinin dil vahidi 

olması üçün hər bir dildə səslər toplusu müəyyən fonetik qanunlara uyğun təşkil olunmalıdır.  

Hər bir dildəki sözlərin əsas səs tərkibi özlərinə xas qanun və qaydalar əsasında forma-

laşır və dildə fəaliyyət göstərir. Sözün fizioloji, akustik cəhətləri ilə yanaşı, onun perseptiv tə-

rəfi vardır. Belə ki, danışanın göndərdiyi məlumatı dinləyənin qəbul etməsi ünsiyyətin baş tut-

ması üçün əsas şərtlərdən biridir.  

Fonem dildə ayrılıqda mənası olmayan, söz və söz formalarının fərqlənməsinə xidmət 

edən, özündən daha kiçik hissələrə bölünməyən dil vahididir. Fonem, variant və səs trixoto-

miyası fonemin düzgün dərk olunmasında mühüm rol oynayır. Ünsiyyətin baş tutması danı-

şıqda rast gəlinən sonsuz miqdarda konkret səslər sayəsində deyil, onların ideal ümumiləş-

mələri, daha doğrusu, onların mücərrədləşməsi nəticəsində mümkün olur. Məlumdur ki, fo-

nemlər müxtəlif fonetik mövqelərdə və vəziyyətlərdə çıxış edirlər. Hər bir danışıq aktında bu 

və ya digər fonem cürbəcür kombinasiyalar və mövqelərdə çıxış edir, bəzilərinin düzülüşündə 

məhdudiyyətlər olur. Bəziləri isə məhdudiyyətin nə olduğunu bilmir. Hər bir fonemin gələ 

bilmədiyi mövqe və vəziyyətdən fərqli olaraq, işlənməsi mövqelərinin və vəziyyətlərinin cə-

minə onun distribusiyası deyilir (2, s.245).  

Səs və səs birləşmələrindən yaranan cümlə danışıq aktında bir-birinin ardınca tələffüz 

olunan söz və ya söz formalarının xətti ardıcıllığı əsasında əmələ gəlir. Danışıq aktında söz və 

ya söz formalarının xətti düzümü ayrı-ayrı dillərdə fərqli baş verir, başqa sözlə desək, bu dü-

züm konkret dilin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən irəli gələn amillərlə şərtlənir. Dil insanlar ara-

sında ən mühüm ünsiyyət vasitəsidir. Belə ki, iki dil forması mövcuddur ki, bunlar səsli və ya-

zılı dil formalarıdır. Səsli dil, dilin tarixən yaranmış, inkişafetmə və həm də mövcud olma for-

masıdır. Yazılı dil də səsli dildən törəmədir və onun ancaq yazılı (qrafik) formada təsviridir. 
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Danışığın ifadə tərəfi konkret səs axınıdır, fiziki hadisədir. Dildə ifadə olunan bütün məna sa-

həsini müvafiq şəkildə tənzimləməklə tərkib hissələrinə bölməyə imkan yaradan qaydalar-

dırsa, onda ifadə edən danışıq aktının səs tərəfini nizamlamağa xidmət edən qaydalar da ola 

bilər (3, s.78). 

Danışıqda özünü büruzə verən müxtəlif konkret təsəvvürlərin və fikirlərin miqdarı çox-

dur. Dildəki leksik mənaların miqdarı isə, əksinə, məhdud saydadır. Sadə dillə desək, dili bil-

mək o deməkdir ki, öyrənilən dildə istifadəmizdə olan məhdud miqdarda qrammatik və se-

mantik vasitələrin köməyi ilə biz bütün konkret təsəvvürləri, fikirləri və onların arasındakı 

əlaqəni ifadə edirik. Elm inkişaf etdikcə, onun anlayışlar sistemi zənginləşdirilir və bu anla-

yışların adlandırılmasına ehtiyac duyulur. Burada bir məsələni də xüsusilə vurğulamaq lazım-

dır ki, dərk olunan, saya gəlməz realizasiya deyil, yalnız əvvəlki nəsillərdən qəbul edilmiş və 

hazırda sabitləşmiş normalar danışıq aktının ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bütün bunlar isə, öz 

növbəsində, danışıq aktının nəticəsidir. Danışıq aktı isə fonologiya və fonetik proseslərə bağ-

lıdır (1, s.96). 

Bu arada qeyd etmək lazımdır ki, səs eşidilməklə dərk olunan fiziki hadisədir və danı-

şığın akustik tərəfini tədqiq etməklə fonetika dərketmə psixologiyasına yaxınlaşır. Əslində, 

səs mürəkkəb və geniş anlayışdır. Təbiətdə və cəmiyyətdə qulaq vasitəsilə nəyi eşidiriksə, səs 

adlanır. Ümumiləşdirsək, qulaq eşitmə üzvünün qəbul etdiyi hər bir şey səsdir.  

Fonetika isə danışıq səslərindən bəhs edir. Danışıq səsləri dil və keçici səslər olmaqla 

iki yerə ayrılır. Dil səsləri elə səslərdir ki, onların yaranmasında danışıq üzvləri fəal iştirak 

edir. Eyni zamanda bu səslərin akustik mahiyyəti olur və onun tələffüz dəqiqliyinə diqqət ye-

tirilir. Həmçinin danışıq səsləri fizioloji mənbələrə, əlamətlərə, ictimai xüsusiyyətlərə malik 

olur. Fonetika üçün xüsusi səciyyəvi olan cəhət bir də odur ki, o, tədqiq etdiyi səs kompleks-

lərinə onların dildə ifadə etdiyi mənaya laqeyd qalır. Səslər konkret situasiya ilə bağlı olsalar 

da, onların hər birinin işlənməsi müəyyən fonetik amillərdən asılı olur. İngilis dilində danışıq 

səsləri iki əsas qrupa bölünür: sait səslər və samit səslər (4, s.14-15). 

Sait səslər maneəsiz səslədir. Samit səsləri isə tələffüz edərkən hava axını ağız və udlaq 

boşluğunda müəyyən maneələrə rast gəlir. Samit səslər əmələ gəlmə üsuluna və maneənin nö-

vünə görə bir neçə qrupa bölünür ki, bunlardan biri də novlu sürtünən səslərdir. Novlu sürtü-

nən səslər frikativlər adlanır. Frikativlərin artikulyasiyası zamanı əsasən iki orqan birlikdə hə-

rəkətə keçir ki, bu zaman hava axını üçün yol daralır və hava axını güclü sürtünmə ilə ağız 

boşluğundan xaric olur. Frikativləri tələffüz edərkən ağız boşluğunda dar nov əmələ gəlir və 

hava axını bu novdan keçərkən güclü sürtünmə yaranır (4, s.20). 

Frikativlər partlayışlı səslər və afrikatlar kimi küylü səs kimi xarakterizə olunur. Frika-

tivlər dörd cütə bölünür: [f - v], [s - z], [ʃ - ʒ], [Ѳ - ð] və [h].  

     Initial    Medial   Final 

   /f/   feel    proofing   leaf 

   /v/   veal    proving   leave 

   /Ѳ/   thi    earthy, ether   wreath 

   /ð/   thy    worthy, either¹  wreathe 

   /s/   seal    racer    peace 

   /z/   zeal    razor    peas 

   /ʃ/   shect    fission, Aleutian  ruche 

   /ʒ/   gigolo    vision, allusion  rouge 

   /h/   heat    behave   ----- 

 İngilis dilində olan - [ʃ, Ʒ] səslərinin tələffüzü zamanı dilin ucu yuvaqlarda olur və dilin 

orta hissəsi sərt damağa qaldırılır. Dilin orta hissəsinin sərt damağa doğru qaldırılması [ʃ, Ʒ] 

samitlərinə yumşaqlıq çaları verir. Odur ki, bu samitlər bütün mövqelərdə yumşaq tələffüz 

olunur. [ʃ, Ʒ] dilönü, yuvaq – damaq, apikal, novlu-sürtünən samitlərdir. [ʃ] kar, [Ʒ] isə 
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cingiltilidir. [ʃ, Ʒ] səsləri söz sonu mövqedə uzun tələffüz olunur. Bundan başqa, [ʃ] səsi 

dişarası [ð] səsinin və yuvaq arxası [r] səsinin qarşısında diş səsinə şevrilir . 

İngilis dilində olan - [s,z] səslərinin tələffüzü zamanı dilin ucu ilə yuvaqlar arasında dar 

nov əmələ gəlir və hava axını bu novdan sürtünərək xaric olur. [s,z] dilönü, apikal-yuvaq, nov-

lu-sürtünən səslərdir. [s] kar, [z] isə cingiltilidir. [s,z] səslərinin müxtəlif işlənmə xüsusiyyətləri 

vardır. Belə ki, dişarası [θ,ð] səslərinin təsirindən yuvaq səsləri olan [s,z] diş səslərinə çevrilir. 

[s,z] səsləri [l] samitinin qarşısında işləndikdə hava axını yanlardan xaric olur. Eyni zamanda 

[s,z] səsləri [n,m] samitlərinin qarşısında işləndikdə hava axını burundan xaric olur (4, s.193). 

İngilis dilində olan - [θ,ð] samitlərini tələffüz edərkən dilin ucu alt və üst dişlərin arasın-

da olur. Dilin ucu ilə üst dişlər arasında nov əmələ gəlir və hava axını bu novdan sürtünərək 

xaric olur. [θ] samiti kar, [ð] isə cingiltilidir. [θ,ð] səsləri dilönü, apikal, dişarası, novlu – sür-

tünən, ağız samitləridir. [ð] samiti [θ] samitinə nisbətən zəifdir və sözlərin sonunda qismən 

karlaşır. Yuxarıdakı iki frikativ dünyanın bir çox dillərində yoxdur. Bu, [θ] və [ð] fonetika eh-

tiyatlarının bir hissəsi olduğu dilləri öyrənərkən, bu dillərdə çıxış edənlərin bir sıra çətin-

liklərlə üzləşəcəyini göstərir. Həqiqətən, bu iki frikativi ingilis dilində öyrənərkən, tələffüzü 

zamanı müxtəlif problemlərə rast gəlinir. Yuxarıdakı frikativlər, adətən, sırasıyla yuvaq [t] və 

[d] əvəzində tanınırlar. Amma bu əvəzlər təsadüfi deyildir.  

 [θ,ð] samitləri ingilis dilində “th” hərf birləşməsi ilə qeyd olunur. Göstərilən samitlər 

bir-birindən birincinin kar, ikincinin isə cingiltili olması ilə seçilir. [θ,ð] dilucu, dişarası novlu 

samitlər olub, dialektlərimizdəki bəzi istisnaları nəzərə almasaq, Azərbaycan ədəbi dilində 

hec bir samit səsə uyğun gəlmir. Azərbaycanlı tələbələrin bu səslərin tələffüzündə buraxdıqla-

rı səhvlər aşağıdakılardan ibarətdir: orta məktəbi bitirən bəzi şagirdlər [θ] səsini [t] kimi, [ð] 

səsini isə [d] kimi tələffüz edirlər. 

İngilis dilində [h] samiti xirtdəkdə tələffüz olunur. [h] samitini tələffüz edərkən səs telləri 

arasında dar nov əmələ gəlir və hava axını zəif sürtünmə ilə bu novdan xaric olur. [h] səsi qlo-

tal, novlu sürtünən, kar samitdir. İngilis dilində [h] samiti, bir qayda olaraq, saitlərdən əvvəl 

işlənir və iki sait arasında qismən cingiltiləşir. Eyni zamanda [h] səsi sözün sonunda işlənmir. 

Artikulyasiya məxrəcinə görə H.A.Qlison amerikan-ingilis samitlərini yeddi qrupa 

bölür; ancaq o, öz təsnifatına yalnız bir qlotal səs daxil edir. Bu səs [h] səsidir. Bundan başqa 

o, xirtdəkdə əmələ gələn səs haqqında danışır. Eyni zamanda görkəmli ingilis fonetisti 

D.Counz özünün təsnifat cədvəlinə yalnız [h] qlotal səsini daxil edir. O, [h] səsini kar frikativ 

kimi təsvir edir, amma cingiltili səslər arasında cingiltili allofonu olan kar frikativ [h] səsinin 

artikulyasiya məxrəcini təsvir etmir (13, s.86). 

İngilis dilində qlotal səslərin fonetik və funksional cəhətlərini araşdırıb müqayisə etməklə 

nəzəri və praktik əhəmiyyətini müəyyənləşdirmiş oluruq. Müxtəlif sistemli dillərdən olan ingilis 

və ərəb dillərində qlotal səslərin samit fonemlər sistemində yerinin müəyyənləşdirilməsi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu dillərdə qlotal samitlərin fizioloji-akustik, distributiv və 

funksional cəhətlərinin tədqiqi başqa dillərdə bu tipdən olan samitlərin öyrənilməsinə kömək 

göstərə bilər. Eyni zamanda ingilis dilinin fonetikasına, fonologiyasına dair, habelə müqayisəli-

tipoloji əsərlərin yazılmasında, ingilis dilinin ərəb auditoriyasında və yaxud, əksinə, tədrisində, 

eləcə də dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanmasında istifadə oluna bilər (9, s.118). 

 Bundan başqa Fromkin V. və Rodman R. öz təsnifatlarında [h] səsini qlotal kimi təq-

dim edir, amma onlar bu samitləri kar frikativ [h] və kar sürüşkən kimi təqdim edirlər. Belə 

ki, ikinci dərəcəli artikulyasiya quturalların – dilçək, udlaq və xirtdək səslərinin dəqiq artikul-

yasiya məxrəclərini təyin etməkdə müəyyən bir çətinlik yaradır.  

 A.Gimson göstərir ki, qapanma mərhələsində tez-tez özündən əvvəl gələn səs seqmen-

tinə keçid üçün sürüşmə baş verir və özündən əvvəl gələn səslərin formatını almaq üçün akus-

tik təhlil zamanı xarakterik olan əyrilik kimi ortaya çıxır (10, s.97). 

 İngilis dilində olan - [f,v] samitlərini tələffüz edərkən alt dodaq üst dişlərə doğru 

qaldırılır və üst dişlərin ucu ilə alt dodağın ön hissəsi arasında nov yaranır. Hava axını bu 
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novdan sürtünərək xaric olur. [f,v] dodaq-diş, novlu sürtünən, küylü, ağız samitləridir. [f] 

samiti kar, [v] isə cingiltilidir və sözün sonunda qismən karlaşır. [v] səsi iki sait arasında 

gəldikdə tam cingiltililəşir. 

 P.Rouç qeyd edir ki, kar samitlər adətən açıq səs cığırı vasitəsi ilə əmələ gəlir. Bu hal 

həmçinin novlulara da məxsusdur. Səslərin yaranmasında burun və ağız rezonatorundan əla-

və, səs telləri və ağciyərlərin də mühüm rolu vardır. 

 İngilis dilində frikativləri araşdırarkən belə bir nəticəyə gəldim ki, onların tələffüzündə 

danışıq orqanları bir-birinə yaxınlaşaraq dar keçid əmələ gətirir, hava axını bu keçiddən sürtü-

nərək xaric olur. Sürtünmə ilə tələffüz xüsusiyyəti yalnız natamam maneə ilə yaranan səslərin 

artikulyasiyasında özünü biruzə verir.  
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Особенности реализации фрикативов в английском языке 

Резюме 

 

Статья посвящена артикуляторным особенностям щелевых фрикативов в английском 

языке. Кроме того, в статье рассматриваются артикуляция, описание и использование в различ-

ных позициях девяти фрикативов. В статье также автор приводит ряд примеров из различных 

источников и интернет сайтов. Артикуляторные особенности межзубных английских соглас-

ных [θ, ð] которые отсутствуют в других языках, изучаются в данной статье. В статье также 

рассматривается отличительные артикуляторные варианты щелевого фрикатива [h]. 

 

V.M.Jabrailova 

Realization peculiarities of English fricatives 

Summary 

 

The article is devoted to the phonetic features of constrictive fricative consonants in English. 

Besides, the articulation of nine fricatives, their use in different positions and descriptions are noted in 

the article. A set of examples from different sources and internet sites is given by the author. The 

articulation peculiarities of interdental consonants as [θ,ð] which are absent in other languages are also 

analyzed. Distinctive articulatory variants of constrictive fricative [h] are analyzed in the article. 
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DİLÇİLİKDƏ MÜRƏKKƏB CÜMLƏ PROBLEMİNƏ DAİR 

 
Açar sözlər: mürəkkəb cümlənin komponentləri, tabesiz mürəkkəb cümlə, tabeli mürəkkəb cümlə, sintak-

tik səviyyənin əsas vahidi, bütövün struktur nüvəsi, struktur və semantik özəlliklər 

Ключевые слова: компоненты сложного предложения, сложносочиненное предложение, сложно-

подчиненное предложение, основная единица синтаксического уровня, структурный стержень целого, 

структурно-семантические особенности 

Key words: components of compound sentences, the compound sentence, complex sentence, subordinate 

clause, basic unit of syntactic level, structural nucleus of the unit, structural and semantic peculiarities 

 

Məlum olduğu kimi, mürəkkəb cümlə – müəyyən qrammatik əlaqə əsasında birləşən iki 

və ya daha artıq cümlənin vəhdətidir. Mürəkkəb cümləni təşkil edən komponentlər arasındakı 

əlaqə xüsusi struktur vahidlərlə ifadə olunan zaman qrammatik əlaqəsi adlanır. Bu struktur va-

hidlərə bağlayıcılar, bağlayıcı sözlər və nisbi əvəzliklər aid edilir. Bəzi hallarda mürəkkəb 

cümlənin komponentləri arasındakı əlaqə feili xəbərlərin müəyyən formaları ilə ifadə olunur. 

Belə mürəkkəb cümlələrə bağlayıcısız mürəkkəb cümlə deyilir. Mürəkkəb cümlə intonasiya-

nın vahid formalaşması ilə ifadə olunur. Mürəkkəb cümlələr dildə əsasən iki növ əlaqə ilə sə-

ciyyələnir: tabesizlik və tabelilik əlaqələri. Tabesizlik əlaqəsinə dilçilik ədəbiyyatında para-

taksis, tabelilik əlaqəsinə isə hipotoksis deyilir. 

Tabesizlik əlaqəsində (parataksisdə) mürəkkəb cümlənin komponentləri formal baxımdan 

asılı olmur. Tabelilik əlaqəsində (hipotoksisdə) isə mürəkkəb cümlə komponentləri formal nöq-

teyi-nəzərdən bir-birindən asılı olur. Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə tabesizlik əlaqəsi kompo-

nentləri bir-birindən formal qeyri-asılılığını ifadə edir və xüsusi bağlayıcılarla müşayiət olunur. 

Tabeli mürəkkəb cümlələrdə formal asılılıq müəyyən bağlayıcıların və nisbi əvəzliklərin 

vasitəsilə ifadə olunur. Tabeli mürəkkəb cümlələr bağlayıcılı tabelilik və nisbi tabelilik yarım-

qrupuna bölünür. Beləliklə, cümlə sintaktik səviyyənin əsas vahididir. Cümlə minimal ünsiy-

yət vahidi olaraq, aşağıdakı əlamətlərlə səciyyələnir: 

1. Kommunikativ funksiya. 

2. Xəbərlik. 

3. Modallıq. 

4. Nisbətən bitmiş fikir. 

5. qrammatik və intonasion şəkillilik. 

Ənənəvi alman dili qrammatikalarında adətən hipotaksis tabeli mürəkkəb cümlə bir dil 

vahidi kimi qəbul edilirdi. Bu dil vahidinin əsas komponentləri müstəqil sadə cümlə ilə eyni-

ləşdirilən baş cümlədən və hər hansı cümlə üzvünü əvəz edə bilən budaq cümlədən ibarət 

olurdu. Bir çox alman dilçilərinin fikrincə, sadə cümlədə mövcud olan sintaktik əlaqələr daha 

yüksək səviyyədə tabeli mürəkkəb cümlədə təkrar olunur. Məntiqi və psixoloji dilçiliyin tərəf-

darları bu fikirdə idilər ki, tabeli mürəkkəb cümlə daxilində baş cümlə əsas fikrin, budaq cüm-

lə isə köməkçi fikrin daşıyıcısıdır (8, s. 91-94). 

Tabeli mürəkkəb cümlənin araşdırılmasında fərqli nəzəriyyələr mövcuddur. Məsələn, 

G.Paul və K.Boost sadə cümlənin subyektini və predikatını mürəkkəb cümlənin üzərinə me-

xaniki olaraq köçürür, budaq cümlələri, bəzən də hətta baş cümlələri cümlə üzvləri ilə eyniləş-

dirirlər (7, s. 141-142). 

G.Paul mübtədanı psixoloji subyekt, xəbəri psixoloji predikat, K.Boost isə bu baş üzv-

ləri tema-rema adlandırır. Fikrimizcə, bu, struktur dilçiliyin təsiri ilə söylənilmiş fikirlərdir. 

Belə bölgü tabeli mürəkkəb cümlənin mətndəki kommunikativ yükü ilə əlaqələndirilir. 
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V.Q.Admoni cümləni “vahid və elementar dil vahidi” adlandırır. Bu baxımdan mürək-

kəb cümlə də sintaksisin ən yüksək səviyyəsinin vahididir – desək səhv etmərik. Mürəkkəb 

cümlə iki korrelyativ kateqoriyanı – hipotaksis və parataksis formalarını özündə ehtiva edir 

(5, s.17-20).  

Tabeli mürəkkəb cümlə komponentləri cümlənin əsas xüsusiyyətlərini özündə ehtiva 

edən vəhdətdir. Lakin bu vəhdətin özünəməxsus özəllikləri də mövcuddur, onlar xüsusi qanu-

nauyğunluqlar əsasında əlaqəyə girir. Hipotaksisin əsas problemi – bu qaydaları və qanunauy-

ğunluqları aşkar etməkdən, baş və budaq cümlə arasındakı qarşılıqlı əlaqənin xüsusiyyətlərini 

və birləşmə səviyyəsini araşdırmaqdan ibarətdir. 

V.Admoni qeyd edir ki, baş cümlə əhəmiyyətli şəkildə struktur baxımından müstəqil 

cümlənin analoqudur. Baş cümlə müstəqil cümlənin söz sırasına malik olur, budaq cümlə isə 

bu zaman baş cümlənin bu və ya digər cümlə üzvünün yerini doldurur və müvafiq korrelatla 

başlaya bilər (9, s.269). Məsələn, 

Ob er helfen will, das wird sich jetzt zeigen. 

Həmçinin baş cümlədəki məchul forma da müstəqil cümlədəki kimi korrelatdan sonra 

işlənir. V.Admoninin fikrincə, yalnız intonasiya nöqteyi-nəzərindən baş cümlənin budaq cüm-

lə ilə əlaqəsi formal olaraq bir çox hallarda aydın olur, çünki onlar yalnız birlikdə tamamlan-

mış ritmik-melodik vahid təşkil edirlər (3, s.269). Qeyd edildiyi kimi, baş cümlə semantik ba-

xımdan heç də həmişə tabeli mürəkkəb cümlənin daşıdığı kommunikativ cəhətdən vacib olan 

məzmunun daşıyıcısı olmur. Məsələn, 

Sie beobachteten, wie unter Scherzen und Gelächter kleine Kämpfe um die besten Plätze 

entstanden, wie Fräulein von Osterloh, eine Pelzboa um den Hals, von einem Gespann zum 

anderen lief, um Körbe mit Eßwaren unter die Sätze zu schieben, wie Doktor Leander, die 

Pelzmütze in der Stirn, mit seinen funkelnden Brillengläsern noch einmal das Ganze 

überschaute, dann ebenfalls Platz nahm und das Zeichen zum Aufbruch gab (Th.Mann).  

V.Admoni daha sonra qeyd edir ki, alman dilində budaq cümlə öz qrammatik asılılığını 

hər şeydən öncə söz sırası vasitəsilə birüzə verir, yəni şəxsə görə dəyişən feil ya budaq 

cümlənin sonunda və yaxud bağlayıcısız işlənən şərt və güzəşt budaq cümlələrində cümlənin 

əvvəlində işlənir (9, s.269). Məsələn,  

Wenn er gekommen wäre – Wäre er gekommen. 

Bu qaydadan yayınmalar əsasən tamamlıq budaq cümləsində tez-tez, xüsusilə də bağla-

yıcısız işlənən vasitəli nitqdə rast gəlinir. Məsələn: 

Er sagt, er habe Hunger. 

Burada adətən əlamət olaraq konyunktiv çıxış edir və bu da təkcə başqasının nitqini de-

yil, həmçinin bu halda qrammatik asılılığı xarakterizə edir. Həmçinin bağlayıcılar da bu asılı-

lığı ifadə edir, ancaq özlərini alman dilində, cümlədəki yoxluqlarını söz sırasının dəyişdiyi za-

man, tabelilik ifadə edən bağlayıcılar kimi göstərir. Ritmik-melodik baxımdan budaq cümlə 

tabeli mürəkkəb cümlənin bir və ya bir neçə sintaqmını (heç də həmişə yox – V.Admoni) ya-

radır (9, s.269).  

V.Admoniyə görə, qrammatik quruluşuna görə baş cümlə əksər hallarda avtosemantik 

mənada çıxış edir, yəni məna və formal strukturuna görə nisbi bitkinlik ifadə edir. Alman bu-

daq cümləsi isə, əksinə, olaraq məhz şəxsə görə dəyişən feilin sonda durmasına və bağlayıcı-

ların işlənməsinə görə bir qayda olaraq sinsemantik olaraq dəyərləndirilir, yəni aydın şəkildə 

özünün qeyri-bitkinliyini büruzə verir və kənardan bir dəstək tələb edir. Ancaq qrammatik 

quruluşu baxımından avtosemantik formada çıxış edə bilən budaq cümlə növləri də var və 

bunlar da əsasən bağlayıcısız tamamlıq budaq cümlələrdir ki, burada konyunktiv işlənməyə də 

bilər (9, s.270). Məsələn, 

Ich erinnere mich, er hatte weiße Haare (Duden, 567). 

Digər tərəfdən isə, sinsemantik qrammatik quruluşa malik olan baş cümlə növlərinə də 

rast gəlmək olar. Buraya mübtədanın budaq cümlə şəklində (mübtəda budaq cümləsi) çıxış 
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etdiyi baş cümlələri aid etmək olar. Məsələn, 

Wer wagt, gewinnt.  

V.Admoni daha sonda qeyd edir ki, ancaq bundan asılı olmayaraq, baş cümlələrin və 

bağlayıcısız tamamlıq budaq cümlələrinin avtosemantikliyi yalnız nisbi xarakter daşıyır, 

çünki onlar intonasiya nöqteyi-nəzərindən, tamamlanmamış və özü-özlüyündə çıxış edən və 

durğu işarələri vasitəsilə öz ifadəsini tapan bir vahidi əmələ gətirirlər (9, s.270). 

E.V.Qulıqa və M.D.Natanson qeyd edirlər ki, mürəkkəb cümlə dilin yuxarı səviyyəsinin 

sintaktik vahididir (10, s.97). Müstəqil cümlə ilə müqayisədə mürəkkəb cümlə ən azı iki predi-

kativ vahiddən və buna müvafiq olaraq da ən azı iki elementar cümlədən ibarət olur. Bu dilçilər 

mürəkkəb cümlənin tabesiz mürəkkəb və tabeli mürəkkəb cümlə olmaqla iki növünü fərq-

ləndirərək yazırlar ki, onlar bir-birindən sintaktik əlaqə növünə görə fərqlənirlər: tabeli mürək-

kəb cümlənin əlaməti tabesiz bağlayıcılar, tabeli mürəkkəb cümlənin əlaməti isə tabeli bağ-

layıcılardır (10, s.97). E.V.Qulıqa və M.D.Natansonun fikrincə, əlaqə tipində olan bu fərq təkcə 

strukturda deyil, həmçinin mənada da özünü göstərir. Tabeli mürəkkəb cümlənin elementar 

tərkib hissələri tabesiz mürəkkəb cümlənin elementar tərkib hissələri ilə müqayisədə bir-biri ilə 

daha sıx bağlanırlar. Onlar dildə tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələrin eyni semantik münasi-

bətlər ifadə etdiyi halların da müşahidə edildiyini bildirirlər (10, s.97). Məsələn, 

In aller Eile hatte man gestern abend noch ein paar Bretter an die Wand genagelt, denn 

die Apfelernte war überreich. Franz stand noch einmal auf und steckte den Kopf durchs 

Fenster, weil ihn der Apfelgeruch betäubte. (A.Seghers) 

Berthold kannte die Geschichte gut, trotzdem las er sie mit neuer scharfer Spannung. 

(L.Feuchtwanger) 

Trotzdem er mit ihnen nicht sprechen dürfte, kannte er jetzt seine Stubengenssen genau. 

(L.Feuctwanger)  

E.V.Qulıqa və M.D.Natansonun fikrincə, yuxarıda göstərilmiş cümlələr arasında bunun-

la belə həmçinin mənaya təsir edən struktur fərq də mövcuddur. 

E.V.Qulıqa qeyd edir ki, bir-birinə əks olan tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələrin iki 

ayrı mürəkkəb sintaktik vahid olmasına baxmayaraq, onlar bir-biri ilə xüsusi mütamadi keçid-

lər zonası ilə əlaqədardır. İki semantik nüvəli tabeli mürəkkəb cümlələrin bütöv bir sırası ta-

besiz mürəkkəb cümlələr ilə sinonimlik əlaqəsini üzə çıxarır və az və ya çox dərəcədə məna 

dəyişməsinin əvəzlənməsinə imkan yaradır (6, s.194). Hipotaksis və parataksis arasındakı 

sinonimlik, elementar cümlələr arasındakı müəyyən semantik-sintaktik əlaqələrin həm tabeli-

lik həm də tabesizlik əlaqəsi ilə ifadə olumasına əsaslanır. E.V.Qulıqa, bu sinonimliyi seman-

tik-sintaktik adlandırır (6, s.194). 

E.V.Qulıqaya görə, tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələr zaman, səbəb-nəticə, ziddiyyət-gü-

zəşt münasibətləri ifadə edə bilir. Sinonim cümlələlərin qarşılaşdırılması tabelilik və tabesizlik 

əlaqəsinin spesifikasını daha dərindən açmağa imkan verir (6, s.194). Zaman ifadə edən budaq 

cümlələr dəqiq şəkildə zaman münasibətlərini ifadə etməyə imkan verən daha çox sayda bağlayı-

cılara malik olduğu halda, tabelilik əlaqəsi ilə daha ümumi şəkildə zaman münasibətləri ifadə olu-

na bilir. Parataksisin elementar cümlələri arasındakı zaman münasibətlərinin ifadəsi zərf bağlayı-

cılarının, “und” bağlayıcısının köməyi ilə, həmçinin bağlayıcısız şəkildə baş verir (6, s.194).  

Parataksisə daha yaxın eyni zamanı və yaxud əvvəl baş vermə mənasını ifadə edən “als” 

bağlayıcılı tabeli mürəkkəb cümlələrdir. E.V.Qulıqanın fikrincə, əvəzlənmə ilk öncə ona görə 

baş verir ki, “als” bağlayıcısı zaman münaibətlərinin verilməsində ən neytral bağlayıcıdır və 

ümumilikdə zaman bildirir və zaman formalarının istifadəsi zaman diferensiyasına gətirib çı-

xarır (6, s.195).  

Daha əvvəl baş vermə manasının ifadəsi zamanı əvəzlənmə həmçinin digər tabelilik bil-

dirən bağlayıcıların işlənməsi zamanı da uzaq keçmişin (Plusquamperfekt) mövcudluğu sayə-

sində həyata keçirilir. Məsələn:  
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Nachdem der kleine Goya einmal den kleinen Zapater furchtbar verhauen hatte, war 

dieser voll Bewunderung zu seiner Bande übergangen, seither waren sie engste Freunde 

(L.Feuchtwanger. Goya). 

Der kleine Goya hatte einmal den kleinen Zapater furchtbar verhauen, da war dieser zu 

seiner Bande übergangen, seither waren sie engste Freunde.  

Əvəzlənmə bağlayıcı “da” zərfliyinin köməkliyi ilə ifadə olunur. Qarşılaşdırma zamanı 

tabelilik və tabesizlik arasındakı fərq özünü büruzə verir. Tabelilik zamanı elementar cümlələr 

arasındakı əlaqə daha sıx olur. E.V.Qulıqa hesab edir ki, ön mövqedə gələn tabelilik bağlayı-

cıları ilə işlənən budaq cümlələr, baş cümlədəki hərəkətə müvafiq hərəkəti ifadə etməklə, 

sanki bütöv cümləni qabaqlayır. Parataksisin elementar cümləsinə çevrilməsi zamanı o, 

potensial-avtosemantik olur və daha əhəmiyyətli çəki qazanır və hər iki hərəkət arasındakı 

əlaqə zəifləyir (6, s.195).  

E.V.Qulıqaya görə, etimoloji baxımdan yaxın cütlərin –tabelilik ifadə edən seitdem 

(seit) bağlayıcısının və seither zərf bağlayıcısının köməkliyi ilə müvafiq tabeli və tabesiz 

cümlələr arasındakı sinonimik münasibətlər müəyyən olunur (6, s.195). Belə ki, yuxarıda gös-

tərilən mətndə seither zərf bağlayıcısı bütün tabeli mürəkkəb cümləyə aid olur. Münasibətlər 

tabelilik mənası ilə verilə bilər.  

Lakin bir çox zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr tabesiz mürəkkəb cüm-

lələrlə əvəz oluna bilmir. E.V.Qulıqa qeyd edir ki, tabesiz mürəkkəb cümlələr bis, bevor, ehe, 

solange kimi bağlayıcılarla ifadə olunmuş mənanı vermək imkanında deyillər (6, s.195). 

Əvəzlənmə mümkün olmur, çünki bu bağlayıcılarla işlənən tabeli mürəkkəb cümlənin parça-

lanması zamanı bütöv cümləyə malik olan məna dağılır. Başqa cür deyilsə, əvəzlənməyə bu 

tabeli mürəkkəb cümlələrə malik olan sintaktik idiomatiklik əngəl törədir.  

Azərbaycan dilçiliyində və türkologiyada da mürəkkəb cümlənin tədqiqi probleminə xü-

susi önəm verilmişdir. Azərbaycan dilçilərindən Ə.Dəmirçizadə, N.Məmmədov, M.Şirəliyev, 

Ə.Abdullayev, H.Mirzəzadə, H.Bayramov, M.Hüseynzadə, Z.X.Tağızadə, Ə.Cavadov; türko-

loqlardan V.Hatiboğlu, A.Kononov, Q.A.Abduraxmanov, M.Ş.Raqimov, S.E.Malov, B.Xoja-

yev, K.Sartbayev, A.Q.Qulamov, X.Rustamov, N.Z.Hacıyeva, N.K.Dmitriyev, İ.V.Əliyev, 

A.Borovkov, V.M.Nasilov, A.P.Poseluyevski, M.Z.Zakiyev, V.İ.Xanqıldin və başqaları mü-

rəkkəb cümlə probleminə maraqlı əsərlər həsr etmişlər. 

Professor Ə.Abdullayev mürəkkəb cümlənin komponentləri arasındakı məna əlaqələrini 

araşdırarkən professor Ə.Dəmirçizadə ilə razılaşmır (2, s. 29-31). 

“Ə.Dəmirçizadənin tabesizlik və tabelilik arasına tətbiq elədiyi ölçü özünü doğrultmur. 

Ə.Dəmirçizadənin bu səhvi A.M.Peşkovskidən gəlir. A.M.Peşkovski «Русский синтаксис в 

научном освещении» adlı əsərində «Сочинение и подчинение» (Tabesizlik və tabelilik) 

adlı bir bölmə verir. Sonra bu cümlələr üzərində aşağıdakı əməliyyatı aparır: 

1. Он не пошёл в школу, потому что, у него болит голова. 

2. У него болит голова, потому что, он не пошёл в школу. 

Ə.Dəmirçizadə də A.M.Peşkovskinin səhvini təkrar edərək, eyni nəticəyə gəlir”. Profes-

sor Ə.Abdullayevin fikrincə, tabeli mürəkkəb cümlənin komponentlərini bağlayan intonasiya 

tabesiz mürəkkəb cümlədə müşahidə olunan intonasiyadan fərqlidir (1, s.316-317). Tabesiz 

mürəkkəb cümlənin komponentlərindəki zaman danışıq anına nisbətən müəyyənləşir. Budaq 

cümlədəki zaman isə baş cümlədəki zamana görə müəyyənləşir. 

Fikri ifadə etmək baxımından da tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlənin xüsusiyyətləri ey-

ni deyildir. Tabesiz mürəkkəb cümlələr fikri eyni dərəcədə ifadə edir. Tabeli mürəkkəb cüm-

lənin komponentlərindən baş cümlə fikri müstəqim, budaq cümlə isə dolayı, qeyri-müstəqim 

şəkildə ifadə edir. Tabelilik əlaqəsi qismən tabesizliyin hesabına əmələ gəlir. 

Azərbaycan dilində və bəzi türk dillərində tabeli mürəkkəb cümləni təşkil edən cümlələr 

bir-biri ilə bağlayıcılar, əvəzliklər, ədatlar və s. köməkçi nitq hissələri ilə bağlanır. Professor 

Ə.Abdullayev tatar dilçisi M.Z.Zəkiyevin fikri ilə razılaşmayaraq yazır: “Tatar dilçisi 
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M.Z.Zəkiyev nisbi əvəzlik və bağlayıcı söz terminlərindən düzgün istifadə etməmişdir. 

M.Z.Zəkiyev tatar dilindəki işarə əvəzliklərini nisbi əvəzlik kimi qələmə verir. Mənşəyinə gö-

rə sual əvəzliyi olan sözlər tabeli mürəkkəb cümləni təşkil etməyə xidmət etdikdə nisbi əvəz-

liyə çevrilir. M.Z.Zəkiyev isə bu xüsusiyyətləri nəzərə almır” (1, s.317-320). 

N.Z.Hacıyeva budaq cümlənin Azərbaycan dilində 15 növünü göstərmiş və nisbi budaq 

cümlə növünü həmin bölgüyə əlavə etmişdir. Azərbaycan dilində budaq cümlə problemini 

hərtərəfli araşdıran alimlərdən biri də akademik M.Şirəliyevdir. Onun təsnifinə görə dilimizdə 

14 budaq cümlə növü vardır. M.Şirəliyev Azərbaycan dilində budaq cümlə probleminə yeni 

nöqteyi-nəzərdən yanaşmış və bu məsələni elmi baxımdan əsaslandırmışdır (4, s.357-372). 

Azərbaycan dilinin və digər türk dillərinin budaq cümlələrini təsnif edərkən cümlə üzv-

lərinə əsaslanmaq lazımdır. Sadə cümlədə cümlə üzvləri vasitəsi ilə göstərilən münasibət mü-

rəkkəb cümlədə budaq cümlə vasitəsilə yaradılır. Mürəkkəb cümlədəki budaq cümlələr sadə 

cümlədəki cümlə üzvləri üzərində yaranmışdır. Azərbaycan dilində və digər türk dillərində 

budaq cümlələri cümlə üzvlərinin adı ilə adlandırmaq düzgün və faydalı prinsipdir. 

M.Şirəliyev, M.Hüseynzadə, Ə.Abdullayev tərəfindən işlənmiş tabeli mürəkkəb cümlə 

nəzəriyyəsi həm rus, həm də Avropa türkoloqları tərəfindən qəbul edilmişdir. 

M.Musayev türk dillərinin materialları əsasında tabeli mürəkkəb cümlənin qanunauy-

ğunluqlarını tədqiq etmişdir. O, Azərbaycan, türk, qaqauz, türkmən, qədim qıpçaq, uyğur, öz-

bək və qırğız dillərinin materiallarından istifadə etməklə, tabeli mürəkkəb cümlələrin struktur-

semantik quruluşunu, tabeli-mürəkkəb cümlələrin çoxmənalılığı və komponentlərinin tabelili-

yi əsasında yaranan omonim modelləri araşdırmışdır (3, s.28-30). 

Mürəkkəb cümlələr ədəbi dilin inkişafının məhsuludur. Mürəkkəb cümlələr müxtəlif 

sistemli dillərdə bu dillərin qrammatik quruluşunun xüsusiyyətləri ilə müəyyənləşir. Tabeli 

mürəkkəb cümlənin bir üzvü olan budaq cümlələr aydınlaşdırma münasibətlərini ifadə edir. 

Budaq cümlələrin struktur xüsusiyyətləri tipoloji baxımdan özək sözlərin mövcudluğu ilə sə-

ciyyələnir. Qrammatik quruluşun tipoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq budaq cümlələrin 

forması həmin konkret dilə xas olan linqvistik qanunauyğunluqlarla müəyyən olunur. Müxtə-

lifsistemli dillərdə tabeli mürəkkəb cümlələrin baş və budaq cümlələrinin sıralanma qaydası 

struktur-semantik səciyyə daşıyır. 
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Г.В.Ахмедова 

O проблеме сложного предложения в языкознании 

Резюме 

 

Основной единицей синтаксического уровня является предложение. Предложение – это 

минимальная единица общения, обладающая следующими признаками: коммуникативность, 

предикативность, модальность, относительная смысловая законченность, грамматическая и ин-

тонационная оформленность. Цельным предложением является и сложное предложение – еди-

ница высшего яруса синтаксического уровня. Сложное предложение реализуется в двух кор-

релятивных категориях: сложноподчиненном предложении и сложносочиненном предложении. 

В статье анализируется история исследования сложных предложений в современном не-

мецком языке. Особое внимание уделяется союзам, которые соединяют компоненты сложно-

подчиненных предложений. Помимо этого, здесь также рассматриваются другие средства сое-

динений в германских языках. Выдвинутые идеи и предположения автор обосновывает на кон-

кретных языковых фактах. 

 

G.V.Ahmedova 

Problem of compound sentence in linguistics 

Summary 

 

The basic unit of the syntactic level is the sentence. A sentence is the minimal unit of 

communication, which has the following features: communicativeness, predicativity, modality, 

relative semantic completeness, grammatical and prosodic statefulness. A whole sentence is also a 

complex sentence - a unit of the higher layer of the syntactic level. The compound sentence is realized 

in two correlative categories: complex sentence and compound sentence. 

The historical research of the composite sentences in the German language is investigated in the 

article. The conneting words (the connectors) which are used to connect the components of the 

composite sentences are specially paid attention to. In some cases the article also deals with the 

connectives of other German languages. The author explains the thoughts and views on the concrete 

language factors. 
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 (Bakı şəh., R.Behbudov küç., 60) 

 

DİLÇİLİKDƏ SİNTAKTİK SİNONİMLİYİN TƏDQİQİNƏ DAİR  

 
 Açar sözlər: sintaktik sinonimlik, sintaktik quruluşlar, törəmə qrammatik konsepsiya, transformasion metod 

 Ключевые слова: синтаксическая синонимия, синтаксические структуры, генеративная грамма-

тическая концепция, трансформационный метод  

 Key words: syntactic synonymy, syntactic structures, generative grammatical conception, 

transformational method 

 

Dil ictimai-tarixi hadisə olmaqla cəmiyyət həyatının mühüm və ayrılmaz hissəsini təşkil 

edir. Dil insanları və mədəniyyətləri bir araya gətirən əvəzolunmaz vasitədir. “Dil mədəniyyət 

vasitəsilə nəql edilən və fərd qrupları üçün ümumi olan davranış modelləridir, yəni mə-

dəniyyətin bir hissəsini təşkil edən koddur” (2, s.6). Həyatımızın bütün sahələrində baş verən 

istənilən bir ictimai hadisə dilə təsirsiz ötüşmür. Daxili və xarici amillərin təsiri ilə dil 

yenilənir. Linqvistik və ekstralinqvistik hadisələr dili inkişaf etdirən, zaman-zaman onu irəli 

aparan başlıca faktorlardır. Bu təsirlərin fonunda dildə yeni hadisə və məfhumları ifadə edə-

cək sözlər yaranır ki, onların varlığı dili daha da zənginləşdirir. 

İnkişaf nəticəsində dəyişən insan təfəkkürü min illər boyu hadisə və əşyalar arasında 

uyarlıq, eyniyyət, ziddiyyət axtarmaqla dili müxtəlif söz qrupları – omonimlər, sinonimlər, 

antonimlər, paronimlər, çoxmənalı sözlər və s. ilə zənginləşdirməyə çalışmışdır. Bu vasitə ilə 

insan toplumu fərdlərarası ünsiyyət ehtiyaclarını qarşılamışdır. Qeyd olunan söz qruplarının 

hər birisi onlara xas xüsusiyyətləri ilə biri digərindən əsaslı şəkildə fərqlənir. O cümlədən, si-

nonimlər. 

Sinonim sözü yunan mənşəli synonymos sözündən olub eyni adlı, yaxın mənalı demək-

dir. Dil hadisəsi kimi sinonimliyin tədqiqi antik dövrlərlə bağlıdır. Aristotel “Kateqoriyalar” 

əsərində sinonim sözləri yalnız məna yaxınlığı olan sözlər kimi xarakterizə etmişdir. Elmi təd-

qiqatların irəliləyən dövrlərində sinonim sözlərə eyni mahiyyətli lakin müxtəlif səpgili təriflər 

verilmişdir. Bütün təriflərin əsasında yazılışca və tələffüzcə müxtəlif olub, mənaca yaxın olan 

sözlər, yəni sinonimlər qeyd olunur. 

Sinonim sözlər leksik və üslubi kateqoriya kimi uzun müddət geniş tədqiqata cəlb olun-

muşlar. Bu mövzu ilə bağlı Azərbaycan, rus, alman, ingilis və s. dillərdə yazılmış çoxsaylı 

əsərlərə rast gəlmək mümkündür. 

Dilçilik ədəbiyyatında sinonimlərin morfoloji, üslubi və sintaktik mövqelərdən tədqiq 

olunduğunun şahidi oluruq. Lakin sinonimlik məsələsi leksik səviyyədə yetərincə tədqiq olun-

sa da, bunu sintaktik səviyyəyə şamil etmək çətindir. 

Keçən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq sintaksisə fərqli mövqedən yanaşılması dil va-

hidlərinin morfoloji səviyyə ilə yanaşı sintaktik səviyyədə tədqiq olunmasına geniş imkanlar 

açdı. L.Blumfildin tərkiblərə görə təhlil (İC), Z.Hərrisin transformasiya və daha sonra 

N.A.Xomskinin törəmə qrammatik konsepsiyalarının dil sisteminə tətbiq olunması artıq sin-

taktik konstruksiyaların omonimliyini və sinonimliyini öyrənməyə imkan verirdi. Sinonim-

liyin qrammatik, xüsusilə, sintaktik aspektdə tədqiq olunması dilçilikdə mühüm hadisələrdən 

biri olaraq dəyərləndirilir. Sinonimliyi qrammatik səviyyədə ilk tədqiq edən və “qrammatik 

sinonimlər” terminini dilçiliyə ilk dəfə gətirən A.M.Peşkovski olmuşdur. O, “qrammatik sino-

nimlər” adı altında morfoloji və sintaktik sinonimləri fərqləndirmişdir. Alim onlara məxsus 

kriteriyaları müəyyən etməsə də, onun bu sahədə apardığı ilkin araşdırmalar dilçilik tarixində 

mühüm hadisə kimi qiymətləndirilir. 
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Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, alimlər diqqəti daha çox sintaktik quruluşların, söz bir-

ləşmələrinin və cümlələrin tərkibi komponentlərinin struktur və semantik cəhətdən eyniliyi, 

yaxınlığı məsələlərinə yönəltmişdilər. E.İ.Şendels 1955-ci ildə alman dilinin materialları əsa-

sında sintaktik sinonimlik mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Eyni za-

manda rus dilçilərindən A.N.Qvozdev, V.M.Qalkina-Fedoruk, V.İ.Kononenko, E.V.Qulıqa və 

başqaları sintaktik sinonimlik məsələsinin tədqiqi ilə məşğul olmuşlar. 

Sintaktik sinonimlik dedikdə eyni bir məzmunun, mənanın müxtəlif quruluşa malik olan 

sintaktik konstruksiyalarla ifadə oluna bilməsi məsələsi nəzərdə tutulur. İstər leksik, istərsə də 

qrammatik səviyyələrdə sinonimiya dedikdə müqayisə olunan dil vahidlərində mənanın ümu-

miliyi əsas əlamətdir. Sinonim konstruksiyaların çoxluğu sinonimik cərgəni (synonymic set) 

yaradır. Q.İ.Rixter “ tam sintaktik sinonimlərə oxşar semantikaya və ya yaxın mənaya malik, 

yalnız sintaktik strukturuna və üslubi çalarlarına görə fərqlənən cümlələri” aid edirdi (7, s.48). 

Bəzi alimlər leksik sinonimlərdə olduğu kimi sintaktik sinonimlik dedikdə yaxın, oxşar 

mənaların müxtəlif sintaktik quruluşlarla ifadə olunmasını nəzərdə tuturlar. 

Uzun illər sinonimlik hadisəsi leksikologiyanın tədqiqat obyekti olaraq öyrənilmişdir. 

Omonimlərdən fərqli olaraq dildə sinonim sözlərin çoxluğu həmin dilin zənginliyi, inkişafı 

kimi dəyərləndirilir. Sinonimlik hər zaman fikri daha dəqiq, daha ətraflı ifadə etməyə şərait 

yaradan müsbət bir hadisə olaraq nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda sinonimlər üslubi bir 

vasitə kimi semasiologiyanın da tədqiqat obyektidir. L.V.Şerbanın qənaətinə görə, “inkişaf et-

miş bədii dil bu və ya digər dərəcədə bir-birinə uyğun gələn çox və ya qismən sinonimik ifadə 

vasitələrinin mürəkkəb sistemini təşkil edir” (8, s.188). 

Sintaktik sinonimliyin tədqiq olunması daha mühüm hadisə kimi dilin sintaktik qurulu-

şunun zənginləşməsi ilə bağlıdır. Hazırda müxtəlifsistemli dillərdə sintaktik səviyyədə sino-

nimliyin tədqiq olunması ən aktual mövzulardandır. 

Sintaktik sinonimliyin öyrənilməsi onun aid olduğu dilin zənginliyindən, sintaktik 

konstruksiyaların çoxşaxəliliyindən xəbər verir. Linqvistik mənbələrdə sintaktik sinonimliyin 

“müxtəlif struktur modelləri üzrə qurulmuş, lakin ümumi məzmun planına malik vahid” kimi 

şərhi daha geniş yayılmışdır. 

Qərb dilçiliyində “sintaktik sinonim” terminindən çox “ paralel fəaliyyət göstərən 

konstruksiyalar” və ya “ekvivalentlər” adları daha çox işlənir. İngilis dilli ədəbiyyatda sintak-

tik sinonimlik məsələsinin ilkin şərhini H.Suit, H.Poutsma, O.Yespersenin əsərlərində görmək 

olar. O.Yespersen “Essentials of English Grammar” (İngilis dilinin qrammatikasının əsasları) 

əsərində ilk dəfə “grammatical synonyms” terminini işlətmişdir. 

Dildə sintaktik sinonimlik hadisəsinin öyrənilməsində transformasiya metodunun yara-

dıcılarının rolunu xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Məlumdur ki, ilk dəfə dil sisteminə 

transformasiya metodu Z.C.Hərris tərəfindən tətbiq edilmişdir. Bu metoda görə, hər hansı bir 

söz birləşməsi və ya cümlə ilkin məna saxlanılmaqla daha neçə söz birləşməsinə və ya cümlə-

yə çevrilə bilər. Bu metodla alim dilin potensial imkanlarını müəyyənləşdirmişdir. Çünki bü-

tün ekvivalent modellərdə leksik məna invariant olaraq dəyişməz qalır. Məsələn, James made 

a great effort, and rose to the full height of his stork-like figure – Ceyms böyük bir səy etdi və 

nəhəng gövdəsinin üzərinə qalxa bildi (11, s.42) - cümləsini ilkin mənadan uzaqlaşmamaqla 

dilin imkan verdiyi müxtəlif sintaktik quruluşlarla ifadə etmək olar. Məsələn, 1) Making a 

great effort, James rose to the full height of his stork-like figure; 2) James made a great effort 

for to rise to the full height of his stork-like figure; 3) James, making a great effort,rose to the 

full…….. 4) After making a great effort James rose to the full….. və s. nümunələri eyni bir 

mənanın müxtəlif sintaktik quruluşa malik cümlələrlə təqdimatıdır. Verilmiş cümlə feli sifət, 

gerund və məsdər tərkibləri ilə fərqli transformasiya modellərinə məruz qalsa da, cümlənin 

özək mənası qorunub saxlanır. 

Azərbaycan dilində Aranda şiddətli quraqlıq keçdiyi üçün hər yanda susuzluq idi (10, 

s.270) cümləsini ilkin mənası saxlanılmaqla bir neçə quruluş modeli ilə təqdim etmək olar:    



Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      4 / 2019 

 

  26 

1) Arandakı şiddətli quraqlıq üzündən hər yanda susuzluq idi; 2) Hər yanda susuzluq idi, 

çünki Aranda dəhşətli quraqlıq hökm sürürdü; 3) Arandakı dəhşətli quraqlığa görə hər yanda 

susuzluq baş alıb gedirdi və s. 

Sintaktik sinonimlik məsələsi törəmə (generativ) qrammatik nəzəriyyənin yaradıcısı 

N.Xomskinin konsepsiyasının predmeti olmuşdur. Belə ki, struktur və semantik cəhətdən alt 

qatda formalaşan cümlə morfofonemik olaraq üst qatda müxtəlif sintaktik strukturlarla təqdim 

oluna bilər. Bütün sintaktik konstruksiyalarda ilkin məna dominant olaraq qalır, sadəcə olaraq 

sintaqmatik əlaqələr yenilənir və ya yeni sintaktik quruluşlarla əvəz olunur. N.Xomski üst 

strukturun sintaktik əlaqəliliyinin çoxluğunu sinonimlər hesab edirdi. Məsələn, yuxarıda 

verilmiş nümunələrdə olduğu kimi. 

Generativ qrammatik konsepsiyanın digər görkəmli nümayəndəsi U.L.Çeyf sintaktik si-

nonimlik məsələsinə toxunmuşdur. O, dilin inkişafı ilə əlaqədar olaraq sintaktik sinonimliyin 

dildə törəməsini təbii proses olaraq qeyd etsə də, alim sinonimlərdə həm struktur, həm də mə-

na fərqinin olması məsələsinə diqqət yetirmişdir. 

Dildə növündən asılı olmayaraq sinonimlərin çoxluğu həmin dilin zənginliyindən xəbər 

verir. Sintaktik sinonimlik isə dilin sintaktik quruluşunun inkişafı deməkdir. Bu da öz növbə-

sində sintaktik konstruksiyaların məna genişlənməsi, törəməsi ilə müşahidə olunur. 

İngilis dilli ədəbiyyatda sintaktik konstruksiyaların sinonimliyi qeyd olunsa da, onlar 

arasında quruluş və məna fərqlərinin, işlənmə yerinə görə üslubi fərqlərin olması fikirləri də 

iddia edilir. Məhz bu səbəbdən sinonimlik hadisəsi bütün səviyyələrdə üslubiyyatın tədqiqat 

obyekti olaraq qalmaqdadır. 

Azərbaycan dilçiliyində sintaktik konstruksiyaların sinonimliyi geniş tədqiqata cəlb olun-

masa da, bəzi alimlərin əsərlərində bu məsələyə toxunulmuşdur. Ə.Dəmirçizadənin, Z.Verdiye-

vanın, K.Abdullayevin, N.Abdullayevanın, Q.Kazımovun, M.Musayevin əsərlərində sintaktik 

sinonimlik məsələsinə dair məlumatlara rast gəlmək mümkündür. N.Abdullayeva 1978-ci ildə 

“Müasir Azərbaycan dilində sintaktik sinonimlik” adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə et-

mişdir. Dissertasiya işində qeyd olunur ki, “Leksik semantikanın öyrənilməsi qədim ənənələrə 

söykənirsə, sintaktik semantika ilə bağlı problemlər yalnız son dövrlərdə dilçilərin sistemli təd-

qiqat obyektinə çevrilmişdir” (6, s.3). Sinonimliyin bütün növlərinin dildə təzahür etməsi hər 

zaman müsbət hal kimi qarşılanmışdır. Sinonimliyin dildə geniş istifadə olunması insan təfək-

kürünün inkişafı ilə əlaqədar olaraq dilin artan potensial imkanlarının göstəricisidir. İlkin məna 

invariant qalmaqla ona yaxın mənaların ekvivalent leksik və ya sintaktik vahidlərlə ifadə oluna 

bilmə imkanları nə qədər çoxdursa, həmin dil bir o qədər inkişaf etmiş və zəngin dil hesab olu-

nur. Qeyd edək ki, müasir Azərbaycan və ingilis dilləri inkişaf etmiş dillər olduğundan onlarda 

sintaktik sinonimlər cərgəsi özünü bir çox konstruksiyalarda göstərir. 
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 Л.Р.Алиева 

Изучение синтаксической синонимии в лингвистике 

Резюме 

 

В статье рассматривается изучение синтаксической синонимии в лингвистике. Поскольку 

мы знаем, уже многие века синонимия изучается как одна из основных проблем лингивисти-

ческого исследования на морфологическом уровне. Изучение этого явления на синтаксическом 

уровне высоко оценивается как особенное событие в лингвистике. Оно началось в 50-е годы с 

реализацией трансформационного и транцформационно-генеративного методов в лингвистике. 

В данной статье проанализированы разные мнения русских, английских и азербайджанских 

ученых. Кроме этого, даны несколько примеров в английском и азербайджанском языках. 

 

L.R.Aliyeva 

The Investigation of Syntactic Synonymy in Linguistics 

Summary 

  

The article deals with the investigation of syntactic synonymy in linguistics. As we know, 

synonymy has been learned as one of the main problems of linguistic investigation on morphological 

level for many centuries. Studying this phenomenon on syntactical level is highly appreciated as a 

special event in linguistics. It began in 50-s years with the implementation of transformational and 

transformational-generative methods in linguistics. Different opinions of Russian, English and 

Azerbaijan scholars are analyzed in the presented article. Besides it, some examples are given in the 

English and Azerbaijani languages. 
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İNGİLİS DİLİNƏ DAXİL OLAN TERMİNLƏR DİLİN LEKSİK FONDUNU 

ZƏNGİNLƏŞDİRƏN AMİL KİMİ 

 
Açar sözlər: terminlər, alınma terminlər, tibbi terminlər, kompüter terminləri 

Ключевые слова: условия, заимствованные термины, медицинские термины, компьютерные тер-

мины 

Key words: terms, borrowed terms, medical terms, computer terms 

 

Dilin lüğət tərkibini təşkil edən söz və ifadələr öz təbiətlərinə görə eyni xarakterə malik 

deyildir. Belə ki, bəzi sözlər xüsusiləşmiş məna kəsb edərək, xüsusi sahələrlə əlaqədar 

müəyyən anlayışı bildirirsə, bəzi sözlər isə kainat və məişətə aid əşya adını, yaxud da insanın 

və digər canlıların bu və ya başqa cəhətinə məxsus əlamət, keyfiyyət, hal, hərəkət və sairəni 

bildirərək işlənir. Bu cəhətdən sözlər ümumi şəkildə iki cür qruplaşdırılır: 

1. Adi sözlər 

1. Terminlər 

İngilis dilindəki sözlərin əksəriyyəti adi sözlərdir. Məsələn, dazzling “gözəl”, black “qa-

ra”. Adi sözlərin hamısı nitq prosesində ancaq adi söz kimi qalmır. Bunlardan bəzisi həm adi 

söz, həm də termin şəklində işlənir. Məsələn: article həm adi söz “məqalə” həm də “artikl” 

termin kimi işlənir. 

Termin - elm, texnika, siyasət və mədəniyyətə aid xüsusiləşmiş mənalı söz və ifadələrdir. 

Terminlər, adətən, təkmənalı olur və hər hansı bir məfhumu dəqiq ifadə edir. Buna görə də 

terminlər işləndiyi mətndən, əhatə edildiyi sözlərdən asılı olmayaraq eyni mənada başa düşülür. 

Terminlər işlənmə dairəsinə görə iki yerə bölünür: 

a. ümumişlək terminlər 

b. xüsusi terminlər.  

Dünyanın bütün inkişaf etmiş dilləri terminlərin yaranmasında mənbə dil kimi çıxış edə 

bilir. Terminlər emosional və obrazlılıq kimi cəhətlərə malik deyildir. Eyni zamanda bu qrup 

sözlərdə nəvazişlik çalarlığı da olmur. Terminlər, əsasən, elmi üslub üçün xarakterik dil va-

hidləridir. Ümumiyyətlə, terminlər elmi üslubu şərtləndirən ən başlıca ünsürlərdir. Bunlarsız 

elmi üslub təsəvvür edilə bilməz. 

Xalqın ayrı-ayrı rəhbərlərinin milli təfəkkürün və ümumxalq dünyagörüşünün biçimlən-

məsinə təsiri, təbii ki, bu xalqın dilində yeni sözlərin yaranmasına və işləklik qazanmasına təkan 

verirdi. Qədim yazılı abidələr həmin dövr təfəkkürünün, dünyagörüşü tərzinin, dövləti ida-

rəetmə ənənəsinin güzgüsü olduğu kimi ictimai-siyasi baxımdan, belə terminlərin əks olunması 

nöqteyi-nəzərindən də diqqəti cəlb edir. Bu abidələrdə kifayət qədər ictimai-siyasi termin işlən-

mişdir. Bu leksik vahidlər dövrünə görə ictimai- siyasi həyatın bütün sahələrini əhatə edir. 

İngilis dilində terminlər daim təkmilləşir və zənginləşir, ingilis dilində yaranan termin-

lər iki mənbədən - ingilis dilinin öz daxili imkanlarından və alınma terminlərdən meydana 

gəlmişdir. 

Beləliklə də, bu prosesdən çıxış edərək, deyə bilərik ki, ingilis dilində ictimai-siyasi ter-

minlər iki yolla yaranmışdır: 

1. İngilis dilinin daxili imkanları hesabına yaranan terminlər; 

2. Alınma sözlər hesabına yaranan terminlər (1). 

Məlumdur ki, hər bir dilin öz daxili imkanları hesabına yaranan terminlər söz+termin; 

termin+termin birləşmələri ən əlverişli üsuldur. Bunun üçün də terminologiyalarda, o cümlə-
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dən ictimai-siyasi terminlər yaranarkən məfhumların ifadəsi üçün ilk növbədə dilin daxili ba-

zasından istifadə edilməlidir. Odur ki, ictimai-siyasi terminlərin ingilis dilində meydana gəl-

məsi üçün iki dilin imkanı böyükdür. Ümumdünya arenasında ingilis dilinin yayılması daha 

genişdir, bütün beynəlxalq xarakterli işlər bu dildə öz əksini tapır. İngilis dilində terminlərin 

daxili imkanlar əsasında yaradılmasında, şübhəsiz ki, xalq dili, o cümlədən də dialekt sözləri 

bir mənbə kimi götürülməlidir. Terminlərin müəyyən hissəsi bu və ya digər varlığın özü ilə 

birlikdə dilə daxil olur. Yeni anlayışları, varlıqları ifadə edən söz və terminlərin əsas qismi isə 

dialekt və şivələrə ana dilinin öz vasitələri hesabına əmələ gəlir. Həyatın, məişətin elə sahələri 

vardır ki, onlara aid terminlər, əsasən ümumxalq dilindən, dialekt və şivələrdən alınmışdır. 

Termin yaradıcılığında dialekt və şivələrdən indi də bir mənbə kimi istifadə etmək mümkün-

dür. Ədəbi dilin zənginləşməsində məna dəyişkənliyinə uğrayan sözlərin, dialektizmlərin, ha-

belə kalka yolu ilə yaranan leksik vahidlərin və xalq dili əsasında yaranmış bir çox sabit bir-

ləşmələrin hər biri, dilin daxili inkişafından, bu amillərin təsir gücündən və əhatəsindən ası-

lıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hər iki dildə adi danışıq sözü belə terminləşərək bu sa-

hədə hər hansı bir anlayışı ifadə etmişdir. 

İngilis dilinin lüğət tərkibinin ictimai-siyasi leksikasında terminləşmə zamanı sözlər ha-

zır vahidlər kimi götürülür. Təbii ki, terminləşmə prosesində terminə verilən tələblər nəzərə 

alınmalıdır. Ən başlıca tələb kimi bunlar nəzərdə tutulur: 

- termin dəqiq olmalı, nəzərdə tutulan anlayışın əsas mahiyyətini ifadə etməlidir, 

- termin qısa və aydın olmalıdır, 

- termin müəyyən sistemləşdirici rol oynamalıdır. 

Terminə verilən tələblər bütün hallarda, o cümlədən də ictimai-siyasi terminologiyada 

gözlənilmir. Belə ki, çoxmənalılıqdan, sinonimlikdən və omonimlikdən məhrum olmağı zə-

ruri sayılsa da, terminlər bu xüsusiyyətlərdən kənarda qala bilmir. Emosional-ekspressiv ça-

lardan uzaq tutulan terminlər kontekstual baxımdan bu çaları da özündə ifadə edir. 

Dilin lüğət tərkibində olan sözlərin ictimai-siyasi terminə çevrilməsi - semantik trans-

formasiya, ayrı-ayrı terminlərin bir sahə leksikasından ayrılaraq digər sahənin leksik sisteminə 

keçməsi, sahələrarası termin “gəzişməsi” daha çox milli dilin daxili imkanlarına, onun gerçək-

liyi əksetdirmə gücünə, işləklik və anlaşıqlıq səviyyəsinə söykənir. İngilis dilinin ictimai-siya-

si leksikasının zənginləşməsində sözlərin terminləşməsi dil vahidinin ifadə sahəsində seman-

tik dəyişiklik və dəqiqləşdirmə ilə səciyyələnir. Bu zaman leksik vahid öz semantikasını dəyi-

şə, genişləndirə, yeni məna əldə edə bilər (2). 

İngilis dilində geniş yayılmış terminogiya sahələrdən biri də tibb sahəsidir. Tibb sahə-

sində meydana gəlmiş terminlərdə iki əsas fenomen mövcuddur: 1) Dəqiqləşmiş və beynəl-

xalq standartlaşmış nomenklatura 2) Fərdi - standart olmayan terminologiya. Ötən əsrdə tibb-

də inkişafa uyğun olaraq bir çox terminlər meydana gəldi. Məsələn, cordiology “kordiologi-

ya”, endocrinology “endokrinologiya”, gastroenterology “qastroenterologiya”, hematology 

“hematologiya”, oncology “onkologiya” və s. Bütün bu terminlər elm və texnologiyanın inki-

şafı hesabına meydana gəlmişdir. Bu dövrdə yeni diaqnostik qurğular və üsullar icad edilməyə 

başlandı və yeni terminlər meydana çıxdı. Məsələn, computer tomography “kompüter to-

moqrafiyası”, sonograph “sonoqrafiya”, mammograph “mamoqrafiya” və s. Bütün bunlarla 

yanaşı yeni xəstəliklər də meydana gəlməyə başlamışdır. Yeni xəstəliklərə uyğun adlar isə 

müxtəlif yollarla adlandırılırdı. 1) xəstəliyin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq yeni söz yaratmaq-

la. Məsələn, AİDS “QİÇS”, 2) xəstəliyi yaradan heyvanın adı ilə bağlı olaraq. Məsələn, BSE 

“dəli inək xəstəliyi”, Swine flu “donuz qripi” 3) Hər hansı yer adı ilə bağlı olaraq yaranan ad-

lar. Məsələn, Ebola hemorrhagic fever “Ebola hemorajik qızdırma”, Lyme disease “Lime xəs-

təliyi” və s. 4) Hər hansı bir xəstəliyi kəşf edən alimin adı ilə bağlı olaraq yaranmış xəstəlik 

adları. Bu proses əsasən 19-cu əsrdən başlamışdır. Məsələn, Fallopian tube “Fallop borusu”, 

Borthden’s gland “Borsden bəzi”, Golgi apparatus “Qolçi cihazı” və s. 
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Hər bir termin yaranarkən çox böyük diqqət tələb edir, çunki, onlar zamanla dilin bir his-

səsinə çevrilirlər. Ümumi dillə elmi dili bir-birinə bağlı olsa da fərqli xüsusiyyətlərə də malik 

olurlar. Ümumi dil bütün istifadəçilərə xidmət etdiyi halda, elmi dil müəyyən bilik səviyyəsi tə-

ləb edir çünki, müəyyən anlayışları yalnız həmin sahənin mütəxəssisləri bilir. Terminologiyada 

sinonimlik arzuolunan bir proses olmasa da, tibbi terminlərin yaranmasında bəzən sinonimlik və 

polisemiya halları qaçınılmaz olmuşdur. Məsələn, yunan mənşəli erythrocyte və normocyte söz-

ləri sinonimlik xüsusiyyətlərinə malikdir. Məsələn, Erythrocyte “qırmızı qan hüceyrələri”, 

normocyte “hüceyrənin normal inkişafı” sözləri bir-birinə sinonim ifadələr kimi işlənirlər. Tər-

cümə zamanı da bəzi terminlərinin sinonimlik xüsusiyyətlərini görmək mümkündür. Məsələn, 

Erythrocyte <red blood cells hər iki söz “qızmızı qan hüceyrələri”ni bildirən sözlərdir, o cüm-

lədən, Leukocyte < white blood cells “ağ qan hüceyrələri”ni göstərir. Digər bir sinonimlik xü-

susiyyətləri məsələn red blood cells<red blood capsucles “qırmızı qan hüceyrələri və ya hissə-

cikləri” və ya Hodgkins sarcoma< Hodgkins granuloma sözlərində özünü göstərir. 

İngilis dilini zənginləşdirən əsas mənbələrdən biri də alınma mənşəli terminlərdir. Alın-

ma mənşəli terminlərdə digər sahələrdə olduğu kimi əsasən fransız dilindən alınmalara üstün-

lük verilir. Tibbi terminlərin 30%-i fransız dilindən alınmalardan ibarətdir. Məsələn bowel 

“bağırsaq”, diarhoea “ishal”, diphtheria “difteriya”, denture “diş protezi” sözləri bu qəbil-

dəndir. Alınma tibbi terminlərdə digər mənbə latın dilindən olan alınmalardır ki onlar dildəki 

tibbi alınmaların 29%-ni təşkil edir. Məsələn, humerus “çiyin”, occiput “baş”, mandible 

“çənə” və s. Tibbi terminlərdə alman mənşəli alınmalar 26% təşkil edir. Məsələn, arm “qol”, 

wrist “bilək” və s. Yunan mənşəli alınmalara diabetes “diabet”, pneumania “pnevmaniya” 

sözlərini göstərmək olar ki onlar cəmi 6 % təşkil edir (7). 

İnformasiya texnologiyalarının yaranması və inkişafı tarixən ingilis dilli ölkələr ilə bağlı 

olmuşdur. Dünyada ilk elektron kompüter 1946-cı il fevralın 15-də Pensilvaniya universi-

tetinin alimləri tərəfindən ixtira edilmişdir. 1971-ci ildə ilk mikrosxem meydana gəldi. XX əs-

rin II yarısından kompüter texnologiyasının inkişafı və 1980-ci illərin ortalarında şəxsi kom-

püterlərin meydana gəlməsi nəticəsində xüsusi söz və ifadələr dilimizə daxil olmağa başladı. 

Kompüter terminologiyası insan beyninin fəaliyyətini təsvir edən leksikaya uyğun olaraq Con 

Fon Neymanın təklif etdiyi arxitektura əsasında işləyir. Çox sayda ingilis dilli terminlər və 

ixtisarlar meydana gəldi. Məsələn: mikroprosessor, operativ sistem, formatlaşdırma, vinçester, 

displey və s.. Bunların bəziləri müxtəlif dillərə dilimizə olduğu kimi keçir, bəziləri isə tərcü-

mə olunaraq başqa sözlərlə əvəz edilir. Bir çox internet terminləri hərfi olaraq tərcümə olunur: 

məsələn, live video “canlı video”, virtual office “virtual ofis”.  

İnternet termini keçən əsrin 80-ci illərin ortalarında meydana gəldi. Keçən əsrin 90-cı il-

lərin əvvəllərində geniş şəkildə işlənməyə başladı. İnternet sözü artıq çoxdan peşəkar dil lek-

sikonunu tərk etmişdir və ümumi dilə daxil olmuşdur. Birinci tərəfi internet olan çoxlu mü-

rəkkəb sözlər yaranmışdır. Məsələn: internet-communication “internet əlaqəsi”, internet-user 

“internet istifadəçisi”, internet-format “internet formatı”, internet-cafe “internet klubu” və s. 

Portal sözü latın mənşəli porta “qapı” sözündəndir. İnternetin kəşf olunması ilə o, inter-

net termininə çevrildi. Portal “böyük sayt”, başqa sözlə inteqrasiya olunmuş bir ünvanda bir-

ləşən saytlar qrupudur, internetdə böyük səhifədir. Sayt isə eyni məzmunda birləşmiş səhifələr 

qrupudur.  

Kompüter şəbəkəsinin peyda olması nəticəsində elektron poçt meydana gəldi. 

Electronic mail (e-mail) – kompüter istifadəçisinin kompüter şəbəkəsi vasitəsilə digər uzaq-

laşdırılmış kompüterlə informasiya mübadiləsini təmin edən sistemdir. Proqramçı Rey Tom-

linson şəbəkədə şəxsin və onun istifadə kompüterin adlarını @ işarəsi ilə ayırmaqla yeni ün-

van yaradır. @ simvolundan istifadə edilməsini şəbəkədə dolaşıqlıq yaratmaması üçün bir adı 

digərinin yanında göstərmək üçün ona ingiliscə at (yanında) sözönü üçün nadir halda işlədilən 

və heç bir adda rast gəlinməyən işarədən istifadə olunmuşdur. Dilimizdə internetin simvoluna 

ət işarəsi deyirik, bir çox ölkələr bu işarəyə milli ad vermişlər. Məsələn: ruslar balaca it, kore-
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yalılar ilbiz, türklər qızılgül, finlandiyalılar yatmış pişik və s. adlandırırlar. Bizim dilimizdə isə 

internetin rəmzi üçün hamı tərəfindən qəbul ediulmiş milli ad seçilməyib. @ simvolu XVIII 

əsrdə bir malın qiymətini ifadə etmək üçün istifadə olunurdu. 

Kompüter terminologiyası 3 qrupa bölünür. 1) Bu qrupa yalnız mütəxəssislər tərəfindən 

istifadə olunan spesifik kompüter terminləri aiddir. Məsələn: modem – kompüter məlumatının 

ötürülməsi üçün telefon xətti ilə kompüteri birləşdirən cihaz. 2) Bu qrupa digər sahələrdən 

daxil olmuş sözlər daxildir, onlar kompüter texnologiyası sahəsində yeni məna əldə etmişdir. 

Məsələn: buffer “bir-birinə zidd və ya qarşı çıxan insanlara və ya əşyalara zidd olan və ya bir-

birinə zərər verən insan və ya “şey” sözü komputer texnologiyasında yeni məna kəsb etmişdir 

“yaddaş” mənasında işlənməyə başlamışdır. 3) Bu qrupa ümumişlək sözlər daxildir, kompüter 

ünsiyyəti nəticəsində terminoloji məna kəsb etmişdir (4). 

Yeni kompüter leksikasını şərti olaraq 5 semantik qrupa bölmək olar  

a) kompüterin tərkib hissələri (hardware) – bu qrupa kompüter hissələrinin və periferiya 

cihazlarının adları daxildir. Məsələn: floppy disk drive “elastik disklər üçün diskovod”,  

b) proqram məhsulları (software) – Microsoft Outlook Express “elektron poçtla işləmək 

üçün Microsoft şirkətinin proqram məhsulu”, browser “brauzer” (sürətli baxış üçün proqram),  

c) kompüterlə iş: Bu qrupa əməliyyatçı ilə kompüterin qarşılıqlı əlaqəsini müəyyən edən 

terminlər daxildir. Məsələn: reserve backup tasks “məlumat bazasının rezerv surətinin 

yaradılması”, handshaking “modemlər arası uğurlu quraşdırma vəziyyəti”,  

d) istifadəçi və ya proqramist: dördüncü qrupa müxtəlif sahələrə aid kompüter mütəxəs-

sisləri və adi istifadəçilər daxildir. Məsələn: average programmer “orta ixtisaslı proqramist”, 

system administrator “sistem üzrə inzibatçı”, 

e) internet, saytlar, internet-portallar, internetdə aparılan əməliyyatlar, internetlə bağlı 

mücərrəd anlayışlar və s. Məsələn: home page “ana səhifə”, gateway server “şlüz server”, 

download “məlumat yükləmək”, log “qeydiyyatdan keçmək”, bandwith “tezlik zolağı”, 

communication protocol “rabitə protokolu” (5).  

Kompüter terminləri arasında çox sayda ixtisarlara rast gəlmək olar ki, bu da dilin zən-

ginləşməsinə təkan verir: 

1) Hərfi ixtisarlar: Məsələn: SQL (Structured Query Language) “SSD” (strukturlaşdırıl-

mış sorğular dili), 

2) Hecalara bölünən ixtisarlar: LAN (Local Area Network) ‘YSŞ’ (Yerli Sahə Şəbəkəsi), 

WAN (Wide Area Network) ‘GSŞ’ (Geniş Sahə Şəbəkəsi),  

3) Rəqəmlə verilən ixtisarlar: Onlayn ünsiyyəti yüngülləşdirmək üçün istifadə olunan 

ixtisarların tərkibinə saylar da daxil olur. Məsələn: F2F (face-to-face) “üzbəüz”, B4 (before) 

“əvvəl”,  

4) Birinci sözü baş hərfi ilə verilən ixtisarlar: E-catalog “elektron – kataloq”,               

M-commerce “mobil – kommersiya”, 

5) Simvollarla ifadə olunan ixtisarlar: DVB-x (Digital Video Broadcasting) “Rəqəmsal 

video və televiziya yayım standartı”, 4G – fourth Generation “Mobil rabitə sistemində 4-cü 

nəsil simsiz rabitə standartı”, 2-D (two dimensional) “ikiölçülü”, 2x (Double speed) “2 qat sü-

rətli”, N/A (not applicable) “tətbiq olunmur” (6). 

Kompüter terminlərinin yaranması zamanı aktiv olaraq latın mənşəli prefikslərdən isti-

fadə olunur. Məsələn: inter-, mini-, micro-, multi-, super-, macro-, auto-, mega-. Məsələn: 

minicomputer “minikomputer”, interactive “interaktiv”, interface “kompüterdə ayrı-ayrı qur-

ğular arasında standart siqnal və rabitə növü”, autosleep “avtomatik sönmə”, multi-touch 

“çoxsaylı toxunuşlu”, micrometer “mikrometr”. Çox rast gəlinən prefikslərə de- (əks məna 

bildirir), re- (təkrarlıq bildirir), roman mənşəli sub-, un- və s. göstərmək olar. Yunan mənşəli 

tele-prefiksi XX əsrin 80-ci illərindən kompüter vasitəsilə müxtəlif növ fəaliyyətlərə yeni 

adlar vermək üçün istifadə edilirdi. 
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Kompüter texnologiyaları sahəsində ən məhsuldar suffikslərdən biri feildən isim düzəldən 

-er/or suffiksidir. Bu cür sonluğu olan isim ya iş icra edən qurğu, ya da və ya bu işi icra edən 

şəxsi bildirə bilər simulator “modelləşdirmə proqramı”, browser “brauzer”, driver “drayver”, 

cursor “kursor”, moderator “moderator”, monitor “monitor”. İkinci məhsuldar şəkilçi feldən 

isim düzəldən -ing-dir. Məsələn: backtracking “əməliyyatın təxirə salınması”, downsizing 

“kiçiltmə”. Üçüncü məhsuldar suffiks -ion-dur. Bu suffiks də həmçinin feildən isim düzəldir. 

Bu halda bəzi hallarda tələffüz, bəzən isə sözlərin yazılışı dəyişir. Məsələn: emulation “verilmiş 

kompüterlə digər kompüter üçün yazılmış proqramın dəqiq icrası”, -ity- suffiksi vəziyyət, 

keyfiyyət, şərt mənasında olan mücərrəd isimlər yaradır. Məsələn: compatibility “uyğunluq”, 

entity “modul”, ed- isimdən sifət və zərf düzəldir. Məsələn, configured “konfiqurasiya edilmiş, 

qurulmuş”, -able feildən sifət düzəldir. Məsələn: portable “daşınan”.  

Kompüter texnologiyaları sahəsində terminlər bir komponentli, həm də çoxkomponentli 

ola bilər (6). Həmçinin dördkomponentli, beşkomponentli və altıkomponentli terminlərə də 

rast gəlinir. Əksər terminlər ikikomponentlidir, sifət və ismin birləşməsi modelidir. Məsələn, 

hard disk “sərt disk”. Məhsuldar kompüter terminləri arasında aşağıdakı söz birləşmələri mo-

delləri üstünlük təşkil edir: 1) sifət+isim məsələn, hard disk “sərt disk”, local network “lokal 

şəbəkə”, 2) isim+isim məsələn, batch operations – “qrup əməliyyatları” 3) feili sifət+isim mə-

sələn, dedicated server “şəxsi server”, isim+isim+isim məsələn, reserve backup tasks “veri-

lənlər bazasının rezerv surətinin yaradılması”, isim+sözönü+isim məsələn, wake on clock 

“ana platanın oyatma funksiyası”.  

XXI əsr elektronika və informatika erasıdır. İnternet rabitə sistemində inqilab yarat-

mışdır. Kompüter dili bütövlük və universallıq prinsipini qəbul edir. Hal-hazırda, kompüter 

texnologiyası sürətli inkişaf edərək həyatın bütün sahələrinə daxil olur. Çox sayda yeni anla-

yışların, öz növbəsində, müvafiq terminlərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Eyni zamanda, 

kompüter mütəxəssislərinin dilində işlənən terminlər ədəbi və hətta gündəlik dilimizə nüfuz 

etməyə başlayaraq ümumişlək sözlərə çevrilmişdir. Bu isə öz növbəsində dilin zənginləşməsi-

nə gətirib çıxarmışdır. 
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Терминология английского языка как обогащающий фактор  

лексического фонда языка 

Резюме 

 

В статье рассматривается терминология, являющаяся одним из способов обогащения 

словарного запаса языка. В ней выявляются термины - новые слова и значения, заимствованные 

из других языков в разные периоды и созданные специалистами разных наук, а также с разви-
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тием новых технологий, в частности, развития компьютера. Автор затрагивает проблему суф-

фиксов и других способов образования терминов. Некоторые суффиксы и префиксы показаны в 

качестве примера. 

 

G.Farhadova 

The English language terminology as an enriching factor of lexical fund of the language 

Summary 

 

The article deals with terminology, which is one of the ways to enrich the vocabulary of the 

language. The author finds out terms – new words and meanings, borrowed from other languages in 

different periods, and created by specialists of different sciences, as well as with the development of 

new technologies, in particular, the development of the computer. The author touches to the problem 

of suffixation and other ways of term formation. Some suffixes and prefixes are showen as an 

example. 
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Azərbaycan Dillər Universiteti 
(Bakı şəh., R.Behbudov küç., 60) 

 

İNGİLİS DİLİNDƏ RƏSMİ DİPLOMATİK SƏNƏDLƏRİN  

SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ:  

VERBAL VƏ ŞƏXSİ NOTALAR 

 
Açar sözlər: diplomatik dil, nəzakətli salamlama, yekun kompliment, diplomatik klişelər, verbal notalar, 

şəxsi notalar 

Ключевые слова: язык дипломатической переписки, формальные приветствия, формула вежли-

вости, дипломатические клише, вербальные ноты, личные ноты 

Key words: diplomatic language, formal greeting, complimentary ending, diplomatic clichés, verbal 

notes, personal notes 

 

Diplomatik sənədlər rəsmi dövlət sənədi kimi bütövlükdə dövlətin xarici siyasət xəttini 

əks etdirir. Bu baxımdan diplomatik sənədlərin üslubi kamilliyi və semantik zənginliyi daha 

çox hər hansı məsələ ilə bağlı dövlətin mövqeyinin kifayət qədər düzgün ifadə olunmasına 

birbaşa təsir edən vacib amillərdir. Əsl söz sərrafı olmadan diplomatik sənədlərin hazırlanma-

sı kimi çətin və məsuliyyətli işin öhdəsindən gəlmək asan deyildir. Diplomatiya altüslubu, 

bütövlükdə rəsmi-əməli altüslubun özü də, “Azərbaycan dilinin tarixində hər vaxt ədəbi dilin 

səviyyəsini əks etdirməyib, və ya əksinə, ədəbi dilin enerjisi, çevikliyi heç vaxt sənəd dilində 

əks olunmayıb. Ona görə ki, bu tərtibat işidir, yaradıcılıq deyil və buna görə də inventarçılığa 

təfəkkür müaxilə etmir.”(2, s.103) Bu cür səslənən fikirlər diplomatik yazışmaların təbiətinə 

tam ziddir, çünki tərtib edilən istənilən sənəd məhz yaradıcı təfəkkürün məhsulu olmalıdır, 

əks halda istənilən nəticənin əldə olunmasına ümid etmək çətinləşir. 

Diplomatiyanı yazılı sənət növü adlandırırlar. Görünür bu qənaətin özü də təsadüfi de-

yildir. Dövlətlərarası münasibətlərdə istifadə olunan sənədlərin tərtibatına, sözün qüdrətinə 

söykənmədən keçinməyin mümkünsüzlüyünə insanlar hələ qədimdən inanıblar. Qədim yunan 

mütəfəkkiri Demosfenin belə bir fikri vardır: “...səfirlərin sərəncamlarında nə zirehli gəmilər, 

nə piyadalar, nə də ki istehkamlar var. Səfirlərin silahı yalnız söz və və bir də əlverişli mə-

qamdır.” Sözün, həqiqi mənasında, ``yüz ölçüb bir biçilməsinə`` diplomatiya sahəsində oldu-

ğu qədər vacib ehtiyac duyulan ikinci bir sahə tapmaq çətindir. Ehtiyatsız ifadə edilmiş söz 

hətta bəzən dövlətlər arasında böyük münaqişələrə gətirib çıxara bilər. 

Diplomatiya təcrübəsində belə hallara yetərincə nümunə göstərmək olar. Bismarkın 

Emsk şəhərindən yolladığı teleqram bu hallara göstərilən nümunələrdən biridir. Mətndə aparı-

lan cüzi dəyişiklikdən sonra tamam başqa məzmun kəsb edən teleqram iki ölkə arasında mü-

haribənin başlamasına səbəb oldu. Söhbət 19 iyul 1870-ci il tarixində III Napoleonun Prussi-

yaya qarşı elan etdiyi müharibədən gedir. 

 Diplomatik yazı nümunələrin semantik xüsusiyyətlərindən danışarkən ilkin olaraq onu 

qeyd etmək lazımdır ki, hər bir sahənin öz dili olduğu kimi diplomatiyanın da xüsusi və özünə 

məxsus dili vardır. Bu ``diplomatik dil`` adlanır. Zəngin söz ehtiyatından diplomatik yazışma-

lar çərçivəsində məqsədəuyğun şəkildə istifadə etmək üçün diplomatik dilə yiyələnmək, onun 

üslüb özəlliklərini öyrənmək, mənimsəmək lazımdır. Elmi dövriyyədə «diplomatik dil» de-

dikdə, aşağıdakılar başa düşülür: 

 1) Diplomatlar tərəfindən beynəlxalq müqavilələrin hazırlanması və bağlanmasında, 

rəsmi diplomatik danışıqlarda istifadə olunan dil; 

 2) Tarixən formalaşmış, ümumi diplomatik lüğətin tərkibini təşkil edən xüsusi termin 

və ifadələr;  
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3) Mürəkkəb vəziyyətlərdə diplomatların istifadə etdiyi ehtiyatlı, nəzakətli, sətiraltı 

məna daşıyan ifadələr. 

Ümumən dil inkişaf etdiyi kimi, diplomatik dil də inkişaf edir, bəzi terminlər, diplo-

matik ifadələr öz əhəmiyyətini itirir yaxud məzmununu dəyişir (məsələn, draqoman, «şimal 

sarayları» və ya Türkiyəyə dair «Porta» sözündən istifadə və s. 13), yeniləri (assosiativ üzv-

lük, yumşaq güc) yaranıb tətbiq edilməkdədir. Diplomatik dilin inkişaf tarixi diplomatik ter-

minlərə də təsir etmiş və onların böyük əksəriyyəti latın (ad HOC, akklamasiya, de-yure, deli-

mitasiya, konsul, memorandum və s.), fransız (demarş, duayen, aqreman, denonsasiya və s.), 

qismən ingilis (non paper, centlmen sazişi və s.) mənşəli sözlərdir və beynəlxalq statuslu, 

üstmilli sözlər olaraq, demək olar ki, dəyişilmədən dünyanın əksər dillərində diplomatlar, 

rəsmi şəxslər tərəfindən tətbiq olunurlar. Hər bir peşənin nəinki özünəməxsus termin bazası, 

həmçinin kənar adam üçün adi səslənən, lakin həmin peşə dünyası daxilində ayrı məna kəsb 

edən ifadə və cümlələri mövcuddur. Məsələn, həkimlər «ziyan vurmamaq» prinsipindən çıxış 

edərək pasiyentə xəstəliyə ilə bağlı elə ifadələrlə məlumat verirlər ki, sonuncu çox vaxt 

vəziyyətinin nə dərəcədə pis olub-olmadığını anlamır və yalnız «həkim dili» ilə tanış olanlar 

real vəziyyətin nədən ibarət olduğunu dərk edirlər. Diplomatlar da kəskin ifadələrdən, «qapını 

çırpmaqdan» yayınmağa çalışırlar, lakin bu heç də onların eyni məna kəsb edən sətiraltı kəl-

mələrlərdən istifadə etmədikləri anlamına gəlmir. Bəzi nümunələrə nəzər salaq: 
 

Məsələyə etinasız yanaşa bilmərik Məsələyə mütləq müdaxilə ediləcək 

Bu halda hökumət öz mövqeyinə yenidən 

baxmağa məcburdur 

Dostluq istənilən an düşmənçiliyə çevrilə 

bilər 

Mənim hökumətim hərəkət etməkdə tam 

sərbəstdir 

Diplomatik əlaqələrin kəsilməsi nəzərdə tu-

tulur 

Hökumət bu hüququ özündə saxlamağı lü-

zum bilir 

Hökumət imkan verməyəcək 

Nəticələrə görə cavabdeh deyil Müharibəyə səbəb ola biləcək hadisə törət-

məyə hazırdır 

 

Diplomatiyada hər bir sənədin özünəməxsus hazırlanma prinsipi vardır. Sənədlər hazır-

lanarkən bu prinsiplərə riayət edilməlidir. Hər hansı sənəddə yazılan bir səhv söz belə böyük 

problemlərə yol aça bilər, buna görə gənc diplomatlar bütün diplomatik sənədlərin xüsusiy-

yətlərini dərindən bilməlidir. Diplomatik sənədlərin semantik xüsusiyyətlərini təhlil etmək və 

dərindən öyrənmək, müxtəlif diplomatik sənədlərdəki cümlə quruluşlarını bilmək bu işdə 

gənc diplomatlara böyük köməklik göstərir.  

Müasir diplomatik təcrübədə geniş istifadə olunan sənədlərin: verbal və şəxsi notaların 

semantik təhlilinə nəzər yetirək: 

1. Şəxsi nota onu imzalayanın adından - birinci şəxs adından tərtib edilir və Hörmətli 

cənab Nazir (Səfir) müraciəti ilə başlayır, müəllifin ehtiramını izhar edən kompliment, nəza-

kət formulu ilə bitir. 

Nəzakət formullarından asılı olaraq, notanın səslənməsi daha mülayim, yaxud daha sərt 

ola bilər. Əgər adresata cənab nazir sözləri ilə müraciət edir və dərin və səmimi ehtiramsızlıq-

la vidalaşırlarsa, bu müəllifin notanı kifayət qədər neytral etmək istəyini bildirir. Əgər hör-

mətli müraciəti və vidalaşarkən səmimi ehtiramla müraciətindən istifadə edilirsə, nota daha 

dostyana səslənmiş olur. 
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Şəxsi notada digər nəzakət formullarından da istifadə olunur.  

......., Sizə dərin hörmət ehtiram bəslədiyimə əmin olmağınızı xahiş edirəm. (......., 

please accept the assurances of most distinguished consideration.) 

Biz fürsətdən istifadə edərək millətlərarası dostluq münasibətlərini möhkəmləndirmək 

və inkişaf etdirmək kimi səmimi arzumuzu bildirmək istərdik. (We would like to take the 

opportunity to convey our sincere desire to maintain and develop the friendly relations 

between nations.) 

2. Şəxsi müraciətnamələr öz formal parametrlərinə görə şəxsi notalar sırasına aid edilə 

bilər. Lakin müraciətnaməni göndərənin və alıcının xüsusi mövqeyinə, bu cür sənədlərin əhə-

miyyətinə görə onları diplomatik yazışmanın ayrıca xüsusi sənəd növünə ayırmaq qəbul edi-

lib. Bəzən şəxsi müraciətnamələri birinci şəxs adından rəsmi məktub adlandırırlar. O, yüksək 

keyfiyyətli yazı kağızında yuxarısında ünvan, tarix və missiya başçısına yaxud xarici işlər na-

zirinə ifadəsi ilə yazılır. 

Diplomatik nümayəndəlik başçısı adından xarici işlər nazirinə rəsmi məktub, bir qayda 

olaraq, “Zati-aliləri” (Your Excellency), yaxud bəzən sadəcə “Cənab”(Dear Sir) sözləri ilə 

başlayır. Sonra şərəf duyuram ifadəsi gedir. Nəhayət ən sonda yazılır: 

“Zati-aliləri, imkandan istifadə edərək, sizə dərin hörmət və ehtiram bəslədiyimə əmin 

olmağınızı xahiş edirəm. Yaxud: Zati-aliləri, sizə dərin hörmət və ehtiram bəslədiyimə əmin 

ola bilərsiz.” ( Your Excellency, ….. avails itself of this opportunity to renew to…..the 

assurances of its highest consideration.) 

Bəzən, səfirlər xarici işlər naziri arasında formalaşmış münasibətlərdən asılı olaraq, 

məktub “Hörmətli ...” (Dear Minister) müraciəti ilə başlaya və “Sizə səmimiyyətlə” ( Yours 

faithfully/sincerely) sizin sözləri ilə bitə bilər. 

Ümumilikdə, rəsmi şəxslər arasında yazışma zamanı “hörmətli (adresatın adı)” müra-

ciəti istifadə edilir və məktub “səmimən sizin” (göndərənin adı) sözləri ilə bitir. Əgər mək-

tub zati-aliləri sözü ilə başlayırsa, o, dəqiq olaraq eyni üslubda davam etdirilməlidir, lakin bu 

cür ifadələrin daha çox istifadə olunması sənədin dilini daha da ağırlaşdıra bilər və buna görə 

daha adət edilmiş ikinci şəxs adından (Siz, Sizi) müraciət də mümkündür. 

3)Verbal nota. Çoxsaylı verbal notaların məzmununu siyasi, iqtisadi, elmi-texniki, mə-

dəni məsələlər, viza sorğusu, təmsiledici xarakterli informasiya təşkil edir.Verbal nota üçüncü 

şəxs adından yazılır və adətən rəsmi nota ilə eyni formada ifadə olunur və yüksək keyfiyyətli 

gerbli kağızda çap edilir. Ünvan birinci vərəqdə sol aşağı küncdə göstərilir. Eyni ünvan zərfin 

üzərində çap edilir. Nota komplimentlə başlayır və bitir. Notanın əvvəlində alıcının və göndə-

rənin tam adı yazılır: 

 ...... Xarici işlər nazirliyi..... Səfirliyə öz ehtiramını bildirir və … verməyindən şərəf 

duyur… (Ministry of Foreign Affairs of ..... presents its compliments to the Embassy of ...... 

and has the honour to acknowledge....)  

Yekun komplimentdə göndərənin qısa adını vermək olar: 

.....fürsətdən istifadə edərək, Nazirlik Səfirliyə bir daha öz dərin ehtiramını izhar edir. 

(….avails itself of this opportunity to renew to…..the assurances of its highest consideration.) 

Bəzən komplimentdə «fürsətdən istifadə edərək» sözləri buraxılır. Məsələn, notada 

hansısa qəzalar və digər xoşagəlməz xəbərlər barədə məlumat verilirsə: 

Nazirlik Səfirliyə öz dərin hörmətini izhar edir. 

Bəzi dövlətlərdə, məsələn ABŞ-da, yekun nəzakət formulu buraxılır. 

Cavab notalarında isə başlanğıc hissə belə verilir: 

Xarici işlər nazirliyi… Səfirliyə öz dərin hörmətini bildirir… və Səfirliyin …№ (gün, 

ay, il) nota ilə əlaqədar aşağıdakıları bildirməkdən şərəf duyur/ vacib hesab edir. (...... has the 

honour/ considers it important to communicate the following 

Nota səfirlik, yaxud dövlət nümayəndələrinin hərəkətləri ilə bağlı etiraz ehtiva edirsə, kom-

pliment buraxılır. Matəm elan edilən, başsağlığı verilən zaman da komplimentdən istifadə edilmir. 
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Verbal nota göndərmə nömrəyə və tarixə malikdir, mətnin sonunda göndərmə tarixinin 

yanında XIN, yaxud səfirliyin möhürü ilə bağlanılır. 

Verbal notanın protokol formulları şəxsi notanın protokol formullarından fərqlənir: 

Xarici işlər nazirliyi öz ehtiramını bildirir və aşağıdakıları elan etməkdən şərəf duyur…  

Yekun kompliment: 

Nazirlik xahişinin yerinə yetirilməsinə görə Səfirliyə əvvəlcədən öz təşəkkürünü bildi-

rir. (Ministry expresses deep gratitude to the Embassy of ... beforehand for the 

implementation of the request.) 

Yekun olaraq qeyd etmək istərdik ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz və konkret nümunələr 

əsasında apardığımız diplomatik sənədlərin (verbal və şəxsi notalar) semantik təhlili gələcəyin 

diplomatları kimi ixtisaslaşan tələbələrin bilməli olduqları vacib ünsürlərdir və onlar bu cümlə 

quruluşlarını, istifadə olunan klişeləri və terminlərin diplomatik yazışmaların səmərəli qu-

rulmasında əhəmiyyətini anlamalı və düzgün istifadə edə bilməyi bacarmalıdırlar. 
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RUS DİLİNDƏ ALINMALAR TEXNİKİ TERMİNLƏRİN  

ZƏNGİNLƏŞMƏSİ YOLU KİMİ 

 
Açar sözlər: rus dili, terminlər, texniki terminlər, alınmalar 

Ключевые слова: русский язык, технические термины, заимствования 

Key words: Russian language, terms, technic terms, borrowed words 

 

1000 ildən çoxdur ki, rus dilində xeyli yeni söz və anlayışlar alınmağa başlamışdır. Həm 

qohum slavyan dillərindən, həm də qohum olmayan dillərdən alınmış sözlər zamanla rus 

dilinin lüğət tərkibini zənginləşdirmiş, onu müxtəlifləşdirmişdir. Sözün hansı dildən alınmış 

olması, sözün, həyatın hansı sahələri ilə bağlı olması və hansı ölkələrdə həmin sferaların 

inkişaf etmiş olması ilə bağlıdır. 

Rus dilinə erkən dövrlərdə ilk fin-uqor, skandinav və türk dillərindən alınmalar gəlməyə 

başlamışdır. Skandinav dillərindən dənizçiliklə bağlı якорь, крюк kimi adlar keçmişdir. Fin-

uqor dillərindən balıqçılıqla bağlı sözlər alınıb. Məsələn сиг, семга, сельд və s. Türk 

dillərindən isə məişət və atçılığa dair sözlər daxil olub. Məsələn: карандаш, карман, деньги, 

сундук, чайка, арбуз, лошадь və s. (3, s.99). 

Alınmalar arasında rus dili ilə qohum və XI əsr xristian kilsəsinin dili olan XIX əsrin 

ədəbi dilə təsir etmiş qədim slavyan (старославянский, церковно-славянский) dilindən keç-

miş sözlər mühüm yer tutur. Qədim slavyan sözləri rus dilinin lüğət tərkibində xüsusi statusa 

malikdirlər. Belə ki, əcnəbi alınmalardan fərqli olaraq, daha doğru və qədim rus sözlərinin 

bərpası kimi qəbul edilirlər. Lakin tarixi nöqteyi-nəzərdən bu iki dili fərqləndirmək lazımdır. 

Belə ki, rus dili qədim slavyan dilinin birbaşa nəslindən deyil: qədim slavyan dili cənub slav-

yan, rus dili isə şərqi slavyan dillərinə aid edilir.  

Qədim rus dilinə daha çox yunan dilinin təsiri olmuşdur. Rus dilinə yunan element-

lərinin daxil olması xristianlıqdan öncəki dövrdən başlamış olsa da, xristianlığın Rusiyada 

yayılması bu təsiri gücləndirdi. Belə ki, dini ədəbiyyatın yunan dilindən qədim slavyan dilinə 

tərcümə edilməsi müvafiq leksikanın rus dilinin inkişafına təsirini gücləndirmişdir. Məsələn: 

фонарь, кукла, башня, грамматика, математика və sairə tipli sözlər yunan mənşəlidir. 

Latın dili isə elmi-texniki və ictimai-siyasi sferalarla bağlı rus leksikasını zənginləş-

dirmişdir. Latın sözləri X-XV əsrlərdə yunan, XV-XVI əsrlərdə polyak və ukrayna, XVII əsr-

dən başlayaraq birbaşa latın, daha sonra isə digər Avropa dillərinin vasitəsilə rus dilinə çıx-

mışdır. Студент, экзамен, автор və s. kimi sözlər latın mənşəlidir. 

Yunan və latın elementləri əsasında beynəlmiləl adlandırılan qrup yaranıb. Bir çox dil-

lərdə, xüsusən də terminologiyada geniş istifadə edilən yunan-latın mənşəli sözlər beynəlmiləl 

sözlər (интернационализмы) yaranıb. Məsələn, tibb elmi hələ də latın dilindən istifadə edir. 

Müasir rus dilinin termin yaradıcılığında yunan və latın morfemlərinin məhsuldarlığının par-

laq nümunəsi kimi antik dövrdə elmə məlum olmayan anlayışın, müasir dövrdə yunan-latın 

morfemlərinin vasitəsilə tez-tez qurulmasını göstərmək olar. Bu qəbildən Sovet ittifaqı döv-

ründə kosmosun fəthinin genişlənməsi zamanı “космонавт” sözü düşünülüb. Nəticədə, digər 

dillərin hamısı bu sözü məhz rus dilindən alıb. Halbuki, söz özü yunan mənşəli kos-mos, yəni 

kainat və nautes, yəni (dənizdə) üzən morfemlərindən yaranıb. N.M.Şanski (3, s.100) yazır ki, 

rus dilinə polyak dilindən də xeyli söz alnmışdır. Onlar əsasən XVI-XVIII əsrlərdə alınıblar 

və adətən məişət sferasını əhatə edirlər. Məsələn: шкода, шпик. 
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XVIII əsrdə Pyotrun dövründə də Avropa dillərinin rus dilinə təsiri davam etmiş və hət-

ta güclənmişdir. I Pyotrun keçirdiyi islahatlar rus həyatının bütün sferalarına, xüsusilə də elm 

və maarif sahəsinə sirayət etmişdir. O dövr alınmaları elm, incəsənət, dənizçilik, hərbi, 

məişətlə bağlı anlayışlar idi. 

Rus hərbi terminologiyasının yaranması hərbi iş sahəsində çoxəsrlik german-rus əlaqə-

ləri german və slavyan tayfalarından başlamış III İvan, I Pyort, II Yekaterina, I Aleksandrın 

Rusiyada çarlığı dövründə güclənmişdir. Alman alınmalarından bəziləri bu gün də öz aktu-

allığını qoruyub saxlamış (фланг, штаб), digərləri tarixizm və arxaizmlərə çevrilmişdir 

(рекрут, шомпол, аксельбанты). Hərbi leksika: верстак, стамеска, рубанок, фуганок, 

домкрат, шайба, кран, штатив, шпала, шахта, филенка, шифер, матрица, шрифт, штука-

турить, формат, слесарь, шаблон, рентабельный. 

Həmçinin XVIII əsrdə, Pyotr dövründə rus dilinə alman dilindən də texniki terminlər 

gəlmişdir. Bunlar əsasən, hərbi, ticarət, incəsənət, məişət ilə bağlı alınmalar idi. Məsələn: кар-

тофель, бутерброд, кухня, шкаф, ландшафт, лагерь, фронт, солдат, мундир və s.  

O dövrdə holland dilindən флот, матрос, штурман, каюта, лоцман və s. kimi dəniz-

çilik terminləri alınmışdır.  

İtalyan dilindən musiqi sənəti ilə bağlı ария, тенор, опера, балкон, купол və s. kimi 

texniki terminlər alınmışdır. İtalyan dilindən помидор, газета, валюта kimi alınmalar da hə-

min dövrə təsadüf edir (3, s.101).  

I Pyotrun dövründə ingilis dilindən dənizçiliyə aid борт, яхта və s. kimi texniki 

terminlər alınmışdır.  

Rus dilinə fransız dilinin çox böyük təsiri olmuşdur. Pyotrdan öncəki və sonrakı dövr-

lərdə fransız dilindən rus dilinə texniki alınmalar daxil olmuşdur. Lakin XVIII əsrin sonu, 

XIX əsrin əvvəllərində zadəgan cəmiyyətində qallomaniyanın, yəni fransız mədəniyyəti kul-

tunun tuğyan etdiyi dövrdə fransız dilinin təsiri xüsusən güclü olub. 

N.M.Şanskinin fikrinə görə, məhz fransız sözləri alınma sözlər arasında ən rəngarəng 

qat təşkil edirlər. Bura məişət sözlərindən (костюм, корсет, пальто, этаж, мебель) tutmuş 

ictimai-siyasi (журнал, парламент, редактор) və hərbi terminlərə (капитан, марш, генерал, 

батальон) qədər, elm, incəsənət (пьеса, антракт, балет, актер, сюжет, жанр, романс), 

ticarət terminləri də daxildir. 

İngilis dilindən alınma texniki terminlər rus dilinə XIX-XX əsrlərdən daxil olmağa 

başladı. XX əsrin sonlarına təsadüf edəcək aktivləşməyə qədər bunlar əsasən texnika, məişət 

sferasına dair alınmalar idi. Məsələn: вокзал, трамвай, эскалатор və s. (3, s.102) 

Sovet ittifaqı dövründə baş vermiş uzunmüddətli tənəzzüldən sonra XX əsrin sonlarından 

xarici dillərdən alınma prosesi rus dilinin texniki terminologiyasında yenidən güclənməyə baş-

ladı. Yenə də, rus dili XX əsr ərzində müəyyən alınma qəbul etmişdir. Məsələn, XX əsrin əv-

vəllərində inqilabi hərəkatla bağlı xeyli söz və anlayışlar rus dilinə daxil olmuşdur. 1914-cü ildə 

Birinci Dünya Müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar bu proses yavaşlasa da, 1917-ci il in-

qilabından sonra yenidən canlanmışdır. İnqilablarla tuğyan edən XX əsrin əvvəllərində ölkədə 

xaos yaşanırdı və qərbin təsiri böyük idi. Dövlət Qərbdən gələn hər şeyi özünə təhlükə hesab 

edir və qarşısını almağa çalışırdı. Bunların sırasına xarici dillərdən alınmalar da daxil idi. 

Xüsusilə 40-cı illərdən sonra nəinki qərbdən gələn alınmalar, həmçinin texniki terminlər qəbul 

edilmirdi, hətta çoxdan rus dilinə keçmiş və kök salmış sözlər leksikadan uzaqlaşdırılırdı. 

Yalnız 60-cı illərdən alınmalara qarşı daha tolerant münasibət yaranmağa başladı və 90-

cı illərdən sonra alınma prosesi xüsusilə gücləndi. Bu dövrdə beynəlxalq əlaqələr üçün 

əlverişli zəmin yarandı və rus cəmiyyəti qərb dünyasına açıldı. Beynəlxalq əlaqələrlə birlikdə 

alınmaları şərtləndirən şərait tezliklə yarandı.  

Bu dövr alınmalarını iki qrupa bölmək olar: 1. Dilin tələbatına uyğun olan zəruri alın-

malar; 2 Dəbdə olan müasir ingilis sözlərinə can atmaq.  
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1990-cı illərin sonlarında insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid xeyli alınmalar rus 

dilinə daxil olmuşdur. Bu alınmaların böyük bir hissəsini yeni texnologiyalar, kompüter və in-

formasiya qurğuları terminləri təşkil edir (2, s.92). Kompüter texnologiyalarının inkişafı, xü-

susilə İnternetin yaranması rus dilinin leksikasında öz texnoloji terminologiyasını yaratmış 

texnisizmlər və professional slenqin də daxil olduğu xüsusi elmi-texniki dilin yaranmasına sə-

bəb oldu (1, s.119). Lakin bu sözlər yalnız ixtisasçıların bildiyi dar çərçivədən çıxdı və 

ümumişlək sözlərə çevrildi.  

Belə elmi-texniki terminlərə байт, дискета, курсор, принтер, процессор kimi alın-

malar aiddir (1, s.119). Belə terminlərə həmçinin rus mənşəli вычислительная техника ter-

minini sıxışdırmış компьютер sözü aiddir (2, s.87). 

Professional slenq ingilis və rus köklərindən və sözyaradıcı formalarından yaranır. Баг, 

хаккер, смайлики kimi sözlər slenq hesab edilə bilər. Burada смайлики sözü smile – смайл 

ingilis kökündən və -ик rus şəkilçisindən ibarətdir. Rus dilindəki, кликать, чатиться kimi 

xeyli rus felləri ingilis sözlərindən yaranıb. Yalnız mouse sözü rus dilində kök sala bilməyib 

və rus sözü olan мышь kimi istifadə olunur (2, s.187). 

Rus dilində frazeoloji kalkalar idiomatik ifadələrin hərfi tərcüməsi yolu ilə yaranırlar: 

«пора меж волка и собаки» (А. С. Пушкин) fransız entre chien et loup «в сумерки»; «це-

ликом и полностью» alman ifadəsi olan voll und ganz «полностью». Rus dilinin ifadəsi 

olan «он не в своей тарелке» (то есть ему не по себе, он чувствует себя некомфортно и 

т. п.) fransız dilindən il n’est pas dans son assiette ifadəsindən götürülüb ki, burada «assiette» 

- «тарелка» mənasında «положение» mənasını ifadə edir. 

Rus dilində yarımkalka mürəkkəb sözlərin qismən kalka olunması kimi başa düşülür. 

Məsələn: «трудоголик» (ingilis workaholic) sözündə yalnız birinci hissə kalka edilib. Lakin 

«антитело» (fransız anticorps) sözündə yalnız ikinci tərəf kalka edilib. 

Rus dilində yalançı kalka (ложная калька) termini alınma sözün morfoloji-semantik 

strukturunun yanlış təsrif olunmuş mənimsənilməsi zamanı baş verir. Məsələn rus dilində 

bitki adı olan «орлик» akvilegiya – latın dilində aquilegia sözündən götürülüb. Bu sözü səhv 

olaraq, aquila «орёл» sözündən törəmə olaraq qəbul edilir. Əslində isə latın sözü aquilegia — 

latın sözü olan aqua su sözündən yaranıb. 

Kalkaların (xüsusilə də struktur kalkaların) yersiz işlənməsi qarışıqlıq yaradır və dili 

alınmalarla doldurur. 

Bəzi tərkibi semantik kalka – terminin hər bir hissəsinin hərfi tərcüməsi- təcrübəsiz tər-

cüməçilər tərəfindən terminin ümumi məna tərcüməsi əvəzinə istifadə edilir və bu da səhvlərə 

yol açır. Məsələn: 

 

İngilis termini Semantik kalka Düzgün tərcümə 

 

X-rays Икс-лучи Рентгеновские лучи 

Galilean moons Галилеевы луны Галилеевы спутники 

Magnitude of a star Величина (размер) звезды Звёздная величина (блеск) 

Raman scattering Рамановское рассеяние Комбинационное рассеяние 

Black ice Чёрный лёд Гололедица 

Сlear ice Чистый лёд Гололедица 

Blowing snow Дуновение снега Позёмка 

Ice age Возраст льда Ледниковый период 

Silicon Valley Силиконовая долина Кремниевая долина 

2 o'clock in the morning 2 часа утра 2 часа ночи 
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М.Г.Гамидова 

Заимствование как путь обогащения технической терминологии русского языка  

Резюме 

 

В данной статье мы попытались рассмотреть заимствования как один из основных 

средств обогащения технических терминов русского языка. Как мы знаем, существует пять ос-

новных способов образования технических терминов русского в русском языке. Это лексико-

семантический, морфологический, синтаксический способы, а также аббревиация и 

калькирование. А заимствование – это не способ образования, а путь обогащения технических 

терминов в русском языке. В этой статье мы попытались показать заимствования как в 

диахроническом аспекте (исторический аспект), так и в синхроническом (современный аспект), 

указать на основные генетические пласты заимствованных технических терминов. 

 

M.H.Hamidova 

Borrowing as a way to enrich the technical terminology  

of the Russian language 

Summary 

 

In this article, we tried to consider borrowing as one of the main means of enriching the 

technical terms of the Russian language. As we know, there are five main methods of forming 

technical terms of Russian language. These are: lexical-semantic, morphological, syntactic, 

abbreviations and tracing ways. But borrowing is not a method of term forming, it is a a way of 

enriching technical terms in Russian. In this article we tried to show borrowings both in the diachronic 

aspect (historical aspect) and in synchrony (modern aspect), to point out the main genetic layers of 

borrowed technical terms. 
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ KALKA ÜSULU İLƏ SÖZ YARADICILIĞI 
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Dildə sözün yaranması cəmiyyətin dilə olan təlabatı ilə əlaqədar olaraq inkişaf edir. 

Beləki cəmiyyət həyatında baş verən hər bir dəyişiklik mütləq şəkildə dildə öz əksini tapır. 

Bəzən sözlər dildə sərbəst formada, bəzən də müəyyən tərkiblərin daxilində çıxış edərək 

istifadə olunurlar. 

Ünsiyyətin bütün növləri bilavasitə dil vasitəsilə həyata keçirilir. Aydındır ki, sözün 

iştirakı olmadan ünsiyyəti qurmaq mümkün deyil. O, insanların dünyagörüşünü, hər hansı bu 

və ya digər hadisəyə münasibətini bildirir. Ənənəvi dilçilikdə sözlərin mənalarını əsas 

götürərək sinonim, antonim, çoxmənalı sözlər, omonim kimi ayırd edirlər. 

Söz yaradıcılığı dilin daxili struktur qanunları ilə tənzimlənir. V.V. Vinoqradov yazır ki, 

“dilin daxili inkişaf qanunları söz yaradıcılığı çərçivəsində fəaliyyət göstərir” (5, s.10). Söz 

yaradıcılığı prosesi dilin lüğət tərkibinin genişlənməsi və zənginləşməsi ilə də bağlıdır. 

H.Ə.Həsənova görə “Söz yaradıcılığı sözlərin strukturu və onların əmələ gəlmə qayda və 

üsulları barədə təlimdir. Burada dilin daxili inkişaf qanunauyğunluqları əyani şəkildə nümayiş 

etdirilir” (3, s.278). Bu prosesin bir qolu termin yaradıcılığı dil faktı olsa da, həqiqətən hadisə 

kimi xalqın əqli-zehni və təcrübi fəaliyyətinin bütün sahələri ilə bağlanan mühüm mədəniyyət 

məsələsidir. 

Yeni yaranan hər bir söz müxtəlif dövrlərin, mərhələlərin məhsuludur. Hər dövrü səciy-

yələndirən əsas cəhətlər – ictimai-siyasi hadisələr, həmçinin anlayış və məfhumlar olur. Bu 

anlayış və məfhumları adlandırmaq, ifadə etmək üçün yeni sözlər və birləşmələr formalaşır, 

öz dövrünün mühüm cəhətlərini əks etdirir. 

Müasir dilimizdə elmi-texniki, ictimai-siyasi və s. məzmunlu mürəkkəb sözlərin əmələ 

gəlməsində kalka üsulundan da istifadə olunur. Rus dilinin təsiri altında onun strukturuna 

əsaslanaraq meydana gələn mürəkkəb kalkaların Azərbaycan dilinin zənginləşməsində mü-

hüm rolu vardır. 

Məlumdur ki, elm və texnikanın, iqtisadiyyat və mədəniyyətin inkişafı ilə əlaqədar mey-

dana çıxan yeni məfhumları ifadə etmək üçün söz-terminlər, ən əvvəl, rus-Avropa dillərində 

formalaşır. Həmin terminlərin müəyyən qismi isə Azərbaycan dilində kalkalaşaraq işlənir. 

Nominativ məna əsasında yaranan kalkalar mürəkkəb söz, yaxud söz birləşməsi şəklin-

də olur. Mürəkkəb söz şəklində olan kalkalarda nəinki rus dilindəki müvafiq məna öz ifadə-

sini tapır, həm də onlar sintaktik quruluşu mühafizə edir (7, s.24). Sintaktik kalkalar mürək-

kəb sözləri, söz birləşmələrini və abreviaturları əhatə edir. 

Mürəkkəb sözlərin kalkalaşması prosesində rus dilindən Azərbaycan dilinə mürəkkəb 

quruluşlu sözlər daxil olur. İlk dəfə mətbuat dilində görünən həmin kalkaları iki qrupa bölmək 

olar: 

1) Orijinaldan tam tərcümə olunan mürəkkəb kalkalar: özünütənqid - самокритика, 

yenidənqurma - перестройка, beşbucaq –пятиугольник və s. 

2) Yarımkalkalar: radiodinləyici – радиослушатель, kino-tamaşaçı – кинозритель, 

radiocihaz – радиоаппарат və s. 
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Hərfi tərcümə yolu ilə əmələ gələn mürəkkəb sözlər, bir qayda olaraq, hər hansı bir dilin 

əlaqədə olduğu dil materialına əsaslanır (2, s.196). Qəzet dilində ikinci komponenti “kənar”, 

“arası”, “xarici”, “içi”, “yanı” və s. sözləri ilə əmələ gələn mürəkkəb sözlərə də rast gəlirik ki, 

bunlar da rus dilinə məxsus terminlərin tərkibindəki “вне”, “внутри”, “контр”, “ултра” 

sözlərinin tərcüməsidir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, “əsas – kənar” modelindən daha çox ictimai-siyasi, pedaqoji 

prinsiplərin “əsas-xarici” modelindən isə əksər halda biologiyada, tibbə aid terminoloji 

vahidlərin yaradılmasında istifadə olunur. Məsələn: 

1) “əsas-kənar” modeli ilə əmələ gələn mürəkkəb sözlər: 

Dünən Milli Məclisin növbədənkənar iclası keçirildi. 

Türkiyədən gələn abituriyentlər müqavilədənkənar universitetlərə qəbul olunacaqlar. 

2) “əsas-arası” modeli ilə əmələ gələnlər: 

Tələbə Qəbul Komissiyası tələbələrin bilik və bacarıqlarını qiymətləndirmək məqsədilə 

məktəblərarası olimpiadalar keçirməyi nəzərdə tutub. 

Rayonlararası avtobuslar vaxtlı-vaxtında işləmir. 

Müqayisə edək: millətlərarası-межнациональный, zonalararası-межзональный. 

Beləliklə, ön şəkilçi müvafiq sözlə əvəz olunur, lakin sözün kökü dəyişmir. 

3) “əsas-daxili”, “əsas-xarici”, “əsas-içi” modelləri ilə əmələ gələn mürəkkəb sözlər. 

Məsələn: 

Xəstəni ürəkdaxili əzələlər daha çox narahat edir. 

Dildəki bəzi dəyişikliklər dilxarici amillərin təsiri ilə baş verir. 

Bu cümlələrdəki ürəkdaxili əzələlər – внутрысердечные сосуды, dilxarici amillər – 

внеязыковые факторы, rus dilində verilmiş ifadələrin kalkasıdır. Azərbaycan dili bu cəhət-

dən geniş imkanlara malikdir. 

4) “əsas-yanı” modeli ilə əmələ gələn sözlər: 

Baltikyanı ölkələrdən rus qoşunlarının çıxarılması ilə bağlı əmr verildi. 

Deputatlar Xəzəryanı rayonların qəza zonası elan edilməsi ilə bağlı məsələni yenidən 

gündəmə gətirdilər. 

Ümumiyyətlə, kalka üsulu ilə söz yaradıcılığına münasibət dilçilikdə eyni olmamış, onun 

mahiyyəti və funksiyası haqqında bir-birindən fərqli fikirlər söylənmişdir. Dilçilikdə uzun 

müddət davam edən əsas fikirlərdən biri kalka üsulu ilə yaranan sözlərin alınma olması və ya 

kalkaların alınma sözlərin bir növü hesab edilməsi fikridir. Belə ki, 50-60-cı ilərdə aparılan 

tədqiqat işlərinin çoxunda kalkalar alınmaların bir növü kimi təqdim edilir. Bu fikrin tərəfdarları 

bunun kalkaların başqa dil sözləri ilə bağlı şəkildə meydana çıxması ilə əlaqələndirilir və 

kalkaları alınma sözlərin xüsusi bir növü kimi qəbul edirlər. Bu ideyanın tərəfdarları öz 

mühakimələrini kalkaların əcnəbi sözlərin quruluşu əsasında formalaşması ilə izah edirdilər. 

“Kalkalar sözalmanın xüsusi bir növüdür. Bu, müvafiq əcnəbi sözlərin quruluşu kimi 

formalaşan, lakin onların morfem əsasını almayan sözlərdir” (1, s.88). Bu fikrin tərəfdarları, 

şübhəsiz, rus dilinin hakim mövqeyi ilə hesablaşmaq məcburiyyətində qalmış və əsasən rus 

dilindən kalka edilərək keçmiş SSRİ xalqlarının dillərinin zənginləşdiyini sübut etməyə çalış-

mışlar. Azərbaycan dilçiliyində də rus dilçiliyinin təsiri ilə kalkaları alınmaların bir növü he-

sab edən fikirlərə rast gəlirik. Lakin bu fikrin tərəfdarları, əksər hallarda, kalkaları ya alınma-

ların xüsusi bir növü və ya tərcümə yolu ilə alınma hesab edirlər. 

“Kalkaetmə başqa bir dilin, yaxud başqa dillərin leksik-semantik modelinin alınması, 

onları nəzərdə tutulan dilin morfemləri ilə tamamlamaqla yeni sözlər yaradılması, yaxud dilə 

yeni sintaktik üsulların gətirilməsidir” (4, s.188). Başqa bir mənbədə isə kalka və kalkaetmə 

anlayışları bir-birindən fərqləndirilir və kalkaetməyə bu cür izah verilir. “Hər hansı bir dilin 

elementlərindən istifadə etməklə başqa bir dilin leksik-frazeoloji və sintaktik modeli əsasında 

yeni söz və ifadələrin yaradılmasıdır” (6, s.70). Deməli, kalkalar alınmalardan istər formal, 

istərsə də funksional baxımdan əsaslı şəkildə fərqlənir və bunları bir-biri ilə eyniləşdirmək və 
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ya kalkaları alınmaların bir növü hesab etmək doğru fikir deyildir. Bu da təsadüfi deyildir ki, 

tədqiqatçıların əksəriyyəti kalkalar haqqında hansı fikir yürütmələrindən asılı olmayaraq on-

ların hər bir dilin daxili qanunları əsasında formalaşması fikrini qəbul edir, kalkaları alınma-

lardan fərqləndirirlər. 
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Г.Н.Гусейнова 

Словообразование с методом калькирования на азербайджанском языке 

Резюме 

 

В статье говорится о словообразовании на азербайджанском языке с помощью калькиро-

вания. Здесь отмечается, что в современном азербайджанском языке, как и в большинстве язы-

ков мира, должны существовать соответствующие исторические условия, социально-политиче-

ская среда и развитие межъязыковых отношений на высоком уровне для формирования и воз-

никновения словообразования с методом калькирования. Основываясь на внутренних правилах 

нашего языка, образование термина с помощью метода калькирования должно оцениваться как 

одно из средств, способствующее дальнейшему обогащению языка, формированию новых 

форм и структур. Метод калькирования является одним из наиболее удобных способов выраже-

ния понятий и концепций в единицах нашего национального языка в короткие сроки. Хотя из-

за внутренних возможностей нашего языка единицы, созданные методом калькирования, не 

являются благоприятными с точки зрения словообразования, но сфера их использования отли-

чается его эффективностью. В то же время в статье также упоминаются идеи выдающихся 

лингвистов. 

 

G.N.Huseynova 

Word-Building with Calquing in Azerbaijan Language 

Summary 

 

The article is about the word-building with calquing in Azerbaijan language Here is noted that, 

as in most of the world languages, there should be a relevant historical condition, social-political 

environment and high-level development of inter-language relations forthe formation and occurance of 

word-building with calquing in modern Azerbaijan language. Based on the inner rules of our language, 

term building with the calquing should be evaluated as one of the means that assist its further 

enrichment, the formation of new forms and structures. The calquing is one of the most convenient 

means of expressing concepts and notions in units of our national language in a short time. Although 

the units created by the calquing are not favorable from the point of word-building because of our 

language's internal capabilities, but their usages copeis distinguished by its effectiveness. At the same 

time, the article also refers to the ideas of prominent linguists. 
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İngilis dilində modal feillər ehtimal, öhdəlik və.s kimi xüsusiyyətləri ifadə etmək üçün 

köməkçi feillərin kiçik bir qrupudur. Onlar digər feillərdən feili-sifət və məsdər formasının 

olmaması ilə fərqlənə bilərlər. Həmçinin modal feillər üçüncü şəxsin təkində -(e)s sonluğu da 

qəbul etmirlər. Sidney Greenbaum və Gerald Nelsona görə, ingilis dilində əsas aparıcı modal-

lar can, could, may, might, must, should, və would modal feilləridir. Bundan əlavə bəzi modal 

feillər də vardır ki, həmişə olmasa da, bəzən modal feillər qrupuna aid edilir. Belə modal 

feillər qrupuna ought, had better, dare və need modal feillərini daxil etmək olar. Adətən, ingi-

lis dilində modallığın tam xüsusiyyətlərini özündə əks etdirməyən belə feillərə "yarımmodal-

lar" deyilir (3, s.40). 

Modal feillər iki əsas növ məna ifadə edirlər: Modallar insanların hadisələr üzərində nə-

zarətini ifadə edə bilər və belə hadisələrə icazə, niyyət, qabiliyyət, qadirlik və ya öhdəlik kimi 

xüsusiyyətlər daxildir. You may exit now. You must go to visit your mother without delay.  

Modalların digər bir mənası olmuş, cari vəziyyət və gələcəkdə baş verə biləcək 

hadisələri mühakimə etməkdir: They may be away for the weeken. 

The man who is passing the road could be our dad (3, s.41). 

Modal sözlər ehtimal, mümkünlük, vaciblik, öhdəlik, icazə, niyyət və bacarıq kimi se-

mantik anlayış bildirən bəzi modal konsepsiyaları ifadə edir. Modal feillərin əsas maraqlı xü-

susiyyətlərindən biri odur ki, onlar faktiki mövcud olmayan situasiya və ya vəziyyət haqqında 

danışılarkən istifadə olunur. Məsələn, əgər biz mümkün ola biləcək bir situasiya haqqında da-

nışırıqsa, danışıldığı anda gələcəkdə dəqiq baş verəcəyi məlum deyil, lakin baş verməsi də is-

tisna olunmur, bu zaman modal feillərdən istifadə edə bilərik. Eyni ilə, öhdəlik və real-

laşdırılması lazım olan vəziyyətləri ifadə etməkdə modal feillər iştirak edirlər. Məsələn, aşağı-

dakı may modal feilli cümlə belə ifadə oluna bilər: 1) mümkündür ki, o tez inciyən insandır. 

Və must modal feilli ikinci cümlə belə parafraz oluna bilər 2) imtahan 3 saatdan sonra başla-

dığı üçün o məcburdur ki, professorun verdiyi bütün məqalələri oxusun (4, s.275). 

1.She may be easily offended. 

2.The exam will begin after 3 hours and he must read all the articles that Professor 

provided. 

Köhnə ingilis dilində ( bizim eranın 450 və 1100-ci illərində) modal məna feillərin son-

larına qoşulan sonluqlar vasitəsilə ifadə olunurdu, lakin muasir İngilis dilində bu belə deyil. 

Bəs onda modal mənalar gündəlik sosial fəaliyyətdə necə ifadə olunur? - İngilis dilində mo-

dallığın üç növü fərqləndirilir: deontik, epistemik və dinamik modallıq (4, s.276). 

Deontik modallıq insanlara nə isə etmək və ya etməyə icazə vermək (və ya verməmək) 

öhdəlik, icazə kimi konsepsiyaları bildirir. 

You must be slightly more attentive then. You may voluntarily give up your right to 

reduced liability (4, s.277). 
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Epistemik modallıq bilik, çıxarış və nəticə bildirir, aşağıdakı iki nümunə bunu aydın-

laşdıra bilər.“He must be here somewhere” Anne said. You may be left out of it because you 

are a freelance worker. 

Birinci nümunədə Annanın danışdığı insan haqqında hər hansı bir fikir irəli yürütməsi 

üçün kifayət qədər informasiyası, yəni biliyi var. İkinci nümunədə isə, işçinin işdən çıxarıl-

ması ehtimalı onun qeyri-ştatda olması informasiyası əsasında irəli sürülür. 

Dinamik modallıq tipik olaraq “bacarıq” və “iradə” mənalarını bildirir (4, s.277). 

İn two or three years of learning English language we are never going to be able to 

speak it to the same standard we can speak out native tongue. So if you go downstairs and 

then you could look through these two postgraduate guides.  

Dinamik modallıq həmçinin ehtimal və vaciblik bildirən neytral mənaları səciyyələn-

dirərkən də istifadə olunur , xüsusilə can və must modal feilləri vasitəsilə ifadə olunur. 

You can buy newspapers here. The envelope must be sealed before being posted.  

İngilis dilində aparıcı modal feillər və onların xüsusiyyətləri. İngilis dilində bəzi mo-

dal və ya yarımmodallar var ki, gündəlik ünsiyyətdə sosial fəaliyətdə daha çox üstünlük təşkil 

edirlər. Həmin modal feillərə və onların spesifik xüsusiyyətlərinə aşağıdakıları nümunə göstə-

rə bilərik. (1, s.67) 

May və might modal feili. May modal feili icazə, mümkünlük bildirir, keçmiş zamanda 

isə "might" formasında işlədilir. Digər zaman formalarını ifadə etmək üçün "to be allowed 

to", "to be permitted to" istifadə olunur. Biz may modal feilini might modal feili ilə eyni şəkil-

də istifadə edə bilərik. 

I may go to the cinema this evening. Sue may not come to the party. 

May modal feilinin inkar forması may+ not inkar hissəciyi vasitəsi ilə düzəlir. Sual 

formasında isə may modal feili mübtədadan əvvələ keçir.  

I may not have time to meet you. May I sit here? “Yes, of course”. 

Might və may modal feili cümlə daxilində bir-birinin əvəzinə rahatlıqla istifadə oluna bilər, 

ancaq fərq ondadır ki, might modal feili may modal feilinə nisbətən daha az mümkünlük bildirir. 

I might go to the cinema this evening. Take an umbrella with you. It might rain. Buy a 

lottery ticket. You might be lucky.  

Fərqə baxsaq görə bilərik ki, əgər bir hərəkətin baş verəcəyi qətidirsə, onda “to be going 

to”, yox əgər baş verəcəyi ehtimal olunursa, onda “might” modal istifadə olunur. 

I ’m going to play tennis tomorrow. I might play tennis tomorrow. Barbara is going to 

phone later. Barbara might phone later.  

Might modal feilinin inkar forması might+ not inkar hissəciyi vasitəsi ilə düzəlir. 

I might not go to work tomorrow. Sue might not to come to the party.  

Might modal feilinin sual forması may modal feilindən fərqlənir. Belə ki, might modal 

feilinin inkar formasını düzəltmək üçün may modal feili mübtədadan əvvələ keçir, məsələn: 

May I come in?-İçəri girə bilərəmmi? 

Ancaq bu qayda might modal feili üçün keçərli deyil, might modal feilinin sual forması-

nı düzəltmək üçün “Do you think......?” sual cümləsindən istifadə olunur. 

Do you think it might not be very hot tomorrow? Do you think the lion might be 

sleeping? (1, s.68) 

Can və could modal feili. Can modal feili Azərbaycan dilində bacarmaq, bilmək məna-

larını ifadə edir. Bu modal feili keçmiş zaman formasında could şəklində işlədilir (1, s.70). 

I can play the piano. She can cook very well. 

Sarah can speak İtalian but she can’t speak Spanish.  

Can modal feilinin inkar formasında can modal feilindən sonra not inkar hissəciyi əlavə 

olunur, sual formasında isə can modalı mübtədadan əvvələ keçir. 

I’m having a party next week but Paul and Jenny can’t come.  

‘Can you swim?’… Yes, but I’m not a very good swimmer. 
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Əgər biz can modal feilli cümlələri keçmiş zamanda işlətmək istəyiriksə, onda can mo-

dal feili could modal feili ilə əvəzlənir. 

When I was young, I could run very fast. Before Anna came to Britain, she couldn’t 

understand much English.  

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi can modal feilli cümlələri keçmiş zamanda və inkar 

formada işlətmək üçün could modal feilindən sonra not inkar hissəciyi əlavə olunur, sual 

formasında isə could modal feili mübtədadan əvvələ keçir. (1, s.70) 

I was tired last night but I couldn’t sleep - keçən gecə yorğun idim, ancaq yata bilmədim. 

Could you open the door, please. Could you wait a moment, please?   

Həmçinin biz Can I have...? və ya Could I have...? ifadəsini də kimdənsə nə isə 

istəyərkən istifadə edirik. 

Can/Could I have these picture? 

Tom, can/could I borrow your umbrella?Can I take Anna’s jacket, please?  

Should modal feili. Should modal feili ediləcək hərəkətin məsləhətli olduğunu, doğru fi-

kir olduğunu bildirir. Azərbaycan dilinə gərək kimi tərcümə olunur. İnkar və sual formaları 

müvafiq olaraq cümləyə not inkar hissəciyinin daxil olması və should modalının mübtədadan 

əvvələ keçməsi vasitəsilə düzəldilir (1, s.74). You should visit your family-Sən gərək ailənə 

baş çəkəsən. 

Should you visit your family?You should not visit your family.  

Məncə (I think), Məncə belə deyil (I don’t think) kimi birləşmələrlə adətən should mo-

dal feili işlədilir. 

Do you think I should buy this skirt. I don’t think that you should buy this skirt. 

Must və need modal feili. İngilis dilində digər bir çox işlədilən modal feili must modalı-

dır. Must modal feili Azərbaycan dilində vaciblik, zərurilik, lazımlılıq konsepsiyalarını ifadə 

edir (2, s.64). 

The windows are very dirty, I must clean them. It is fantastic film. You must see it- We 

must go to the bank today. We haven’t got any money 

Əgər vacib olan bir hadisəni və ya hərəkəti keçmiş zamanda ifadə etmək istəyiriksə, 

(dünən keçən/ həftə) o zaman must modal feilinin əvəzinə had to modal feili işlədilməlidir. 

I had to walk home last night because there were no buses.  

Must modal feilinin inkar forması digər modal feillərdə olduğu kimi not inkar hissəci-

yinin köməyi ilə yaradılır. Burada inkarlıq həmin hərəkətin lazım olmadığını və ya yanlış ol-

duğunu göstərir. 

I must hurry. I mustn’t be late. 

I mustn’t forget to phone Julia. Be happy! You mustn’t be sad. You mustn’t touch this 

picture.  

Must you make that noise? (2, s.64). 

I need lamp, because the room is very dark. I need a drink, I’m very thirsty. 

Yuxarıda qeyd etdik ki, need modal feili yarımmodallıq xüsusiyyətinə malikdir, bu o 

deməkdir ki, o həm əsas feil, həm də köməkçi feil kimi çıxış edə bilər. Need modal feili əsas 

feil kimi çıxış edəndə, özündən sonra to məsdər hissəciyi işlədilir, əksinə modal feil kimi 

işlədiləndə to hissəciyi işlədilmir. 

You need buy a car(need modal feil kimi). They need to buy a book (need əsas feil 

kimi). Onların kitab almağa ehtiyacı var. 

Əsas feil kimi işlədildikdə onun sual forması do, does, did, inkar forması isə do not, 

does not, did not ilə düzəlir. Do you need to buy a new car? You do not need to buy a car. 

Modal feil kimi isə need sual cümlələrdə mübtədadan əvvələ keçir, inkarda need not işlədilir. 

Need they buy this book? You need not buy this book. 

Əgər need və must modal feillərini müqayisə etsək, onlar arasında məna fərqinin 

olduğunu aydınca görə bilərik. 
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You needn’t go. You can stay here if you want. You mustn’t go. You must stay here.  

Tək sözlü və frazalı (tərkibi) modal feillərin sosial istifadəsi. Ümumiyyətlə, ingilis dilin-

də iki сür modal feillər mövcuddur: tək sözdən ibarət olan modal sözlər və frazalı(tərkibi-bir 

neçə sözdən ibarət) ifadəli modal feillər (3, s.66). 

1) tək sözdən ibarət modal feillər: can/could, will/would, must, may/might, shall/should.  

2) tərkibi modal sözlər: be able to, be going to, ought to, be supposed to, had better, be 

allowed to, have to, have got to. 

  Modallar əsasən sosial qarşılıqlı əlaqə yaratmaq üçün istifadə olunur. Bu əlaqəyə xahiş 

etmək, verilmiş icazəni inkar etmək, nə isə soruşmaq, icazə vermək, dəvət etmək, təklif et-

mək, vəd vermək, niyyətini bildirmək, məsləhət vermək kimi fikirləri aiddir. Ancaq hər bir 

modal ifadə etdiyi fikrə görə bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir, ona görə də ifadə et-

diyi fikrə görə modalları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar. 

Xahiş etmək - üçün would, could, will, can, kimi tək sözlü modallardan istifadə olunur. 

Bu zaman ifadəli modal feillərdən istifadə olunmur. 

Would you open the window? Could you turn down the radio? Will you pass the salt? 

Can you loan me a dollar?  

İcazə istəmək, icazə vermək, və verilmiş icazəni inkar etmək üçün tək modal feillərdən 

may və can modalları, ifadəli modallardan isə be allowed to modalı istifadə olunur. 

May I come in? Of course you can! You can’t smoke here (3, s.66). 

Kimisə harayasa dəvət etmək üçün tək modal feillərdən will, would, can istifadə olunur, 

amma frazalı modallardan istifadə olunmur. 

Will you come for dinner? Would you like to join us? Can you come to my party?-  Təklif 

vermək üçün tək modal feillərdən will və shall, frazalı modal feillərdən isə would….like 

modalı istifadə olunur. 

I’ll do the dishes. Shall I help with the dishes. 

Would you like me to do the dishes? 

Vəd vermək və ya niyyət ifadə etmək üçün də modal feillərdən istifadə olunur. Bunun 

üçün tək modal feillərdən will, ifadəli modallardan isə be going to modalı işlədilir. 

I’ll do it, no matter what! I promise I’ll do it. I’m going to finish this, I promise. 

I’m going to finish this whether you want me to or not. 

Qeyd: be going to modal feili will modal feilinə nəzərən daha güclü istək bildirir. 

Təklif etmək üçün shall, could, can, might kimi tək modal sözlü feillərdən istifadə olu-

nur. 

Shall we go to cinema?We could get Chinese food. You can try that new restaurant 

Victor might try harder to speak English outside of class.  

Qeyd: shall modal feilindən o zaman istifadə olunur ki, təklif olunan hərəkət hər iki 

tərəfin-danışanın və dinləyənin, istəyini özündə ehtiva etsin. 

Məsləhət bildirmək üçün də could, should kimi tək sözlü modal feillər, həmçinin ought to, 

had better, had better not, be supposed to kimi ifadəli modallardan da istifadə olunur (3, s.66). 

Victor could study harder. Victor should study everyday. He shouldn’t speak Spanish at 

home.  

You ought to do your homework every night. You had better start working harder if you 

want to pass this class. You had had better not skip class. You are not supposed to ask your 

roommate to help you with the homework.  

Modal feillər öz incə məna fərqləri və işlənmə yerinə görə bəzən nitqdə çətinlik yaradır. 

Yuxarıda göstərilən nümunə və qeydlərə diqqətlə nəzər salsaq, onlardan nə zaman, hansı 

məqamda və necə istifadə etmək qaydalarını asanlıqla sezmək olar.  
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А.Э.Мамедова, Г.В.Джахангирова 

Социальные правила использования единичных  

и фразовых модальных глаголов 

Резюме 

 

В английском языке имеются некоторые модальные и полимодальные глаголы, которые 

имеют преимущество в каждодневной коммуникации – социальной деятельности. В современ-

ном мире модальные глаголы, обладая новыми свойствами, проходят мимо от предыдущей к 

оперся модальные глаголы в каждодневной коммуникациями? В статье сначала дается 

информация о модальных глаголах и их оттенках, значения которых активно употребляются в 

речи, и дали о трех видах модальности (деонтический, эпистемический и динамический). В 

конце освещены использования области в каждодневной речи единичных и фразовых 

модальности. Изучение когда в каких обстоятельствах и как принимать исползование правил 

модальных глаголах играет главную роль в статье.  

 

A.E.Mammadova, G.V.Jahangirova 

Social usage rules of single and phrasil modal verbs 

Summary 

 

There are some modals and semi-modals in English that dominate in everyday communication – 

social activity. 

Recently modal words go buy achieving new features from its previous concept. İf it is so how 

are the modal meanings expressed in everyday? The article first mentions the modalities and there 

meanings used actively in the speech and then provides information about three types of modality 

(deontic, epistemic, dynamic). 

And in the end the use usage aspects in daily speech of single an phrasal modals are enlighten. 

The article plays an important role to learn the usage rules when to use, in what situation and 

how to use the modal verbs. 
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V.F.HUMBOLDTUN İDEYALARININ “DİL KİMLİYİ” NƏZƏRİYYƏSİNİN 

FORMALAŞMASINDAKI ROLUNA DAİR  

(Humboldt antinomiyaları kontekstində) 
 
Açar sözlər: V.F.Humboldt, dil kimliyi nəzəriyyəsi, L.Vaysgerber, neohumboldtçuluq 

Ключевые слова: В.фон Гумбольдт, теория языковой личности, Л.Вайсгербер, неогумбольдтиан-

ство 

Key words: Wilhelm von Humboldt, “language personality” theory, Leo Weisgerber, Neo-Humboldtian 

linguistics 

 

Yaradıcı şəxslərin təkrarsız üslub özəlliklərinin müasir dilçilik elminin yeni təhlil kon-

sepsiyaları platformunda dəyərləndirilməsi bu sahədə bir çox yeni aspektlərin müəyyənləşdi-

rilməsinə imkan verir. Bildiyimiz kimi, ənənəvi olan “üslub”, “mikroüslub” formatlarındakı 

araşdırmalar bəzi hallarda fərdin nitq strategiyasındakı prioritetlərinin kökünü, mahiyyətini 

müəyyənləşdirməkdə, izah etməkdə yetərli olmur. Koqnitiv dilçilik sahəsində yeni tədqiqat is-

tiqamətinin, yəni “dil kimliyi” konsepsiyasının (əslində daha öncə adı qeyd edilən bütün təhlil 

formatlarını da ehtiva etməklə bərabər, daha yeni əlavə araşdırma platformunun simbiozunun) 

meydana çıxması, heç şübhəsiz ki, bu baxımdan dövrün, zamanın tələbi kimi qaçılmaz idi. Dil 

kimliyi probleminin ən maraqlı reallaşma sahələrindən biri, şəksiz ki, yaradıcı şəxslərin tək-

rarsız bədii üslub özəllikləri ilə bağlıdır. A.Qurbanov haqlı olaraq qeyd edir: “Bədii ədəbiyyat 

dil sahəsində geniş novatorluq meydanıdır. Burada mövcud söz və ifadələrə yeni məna ver-

mək, söz və ifadəyə emosional çalarlıq gətirmək və bunları çox müxtəlif formalarda, müxtəlif 

məqam və vəziyyətdə işlətmək olur. Bədii ədəbiyyatda ayrı-ayrı sözlərdən yeni mənalarda is-

tifadə olunması onların məcazi məna kəsb etməsi imkanları ilə bağlıdır” (kursiv bizimdir. – 

B.M.) (1, s.189). Doğrudan da, bədii ədəbiyyatda müəyyən trafaret, şablon qəlibinin gözlənil-

məsi labüdlüyü yaşanmadığından burada müəllifin dil kimliyinin real ifadəsi üçün geniş 

reallaşma sahəsi və həmin kimliyin verbal reprezentasiyası üçün zəngin dil inventarı arsenalı 

mövcuddur. Burada müəllifin daxili aləmi, onun sosial, psixoloji kimliyinin təhkiyəsinə təsiri 

məqamlarının diqqətə alınması heç şübhəsiz ki, yeni dilçilik araşdırmaları formatının məsələ-

yə cəlb olunmasını labüd edir.  

Məlumdur ki, müasir elmi düşüncənin ən aktual və dinamik inkişafda olan sahələrindən 

olan koqnitiv elmlər konqlomeratı özündə dilçilik, psixologiya, sosiologiya, ədəbiyyatşü-

naslıq, fəlsəfə kimi elm sahələrinin qarşılıqlı mübadilə formatlı birliyini təcəssüm etdirir. Bu 

əlaqəlilik fonunda müasir humanitar elmi düşüncəni məşğul edən ən aktual problemlərdən biri 

də dil kimliyi, dil şəxsiyyəti problemidir. Koqnitiv elmlərin (koqnitiv dilçilik, koqnitiv psixo-

logiya, koqnitiv ədəbiyyatşünaslıq və s.) vəhdətinin bütövlükdə multidisiplinar sahə formalaş-

dırması bu sahədə qərar tutan problemlərin də krossdisiplinar olmasına yol açır. Bu baxımdan 

təəccüblü deyil ki, “dil kimliyi” problemi də krossdisiplinar, yəni fənnlərarası əlaqə, “çarpaz-

laşma” formatında mövcudluq tapan bir problem kimi bir çox elm sahələrin müştərək maraq 

obyektini təşkil edir. Bununla belə, heç şübhəsiz ki, “dil kimliyi” probleminin tədqiqi işində 

əsas “güc” məhz, linqvistik araşdırmalar üzərinə düşür. Məhz, XIX əsr dilçiliyində fərdin psi-

xoloji özəlliklərinin onun nitiq ilə əlaqəlilik məqamına diqqətin artması dil kimliyi problemi-

nin ilkin nəzəri təhlil zəminin formalaşdırımasına şərait yaratmışdır. Məlumdur ki, ilk olaraq, 

“ümumi dilçiliyin atası” sayılan V.F.Humboldt bu problemin ilkin nəzəri təhlil konturlarını 

cızmağa müvəffəq olmuşdur.  
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Xatırladaq ki, A.Axundovun da bildirdiyi kimi, “V.Humboldtun dilin ayrı-ayrı fərdlərin 

fövqündə durması haqqındakı fikri əsasında sosioloji dilçilik məktəbi; ...dili ayrı-ayrı fərdlərin 

təfəkkürü ilə bağlaması ideyasından psixoloji dilçilik cərəyanı; ..onun “dil ayrı-ayrı fərdlərin 

milli mədəniyyətə münasibətini ifadə edir” fikri əsasında estetik dilçilik cərəyanı; Humbold-

tun “Xalq ruhu” anlayışından isə dilçilikdə etnopsixologizm cərəyanı yaranmışdır” (2, s.23).  

Mahiyyət etibarilə dil kimliyi problemi bütün bu cərəyan və istiqamətlərin araşdırma sa-

hələrinin kəsişmə nöqtəsində qərar tutan qəliz və çoxrakurslu problemdir. Belə ki, fərdin, xü-

susilə də yaradıcı şəxsin dil kimliyi bilavasitə dilinin daşıyıcısı olduğu toplumun etnomental-

lığını əks etdirməklə etnopsixologizmin maraq dairəsinə daxildir. Digər tərəfdən yaradıcı şəx-

sin fərdi psixo-emossional özəllikləri psixoloji cərəyan nümayəndələrinin fikirlərinin, habelə 

ümumilikdə psixolinqvistik araşdırmalarının elmi müddəalarının nəzərə alınmasını labüd edir. 

Habelə dil kimliyi ideyasının xalqın tarixi ilə bağlılığı burada etnolinqvistika, antroloji dilçi-

lik, linqvokulturologiya kimi sahələrin elmi doktrinalarından da faydalanmaq zərurəti yaradır.  

Xatırladaq ki, xalqın dili ilə onun ruhunu ayrılmaz vəhdətdə nəzərdən keçirən V.F.Hum-

boldt insanın sosial mövcudluğunun ilkin və əsas formasını bilavasitə onun millətinə aidli-

yində, deməli, “xalq ruhunun” tərkib hissəsi olmasında görürdü. Dilçi dili yalnız onun nitqdə 

reallaşma formatı qismində, daha dəqiq desək, dilin nitqə münasibətini aspektində tədqiq 

etməklə kifayətlənməyib, dilin “nitqə sadəcə məhsul olaraq (bilavasitə dilin məhsulu olaraq – 

B.M.) deyil, ... eləcə də onun (dilin) hissi qavrayış və təfəkkür fəaliyyətinə münasibətini” də 

araşdırmağın vacibliyini vurğulayırdı (3, s.75).  

Göründüyü kimi, burada bir növ fərdin dili, xalqın dili, xalqın ruhu və eləcə də onun 

hissi qavrayış və təfəkkür fəaliyyətinin də yer aldığı qəliz “matrisa” ilə qarşılaşmış oluruq: 

fərd öz xalq ruhundan kənarda mövcud deyil, xalq ruhu isə xalqın dilində təzahür tapır və 

xalq ruhu ilə üzvi bağlılığa malik olan ayrı-ayrı fərdlərin dili bütövlükdə xalq dilini formalaş-

dırır. Əks məcradan yanaşıldıqda deyə bilərik: xalq ruhu elə həmin ayrı-ayrı fərdlərin hissi 

qavrayışını, obrazlar sistemi və təfəkkür fəaliyyətini “qidalandırıb” yönləndirməklə dəyişir, 

inkişaf edib, bu və ya fərqli “qəlibə” düşür. Y.A.Yesina və həmkarlarının da qeyd etdiyi kimi, 

bununla da Humboldt xalq ruhu ilə bağlı məqamlarda əsas diqqəti dil daşıyıcısına, yəni “dil 

kimliyinə” yönləndirməklə, “dil şəxsiyyəti” anlayışının əsas kateqoriyalarının əsaslandırma-

sını aparmağa müvəffəq olur. (kursiv bizimdir. – B.M.) (4, s.102). Bu isə, öz növbəsində onu 

deməyə əsas verir ki, dil kimliyi konsepsiyası Humboldtun dilçilik görüşləri platformunda bi-

lavasitə xalq ruhu konsepsiyasının tərkib hissəsi, onunla üzvi bağlılığa malik olan anlayış ki-

mi nəzərdən keçirilir. Əslində, bu dəyərləndirmə tam məntiqi əsaslandırılmış bir yanaşma olsa 

da, dil kimliyi anlayışının müasir konseptual bazisini tam dolğun əhatə etdirmir. Belə ki, dil 

kimliyi konsepsiyasında ilkin nəzəri qaynaq Humboldt görüşləri olsa da, müasir konsepsiya, 

yəni onun artıq neohumboldtçuluq mərhləsindən sonrakı yeni təfsiri sadəcə xalq ruhu platfor-

mu ilə çərçivələnmir.  

Neohumboldtçuluların linqvo-fəlsəfi görüşlərini araşdırmış O.A.Radçenkonun da qeyd 

etdiyi kimi, L.Vaygerber və məsləkdaşları dil psixologiyasına nəzərən apardıqları təhlillərində 

“konkret insanın “dil həyatı”nın hansı şərtlər çərçivəsində cərəyan etməsini, konkret insanın 

əmək fəaliyyəti və şəxsi həyatında onun şəxsiyyətinin dil tərəfinin (fikirlərinin verbal repre-

zentasiyasının – B.M.) hansı rol oynamasını” müəyyənləşdirməyi hədəf aldılar. Lakin bunun-

la belə, dilçi ona da diqqət çəkir ki, eyni zamanda neohumboldtçular “dil kimliyi” ideyasını və 

onun saysız-hesabsız fərdi təzahür formalarının araşdırılmasını öz nəzəri konsepsiyalarının 

ana hədəfi etmirdilər (5). Başqa sözlə desək, neohumboldtçuluq Humboldtun nəzəri doktri-

nalarına istinadən “dil kimliyi ideyasının” konkret dil şəxsiyyəti faktlarına istinadən araşdır-

masını əsas məqsədləri etmədən, dil kimliyi konsepsiyasının ümumi nəzəri konturlarının mü-

əyyənlənləşdirilməsini məqsədəuyğun hesab etmişdirlər.  

V.f.Humboldtun yaradıcılığının dil kimliyi nəzəriyyəsinin ideya qaynağı olmasını təs-

diqləyən daha bir məqam da, onun fərdilik və millilik antinomiyasının dil müstəvisində, yəni 
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dilçilik aspektində həlli ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərlə bağlıdır. “Fərdiliyin araşdırmasının 

(söhbət dil individuallığının, təkrarsızlığının araşdırmasından gedir. – B.M.) və eləcə də bu 

fərdiliyin dəqiq səciyyələndirilməsinin dilçiliyin ən çətin problemi olduğunu” vurğulayan 

alim özünün “Dilin xarakteri (xasiyyəti) və xalqın xasiyyəti” adlı tədqiqatında yazır: “Dil, bü-

tün kənar müdaxilə və təsirlərə baxmayaraq, öz fərdiliyini, təkrarsızlığını saxlayır. Bu tək-

rarsızlıq onun dilində əks olunduğu kimi, xasiyyətində də yaşadılır. Bu səbəbdən də dil yalnız 

və yalnız öz “xasiyyəti” çərçivəsində mümkün olan təsirləri qəbul edir”. Və dilçiyə görə, 

“dilin fərdiliyi, əslində fərqliliklərin vəhdətidir”. Humboldt, habelə fərdi kimlik və millilik 

kimlik qarşılaşdırması məqamına yanaşmasını dərinləşdirərək, onu da qeyd edir ki, dil özünün 

bütün bu təkrarsızlığı və fərdiliyi ilə ayrı-ayrı individlərə təsir edir: dilin individulallığı fərdin 

individuallığına analoji mahiyyət kəsb edir (6, s.370). Başqa sözlə desək, dilçi milli dil kimli-

yinin təkrarsızlığını vurğulamaqla bərabər, onun ayrı-ayrı fərdi dil kimliklərinin məcmusu ki-

mi ortaya çıxdığına diqqət çəkir. Digər tərəfdən, dilçi həmin individual dil kimliklərinin müt-

ləq şəkildə fərdləri olduqları toplumların dil kimliyinin təsiri ilə formalaşdığını da xüsusilə 

vurğulayır. Bununla da, dilçi milli dil kimliyi ilə fərdi dil kimliyinin üzvi bağlılıq və qarşılıqlı 

şərtlənməsinin “daxili mexanizmlərinə” işıq salır. Göründüyü kimi, bütün bunlar daha sonra 

Leo Vaysgerberin dil kimliyi konsepsiyasında daha da geniş şəkildə işıqlandırılmış dil kimliyi 

iyerarxiyası modelinin ilkin nəzəri əsaslarını formalaşdırır. Eləcə də, biz burada N.S.Trubet-

skoyun simfonik və fərdi dil kimliyi qarşılaşdırması modelinin nəzəri qaynağını da təsbit et-

miş oluruq.  

Humboldtun “dildə fərdi və kollektiv olanın antinomiyası”nı dəyərləndirmiş Ə.Rəcəbov 

alimin fikirlərini belə şərh edir: Humboltda görə, “dillər xalqların yaradıcılıq məhsuludur, 

onlar eyni zamanda ayrı-ayrı fərdlərin yaradıcılıq məhsulu kimi də qalır, çünki dil ayrı-ayrı 

fərdlərin ağzında yaradılır və yaşayır. Danışan ayrı-ayrı şəxslərdir, bu cəhətdən dil 

fərdlərin yaratmasıdır. Lakin Humboldt göstərdi ki, dil ayrıca fərdin ixtiyari yaradıcılığı 

deyildir, həmişə bütün xalqa məxsusdur, çünki dil xalq yaradıcılığı kimi ayrı-ayrı şəxslərin 

yaradıcılığından zamanca əvvəl gəlir. Dil ayrıca şəxsin dünyagörüşünü ifadə edir, lakin şəxs 

həmişə mənsub olduğu xalqdan asılı olur” (kursiv bizimdir. – B.M.) (7, s.151). 

Tədqiqatımızın obyekti baxımından, bizi gender fərqliliklərinin dildəki inikası, ayrı-ayrı 

fərdlərin dil şəxsiyyətindəki təzahür formaları yaxından maraqlandırır. Bu baxımdan 

V.f.Humboldtun “Cinslər arasındakı fərq və onun orqanik təbiətə təsiri” adlı araşdırmasında 

səsləndirdiyi fikirlər xüsusilə marağımızı cəlb edir. Kişi başlanğıcının daha müstəqil olduğu-

nu, qadın təbiətinin isə daha həssas və mərhəmətli olduğunu önə sürən mütəfəkkir dilçi qeyd 

edir ki, birinci halda fəaliyyət tərəfi üstünlük təşkil etdiyi halda, ikinci halda əks-təsirə, cavab 

reaksiyasına, təəssürata istinad edilir. Dilçiyə görə, qadının və kişinin gücü həmin gücün isti-

qamətinə görə fərqlənir. Belə ki, qadın öz həyati fəaliyyətində ətraf aləmdən təsirlənərək öz 

daxili aləmindən qaynaqlanan gücü təkrarən sosiuma qaytarır (8, s.148). Yəni qadın təəssüra-

tını refleksiyaya çevirərərək, emossional intellekt faktına transfer edərək, habelə empatiya for-

matına salaraq, təkrarən ətraf aləmə yönləndirir.  

Humboldtun fikrincə, nitq və onun qavranılması dil fəaliyyətinin müxtəlif formalarıdır, 

nitq qabiliyyətinin iki tərəfidir. O göstərir ki, söz yalnız fərdin nitqində tam müəyyənlik əldə 

edir. Lakin bu zaman danışan və dinləyən eyni bir əşyanı müxtəlif cəhətdən qavrayır və söz 

müxtəlif fərdi məzmun verir. Heç kim sözü tamamilə eyni mənada qəbul etmir” (kursiv 

bizimdir. – B.M.) (7, s.150). Yəni, əslində hər bir kommunikasiya prosesində anlama anlama-

maya bərabər olur. Belə ki, hər bir fərd qarşı tərəfin səsləndiridiyi mətni, informasiyanı öz 

koqnitiv pəncərəsinə nəzərən mənimsəyir. Deməli, kommunikasiya prosesinin müvəffəqiyyəti 

üçün təkcə danışanın deyil, eləcə də həmin mətni qəbul edənin, informasiya kodlarını deşifrə 

edənin də dil kimliyi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. “Humboldt yazır ki, buna görə də 

danışanların bir-birini qarşılıqlı anlaması eyni zamanda anlaşılmazlıqdır, fikir və hisslərdəki 

razılıq eyni zamanda ixtilafdır. Nitqdə anlama və anlamama antinomiyası özünü bunda 
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göstərir” (7, s.150). Biz, bunu Ə.Babayevanın Robert Lyuis Stivensonun “Dəfinələr adası” 

romanının tərcüməsinin timsalında izləyə bilərik. Məsələn, orijinal mətndə oxuyuruq: “It was 

not very long after this that there occurred the first of the mysterious events that rid us at last 

of the captain, though not, as you will see, of his affairs” (9, s.6). Həmin parçanın Ə.Babaye-

va tərəfindən dilimizə edilmiş tərcüməsində isə deyilir: “Tezliklə qəribə bir hadisə baş verdi 

ki, bunun da nəticəsində nəhayət, kapitandan canımız qurtardı. Ancaq onun özündən xilas ol-

saq da, irəlidə görəcəyiniz kimi, zəhlətökən işlərindən xilas ola bilmədik (10, s.5). Göründüyü 

kimi, orijinal mətndə kapitanın əməlləri ilə bağlı dəyərləndirməsi perspektivə işarə ilə implisit 

şəkildə verilmişdir: “ ... that rid us at last of the captain, though not, as you will see, of his 

affairs”. Lakin bundan fərqli olaraq, Ə.Babayevanın tərcüməsində neytral affairs sözünün 

mətndə implisit şəkildə verilmiş və perspektivdə ifadə ediləcəyi bildirilən neqativ altmənası 

açıq şəkildə dilə gətirilmişdir: “... irəlidə görəcəyiniz kimi, zəhlətökən işlərindən xilas ola bil-

mədik”. Müqayisə üçün deyək ki, N.K.Çukovski tərəfindən rus dilinə edilmiş tərcümə varina-

tında həmin “işlərin” neqativ səciyyələndirməsi təqdim edilir: “Вскоре случилось первое из 

тех загадочных событий, благодаря которым мы избавились наконец от капитана. 

Но, избавившись от него самого, мы не избавились, как вы сами увидите, от его хло-

потных дел” (11). Tərcümədə ingilis dilindəki mürəkkəb cümlənin “verilmə formatı” eyni 

şəkildə iki müstəqil cümləyə bölünməsi), habelə neytral affairs sözünün mənfi konnotasiyalı 

deşifrəsi ilk olaraq, onu ehtimal etməyə imkan verir ki, Ə.Babayevanın tərcüməsi orijinal 

mətndən deyil. İkincisi isə onu deyə bilərik ki, Ə.Babayevanın rus dili variantındakı хлопот-

ные дела “başağrıdıcı işlər”, “çətinlikli işlər” söz birləşməsinin, məhz “zəhlətökən işlər” ki-

mi tərcümə edilməsi bilavasitə onun dil kimliyindən qaynaqlanan səciyyələndirmədir.  

Xatırladaq ki, affair sözü– “1. iş; 2. (cəmdə: affairs) işlər; məşğuliyyət; 3. macəra;         

4. eşqbazlıq, roman” anlamını ifadə edir. Bu sözün öz ilkin mənasında aid olduğu kontekstə 

müvafiq olaraq, əlavə konnotasiyalar kəsb edə bilir. Məsələn: It is an affair of a few days “Bu 

bir neçə günün məsələsidir (işidir; problemidir)” Verilmiş mətn parçasının tərcüməsi ilə bağlı 

bizim marağımızı oyadan digər məqam həmin sözün cəm formasının əlavə mənadaşıyıcılığı 

ilə bağlıdır. Belə ki, ingilis dilində “affair” ismi cəm kateqoriyasının göstəricisini qəbul etdi-

yində “məşğuliyyət” mənasını qazana bilir. İstənilən halda, hətta son işlənmə situasiyasında 

da neqativ konnotasiyadan kənar neytral semantika təsbit edilə bilər. Bu isə onu deməyə əsas 

verir ki, Ə.Babayeva rus tərcümə variantının təsirindən çıxış edərək həmin sözə daha yüksək 

intensivliyə malik neqativ konnotasiya qazandırmışdır. Onu da xatırladaq ki, “zəhlətökən” sö-

zü yazıçı tərəfindən fərqli əsərlərində və fərqli kontekstlərdə, fərqli situasiya və ya əşyalara 

nəzərən dəfələrlə işlədilmişdir. Bu isə heç şübhəsiz ki, müəllifin şəxsiyyətini ifadə edən dil 

kimliyindən, konkret desək, onun şizoidliyə yaxın təbiətindən qaynaqlanır. Məlumdur ki, al-

man psixiatrı və psixoloqu E.Kreçmer insanın psixi təbiətindən, kommunikasiya vərdişlərin-

dən, habelə fikirlərinin ifadəsi baxımından yararlandığı təhkiyə formatından irəli gələn fərqli-

liklərə malik olduğunu ortaya qoymuşdur. Kreçmerə görə, şizoid şəxsiyyət tipi autistik təcrid 

(özünütəcrid), bu və ya digər dərəcədə sosiofobluq, fərqlilik (qəribəlilik), yeni ideya və nəzə-

riyyəyə bağlılıqda fanatik sadiqlik, pedanlıq, ironiklik, istehzalılıq, kəskin və ya kinayəli ifa-

dələrə meylilik, fikirlərini və özlərini dolğun şəkildə ifadə etməkdə çətinlik, ünsiyyət prob-

lemi, intensiv kommunikasiya trafikini yaratmaqda çətinlik və s. bu kimi xüsusiyyətlər xasdır 

(12). Fikirlərimizin təsdiqi üçün Ə.Babayevanın müsahibələrindən birində səsləndirdiyi fikir-

lərə və apardığı paralellərə, yararlandığı metaforalara diqqət edək: “Qarğa dəstə ilə gəzir, 

qartal isə tək uçur və tənhalıqdan qorxmur... Sənətkar da yaşadığı dövrün igidi, qəhrəmanı-

dır. Şübhəsiz, əgər əyilmir, sınmır, qorxmursa. Lakin düzü-düzü, əyrini-əyri göstərməkdən çə-

kinir, qorxur, dil döndərirsə, onda heç sənətkar deyil... Sənətkar təkdir – heç bir ittifaq, birlik 

onu nə həqiqət yolundan azdıra bilər, nə də ağ at üstə qaldıra bilər... Yazıçıya isə lazım olan 

dörd divardır, bir qələm, bir də ağ kağız. İstedad nə yalanı, nə də tabeçiliyi qəbul etmir. Onu 
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dabanından soyurlar, rüşvət deyil – deyə, salamını almırlar, gicgahına güllə tuşlayırlar, lakin 

yolundan döndərə bilmirlər.  

Bütün bunlardan sonra yazıçı yoldaşlardan soruşmaq istərdim: İndiki vaxtda “Yazıçı-

lar Birliyi”nin varlığına ehtiyac varmı?..” (13). 

Göründüyü kimi, fikirlərindəki deklarativlik, qeyri-apelyativlik Ə.Babayevanın şəxsiy-

yətinin şizoidliyə yaxın olduğunu və onun dil şəxsiyyətinin də bundan ciddi təsirləndiyini 

söyləməyə əsas verir. Xatırladaq ki, V.Karasikin də qeyd etdiyi kimi, dil kimliyi nəzəriyyəsi 

sahəsindəki son dövr araşdırmalarda həm Hippokratın temperament bölgüsü (fleqmatik, xole-

rik, sanqvinik, melanxolik), K.Yunq qarşılaşdırmalarında ekstraversiya – introversiya, həm 

E.Bern təsnifatı (“Valideyn”, “Yetkin”, “Uşaq”) nəzərə alınmaqdadır. Dilçi habelə bu sırada 

dil kimliyi sahəsindəki müasir tədqiqatlarda şizoid, narsis, mazoxist, isterik və s. şəxsiyyət 

tiplərinin də fərqləndirməsinə istinad edildiyini vurğulamışdır (14, s.87). Ə.Babayevanın tər-

cüməsində “sərbəst interpretasiya” məqamına qayıdaraq qeyd edək ki, şizoid psixotipli şəxslə-

rin liqvopersonoloji lüğəti üçün “zəhlətökən” və yaxın semantikalı sözlərin yüksək işlənmə 

tezliyi ilə seçilməsi adi haldır. Bu onların şəxsiyyətinin mənfi və müsbət aspektdə səciyyə-

ləndirməsi səpkisində dəyərləndirilməməlidir: burada söhbət introversiyaya malik şəxslərin if-

rat intensivliklə seçilən kommunikasiya trafikinə reaksiyasından gedir. Məhz, şəxsiyyət özəl-

liyinin fərqliliyi də Humboldt antinomiyasının doğruluğunu, yəni “əslində anlamanın bir anla-

mama olduğunu” əyani şəkildə ortaya qoyur.  
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 Б.Мамедова 

О роли идей В.ф.Гумбольдта в формировании теории «языковой личности» 

(в свете гумбольдтовских антиномий) 

Резюме 

 

В статье говорится о заслугах В.ф.Гумбольдта в становлении теории языковой личности. 

Автор выявил, что в формировании концепции языковой личности немаловажную роль 

сыграли лингвофилософские антиномии основоположника общего языкознания. Автор также 

делает упор на то, что в деле установления интенсивного межличностного общения достаточно 

весомую роль играет адекватное оценивание антиномии о «понимании и непонимании». Из-

вестно, что Гумбольдт исходил из того факта, что в норме в общение бывают вовлечены носи-

тели различных языковых личностей и эта данность, по мнению ученого, делала невозможной 

ситуацию полного и обоюдного понимания, в результате чего «понимание было равно непони-

манию». Иллюстрируя данную гипотезу Гумбольдта, автор статьи прибегает к примеру из пе-

реводческого текста, сделанного А.Бабаевой. 

 

B.Mammadova 

On the Role of Wilhelm von Humboldt’s Ideas  

in the Formation of “Language Personality” Theory 

(In the Context of Humboldt’s antinomies) 

Summary 
 

This article deals with the analysis of Wilhelm von Humboldt’s services in the sphere of the 

“language personality” theory. The author determines the important role of linguo-philosophical 

antinomies in the conception of “language personality” presented by the founder of general linguistics. 

It becomes clear that in the “language personality” theory the idea of the confrontation of the national 

and individual personalities is first put forward by Humboldt. The author stressed the importance of 

adequately acceptance of the antinomy of “understanding is a misunderstanding” in the successful 

organization of communication traffic of the various language personalities. It is clear that having 

based on the idea of drawing various language personalities into the process of communication just 

Humboldt put forward “each understanding is a misunderstanding” in reality, that is principally the 

impossibility of complete or detailed understanding. The author has explained this concept on the 

basis of the example on the fact of free interpretation in A. Babayeva’s translation process. 
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MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ İŞLƏNƏN MODAL FEİLLƏRLƏ  

MODAL SÖZLƏRİN TİPOLOGİYASI 

 
Açar sözlər: modal feillər, modal sözlər, mümkünlük, vaciblik, lazımlılıq, əminlik 

Ключевые слова: модальные глаголы, модальные слова, возможность, обязанность, необходи-

мость, уверенность 

Key words: modal verbs, modal words, possibility, obligation, necessity, certainty 

 

Bilirik ki, hər bir morfoloji kateqoriyanın dildə hər hansı vəzifəsi vardır. Məsələn, feilin 

zaman formaları zaman kateqoriyasının ifadə vasitəsi olduğu halda, növ kateqoriyası subyekt 

və obyekt münasibətlərini, feilin şəkilləri isə modallıq kateqoriyasını ifadə edir. Modallıq da-

nışanın müəyyən fikrə bildirdiyi münasibətdir. 

Ünsiyyətin başlıca vasitəsi olan dil ancaq real həqiqətləri deyil, həm də danışanın həmin 

həqiqətlərə olan münasibətini ifadə edir. Bununla əlaqədar olaraq hər bir dildə, o cümlədən də 

müasir ingilis dilində də modallıq kateqoriyası vardır (4, s.288). 

Bu məqalədə məqsədimiz modallığın ifadə vasitələrindən olan modal feillər və modal 

sözləri tədqiq etməkdən, onları müqayisəli təhlil etməkdən ibarət olacaqdır. 

Modal feillər müasir ingilis dilində özünü standart ölçülərə uyğun göstərir. Aparılan el-

mi tədqiqatlar bunu deməyə əsas verir ki, modal fellər “anomal” və “natamam”dır. Elə bu sə-

bəbdən də onları “yarımçıq” adlandırmışlar. Formaların natamamlığını isə tədqiqatçılar əsa-

sən həmin feillərin mənşəyi və eləcə də semantik-struktur xüsusiyyətləri ilə izah edirlər. Nata-

mamlığın üzə çıxarılması faktı indiki zamanın üçüncü şəxsinin təkində -s şəkilçisinin, əmr 

formasının, məsdərin, cerundun və feli sifətin olmaması ilə izah olunur (3, 4). 

Modal feillərlə verilən mənalar, əasən iki anlayış –vaciblik və mümkünlük anlayışları 

ətrafında qruplaşır. Konteksdən asılı olaraq nitqdə təfərrüatı ilə verilən mümkünlük, vaciblik 

və zəruriliyin ümumiləşdirilmiş mənaları daha çox işlədilən mənaların və çalarların zəngin 

qammasına – zərurilikdən və ya vaciblikdən ehtimal etməyə, real mümkünlükdən qətiyyətsiz-

lik və şübhəyə qədər genişlənir və məlum hallarda modal leksik mənanın zəifləmə dərəcəsi əl-

də edilir (3, 7). 

İngilis dilində modal feillər tək, yəni müstəqil işlənə bilmirlər, onlar hərəkət, proses ifa-

də etmirlər. Onlar məsdərlə işlənib xəbərin tərkibində mürəkkəb feili modal xəbər əmələ gəti-

rirlər. 

Dildə modallıq kateqoriyası yalnız modal feillərlə deyil, həm də modal sözlərlə ifadə 

oluna bilər. Modal sözlər modallığın yaranmasına və mənanın qüvvətləndirilməsinə xidmət 

edir. Modal sözlərin cümləyə və ya cümlənin bir üzvünə aid olması məsələsi hələ də müba-

hisəlidir. Bəzi dilçilər, o cümlədən Ə.Cavadov modallığın ifadə vasitəsi olmaq etibarilə modal 

sözlərin bütün cümləyə aid olduğunu göstərir (9, s.463). 

Modal sözlər həm sintaktik, həm də morfoloji quruluşuna görə nitq hissələri arasında 

xüsusi yer tuturlar. Onlar bir sıra xüsusiyyətlərinə görə həm əsas, həm də köməkçi nitq 

hissələrindən kəskin şəkildə fərqlənirlər. Prof. O.Musayevin təbirincə desək, əsas nitq hissələ-

rindən fərqli olaraq modal sözlər cümlə üzvü ola bilmir, heç bir qrammatik kateqoriyaya ma-

lik deyil, köməkçi nitq hissələrindən fərqli olaraq isə onlar dildə qrammatik məna ifadə etmək 

vasitəsi ola bilmir, yəni köməkçi funksiya daşıya bilmir (4, 8). 

Modal sözlərə aid əlamətlərdən biri kimi bunu qeyd etmək olar ki, bir cümlədə ancaq 

bir modal söz işlənə bilər. Bu da qanunauyğun haldır. Çünki eyni bir cümlə həm ehtimalı, 
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həm zəruriyyəti və s. bildirə bilmir. Lakin bir modallıq bildirən söz digərinə üstün gələ bilər. 

Modal sözlərin ifadə etdiyi modallıq feilin şəkillərinə nisbətən daha aparıcıdır. Belə ki, feilin 

şəkilləri ilə ifadə edilən modallığı modal sözlərin köməyi ilə dəyişmək olur (9, s.463). 

Modal sözlər heç bir morfoloji əlamətə malik deyil. Onların qrammatik xüsusiyyətlərini 

müəyyənləşdirmək üçün sözün mənası və sintaktik vəzifəsi əsasdır. Modal sözlərin mənaları 

ehtimal bildirmək, hərəkətin arzu olunan və arzu olunmayan olduğunu bildirmək kimi xüsu-

siyyətləri vardır. Məhz bu xüsusiyyətlərdir ki, onları qoşma, bağlayıcı, ədat və s. nitq hissə-

lərindən fərqləndirir. Müasir ingilis dilində modal sözlərin sözdüzəltmə üsulu yoxdur, ancaq 

bəzi modal sözlər quruluşuna görə zərflərə çox oxşayır və bəzən də zərflərlə omonimlik təşkil 

edir. Misallara nəzər salaq. 

She has lived happily for a year. Happily she lived in that village. 

Hər bir ismi xəbərli və feili xəbərli cümlələrdə müəyyən modallıq göstərilir. Ona görə 

də belə tip cümlələrdə modal sözün iştirak edib-etməməsindən asılı olmayaraq cümlələr əmin-

lik bildirən modallığı ifadə edir. Deməli, əminlik bildirən modallığı yaratmaq üçün modal söz 

lazım deyildir. Lakin belə cümlələrə əminlik bildirən modal sözləri əlavə etmək mümkündür. 

Bu zaman cümlədəki modallıq əminlik bildirən modal sözlərin vasitəsilə qüvvətlənir, ya da 

daha qabarıq nəzərə çarpdırılır. Buna görə də, əminlik bildirən modal söz dedikdə cümlədəki 

həqiqi modallığı qüvvətləndirən söz nəzərdə tutulur.Güman, şübhə, ehtimal ifadə edən modal 

sözlər həm ismi, həm də feili xəbərli cümlələrdə işlədilir. Bu zaman cümlədə irəli sürülən fi-

kirlər şübhə altına alınır. Hərəkətin arzu olunan və ya arzu olunmayan olduğunu bildirən mo-

dal sözlər cümlədə verilmiş hərəkətin ya arzu olunan, ya da arzu olunmayan olduğunu bildirir. 

It was certainly a very high class of paper and the handwriting was educated and 

stylish (13, s.34). 

Bu sözlərdən başqa ingilis dilində işlənən yes və no sözlərini nəzərdən keçirək. Bəzən 

bu sözləri təsdiq və inkar sözləri (Words of Affirmation andNegation), bəzən cavab sözləri 

(Response Words), bəzən də zərf (Adverb) və s. adlandırırlar. Prof. O.Musayev onları modal 

sözlər adlandırır. O göstərir ki, onlar həm nitqdə daşıdığı funksiya, həm də nitqdə işlənmə 

baxımından ən çox modal sözlərə yanaşır (4, s.290). 

Biz də belə düşünürük ki, yes və no sözləri modal sözlər hesab oluna bilər, çünki onlar 

da modal sözlər kimi cümlə üzvü ola bilmirlər, çox vaxt danışanın fikrinə ya təsdiq, ya da in-

kar münasibət bildirir, söz-cümlə kimi işlənirlər. Bundan başqa yes və no sözlərini modal söz-

lərlə ya da modal sözləri yes və no sözləri ilə əvəz edə bilərik. Buna görə də bizə belə gəlir ki, 

onları modal sözlərin bir qrupu hesab etmək olar.Qeyd etmək lazımdır ki, mətndə modal söz-

lər daha çox intonasiya vasitəsilə nəzərə çarpdırılır. Onları ifadə edərkən səsin tembri, yük-

səkliyi, ritmi dəyişir və beləliklə danışanın fikrə münasibəti ifadə olunur. Mətndə isə sintaktik 

bütövlərin sərhəddində müstəqil cümlələrin müəyyən tematik mövzu ilə bağlanmasına xidmət 

edir. Bağlayıcı funksiyasında çıxış edən bu sözlərdə nitqin subyektiv – modal istiqaməti də-

yişmiş olur (2, 9). 

Modal sözlərin üslubi baxımdan da zəngin xüsusiyyətləri vardır. Danışıq dilində, dia-

loqlarda, şifahi ünsiyyətin başqa növlərində modal sözlər bir çox üslubi funksiyaların yerinə 

yetirilməsinə xidmət edir. Həm modal feillər, həm də modal sözlər dildə modallıq kateqo-

riyasının yaranmasına xidmət edir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq həm modal feillər, həm 

də modal sözlər arasında allomorf və izomorf xüsusiyyətlər vardır. Modal feillərlə modal söz-

lərin allomorf xüsusiyyətləri bundan ibarətdir ki, onların hər ikisi danışanın fikrə (həqiqətə) 

münasibətini bildirir, yəni hərəkətin vacibliyini, mümkünlüyünü, ehtimal olunduğunu və s. 

bildirir. Əvvəlcə onu demək lazımdır ki, modal feillər əsas nitq hissəsi olan feilin xüsusi for-

masıdır, yəni feildir. O cümlədə tək işlənə bilmir, məsdərə qoşulub cümlənin mürəkkəb xəbəri 

funksiyasında çıxış edir. Məsdər isə modal feillərə qoşularaq hərəkətin vacib olduğunu, ehti-

mal olunduğunu, lazım olub-olmadığını bildirir. Misallara nəzər salaq. 
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It was not honorable and could not be done, which meant the wretched boy would have to 

be persuaded into telling the truth, but the first necessity was to stop him weeping (13, s.57). 

“I should be obligedto hear it,” Sandman said (13, s.64). 

Modal sözlər isə sərbəst nitq hissəsi (Independent parts of speech) hesab olunur. Belə 

ki, onlar əsas nitq hissələri kimi cümlədə sintaktik funksiya daşımır, köməkçi nitq hissələri 

kimi söz və söz birləşmələrinin bir-birinə bağlanmasına və ya onların mənalarının qüvvətlən-

dirilməsinə, əlaqə yaratmağa və s. xidmət etmir. Məsələn, 

His predecessor had evidently beaten confessions out of prisoners (13, s.55). 

Perhaps it was an answer to one of his enquiries about a job. 

Digər bir məsələ. Modal feillər olan cümləyə sual verərkən heç bir köməkçi feillərdən 

istifadə olunmur. Onlar özləri sual cümlələrinin düzəldilməsinə xidmət edirlər. Modal sözlər 

cümlədə heç bir sintaktik funksiya daşımadıqlarına görə onların sual forması da olmur.Bəzən 

elə cümlələr olur ki, o cümlələrdə modal feilləri modal sözlər əvəz edə bilir. Lakin bu həmişə 

mümkün olmur. Misallara nəzər salaq. May modal feilini perhaps və maybe modal sözləri 

onun qeyri-müəyyənlik, şübhə, güman mənalarında əvəz edə bilir. Məsələn, 

She may (might) be at home.-She is maybe at home. He may have already come.-

Maybe he has already come. Ann may be ill now. -Perhaps Ann is ill now. 

Amma deyək ki, may modal feilinin icazə, xahiş, mümkünlük, məzəmmət və s. məna-

larında modal sözlər onu əvəz edə bilmir. Must modal feili güman, ehtimal, şübhə mənasında 

yalnız təsdiq cümlələrində işlənir. Bu mənanı inkar cümlələrdə ifadə etmək üçün isə biz 

evidently modal sözündən istifadə edirik. 

He must have already returned.-Evidently he hasn’t returned yet. He must know 

everything about it.-He evidently doesn’t know anything about it. 

Məhz bu mənada əgər hərəkət gələcək zamana aid olarsa bu zaman must modal feilinin 

əvəzinə probably modal sözündən istifadə olunur. 

Probably they will understand me later. Probably my aunt will come tomorrow. 

Modal sözlərə aid əlamətlərdən biri kimi, bunu da qeyd etmək olar ki, bir cümlədə an-

caq bir modal söz işlənə bilər, cünki eyni bir cümlə eyni zamanda həm ehtimalı, zəruriyyəti, 

əminliyi, hərəkətin arzu olunub-olunmadığını bildirə bilməz. Amma elə cümlələrə rast gəlinir 

ki, bir cümlədə həm modal söz, həm də ondan fərqli mənada işlənən modal feil işlənir. 

Would you like some tea? Of course, you would (13, s.18). 

“You mustcertainly stay for the breakfast” the Sheriff said, as the Ordinary recited the 

prayers for the burial of the dead (13, s.15). 

Bundan başqa modal sözlərin eyni cümlədə modal feillərin invariantları ilə də 

işlənməsinə rast gəlinir. 

He shuddered, evidently, unable to express any kind of opinion on the murdered woman 

(13, s.75). 

Müasir ingilis dilində işlənən modal feillər və modal sözlərin müqayisəli təhlili bu prob-

lemlə bağlı bir sıra allomorfik və izomorfik xüsusiyyətlərin olmasını deməyə əsas verir. 
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Г.Т.Мамедова 

Типология модальных глаголов и модальных слов  

в современном английском языке 

Резюме 

 

Имеются некоторые различия между модальными глаголами и модальными словами. 

Модальные глаголы – это самостоятельные части речи. Они с инфинитивом выполняют неко-

торые синтаксические функции в предложении. Модальные слова – это служебные части речи. 

Они не имеют никаких синтаксических функций в предложении. 

 

G.T.Mammadova 

The typology of modal verbs and modal words in modern English 

Summary 

 

There are some differences between modal verbs and modal words. Modal verbs are the 

notional parts of speech. Together with the infinitive they have some syntactic functions in the 

sentence. But modal words are the free parts of speech. They can’t be used in any syntactic functions 

in the sentence.  
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Azərbaycanın mədəniyyəti və mənəvi həyatının inkişafında xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olmuşdur. Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətin mənasını 

yalnız və yalnız Azərbaycanın tərəqqisini təmin etməkdə, Azərbaycan xalqının mədəni, mə-

nəvi və intellektual yüksəlişinə nail olmaqda görürdü. 

Təbii ki, Azərbaycan xalqının tarixində böyük fikir dahiləri çox yetişmişdir. Heydər 

Əliyev isə həm əsrimizin böyük fikir dahisi, həm də xalqın, vətənin, dövlətin bütövlüyünün 

təminatçısı, tarixdə ilk dəfə yaranmış milli dövlətçiliyimizin banisi, rəhbəri, qurucusu və 

sərkərdəsidir. Qədim yunan filosofları o kəsləri dahi hesab edirdilər ki, onlar heç kəsin görə 

bilmədiklərini görə bilsinlər. Heydər Əliyev məhz belə dahilərdən idi. 

Ulu öndərimiz bütün sahələrdə olduğu kim, dilimizin inkişafı istiqamətində də müstəsna 

xidmətlər göstərib. Çünki ana dili hər bir xalqın varlığını təsdiq edən başlıca amildir. Ana dili 

hər bir xalqın milli sərvəti, həmin xalqın milli varlığının təsdiqidir. Millətin millət kimi for-

malaşmasında dil ən mühüm amildir. Hər bir xalqın keçdiyi tarixi yol, onun mədəni səviyyəsi 

onun dilində öz əksini tapır. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan Respublikası gənclərinin birinci foru-

munda söylədiyi “Hər bir gənc Azərbaycanın müstəqil gələcəyini təmin etmək üçün vətəni 

sevməlidir, ölkəni sevməlidir, torpağı sevməlidir, xalqımızı sevməlidir, millətimizi sevmə-

lidir, dilimizi sevməlidir, milli ənənələrimizi sevməlidir” – sözlərində dilimizə verilən yüksək 

qiymət öz parlaq ifadəsini tapmışdır. 

Eyni zamanda, Ulu öndər öz nitqində qeyd etmişdir: “Hər bir azərbaycanlı gənc çalış-

malıdır ki, dünyanın çox dillərini – rus dilini də, ingilis dilini də, fransız dilini də, ərəb, fars 

dillərini də mənimsəsin, öyrənsin. Bu lazımdır, çünki müasir dünya ölkələrinin bir-birilə sıx 

əlaqəsi bu gün və gələcəkdə insanlardan bir çox dili bilməsini tələb edir” (1). 

Doğrudan da, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ana dilimizə münasibət də-

yişdi. Eyni zamanda, xarici dillərin tədris olunmasına şərait yaradıldı. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 1993-cü ildə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtdıqdan 

sonra bütün sahələrdə tərəqqi və inkişaf özünü göstərdi. Bütün məsələlərdə olduğu kimi, 

doğma ana dilimizə münasibətdə də Heydər Əliyev mövqeyi aydın idi. 

Azərbaycan dili xalqımızın mənəvi sərvəti, mənəvi varlığı, milli kamilliyidir. 

Ümummilli liderimiz doğma dilimizin nüfuzunu qaldırmaq, ona işləklik qazandırmaq, 

onun dövlət dili kimi yüksək bir statusa sahib olmasını təmin etmək istiqamətində haki-

miyyətə gəldiyi ilk günlərdən məqsədyönlü şəkildə fədakarlıqla çalışmağa başladı. Belə ki, ilk 

dəfə 1970-ci ildə Heydər Əliyevin o zamankı Azərbaycan Dövlət Universitetinin yaran-

masının 50 illiyi münasibətilə keçirilmiş geniş partiya konfransında doğma ana dilində məru-

zə etməsi insanların böyük heyrətinə səbəb oldu. Çünki əvvəlki respublika rəhbərləri adətən 

rus dilində məruzə etsələr də Heydər Əliyev yalnız doğma ana dilində çıxış etməyə üstünlük 

verirdi. Hətta Ulu öndər bu hadisəni belə qiymətləndirirdi: “Xatirimdədir, universitetin 50 

illik yubileyində çıxış edərkən, şübhəsiz ki, öz ana dilimdə, Azərbaycan dilində danışdım. Bu, 
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böyük bir sensasiya kimi qəbul olundu, təəccüb doğurdu, nə cür olur ki, respublikanın rəhbəri 

Azərbaycan dilində çıxış edir və bu dildə heç də pis danışmır. Bəziləri məni bu hadisə mü-

nasibətilə təbrik edirdilər, minnətdarlığını bildirirdilər. Dilini sevən, milli ruhla yaşayan in-

sanlar doğrudan da bunu böyük bir hadisə kimi qəbul etdilər. Mən isə onlara dedim ki, burada 

bir qeyri-adilik yoxdur, nahaq təəccüb edirsiniz, bu mənim ana dilimdir və ana dilində çıxış 

etmək elə böyük bir qəhrəmanlıq da deyildir. Ana dilini bilməmək isə, ana dilini qiymətlən-

dirməmək isə, şübhəsiz ki, xalq qarşısında qəbahətdir”(2, s.304). 

Heydər Əliyevin fədakarlığı sayəsində 1978-ci il konstitusiyasında ilk dəfə Azərbaycan 

dili dövlət dili kimi zənginləşdirildi. Lakin Sovetlər İttifaqının ümumi dili – rus dili hakim 

olduğundan Azərbaycan dilinin respublikada dövlət dilinə çevrilməsi yolunda çoxlu maneələr 

yaradıldı. Lakin Ulu öndər Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində konstitusiyanın 73-cü maddə-

sinə əsasən respublikamızın dövlət dili Azərbaycan dili oldu (3). 

Müstəqillik illərində Heydər Əliyevin hərtərəfli qayğısı sayəsində Azərbaycan dilinin 

bütün hüquqları özünə qaytarıldı. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il noyabrın 

12-də ümumxalq referendumu əsasında qəbul olunmuş ilk konstitusiyasında təsbit olundu ki, 

“Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azər-

baycan dilinin inkişafını təmin edir”. Konstitusiya komissiyasının noyabrın 10-da keçirilən ic-

lasında Heydər Əliyev bu məsələyə öz münasibətini bildirərək deyirdi: “Biz ən doğru, düzgün 

və ən əsaslı bir qərar qəbul etdik ki, Azərbaycanın dövlət dili Azərbaycan dilidir. Bu, Azər-

baycan xalqı üçün, onun mənəviyyatı, dilinin inkişafı üçün çox əhəmiyyətli qərardır. Bu, 

Azərbaycanda bütün Azərbaycan xalqının tərkibini təşkil edən xalqların hamısının özlərinə bu 

dili qəbul etməsi üçün çox əsaslı bir qərardır və hesab edirəm ki, həm keçmişimizə böyük hör-

mət, həm də gələcək nəsillər üçün böyük bir sənətdir”(4, s.271-272). 

Bu, məhz Heydər Əliyev qətiyyəti idi. 2001-ci il iyunun 18-də isə ümummilli lider 

Heydər Əliyev “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi barədə” fərman imzaladı. Bu fər-

man Azərbaycan dilinin inkişafı, tədqiqi, tətbiqi və təbliği barəsində bu günədək misli görün-

məmiş ən dəyərli tarixi sənəddir. Bu fərmanda eyni zamanda, latın qrafikalı Azərbaycan əlif-

basına keçmək üçün hazırlıq işlərinin avqustun 1-i tarixinə qədər başa çatdırılması müvafiq 

təşkilatlar qarşısında bir vəzifə olaraq qoyuldu. Məlumdur ki, latın əlifbası da milli müstəqil-

liyimizi genişləndirən, respublikamızı sovet imperiyasından uzaqlaşdıran amillərdən biridir. 

Eyni zamanda, müstəqil respublikamızda dövlətçilik ənənələrinin yarandığı bir mərhə-

lədə dövlət dili haqqında fərman verildi. Bu fərmanda bir çox vəzifələr irəli sürüldü. Həmin 

vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar Respublika Prezidentinin 4 iyul 2001-ci il tarixli sə-

rəncamı ilə komissiya yaradıldı. 

Müstəqilliyimizin qazanılmasından sonra yaranmış tarixi şərait xalqımızın dünya xalq-

larının ümumi yazı sisteminə qoşulması üçün yeni yollar açdı və latın qrafikalı Azərbaycan 

əlifbasının bərpasını zəruri etdi. Elə bu səbəbdəndir ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

9 avqust 2001-ci il tarixli fərmanı ilə avqustun 1-i “Ana dili və əlifba günü” kimi təsis edildi. 

2003-cü il yanvarın 2-də isə ulu öndərin fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasında döv-

lət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə mindi. Öz doğma ana dilini 

sevən lider deyirdi: “Biz indi müstəqil dövlət kimi, azad xalq kimi öz dilimizlə, Azərbaycan 

dili ilə fəxr edirik. Hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq xalqının dilini yaşatmaq, inkişaf et-

dirmək və dünya mədəniyyəti səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elm, bilik 

xadimlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur” (5, s.34). 

Ulu öndər Heydər Əliyev dövlət dilimiz olan ana dilimizə böyük üstünlük verir və töv-

siyə edirdi ki, hər bir azərbaycanlı başqa dilləri də mükəmməl öyrənsin, onlardan yeri gəldik-

cə istifadə etsin. Lakin heç kəs öz doğma Azərbaycan dilinə diqqət, hörmət və məhəbbəti 

azaltmamalıdır. 

“Azərbaycan ədəbiyyatını, ana dilini bilməyən gənc Nizamini oxuya bilməz, Füzulini 

oxuya bilməz, Nəsimini oxuya bilməz, Vaqifi oxuya bilməz, Sabiri oxuya bilməz, C. Məm-
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mədquluzadəni oxuya bilməz və digərlərini oxuya bilməz. Əgər onları oxuya bilməsə, o, tarixi 

bilməyəcək, onları oxuya bilməsə, bizim mədəniyyətimizi bilməyəcək, mədəni köklərimizi 

bilməyəcək, milli-mədəni ənənələrimizi bilməyəcək, onları bilməsə, o, vətənpərvər olmaya-

caq, onda milli vətənpərvərlik duyğuları olmayacaqdır”(6) 

Ulu öndər, eyni zamanda, qeyd edirdi: “Mən arzu edirəm ki, Azərbaycan gənci Şekspiri 

ingilis dilində oxusun, Nizamini, Füzulini, Nəsimini isə Azərbaycan dilində oxusun. Ümid 

varam ki, bu gün məndə bu ümidlər daha da çoxaldı, bütün gənclərimiz bundan sonra tarixi-

mizi daha da yaxından öyrənəcək, doğma Azərbaycan dilimizi mənimsəyəcək və bunlar ha-

mısı hər bir gənc Azərbaycan övladında yüksək vətənpərvərlik hissləri yaradacaqdır” (6). Bu 

onu göstərir ki, ulu öndər gənclərimizin başqa dilləri də bilməsini vacib hesab edirdi. Çünki 

bu, zamanın tələbidir. 

Heydər Əliyev gəncləri ilk növbədə öz doğma ana dilində danışmağa dəvət edir və 

deyirdi: “İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə malik olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük 

gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza ulu babalardan miras qalmış bu ən qiymətli milli 

sənəti hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı ilə əhatə etməlidir. 

Bu, onun müqəddəs vətəndaşlıq borcudur” (7, s.121) 

Çoxillik yorulmaz fəaliyyəti ilə xalqımıza, millətimizə, dövlətimizə xidmətlər göstərmiş 

Heydər Əliyevin ölməz ideyaları bu gün də xalqımızı nurlu gələcəyə doğru aparır. Bu yol 

işıqlı, mənəvi dəyərlər və əsl tərəqqi, inkişaf yoludur. 
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Х.М.Мамедова 

Вопросы языка в деятельности Гейдара Алиева 

Резюме 

 

Велика заслуга общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии азербайджанского 

языка. Именно родной язык является главным фактором подтверждения существования 

каждого народа. Родной язык - национальное достояние. В настоящее время всестороннее раз-

витие родного языка, повышение его статуса до уровня государственного языка, вход в мир 

дипломатии, звучание с самых авторитетных трибун мира связаны с языковой политикой, осно-

ва которой заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. 

В данной статье рассматриваются мероприятия, проведённые в направлении развития 

родного языка нашим общенациональным лидером, освещены принятые им указы и распоря-

жения. Большое внимание уделено также заботе к языку, выраженной в цитатах из его выступ-

лений. 

 

H.M.Mammadova 

Haydar Aliyev and development problems of our language 

Summary 

  

Our leader has demonstrated exeptionnal service in the development of our language as in all 

fields. Because the native language is the key factor in the authenticty of every nation. The mother 

tongue is the national wealth of every nation, the national volontity of the nation. Today the 

development of the Azerbaijan language the sise of the state language, the emergence of a diplomacy 
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and hearing of the world`s most famous tribunals are connected with the linguistic policy based on the 

national leader Heydar Aliev. 

Heydar Aliev`s works done in the course of our language development have been made and his 

splendid feasts have been illumated at the same time attention to the language has been drawn from 

the quotes from the great leader`s speeches. 
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İNGİLİS DİLİNDƏ TABELİ MÜRƏKKƏB CÜMLƏLƏRİN İNTONASİYASI 

 
Açar sözlər: baş cümlə, budaq cümlə, intonasiya, üzvlənmə, ton 

Ключевые слова: главное предложение, придаточное предложение, интонация, тон, расчленение 

Key words: a principal clause, a subordinate clause, intonation, tone, division 

 

Məlum olduğu kimi, tabelilik əlaqəsi əsasında ən azı iki sadə cümlənin birləşməsi 

nəticəsində tabeli mürəkkəb cümlələr əmələ gəlir. 

Tabeli mürəkkəb cümləni təşkil edən baş və budaq cümlələrin hər birinin ayrı-ayrılıqda 

xəbəri, ayrı-ayrılıqda leksik və qrammatik mərkəzləri olmasına baxmayaraq, onlar bir-biri ilə 

sıx əlaqədədirlər. Budaq cümləni baş cümlədən ayırdıqda məna yarımçıq, tamamlanmamış 

olur. Baş cümlə öz qrammatik strukturuna görə, adətən sərbəst olur. Budaq cümlədə belə 

asılılıq olmaya da bilər. Budaq cümlə baş cümləyə aid olub ya onun hər hansı bir üzvünü izah 

edir, ya da baş cümlənin məzmununa aid olur. Təbii ki, baş cümlənin yeri, tabeli mürəkkəb 

cümlənin quruluş tiplərini nəzərə aldıqda müəyyənləşir. Qeyd etmək lazımdır ki, üslubi 

tələblərdən asılı olaraq, adi qrammatik vəziyyətlərin dəyişməsi mümkündür. Baş cümlə budaq 

cümləsi ilə yerlərini dəyişsə, biri digərindən sonra işlənə bilir. 

Müasir ingilis dilində tabeli mürəkkəb cümlələrin intonasiyasını təhlil edən İ. P. Qriqor-

yeva belə bir nəticəyə gəlir ki, cümlənin intonasiyası əsasən onun sintaqm bölgüsünün xarak-

terindən, semantik mənasından, habelə söyləmin məqsədindən asılıdır (2, s.448). Daha sonra 

o qeyd edir ki, hətta baş və budaq cümlə komponentlərinin arasında dəqiq intonasiya bölgüsü 

olmadıqda, fonetik fasilə olmadıqda bölgü digər vasitələrlə, sintaqmın məna mərkəzinin gös-

tərilməsi, intensivlik amplitudasının yüksəlməsi, ayrılmış hecaların uzunluğunda və cümlə-

lərin qovuşuğunda temp parametrindəki əvvəlki sintaqmın sonuncu hecasının mütəmadi uzan-

ması ilə müşayiət olunur (2, s.449). Qeyd etmək lazımdır ki, tabeli mürəkkəb cümlələrdə bu-

daq cümlə baş cümləyə iki üsulla bağlana bilir: 1.) tabelilik əlaqəsi bildirən bağlayıcılar və ya 

zərflərlə; 2.) bağlayıcısız. 

Müasir İngilis dilində mövcud olan budaq cümlələr baş cümləyə munasibət baxımından 

müxtəlif funksiyaya malikdir. Budaq cümlələrin daşıdığı sintaktik funksiyalar, təxminən cüm-

lə üzvlərinə uyğun gəlir. Bununla əlaqədar, S. M. Babayev, M. Q. Qarayeva yazırlar: “Tabeli 

mürəkkəb cümlələr baş cümlədən bir və ya daha çox budaq cümlələrdən ibarət olurlar. Qay-

daya görə, tabeli mürəkkəb cümlənin 1-ci hissəsi qalxan, 2-ci hissəsi isə düşən tonla tələffüz 

olunurlar”(1, s.140). Məsələn: She ¸said ǀ that she would' come inˏ time.  

Daha sonra müəlliflər qeyd edirlər ki, bəzən baş cümlə budaq cümləni izləyərək, düşən 

tonla tələffüz olunur. Bu cür sintaqmlar böyük semantik yükə malik olub, sərbəst fikir ifadə 

edirlər. Məsələn: We shallˋ go there ǀ if the' weather imˋproves. Lakin bəzi hallarda istisnalara 

da rast gəlinir. Belə ki, bəzən budaq cümlə baş cümlənin ardınca gələrək, düşən tonla tələffüz 

olunur. Məsələn: 'When heˏ comes ǀ I willˏ go with him. 

Tabeli mürəkkəb cümlələrin intonasiyasından bəhs edən İ. P. Zinder qeyd edir ki, hər 

bir budaq cümlə yalnız onun özünəməxsus intonasiya xüsusiyyəti ilə şərtlənir. (5, s.272) Qeyd 

etmək lazımdır ki, müasir ingilis dilində “it” formal əvəzliyi ilə başlanan tabeli mürəkkəb 

cümlələrdə mübtəda budaq cümləni baş cümləyə bağlamaq üçün bir sıra birləşmələrdən: “it 

turned out”, “it goes”, “it's doubful”, “it's a pity” və s. birləşmələrdən istifadə edilir. Məsələn: 

It was 'strange that 'Brain had 'gone away that 'evening without 'saying ˏany word. 
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Tərkibində mübtəda budaq cümləsi olan tabeli mürəkkəb cümlələr müasir ingilis dili 

üçün xüsusiyyət təşkil edir. Bu növ ifadələrdə baş və budaq cümlə arasında sərhəd qoymaq 

qeyri-mümkündür. Beləliklə, budaq cümləni mürəkkəb cümlədən ayırdıqda, cümlə mübtə-

dasız qalır. Mübtədasız isə cümlə mümkün deyil. Məhz buna görə də, tərkibində mübtəda 

budaq cümləsi olan tabeli-mürəkkəb cümlələri qətiyyən iki hissəyə ayırmaq olmaz.  

Tabeli mürəkkəb tərkibində tamamlıq funksiyası daşıyan budaq cümləyə tamamlıq 

budaq cümləsi deyilir. Tamamlıq budaq cümləsi baş cümləyə heç bir vasitə olmadan, yalnız 

yanaşma üsulu ilə də bağlana bilir. Məsələn: I am 'sure you 'put it ˏhere. 

Zərflik budaq cümlələri baş cümləyə tabelilik əlaqəsi bildirən bağlayıcılarla bağlanır. 

Şərt budaq cümlələri isə baş cümləyə həm bağlayıcı ilə, həm də bağlayıcısız bağlanır. 

Məsələn: We had 'many 'sunnyˏ days¸ ǀ as it was ˏsummer. 

Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin baş və budaq cümlə kompo-

nentlərinin bir-birilə sıx əlaqədə olduğunu ingilis dilçiləri də qeyd edirlər. Onlar bildirir ki, ta-

mamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin budaq cümlə komponenti predikatlıq və 

modallıq baxımından əsas götürülməklə baş cümlə komponentində ifadə olunan fikir 2-ci də-

rəcəli fikir olur. Beləliklə, tabeli mürəkkəb cümlələrin təsnifatına dair L. V. Şerba, N. S. Pos-

pelov, E. V. Quliqa öz təsnifatlarında məntiqi prinsipə əsaslanırsa, K. V. Kroteviç qrammatik 

prinsipdən çıxış edir. 

Cümlənin aktual üzvlənmə nəzəriyyəsinə görə, tamamlıq budaq cümlə komponenti həm 

“məlum”, həm də “yeni” kimi çıxış edə bilir. Aktual üzvlənmənin yaranmasında iştirak edən 

vasitələrdən söz sırası həm yazılı, həm də şifahi nitqdə özünü göstərir. Buna görə də söz sırası 

cümlənin intonasiya formasına təsir edə bilir. Söz sırası və intonasiya cümlənin aktual üzv-

lənməsinin əsas vasitələrindəndir. 

Əgər tamamlıq və onun funksional sinonimi olan tamamlıq budaq cümlə komponenti, 

hər şeydən əvvəl “yeni” kimi çıxış edərsə, onda həmin budaq cümlə üçün norma postpositiv 

vəziyyət hesab ediləcəkdir. Cümlənin söz sırasındakı dəyişiklik, bütövlükdə tabeli mürəkkəb 

cümlənin intonasiya konturundakı dəyişikliyə səbəb olacaqdır. 

Tabeli mürəkkəb cümlə tərkibində təyin funksiyası daşıyan budaq cümlə baş cümlədə 

isimlə, yaxud əvəzliklə ifadə edilmiş hər hansı bir üzvə aid olub, onu təyin edir. 

Təyin budaq cümlələri 2 cür olur: 

1) Məhdudlaşdırıcı  2) Təsviredici 

Məhdudlaşdırıcı təyin budaq cümlələri təyin olunan sözü mənasına görə məhdudlaş-

dırır, dəqiqləşdirir və müəyyənləşdirir. Bu qəbilədən olan təyin budaq cümlələri baş cümləyə 

nisbi əvəzliklərlə, nisbi zərflərlə, heç bir bağlayıcı vasitə olmadan, yanaşma yolu ilə bağlanır. 

Məhdudlaşdırıcı təyin budaq cümləsi ilə baş cümlə arasında, bir qayda olaraq, vergül 

qoyulmur. Məsələn: I will des'cribe the 'picture that mister 'Brown ˏshowed me. Məhdudlaş-

dırıcı təyin budaq cümlələrin baş cümləyə ancaq yanaşma üsulu ilə birləşən növünə kontakt 

budaq cümlələr deyilir. Təyin budaq cümləsinin bu növü baş cümlə ilə daha sıx əlaqədə olur. 

Elə buna görə də, baş cümlə ilə budaq cümlə arasında nə fasilə edilir, nə də vergül qoyulur. 

Məsələn: Those 'three 'years were the 'only 'chance 'I'd got to be ˏqualified. 

2-ci qrupa daxil olan budaq cümlələr, yəni təsviredici təyin budaq cümlələri təyin olunan 

söz haqqında əlavə məlumat verir. Bu cür cümlələrdə budaq cümlələri baş cümləyə nisbi əvəz-

liklərlə, xüsusilə who və which nisbi əvəzlikləri ilə bağlanır. Məsələn: 'Let 'those 'rich 'bastards 

who have 'all the 'fun be ˏheroes. Təsviredici budaq cümlələrdə baş cümlə arasında əlaqə nisbə-

tən zəif olur. Buna görə də, onun işlənməməsi, buraxılması cümlənin ümumi mənasına xələl 

gətirmir. Məsələn: Mr. ˎBrown ǀ who 'kept 'no asˎsistant ǀ 'slowly 'got 'off his ˏstool. Təsviredici 

təyin budaq cümlələri baş cümlədən vergüllə ayrıla bilir. Məsələn: The 'next ˎmanager, who was 

'standing at the 'back of the ˎdress circle, 'stamped and 'swore with ˏrage. (Wilde) 

Beləliklə, sintaktik vahidlərin intonasiya variativliyinin qrammatik xüsusiyyətlərlə sıx 

əlaqədə öyrənilməsi göstərir ki, bu vahidlərin intonasiya strukturu həmişə qrammatika ilə sıx 
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əlaqədədir. Tabeli mürəkkəb cümlələrin intonasiya strukturu, eləcə də onun qrammatik xüsu-

siyyətləri dil funksiyasının ümumi qanunauyğunluqlarının ifadəsidir. Cümlənin, habelə tabeli 

mürəkkəb cümlələrin intonasiya strukturu belə bir məşhur abstraksiyanın, eləcə də fikrin ifa-

dəsinin ümumi qanunauyğun göstəricisinin müəyyənedicisidir. Cümlənin qrammatik forması 

iki ayrılmaz aspektdən; bir tərəfdən formal-sintaktik, digər tərəfdən isə intonasiyadan təşkil 

olunur. 

Tabeli mürəkkəb cümlələrdə sintaqmatik üzvlənmə məsələsi də çox əhəmiyyətlidir. 

Belə ki, “sintaqmatik üzvlənmə” həm sintaqmlararası qovuşuqda bağlama vasitələrini, həm də 

cümləni təşkil edən komponentlərin bağlama xarakterini ehtiva edir.  

Beləliklə, mürəkkəb cümlələrin strukturunda iki növ sintaqmatik üzvlənmə özünü bildi-

rir: Ӏ-ci növ, o tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrə xasdır ki, həmin növ budaq 

cümlələrin baş və budaq cümlə komponentlərinin arasında sintaqmatik üzvlənmə adlanır. 

Komponentlərarası sintaqmatik üzvlənmə öz stabilliyi ilə xarakterizə olunur. Kompo-

nentlərarası sintaqm bölgüsündə əsas rol intonasiyanın üzərinə düşür. Bu halda sintaqmatik 

üzvlənmə intonasiya vasitələrinin kompleks hərəkəti hesabına baş verir və həmin sintaqmın 

semantik və sintaktik cəhətdən natamamlığını kompensasiya edir. Lakin bu faktı xüsusilə 

qeyd etmək lazımdır ki, sintaqmlararası qovuşuqda pauzanın olması vacibdir və o, üzvlənmə-

nin əsas şərtlərindəndir. O, sintaqmdakı üzvlənməni daha aydın göstərir, lakin pauzasız üzv-

lənməni də inkar etmək olmaz. Tabeli mürəkkəb cümlələrdə sintaqmatik üzvlənmə zamanı 

vurğu və tempin rolu da danılmazdır. 

Tədqiq olunan mürəkkəb cümlələrdə dinamik zirvə cümlə vurğusu daşıyan sözün üzə-

rində yerləşir. Tabeli mürəkkəb cümlələrin intonasiya tipinə cümlənin sonuna doğru səsin 

uzunluğunun azalması xüsusiyyəti xasdır.  
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Г.Ф.Нуралиева 

Интонация сложноподчиненных предложений в английском языке 

Резюме 

 

Данная статья посвящена использованию определенных тонов в сложноподчиненном 

предложении. Автор сделал попытку проанализировать актуальное членение в предложении 

путем выявления интонации и порядком слов в нем. Главное внимание уделяется роли ударе-

ния и темпа в синтагматическом членении сложноподчиненного предложения. Также рассмат-

риваются нюансы, где интонация предложения зависит от характера синтагматического деле-

ния, от семантического значения и от цели произношения. Один из важнейших целей ‒ это 
раскрыть их интонационное употребление. 
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G.F.Nuraliyeva 

Intonation of Complex Sentences in English 

Summary 

 

The given article deals with the use of definite tones in a complex sentence. In the article an 

attempt is made to analyze actual division in a sentence by means of intonation and word order in it. 

The main focus is made on the role of stress and tempo in syntagmatic division of a complex sentence. 

There are also some items in which intonation of sentence depends on the syntagmatic division, 

character and semantic meaning. One of the important goals of the article is to detect and find out their 

intonational use. 
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TƏYİN BUDAQ CÜMLƏSİNİN MARAQLI BİR TİPİ HAQQINDA 

 
Açar sözlər: “qabarıq” tip, “qəlib”-əvəzlik, qarşılıq söz, məna çaları, sintaksis 

Ключевые слова: выделяемый тип, модельное местоимение, смысловые оттенки, синтаксис  

Key words: “template” type, “clearly” pronouns, reciprocity speech, the shades of meaning, syntax 

 

Tabeli mürəkkəb cümlələr haqqında xeyli monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitləri 

yazılmış, dissertasiyalar müdafiə edilmişdir. Uzun illərdən bəri tədqiq və təhlil obyektinə 

çevrilməsinə, müxtəlif aspektlərdən öyrənilməsinə baxmayaraq, tabeli mürəkkəb cümlələrin 

sintaktik-semantik xüsusiyyətlərinin araşdırılmasına həmişə ehtiyac vardır. 

Dilimiz ona göstərilən qayğı və diqqət nəticəsində gündən-günə inkişaf edir, onun daxili 

zənginliyinə maraq artır. Ana dilinin fəaliyyət dairəsi genişləndikcə onun müxtəlif aspektlər-

dən öyrənilməsi zərurəti də çoxalır. Qrammatikanın bütün sferalarında, o cümlədən sintaktik 

quruluşda semantika problemlərinin öyrənilməsinə, tabeli mürəkkəb cümlə strukturlarına, 

komponentlərin daxili və məntiqi əlaqələnməsinə yeni yanaşmalar günümüzün aktuallığıdır. 

Təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr də bu baxımdan istisnalıq təşkil etmir. 

Təyin budaq cümlələri də başqa budaq cümlə tipləri kimi vaxtilə geniş tədqiqata cəlb edil-

miş, onun müxtəlif tipləri müəyyənləşdirilimişdir. Tabeli mürəkkəb cümlə üzrə tədqiqatçıların 

“mənəvi atası” sayılan, bu sahədə təkcə Azərbaycan dilçiliyində deyil, ümumən türk dünyasında 

ciddi bir monoqrafiyanın müəllifi olan prof. Ə.Z.Abdullayev təyin budaq cümləsinin 3 tipindən 

danışır və ikinci tip haqqında belə yazır: “Tabeli mürəkkəb cümlənin bu tipi maraqlı bir 

quruluşa malikdir. Burada təyin olunan isim daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpdırılır, isimdən 

sonra ki bağlayıcısı işlədilir, sonra həmin ismi başqalarından seçən budaq cümlə işlədilir, daha 

sonra isə baş cümlə gəlir” (1, s.240). O, bu tipli cümlələrə misal olaraq, “Bir ürək ki, döndü, ona 

siz neyləyə bilərsiniz?”tipli nümunələri təqdim edir. Elmi ədəbiyyatda bu tipin sintaktik qurulu-

şuna münasibət müxtəlifdir. EA-nın “Qrammatika”larında təyin budaq cümləsinin bu tipindən 

danışarkən daha çox baş və budaq cümlənin hibrid vəziyyətindən söz açılır: “Budaq cümlə baş 

cümlənin arasına girərək, baş cümlənin mübtədasından və tamamlığından sonra işlənir və baş 

cümlənin mübtədasını və tamamlığını təyin edir” (4, s.362; 7, s.403). 

Maraqlı orasındadır ki, təyinlənən isim sonrakı komponentdə bir sıra vasitələr, o 

cümlədən işarə əvəzlikləri vasitəsilə bir daha xatırladılır; bəzi hallarda isə həmin əvəzliklərin 

qarşısında təyin budaq cümləsinin “qəlib”i iştirak edir. Məsələn, Bir dost ki dostunun qədrini 

bilməyə, Elə dostnan necə barışmaq olar (A.Ələsgər). 

Bəzi mütəxəssislər bu tipli cümlələri hind-Avropa dil sisteminin təsiri hesab edirlər. 

Prof. H.Mirzəzadə yazır: “Orta əsr klassik şeir dilindən fərqli olaraq, nəsr əsərlərinin dilində, 

xüsusən tərcümə əsərlərinin dilində fars dilinin sintaktik qaydaları özünə yer tapa bilmişdir, 

məhz buna görə də mürəkkəb cümlələrdə baş və budaq cümlələrin yerləşməsində fars dilinin 

qaydaları nəzərə çarpır, bunu ən çox təyin budaq cümləsi haqqında demək lazım gəlir... Bu ki-

mi quruluşa malik olan təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr istər XVI, istərsə də 

XIX əsrlərin ədəbi dilində nəzərə çarpır ki, bunlar bu gün artıq ədəbi dilimizin həm yazılı, 

həm də şifahi formaları üçün məqbul sayılmır” (6, s.357-358). XIX əsr Azərbaycan ədəbi dili-

nin sintaksisi üzrə ətraflı tədqiqat aparan prof. Q.Kazımov belə cümlələri “daxili təyin budaq 

cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr” adlandırır. Onun müşahidələrinə görə, bu cümlələr XIX 

əsrə qədər Azərbaycan dilində daha çox işlənmiş, sonralar ədəbi dilin xəlqiliyi, canlı dilə daha 
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çox söykənməsi əsasında azalmış və hind-Avropa dil sisteminin quruluş xüsusiyyətini tədri-

cən itirərək baş cümlədə aid olduğu hissə ilə birləşərək budaq cümləyə çevrilmişdir (5, s.222). 

Təyin budaq cümləsinin bu tipi üzərində həm struktur, həm də semantik cəhətdən apa-

rılan araşdırmalar maraqlı nəticələrə gəlməyə imkan verir. Fikrimizcə, bu tipli cümlələrin ha-

mısını birmənalı şəkildə təyin budaq cümləsi hesab etmək, onların quruluşu və daxili məna 

çalarlarına diqqət yetirməmək həmin cümlələrin dilin sintaktik quruluşundakı rolunu tam şə-

kildə meydana çıxarmağa mane olur. Əlbəttə, bu cümlələrdə təyinlənən bir üzvün “qabarıq” 

şəkildə verilməsi onların hamısı üçün xarakterikdir. “Qabarıq” üzvə artırılan və “bağlayıcı” 

adlanan ki-dən sonra vergül qoyulur. Amma, buradakı “ki” bağlayıcı yox, ədatdır və ondan 

sonra vergül qoyulması düzgün deyildir. 

Məlumdur ki, tabeli mürəkkəb cümlələrin budaq cümlələrə görə təsnifi- budaq cümlələ-

rin təsnifi zamanı prepozitiv baş cümlələrdəki “qəlib”-əvəzlik və ya postpozitiv baş cümlələr-

dəki “qarşılıq-söz” əsas rol oynayır. Məhz buna görə də tabeli mürəkkəb cümlələrin qurul-

masında leksik ünsürlərin rolundan danışarkən prof. Ə.Abdullayev yazır: “Tabeli mürəkkəb 

cümlənin təşkilində əvəzliklərin böyük əhəmiyyəti vardır. Bunlardan bir qismi prepozitiv iş-

lənən baş cümlələrin, bir qismi də postpozitiv işlənən baş cümlələrin içərisində gəlir. Birinci 

halda əvəzliklər “qəlib” vəzifəsində, ikinci halda isə qarşılıq sözlər (korrelyat) kimi işlədilir” 

(1, s.134). Tabeli mürəkkəb cümlələrin budaq cümlələrə görə təsnifi zamanı “qəlib”-əvəzlik 

və ya qarşılıq söz hansı cümlə üzvü rolundadırsa, tabeli mürəkkəb cümlə də həmin növdən he-

sab edilməlidir. Məsələn, yuxarıda nümunə kimi verilən cümlələrdən birincisi – “Bir ürək ki, 

döndü, ona siz neyləyə bilərsiniz?” təyin budaq cümləsi kimi təqdim olunur, lakin ikinci cüm-

lədəki “ona” sözü “qabarıq” üzvü bir daha xatırladır, cümlənin təyini yox, tamamlığı rolunda 

çıxış edir. Struktural mövqeyinə görə “bir ürək ki” bağlayıcı söz, “ona” qarşılıq söz mövqe-

yindədir, cümlə bu vəziyyətində prepozitiv budaq cümləli tamamlıq budaq cümləsidir. Cüm-

lənin ümumi məzmununda isə “qarşılaşdırma” məna çaları vardır. Prof. Ə.Abdullayev təyin 

budaq cümlələrinin əlavə mənalarından danışarkən “qarşılaşdırma mənalı təyin budaq cüm-

ləsi” ifadəsini işlədir və ona nümunələr verir (1, s.247). 

Azərbaycan dilində bu tipli təyin budaq cümlələrinə yeni baxış bucağından yanaşdıqda, 

yəni əvvəldə göstərdiyimiz kimi, ikinci komponentdəki qarşılıq söz funksiyasını daşıyan və 

ya iştirak etməyən əvəzliyin yerinə yetirdiyi cümlə üzvü vəzifəsini nəzərə aldıqda bu cümlələ-

rin aşağıda göstərilən növləri meydana çıxır: 

1. Qarşılıq söz (iştirak edən və ya nəzərdə tutulan) mübtədanın (subyektin ) vəzifəsini 

yerinə yetirir. Məsələn: 

O şəhər ki bu əhvalat orada vaqe olub, Araz çayına yavuq Azərbaycan şəhərlərindən bi-

ridir (C.Məmmədquluzadə); O şeyi ki mən axtarıram, min daşın dalında gizlənir (M.İbrahi-

mov); Amma bu qulluq ki sən mənə buyurursan, çox müşkül işdi; Haman Əmiraslan ki siz ax-

tarırsınız, o mənəm (“Azərbaycan nağılları”). 

Verilən nümunələrin birinci və ikincisində ikinci komponentlərdə qarşılıq söz (Ona bu-

daq cümlənin “qəlib”i kimi də baxmaq olar) iştirak etmir, nəzərdə tutulur; altından xətt çəkil-

miş komponentlərə asanlıqla “o” əvəzliyini artırmaq olar. Dördüncü cümlənin ikinci kompo-

nentində isə “o” əvəzliyi iştirak edərək, subyektə işarə edir. Əvəzliyə qədər olan hissə onun 

izahına, dəqiqləşdirilməsinə xidmət edir: “Axtardığınız Əmiraslan mənəm”. Çox maraqlı olan 

bu cümlələrdə həm konkret bir cümlə üzvü təyin olunur, həm mübtəda budaq cümləsinin ele-

menti var, digər tərəfdən ikinci komponentlər birincilərin nəticəsi kimi çıxış edir, daha 

doğrusu, qoşulma budaq cümləsi yaranır, çünki qoşulma budaq cümləsi kimi ikinci 

komponentlər birincidə ifadə olunan fikri dəqiqləşdirir və əlavə məlumat verir. Məhz buna 

görə də bəzi hallarda qoşulma budaq cümləsi “əlavə budaq cümləsi” adlandırılır (3, s.369). 

2. Bu tipli cümlələrin bir qismində qarşılıq söz obyektin izahını tələb edir və faktiki ola-

raq tamamlıq budaq cümləsi meydana çıxır. Məsələn: 



Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      4 / 2019 

 

  70 

Kişi ki naz-qəmzə bilmədi, ondan bir uzunqulaq yaxşıdır (İ. Şıxlı); Bir qız ki məni istə-

mədi, mən onu heç dünəndən istəmirəm (İ. Əfəndiyev); O sirri ki mən ona deyəcəyəm, day 

onu deyəndən sonra burada qalmaq mənə mümkün olmayacaq (“Koroğlu” dastanı). 

Göründüyü kimi, bu cümlələrin ikinci komponentində qarşılıq sözlər cümlənin tamamlığı 

yerindədir: “ondan”, “onu”, “onu”. Bu əvəzliklər isə tamamlıq budaq cümləsinə işarə edir. 

Komponentlərin daxili semantikasında isə qarşılaşdırma məzmunu ön plana çıxır və “ziddiyyət-

li qarşılaşdırma” mənası özünü aydın şəkildə göstərir. Elmi ədəbiyyatda qarşılaşdırma budaq 

cümləsinin güzəştli, ziddiyyətli, fərqləndirici, müqayisəli, şərtli növləri qeyd olunur (2, s.402). 

3. Bu cümlələrin bir qismində isə qarşılıq söz təyin rolundadır və bunları, fikrimizcə, əsl 

təyin budaq cümlələri adlandırmaq olar. Məsələn: 

Bir dost ki dostunun qədrini bilməyə, Elə dostnan necə barışmaq olar (Aşıq Ələsgər); O 

məclisdə ki söz-söhbət olmadı, aşığın sinəsi dolub-boşalmadı, o məclisə getməsən yaxşıdır (B. 

Bayramov). 

Nümunələrdən göründüyü kimi, burada həm təyinlənən üzv qabarıq verilir, həm də 

ikinci komponentdəki qarşılıq söz təyin rolundadır. Bu cümlələrdə də komponentlər arasında 

qarşılaşdırma məzmunu özünü göstərir, amma bu şərtli qarşılaşdırmadır. 

4. Təyinlənən üzvü “qabarıq” verilən cümlələrin bir qismində “qarşılıq söz” rolundakı 

əvəzlik ismin yiyəlik halında olur və özündən sonra işlənən sözün mənsubiyyət şəkilçisi qəbul 

etməsini tələb edir, bəzən tək tərəfli üçüncü növ təyini söz birləşməsi kimi çıxış edir. Bu söz 

birləşməsi isə cümlənin mübtədası rolundadır. Məsələn: 

İnsan ki oxumağa və elmə düşmən ola, onun gələcəyi nə olmalı idi (N.Nərimanov); Bir 

ata ki bikar vaxtında oğlu ilə bir yerdə qumar oynaya, onun oğlu qumarbaz olmayıb, müc-

təhid ki olmayacaq (Ə. Haqverdiyev); Mənim axırım gərək belə olaydı, o adamlar ki mənəm-

mənəm dedilər, hamısının axırı belə oldu (S.Rəhman). 

Bu cümlələrdə ikinci komponentdəki qarşılıq sözün funksiyasını üçüncü növ təyini söz 

birləşməsi yerinə yetirir: “onun gələcəyi”, “onun oğlu”. Bu birləşmələr mübtəda rolunda çıxış 

edir. Altından xətt çəkilmiş komponentdə “onların” sözü ixtisar edilmişdir; “onların hamısının 

axırı” birləşməsi cümlənin mübtədası rolundadır. Həmin söz birləşmələri birinci komponent 

vasitəsi ilə izah olunur, aydınlaşdırılır. 

5. Çox nadir halda belə cümlələrdə qarşılıq söz zərflik rolunda çıxış edir. Məsələn: 

Bir məclisdə ki Zülfüqar kimi sərxoşlar iştirak edəcək, mən oraya gedə bilmərəm. 

Göründüyü kimi, təyin budaq cümləsinin bir üzvü “qabarıq” verilən bu tipi özünün 

təkcə konstruksiyası ilə deyil, semantik–funksional imkanları baxımından da xeyli maraq 

doğurur. Baş cümlə hesab edilən birinci komponentdə bir əşya bildirən üzv “ki” ədatının 

yaratdığı qüvvətləndirmə və emosionallığın təsiri ilə diqqət mərkəzinə gətirilir, sonra həmin 

üzv izah olunur, dəqiqləşdirilir. Sonrakı komponentdəki əvəzliklər “qarşılıq söz” funksiyası 

daşıyaraq, sanki yeni bir budaq cümlə növü yaradır. Bu zaman prepozitiv mövqedə işlənən 

komponent bağlayıcı söz işlənən budaq cümlə rolunda görünür, baş cümlənin mövqeyi isə 

postpozitiv olur. Fikrimizcə, bu tipli cümlələrin hamısı təyin budaq cümləsi deyil, onları qar-

şılıq sözün funksiyasına əsaslanaraq, ayrı-ayrı cümlə tipləri kimi qəbul etmək olar.  
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 Bədii tərcümə hər bir xalqın mədəni inkişafında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Müasir 

dövrdə statistik məlumata görə ədəbi əsərləri tərcümədə oxuyan mütaliə həvəskarlarının sayı 

orijinalda oxuyan oxucuların sayından qat-qat çoxdur. Bu da təbiidir, çünki hər bir insanın bü-

tün dilləri bilməsi, yəni poliqlot olması prinsipcə mümkün deyil. Ədəbi əsərlər digər dillərə 

tərcümə olunmasaydı, türk yazıçısı R.N.Güntekinin, çex yazıçısı Y.Qaşekin, portuqaliyalı 

Esadi Keyroşun, norveçli Henrik İbsenin, yaponiyalı Xaruki Murakaminin oxucu auditoriyası 

bu qədər geniş olmazdı. Həmçinin, tərcümələr olmadan rus klassik ədəbiyyatının ən gözəl nü-

munələri, yəni L.Tolstoy, A.S.Puşkin, F.M.Dostoyevski, A.P.Çexov, N.V.Qoqol, İ.S.Turge-

nev kimi dahilərin əsərləri dünyada tanınmazdı. Nəhayət, Azərbaycan milli ədəbiyyatının in-

cilərinin dünyada şöhrət qazanması, Azərbaycan oxucularının dünya ədəbiyyatı nümunələri 

ilə tanış olması da məhz tərcüməçilərin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olmuşdur. Hər bir ya-

zıçı əsər üzərində işləyərkən yaşadığı ölkədə və dünya miqyasında böyük nüfuz qazanmağa 

çalışır. Yüksək səviyyəli tərcümə sözsüz ki, bu məqsədə çatmağa ona kömək edə bilər. Mə-

lumdur ki, ən dahiyanə əsərlə oxucu orta səviyyəli tərcümə vasitəsi ilə tanış olanda, ona qarşı 

biganə qalır, və həmin əsərə hətta onda qarşı neqativ münasibət formalaşa bilər. Belə olduğu 

halda tərcümə həm oxucunun, həm mütəxəssislərin mənfi rəyini alır və nəticə etibarı ilə tərcü-

məçinin bütün zəhməti hədər getmiş olur.  

Bədii tərcümə tərcümə fəaliyyətinin xüsusi bir sahəsidir və ədəbi əsərlərin bir dildən 

başqa dilə yazılı şəkildə tərcümə edilməsini nəzərdə tutur. Bədii tərcümənin əsas mürəkkəbli-

yi məzmunun ifadə edilməsindən deyil, əsərin müəllifinin unikal, bənzərsiz üslubunu, dil va-

sitələrinin estetikasını, zənginliyini, əsərin yumorunu, xarakterini və mətndə olan əhval-ruhiy-

yəni ifadə etmək lüzumundan irəli gəlir və tərcüməçinin sadalanan problemləri həll etmək ba-

carığı ilə müəyyən olunur. Hər bir inkişaf etmiş dil başqa dildə ifadə edilən məzmunu forması 

ilə vəhdətdə çatdırmq üçün kifayət qədər güclü vasitələrə malikdir. Tərcümə həmin vasitələrin 

orijinalda olan formal xüsusiyyətlərinin tərcümə dilində təkrar edilməsinə xidmət etməməli, 

orijinalda fərqli elementlərin yerinə yetirdiyi vəzifəni icra etməlidir. Bədii tərcümə sözsüz ki, 

mübaliğəsiz incəsənətdir, yaradıcı fəaliyyət növüdür. Ümumiyyətlə, tərcüməçi bədii əsəri 

yenidən, başqa dildə yazır, bunun üçün də o çox böyük yazıçı istedadına malik olmalıdır 

(Nümunə üçün S.Vurğun, C.Cabbarlı, A.Adalis, P.Antokolski, və b. şair və yazıçılarını ya-

radıcılığını gətirmək olar). Məhz bu səbəbdən bədii tərcümə ən çətin tərcümə növü hesab 

olunur. Belə ki, işgüzar mətnlərin tərcüməsində müəyyən məlumatı müxtəsər şəkildə standart 

cümlə və ifadələrlə çatdırmaq, yaxud sinxron tərcümədə dəqiq reaksiya verib, bəzən cümlənin 

səlisliyini “qurban verməklə” və kompozisiyasını dəyişməklə fikri, ideyanı dəqiq, dürüst ifadə 

etmək lazım olduğu halda, hüquqi və elmi-texniki mətnlərin tərcüməsi maksimum dəqiqlik və 

hətta hərfilik tələb olunur. Bu baxımdan bədii mətnin tərcüməsinə qarşı xüsusi yanaşma tətbiq 

edilməlidir. Bədii mətnin tərcüməsində həm süjetin ab-havası, həm müəllifin üslubu qorunub 

saxlanılmalıdır. Bununla bağlı qeyd etmək lazımdır ki, oxucu xarici dildə yazıb-yaradan hər 
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bir yazıçının istedadını etiraf etməklə, məntiqi olaraq tərcümənin ona göstərdiyi təsirə əsasla-

nır və əsəri yüksək qiymətləndirməklə həmçinin tərcüməçinin də məharətini etiraf etmiş olur.  

Tərcümə mətnini maraqlı edib, müəllifin üslubunu tərcümə dilində düz seçib yazıçının 

fikrini, ideyasını düzgün ifadə etmək çox çətin bir vəzifədir və bu işin öhdəsindən gəlmək 

üçün tərcüməçi dil, linqvistik biliklərindən əlavə həm də hərtərəfli fon biliklərinə də malik 

olmalıdır və əsərin tərcüməsinə hansı mövqedən yanaşmasını müəyyən etməlidir. Ümumiy-

yətlə, tərcüməyə qarşı tətbiq edilən yanaşma həmin tərcümənin uğurlu alınması üçün çox bö-

yük əhəmiyyət kəsb edir və tərcümənin məqsəd və vəzifələri ilə əlaqəlidir. Bəs belə olduğu 

halda, meydana məntiqi sual çıxır-tərcüməçi öz işində hansı yanaşmaları tətbiq etməlidir və 

ümumiyyətlə bu yanaşmaları sistemli şəkilə salmaq mümkündürmü? Nəhayət, həmin yanaş-

maların mahiyyəti nədən ibarətdir və onlar bir birindən hansı xüsusiyyətləri ilə fərqlənir? Tər-

cüməçinin işi sözsüz ki, tərcümə etdiyi mətnin təhlilindən başlayır. Həmin təhlil də bir neçə 

mövqedən aparıla bilər. Məsələn, bədii mətnlərin təhlilinə qarşı linqvistik və koqnitiv yanaş-

mada bədii mətnin tərcüməsi ilk növbədə koqnitiv və kommunikativ fəaliyyət kimi qiymət-

ləndirilir və bu cür yanaşma tərcüməçinin orijinalı necə qavramasını, və interpretasiya xüsu-

siyyətlərini özündə əks edir. Yəni, linqvistik və koqnitiv yanaşma bədii tərcümə mətnlərinin 

təhlilinin ən əsas məqsəd və vəzifələrinə uyğun gəlir. Bədii tərcümədə linqvistik-koqnitiv ya-

naşma tərcüməçinin öz professional səviyyəsinin daim inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutur. Mə-

sələn, A.N.Şukin tərcümə fəaliyyətində praktiki məqsədddən başqa stratejı və inkişafedici 

məqsədi də seçir. Yəni, bədii tərcüməyə qarşı linqvistik-koqnitiv yanaşmada orijinal mətnin 

məzmununu xarici dildə ifadə etməklə çox mühüm vəzifə yerinə yetirilir- bədii mətn səviyyə-

sində mədəniyyətlərarası kommunikasiya prosesi baş verir, inkişaf etdirilir.  

Məlumdur ki, dil mədəniyyətlə sıx qarşılıqlı əlaqədə mövcuddur və həmin əlaqə artıq 

kulturolojı yanaşmanın təməlini qoyur. Kulturolojı yanaşmanın məqsədəuyğunluğunu da ədə-

bi yaradıcılıqda dilin, mədəniyyətin və tərcümənin qarşılıqlı əlaqələrini şərtləndirir. Məlum-

dur ki, tərcümə fəaliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə tərcüməçinin şəxsiyyəti ilə müəyyən olunur. 

Buna görə, kulturolojı yanaşmada tərcüməçi sadəcə vasitəçi kimi deyil, artıq ikinci müstəqil 

linqvistik şəxs, bərabər hüquqlu iştirakçı kimi fəaliyyət göstərir. Bədii tərcümədə həmçinin 

linqvistik yanaşma da geniş tətbiq olunur. Belə hallarda tərcümə çərçivəsində dillər cütlük-

lərindən nümunələr, onların tərcümə mətnində və orijinal mətində uyğunluqları təhlil olunur. 

(Onu da qeyd etmək lazımıdır ki, Qərb tərcüməçilik ənənəsində əsas diqqət xarici dildə olan 

mətnin dərk edilmə mərhələsinə, yəni tərcüməçinin koqnitiv bacarıqlarına yönəldilir). Linq-

vistik yanaşma professional tərcümədə inteqrativ modelin işlənib hazırlanması üçün təməl ya-

ratmışdı. Həmin model interpretasiyanın həm mətnin dərk edilməsi mərhələsində, həm də tər-

cümə mətninin yaranması mərhələsində, yeni kommunikativ vəziyyətdə anlanmasını və oxu-

cuya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Fəaliyyyətin hər bir növündə olduğu kimi, bədii tərcümədə 

də ilk növbədə işin strategiyası müəyyən edilməli və həmin stratejı vəzifə taktiki məsələlərin 

həlli yolu ilə yerinə yetirilir. Stratejı və taktiki məqsədlərin müəyyən edilməsində, tərcümə 

vasitələrin seçimində əsas rolu tərcüməçinin fərdi yanaşması oynayır.  

Tərcümə prosesində sosial-mədəni yanaşma mədəniyyətlərarası professional ünsiyyət 

vasitəsi kimi qiymətləndirilir. Bu yanaşma hüdudlarında tərcüməçi professional sahədə ünsiy-

yət xüsusiyyətlərini müəyyən edir və həmin ünsiyyətin sosial-mədəni xüsusiyyətləri ifadə 

edir, ana dili və xarici dil arasında mədəni dialoq qurur. Diskursiv yanaşma konkret diskursu 

şərtləndirən ekstralinqvistik xüsusiyyətləri nəzərə alır, məsələn, tarixi, sosial, mədəni, situativ 

və b. Həmin xüsusiyyətlər xarici dildə mətnin yaranmasına təsir göstərir və tərcümə səviyyə-

sinin səmərəsinin artmasına kömək edir. Diskursiv yanaşma tərcümə fəaliyyətinin bütöv mən-

zərəsini məhz diskursiv mövqedən təqdim etməyə imkan verir.  

Tərcümə fəaliyyətində kompetensiya yanaşması da çox böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Məsələn, tərcüməçi tarixi mövzuda ədəbi əsəri tərcümə edərkən professional tarixçi kimi çıxış 

etməli və tarixi hadisələri məhz tarixçi kimi təsvir etməyi bacarmalıdır. Kompetensiya yanaş-
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ması tərcüməçinin daim öz üzərində işləməsini və ən fərqli sahələr üzrə biliklərə malik olma-

sını tələb edir. Koqnitiv-kommunikativ yanaşma ölkəşünaslıq və mədəni-estetik xarakterli bi-

liklərə əsaslanır. Həmin koqnitiv “törəmələr”, yeni biliklər əslində informasiyanın tərcüməçi-

nin “daxilindən” keçirilməsinin nəticəsidir. Hər biliyin əsasını informasiya mübadiləsi təşkil 

etdiyi üçün koqnitiv-kommunikasiya yanaşmanın tətbiqi həmçinin məqsədəuyğun görünür.  

Koqnitiv-kommunikativ yanaşma şüurluluq, professional təmayül, nitq fəaliyyətinin 

əsas növlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti, kommunikativlik, üslub fərqləndirilməsi və komplekslilik, 

nəhayət implisitlik və eksplisitlik kimi prinsiplərə əsaslanır.  

Təbii ki, göstərilən yanaşmaların tətbiqi tərcüməçinin fəaliyyətini nizama salmaqla onu 

məhdudlaşdırmalıdır. Bədii tərcümə yaradıcı prosesdir və burada tərcüməçinin seçdiyi üsul və 

vasitələr, yanaşma və metodlar sırf fərdi xarakter daşıyır və həm ayrı-ayrılıqda həm də birgə 

tətbiq edilə bilər.  
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Fransız dilində və Azərbaycan dilində nitqin məzmun və məqsədindən asılı olaraq cüm-

lə daxilindəki hecalar bərabər tonla tələffüz edilmir, onlardan bəzisi ucalan, gərgin və güclü 

tonla, digərləri isə əksinə, alçalan, gərginləşmiş və zəif tonla tələffüz olunur. 

Nitq prosesində səs tonunun ucalıb alçalmasına intonasiya deyilir. İntonasiya ifadə etdi-

yimiz fikrin məqsədinə uyğun surətdə dəyişir və nəqli, sual və əmr cümlələrini bir-birindən 

fərqləndirir. Bir ritmik qrupdan ibarət olan cümlədə səsin tonu birinci hecadan başlayaraq, 

axırıncıdan əvvəlki hecaya qədər yüksəlir, son vurğulu hecanın üzərində isə alçalır. 

Bir neçə ritmik qrupdan ibarət nəqli cümlələrdə son ritmik qrup müstəsna olmaqla, bü-

tün ritmik qruplar son hecaya qədər yüksələn tonla tələffüz edilir, son ritmik qrupda isə səs to-

nu axırıncıdan əvvəlki hecaya qədər qalxır, son vurğulu heca üzərində düşür. (8, 9) 

Sual cümləsinin quruluş və tərkibindən asılı olaraq sual müxtəlif intonasiya ilə verilir. 

1. Yalnız intonasiya vasitəsilə düzələn sual cümləsi. Belə cümlələr yüksələn tonla tələf-

füz olunur. 

2. İnversiya vasitəsilə düzələn sual cümləsi yüksələn tonla tələffüz olunur. 

3. Sual sözü vasitəsilə düzələn sual cümlələrində sual sözü yüksələn tonla tələffüz olu-

nur. Ritmik qrupların sonunda səs tonu nisbətən az yüksəlir. 

Nitqin məzmun və məqsədindən asılı olaraq cümlə daxilindəki hecalar bərabər tonla tə-

ləffüz edilmir, onlardan bəzisi ucalan, gərgin və güclü tonla, digərləri isə əksinə, alçalan, gər-

ginləşmiş və zəif tonla tələffüz olunur. 

L`instituteur explique à ses élèves une nouvelle leçon. 

Ton frère n`est pas ici. 

Pourquoi donc est-ce qu`il a dit ça? 

Bu və ya digər cümlədə ifadə edilən mənadan asılı olaraq əsas musiqili tonların ucalıb-

alçalmasına intonasiya (intonation) yaxud melodiya (la mélodie) deyilir (1, s.111). 

Bəzi fransız dilçiləri (M.Grammont, M.Peyrollaz) bu fonetik hadisəni, çox haqlı olaraq 

cümlənin musiqili hərəkəti (le mouvement musicale de la phrase) adlandırmışlar. 

Müasir fransız dilində intonasiyanın rolu böyükdür. Hər şeydən əvvəl o, bu dildə qram-

matik vasitə kimi işlənir. Belə ki, intonasiyanın köməyi ilə nəqli, sual və əmr cümlələri bir-bi-

rindən fərqləndirilir. 

Məsələn: Ton frère est ici.Ton frère est ici? Ton frère est ici! cümlələrinin müqayisəsi 

bunu aydın göstərir. 

Mənaca bitkinlik təşkil edən bu fonetik parçalar müəyyən bir qrammatik və semantik 

vasitə kimi özlərinə məxsus intonasiya ilə tələffüz edilir. 

Məsələn, təsdiq intonasiyası ilə deyilən birinci cümlədə (Ton frère est ici.) səs tonu bi-

rinci hecadan başlayaraq son hecadan əvvəlki hecaya qədər yüksəlir və birdən son heca üzə-

rində alçalır. 
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Sual və nida intonasiyası ilə deyilən ikinci və üçüncü cümlələrdə isə (Ton frère est 

ici?Ton frère est ici!) səs tonu birinci hecadan son hecaya qədər tədriclə ucalır və beləliklə 

səsin ən uca tonu son heca üzərində olur. 

Müasir fransız dilində yarımçıq cümlələr, şübhə və təəccüb bildirən nida cümlələri də, 

adətən yüksələn tonla (les tons montants) deyilir. 

Bitmiş fikri ifadə edən fonetik parçalar, nəqli cümlələr, xüsusən leksik və qrammatik 

amillər vasitəsilə düzəldilən sual cümlələri nisbətən alçalan tonla (les tons descendants) deyilir. 

Bir neçə ritmik qrupdan ibarət olan cümlələr xüsusi intonasiya ilə tələffüz olunur. 

Belə cümlələrdə, son ritmik qrup müstəsna olmaqla, hər bir ritmik qrupun son hecası 

yüksələn intonasiya ilə tələffüz olunur: 

Nitqdə səs tonunun ucalması və alçalması yazıda çox vaxt durğu işarələri ilə ifadə 

olunur. 

Səs tonunun ucalması orfoqrafiyada vergül ilə, alçalması isə nöqtə və nöqtəli vergül ilə 

ifadə olunur: 

Qeyd etmək lazımdır ki, eyni tipli cümlə müxtəlif intonasiya ilə tələffüz oluna bilər. Bu 

hadisə çox vaxt danışığın sürətindən və cümlə tərkibində ayrı-ayrı qrupların xarakterindən 

asılı olur. 

a) Nəqli cümlənin intonasiyası. 
Məlumdur ki, müasir fransız dilində nitq axını fonetik cəhətdən bütövlük təşkil edən 

müxtəlif həcmli parçalara bölünür. Nitqin melodik şəkli də əlbəttə, ritmik qruplarla əlaqə-

dardır. Buna görə də mənimsənilməsi asan olsun deyə, biz intonasiya məsələlərini ritmik 

qruplarla bağlayıb əlaqədar şəkildə öyrənəcəyik. (1, s.113) 

I. Bir ritmik qruplu nəqli cümlələrin intonasiyası. 

Yalnız bir ritmik qrupdan ibarət olan nəqli cümlələrdə səs tonu birinci hecadan başlaya-

raq, axırıncı hecaya qədər tədriclə alçalır. Axırıncı heca ən alçaq tonla deyilir. Məsələn: 

C`est vrai. İl pleut.İl est venu.Elle est là. J`ai essayé. 

2. İki və daha çox ritmik qruplu nəqli cümlələrin intonasiyası. 

Belə cümlələr melodik cəhətdən iki hissəyə ayrıla bilər. Bir növ sual şəklində olan bi-

rinci hissə ucalan tonla, birinci hissəni tamamlayan ikinci hissə isə alçalan tonla deyilir. 

İki ritmik qruplu cümlələrdə ən uca səs tonu adətən birinci ritmik qrupun son hecası 

üzərində olur. 

İls vont au cinéma. 

3. Üç və daha artıq ritmik qruplu cümlələrdə ən uca səs tonu ya birinci ritmik qrupun 

son hecası üzərində, ya da ikinci ritmik qrupun son hecası üzərində ola bilər. Məsələn: 

a) Elle l`a rencontré à l`opéra comique ce dimanche. 

1. Elle l`a rencontré   (où) 

2. à l`opéra comique ce dimanche. 

Burada cümlənin məntiqi mənasından asılı olaraq ən uca səs tonu rencontré -sözünün 

son hecası üzərindədir. (İkinci ritmik qrupun son hecası da nisbətən ucalan tonla deyilir.) 

b) Elle l`a rencontré à l`opéra comique(quand) ce dimanche. 

Burada cümlənin məntiqi mənasından asılı olaraq ən uca səs tonu comique sözünün son 

hecası üzərindədir. (Birinci ritmik qrupun son hecası da nisbətən ucalan tonla deyilir. 

c) Sual cümləsinin intonasiyası. 
Sual cümlələrinin intonasiyası dilin leksik və qrammatik amilləri ilə əlaqədardır. Məsə-

lən, Tu connais cet homme? Connais-tu cet homme? Est-ce que tu connais cet homme? cüm-

lələrini bir-biri ilə müqayisə etsək, yalnız intonasiya yolu ilə deyil, həm də inversiya yolu ilə 

və “est-ce que” sual ifadəsinin köməyi ilə düzəldilən sual cümlələrində səs tonunun bir-birin-

dən necə fərqləndiyini aydın şəkildə görə bilərik. Buna görə də sual cümlələrinin intonasiyaya 

görə müxtəlif növlərə bölərək izah etmək daha əlverişlidir. 
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1. Yalnız intonasiya vasitəsilə düzəldilən sual cümlələrinin melodiyası. 

Yalnız intonasiya vasitəsilə düzəldilən sual cümlələri yüksələn melodik tonla deyilir, 

yəni səs tonu birinci hecadan başlayaraq axırıncı hecaya qədər yüksəlir və ən yüksək ton rit-

mik qrupun son hecası üzərində olur. 

2. İnversiya yolu ilə düzəldilən sual cümlələrinin intonasiyası. 

Belə cümlələrdə ən yüksək səs tonu inversiyanın sonunda olur. Sonra isə tonu yavaş-yavaş 

axırıncı hecadan əvvəlki hecaya qədər alçalır və son heca üzərində yüngülcə ücalır. Məsələn: 

Vas-tu au cinéma?  Voulez-vous venir avec moi?  Avez-vous mon stylo? 

3. Sual sözləri vasitəsilə düzəldilən sual cümlələrinin intonasiyası. 

Sual sözü cümlənin başında gələrsə,ən yüksək səs tonu sual sözünün üstündə olur.Sonra 

isə səs tonu yavaş-yavaş axırıncı hecadan əvvəlki hecaya qədər alçalır və son heca üzərində 

yüngülcə ucalır. 

Comment avez-vous fait ça? 

Sual sözü cümlənin ortasında da gələ bilər. Bu halda, əlbəttə, mübtəda ilə xəbərin inver-

siyası sual sözündən əvvəl gəlir. Belə olduqda ən yüksək səs tonu ya inversiyanın sonunda, ya 

da sual sözünün üstündə olur. Məsələn: 

Savez-vous pourquoi il est venu? 

Qeyd: Sual əvəzliyi ilə düzəldilən sual cümlələrində inversiya əvəzlikdən sonra gəldiyi-

nə görə, ən yüksək səs tonu əvəzliyin üzərində olur. Məsələn: Avec qui est-il venu cümləsində 

ən yüksək səs tonu sual əvəzliyinin üstündədir. (1, s.116) 

4. Est-ce que və qu`est-ce que ilə başlanan sual cümlələrinin intonasiyası. 

“est-ce que və qu`est-ce que ifadələri ilə başlanan sual cümlələrində ən yüksək səs tonu 

həmin ifadələrin tələffüz olunan son hecaları üzərində olur. Sonra isə səs tonu yavaş-yavaş axı-

rıncı hecadan əvvəlki hecaya qədər alçalır və son hecanın üzərində yüngülcə ucalır. Məsələn:  

Est-ce que vous l`avez acheté? 

5. Əmr cümləsinin intonasiyası. 
Əmr cümlələri də özünəməxsus intonasiya ilə deyilir. Əmr cümlələri ən uca səs tonu ilə 

başlanır.Sonra isə səs tonu əmr formasında olan feldən başlayaraq cümlənin axırıncı hecasına 

qədər yavaş-yavaş alçalır. (5, s.165) Məsələn: 

Ex: Apportez –moi une carafe d`eau, s`il vous plaît. 
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А.Ф.Гасымова 

Методика преподавания интонации французского языка 

Резюме 

 

Интонация варьируется в зависимости от цели выраженной идеи и отличается друг от 

друга с точки зрения переноса, вопроса и команды. Тон стенограммы ритмической группы по-

вышается от первого слога до слога перед последним и снижается до последнего слога. Во всех 

ритмических группах ритмической группы все ритмические группы произносятся восходящим 

тоном, а в последней ритмической группе звук повышается до последнего слога, заканчиваясь 

последним слогом. 
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A.F.Gasimova 

Method of teaching intonation in French 

Summary 

 

The intonation varies according to the purpose of the idea expressed, and differs from each other 

in terms of transposition, question and command.The tone of a transcript of a rhythmic group rises 

from the first syllable to the syllable before the last, and descends on the last syllable. In all the 

rhythmic groups of the rhythmic group, all rhythmic groups are pronounced in rising tones, and in the 

last rhythmic group, the sound rises to the last syllable, ending with the last syllable. 
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Azərbaycan Dillər Universiteti 
(Bakı şəh., R.Behbudov küç., 60) 

 

İNGİLİS DİLİNDƏ SİNTAKTİK OMONİMLİYİN  

BƏZİ İFADƏ VASİTƏLƏRİ 

 
Açar sözlər: sintaktik omonimlik, sintaktik ikimənalılıq, alt qat, üst qat 

Ключевые слова: синтаксическая омонимия, синтаксическая неоднозначность, глубинная струк-

тура, поверхностная структура 

Key words: syntactic homonymy, syntactic ambiguity, deep structure, surface structure 

 

Omonimlik dedikdə, simmetrik kompleksə malik olan dil vahidlərinin “asimmetrik dua-

lizmi” nəzərdə tutulur (6, s.85). Dil sistemində omonimlik, başlıca olaraq, eyni qrafik tərkibə 

malik olan dil vahidinin müxtəlif mənaları ifadə edə bilməsi ilə xarakterizə olunur. Bu xüsusiy-

yət növündən asılı olmayaraq bütün omonimlərə, o cümlədən, sintaktik omonimlərə xasdır. 

Sintaktik omonimlər kimi söz birləşməsi və cümlənin omonimliyi nəzərdə tutulur. 

Omonimliyin bu növü onun digər növlərindən əsaslı şəkildə fərqlənir və dildə çətinliklə mü-

əyyən olunması ilə xarakterizə edilir. Bəzən ikimənalılıq cümlədə işlənmiş omonim leksik va-

hidin iki fərqli mənasının paralel olaraq dominantlıq etməsindən asılı olaraq yaranır. Məsələn, 

ingilis dilində They can fish, Azərbaycan dilində Topun zərbəsindən pəncərənin şüşələri titrə-

di, rus dilində Кран не работает cümlələrində omonim sözlər leksik ikimənalılıq (lexical 

ambiguity) yaradır. 

They can fish cümləsində can ‘bacarmaq, bilmək’ modal feili to can ‘konservləşdirmək’ 

əsas mənalı feili ilə, a fish ‘balıq’ ismi konversiya ilə yaranmış to fish ‘balıq tutmaq’ feili ilə 

qismən leksik-qrammatik omonimlik əmələ gətirir. Ona görə də cümləni iki mənada şərh 

etmək olar: 1) They can fish – Onlar balıq tutmağı bacarırlar; 2) They can fish – Onlar balıq 

konservləşdirirlər. 

Azərbaycan dilində Topun zərbəsindən pəncərənin şüşələri titrədi cümləsində top 

omonim söz kimi “oynanılan top” və ya “hərbi sursat, mərmi” mənalarında götürüldükdə 

cümlə iki fərqli məna daşıyır. 

Rus dilində Кран не работает cümləsində кран sözü “su kranı” və “qaldırıcı kran” 

mənalarında işlənməklə cümlədə leksik ikimənalılıq yaradır. 

Sintaktik omonimlik isə tamamilə fərqli omonimlik növüdür. O, söz birləşməsinin və 

cümlənin tərkib hissələri arasında sintaqmatik əlaqələnmənin elə yenilənməsidir ki, bu, nitq va-

hidlərinə mətn daxili mənadan başqa, alternativ ikinci bir, məntdən kənar məna verir. Başqa 

sözlə, cümlənin leksik tərkibi dəyişmədən onun sintaktik quruluşu bir üst quruluşla təqdim olu-

nan cümlənin iki fərqli alt quruluşda təhlilinə imkan verir və hər təhlil cümləyə yeni məna qa-

zandırır. Beləliklə, eyni tərkibli cümlənin sintaktik və ya “quruluş omonimliyi” yaranır (2, s.28). 

Sintaktik omonimlik müxtəlif sistemli dillərdə tədqiq olunan universal hadisədir. Lakin 

sintaktik omonimlik milli, fərdi xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir, çünki o, hər bir dilin öz qram-

matik quruluşu hesabına formalaşır. Bu baxımdan, ingilis dilini xüsusi olaraq qeyd etmək la-

zımdır. Çünki ingilis dilində sintaktik çoxmənalılıq müxtəlif formalarda: sintetik və analitik 

formalarda, tərkiblərdə, sözönlü birləşmələrdə, sərbəst söz birləşmələrində, təyin budaq cüm-

ləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə və s. təzahür edir. 

İngilis dilində sintaktik omonimliyi söz birləşməsi və ya cümlə daxilində törədən vasitə-

lərdən biri sintetik formalardır. İngilis dili analitik dillər qrupuna aid edilsə də, onun tərkibin-

də az sayda olsa da, şəkilçi morfemlər var, məsələn, -s, -es,-‘s,-ed,- en, -ing və s. Bəzən şəkil-

çi morfemlər işləndikləri situasiyada bir deyil, bir neçə qrammatik mənanın morfoloji əlaməti 
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kimi çıxış edirlər. Dildə baş verən bu cür hadisələri Ş.Balli “mənaların bir-birinə qarışması”, 

E.İ.Şendels “sinxron çoxmənalılıq”, L.Yelmslev isə “sinkretizm” adlandırmışdır (7, s.12). 

Sinkretizm ingilis dilinə daha çox xas olan bir hadisədir, çünki ingilis dilində bir sintetik 

forma sinxron olaraq iki və daha artıq qrammatik mənanın yükünü çəkə bilir. Məsələn, ingilis 

dilində ‘s ismin yiyəlik halının, eləcə də, is və has köməkçi feillərinin qısaltması olaraq işlə-

dilməklə feilə xas olan qrammatik kateqoriyaların morfoloji əlaməti kimi omomorfem yaradır. 

Bəzən ‘s eyni bir cümlədə işlənməklə onun iki fərqli mənada təhlil olunmasına və sintaktik 

ikimənalılığa səbəb olur. Məsələn, The doctor’s little patient cümləsində ‘s həm ismin yiyəlik 

halının, həm də is bağlayıcı feilinin qısaltması kimi işlədilməklə cümləyə iki fərqli məna 

verir. İsmin yiyəlik halında verilmiş ifadə kimi götürdükdə The doctor’s little patient – Hə-

kimin balaca xəstəsi kimi başa düşülür. Qeyd etmək lazımdır ki, patient sözü isim kimi xəstə, 

sifət kimi səbirli mənalarında işlənən qismən omonim sözdür. Ona görə də, The doctor’s little 

patient cümlə kimi Həkim bir az səbirlidir mənasında anlaşılır. Bir cümlədə ‘s iki əsas nitq 

hissəsinin xüsusiyyətlərini ifadə etməklə qrammatik və semantik ikimənalılıq törətdi. 

Tom’s lost documents cümləsində ‘s ismin yiyəlik halının və has köməkçi feilinin 

qısaltması kimi götürülə bilər. Yiyəlik halda olan birləşmə kimi Tom’s lost documents - 

Tomun itmiş sənədləri ifadəsi ilə dilimizə tərcümə olunur. ‘s has köməkçi feilinin qısaldılmış 

forması kimi götürüldükdə, Tom’s lost documents = Tom has lost documents – Tom sənədləri 

itirib sadə cümləsi kimi tərcümə olunur. Birinci variantda Tom’s documents birləşməsində 

birinci tərəf ikinci tərəfin təyini vəzifəsində, ikinci variantda isə has lost cümlənin sadə feili 

xəbəri olub indiki zamanın bitmiş formasında baş vermiş hərəkəti bildirir. Hər iki halda ‘s 

fərqli sintaktik funksiyaları ifadə edir. 

Oxşar vəziyyəti The photo’s negative (3, s.69), The firm’s accepted conditions, Jane’s 

invited guests, Nelly’s hidden documents və s. cümlələrdə müşahidə etmək olar. ’s sonluğunun 

omomodelliyi bir üst quruluşla təqdim olunan cümlələrin iki fərqli alt quruluşla təhlil olun-

masına və cümlələrin alt qatında gizlənmiş digər mənanın üst qata çıxarılmasına şərait yara-

dır. Belə ki, verilmiş nümunələrdə aşağıdakı ikimənalılığı fərqləndirmək olar: 1) The photo’s 

negative - a) Şəklin neqativi; b) The photo is negative - Şəkil neqativdir; 2) The firm’s 

accepted conditions – a) Firmanın qəbul edilmiş şərtləri; b) The firm has accepted the 

conditions - Firma şərtləri qəbul edib; 3) Jane’s invited guests – a) Ceyinin dəvət edilmiş qo-

naqları; b) Jane has invited guests - Ceyin qonaqlar dəvət edib; 4) Nelly’s hidden documents 

– a) Nellinin gizlədilmiş sənədləri; b) Nelly has hidden the documents - Nelli sənədləri giz-

lədib və s. Bütün nümunələrdə leksik ikimənalılıq cümlədaxili sintaktik funksiyanın dəyiş-

məsi ilə yaranır. 

Rus dilində подарок отца – atanın hədiyyəsi ifadəsi tərəflər arasında transformasion 

əlaqənin dəyişməsi ilə iki fərqli mənada anlaşıla bilər: 1) atanın aldığı hədiyyə; 2) ata üçün 

alınmış hədiyyə mənalarında. Aparıcı mənanın invariantlığı kontekst asılılığı ilə həll olunur. 

İngilis dilində geniş şəkildə işlənərək morfoloji və sintaktik səviyyələrdə omonimlik 

yaradan digər sintetik forma -ing sufiksidir. Belə ki, ingilis dilində -ing şəkilçisi feillərin 

sonuna artırılaraq feili isim (the Verbal Noun), cerund (the Gerund) və indiki zaman feili sifət 

forması (Participle I) kimi omonim söz qrupları əmələ gətirir. Feili isim ona xas olan bəzi 

qrammatik xüsusiyyətləri ilə, məsələn, artikllərlə işlənə bilməsi, tək və cəm formasına malik 

olması ilə cerund və feili sifətdən fərqlənir. Lakin cerund ilə feili sifət bütün qrammatik 

paradiqmləri simmetrik olan tam omonimlər olsa da, cümlədəki distribusiyasına, sintaktik 

funksiyalarına görə fərqləndirilirlər (4, s.135). Məsələn, indiki zaman feili sifət forması ce-

runddan fərqli olaraq heç vaxt cümlədə mübtəda və tamamlıq vəzifəsində işlənmir ( feili sifət 

tərkibləri istisna olmaqla). Ona görə də, bəzən cümlədə -ing sonluğunu qəbul etmiş sözün ce-

rund və ya feili sifət kimi işlənərək iki fərqli sintaktik funksiyanı eyni zamanda daşıya bilməsi 

cümlənin ikimənalılığına səbəb olur. Məsələn, They are hunting tigers cümləsində hunting sö-

zü feili sifət kimi tigers ‘pələnglər’ isminin təyini vəzifəsində, are köməkçi feili ilə birlikdə 
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are hunting ‘ovlayırlar, ov edirlər’ indiki zamanın davamedici formasında işlənmiş sadə feili 

xəbər vəzifəsində fərqli mənaları bildirir. Hunting sözü tigers isminin təyini olduqda onlar ey-

ni sintaqmda tələffüz olunurlar və cümlənin diaqramı belə qurulur: They(NP)/ are(VP)/ 

hunting tigers(NP)// - Onlar ov edən (şikar axtaran) pələnglərdir. Bu variantda are bağlayıcı 

feili + hunting tigers ismi söyləmi ilə birlikdə cümlədə mürəkkəb ismi xəbər vəzifəsindədir. 

Hunting feili cümlənin feili xəbəri kimi ayrıca sintaqm təşkil etdiyindən tigers ismi onun ta-

mamlığı vəzifəsindədir. Cumlənin bu varianta uyğun diaqramı belədir: They(NP)/ are 

hunting(VP)/ tigers(NP)// - Onlar pələngləri ovlayırlar. Göründüyü kimi, iki fərqli alt quruluş 

cümlənin dərindəki ikinci bir mənasını üst qata çıxardı. 

They like racing cars cümləsində racing sözünün like ‘xoşlamaq’ və cars ‘maşınlar’ 

sözləri ilə sintakmatik əlaqəsi cümlənin iki formada sintaktik təhlilinə imkan verir. Əgər 

racing sözü like feilinin tamamlığı vəzifəsində işlənmiş cerund kimi götürülərsə, cümlənin 

diaqramı belə qurulur: They(NP)/ like racing(VP)/ cars(NP)// - Onlar maşın yarışdırmağı xoş-

layırlar. Lakin ikinci bir variantda racing ‘yarışan’ sözünü feili sifət kimi cars isminin təyini 

vəzifəsində götürsək, cümlə ikinci bir mənada başa düşülər: They(NP)/ like(VP)/ racing 

cars(NP)// - Onlar yarışan maşınları xoşlayırlar. 

İngilis dilində The following of tigers ended in failure (5, s.145) cümləsində The 

following of tigers birləşməsinin tərəfləri arasındakı sintaktik əlaqənin transformasion olaraq 

subyektdən obyektə və əksinə, obyektdən subyektə yönəlməsi ilə birləşmə aktiv və passiv 

konstruksiyalarda şərh olunduqda cümlə iki fərqli mənada başa düşülür: The following of 

tigers ended in failure – Pələnglərin təqibi uğursuzluqla nəticələndi - Преследование тигра 

закончилось неудачей (8, s.3). Qeyd edək ki, hər üç dildə cümlədə sintaktik quruluşun törət-

diyi ikimənalılıq hadisəsi özünü göstərir: 1) The tigers were following and it ended in failure 

– Pələnglər təqib edir və bu uğursuz alınır (aktiv konstruksiyada); 2) The tigers were being 

followed and it ended in failure – Pələnglər təqib edilir və bu uğursuz alınır ( passiv 

konstruksiyada). Beləliklə, The following of tigers ‘Pələnglərin təqibi’ bir üst quruluş olmaqla 

iki fərqli alt quruluşu özündə ehtiva edir və sintaktik quruluşun imkan verdiyi sintaktik ikimə-

nalılıq yaranır. Bu cür sintaktik quruluşlar hər zaman maraq doğurur (1, s.57). Qeyd edək ki, 

ikimənalı situasiyalarda sintaktik quruluşun və ona müvafiq leksik mənanın fərqləndirilmə-

sində prozodik işarələrin rolu mütləqdir. 

İkimənalılığın istənilən forması, yəni leksik, leksik-qrammatik və qrammatik formaları 

fikrin dəqiq ötürülməsini və anlaşılmasını əngəllədiyi üçün belə hallarda mətnin, konkret si-

tuasiyanın olması vacib şərtdir. Məsələn, Someone shot at the servant of the actress who was 

standing on the balcony tabeli mürəkkəb cümləsində who was standing on the balcony təyin 

budaq cümləsi ikimənalılıq yaradır. Çünki budaq cümlə paralel olaraq baş cümlədə iki ismi 

servant – xidmətçi və actress – aktrisa isimlərinin təyini vəzifəsində işlədilə bilər. Bundan 

asılı olaraq, bir üst quruluşla təqdim olunan cümlə iki fərqli alt quruluşla təhlil olunur və hər 

dəfə fərqli mənaları ifadə edir. Verilmiş cümləni tabesiz mürəkkəb cümlə kimi təqdim edək: 

Someone shot at the servant of the actress and the actress was standing on the balcony forma-

sında cümlə dilimizə Kimsə eyvanda dayanmış aktrisanın xidmətçisinə atəş açdı mənasında 

başa düşülür. İkinci bir varianta müraciət edək: Someone shot at the servant of the actress and 

the servant was standing on the balcony cümləsi isə Kimsə aktrisanın eyvanda dayanmış xid-

mətçisinə atəş açdı mənasında anlaşılır. Cümlənin ikimənalılığının başlıca törədicisi who – 

kim ki nisbi əvəzliyinin baş cümlədə eyni zamanda iki ismə aid edilə bilməsidir. Bu səbəbdən 

verilmiş tabeli mürəkkəb cümlə bir baş, lakin iki təyin budaq cümləsi ilə təhlil oluna bilər. 

Hər təhlil cümlənin yeni leksik məna ifadə etməsi ilə nəticələnir və bir cümlə tərkib dəyişikli-

yinə uğramadan əlavə məna qazanır. Dominant mənanın müəyyənləşməsində mətn başlıca 

amildir. Qeyd edək ki, bu tip cümlələr Azərbaycan dilinə feili sifət tərkibləri ilə tərcümə olu-

nur, əsas məna kontekst daxilində başa düşülür. Əgər cümlə Someone shot at the servant of 

the actress who was watering the flowers on the balcony – Kimsə aktrisanın eyvanda çiçəklə-
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rə su verən xidmətçisinə atəş açdı mənasında verilərsə, o, yalnız birmənalı olaraq qəbul edilə-

cəkdir. 

Oxşar halı aşağıdakı cümlədə də görmək olar: She is the daughter of the professor who 

speaks four languages fluently. Who speaks four languages fluently – Kim ki, dörd dili sərbəst 

danışır təyin budaq cümləsini ayrı-ayrılıqda daughter və professor isimlərinə aid etsək cümlə 

iki fərqli məna verəcək: 1) O, dörd dildə sərbəst danışan professorun qızıdır; 2) O, professo-

run dörd dildə sərbəst danışan qızıdır. Birinci halda təyin budaq cümləsi professor ismini, 

ikinci halda isə daughter-qız ismini təyin etdiyinə görə, sintaqmatik əlaqələrin cümlə daxilin-

də yenilənməsi paradiqmatik əlaqələri yeniləyir. Bir təyin budaq cümləsi baş cümlədə iki ismi 

təyin edə bildiyindən eyni tərkibli tabeli mürəkkəb cümlə iki fərqli mənalarda şərh oluna bilir. 

Beləliklə, təyin budaq cümləsinin baş cümlədə təyin etdiyi antesedantın bir isimdən digərinə 

transformasiya edə bilməsi cümlənin üst qatda ikimənalılığını yaratdı. Aparıcı məna yalnız 

mətndən asılı olaraq müəyyən oluna bilər. 

İngilis dilində feili birləşmələrin törətdiyi ikimənalı cümlələrə rast gəlmək mümkündür. 

Məsələn, I saw my neighbour walking in the park cümləsinin tərəfləri arasındakı sintaqmatik 

əlaqələrin dəyişkənliyi cümlənin iki formada taksonomik təhlilinə imkan verir. Birinci təhlilə 

görə, my neighbour walking to see – görmək feilindən sonra işlənmiş feili sifət tərkibi kimi 

cümlənin mürəkkəb tamamlığı vəzifəsində götürülə bilər və buna uyğun olaraq cümlə Mən 

qonşumun parkda gəzdiyini gördüm mənasında başa düşülür. İkinci bir halda isə cümlə I saw 

my neighbour while I was walking in the park – Parkda gəzərkən qonşumu gördüm cümləsin-

də walking feili sifəti zaman zərfliyi vəzifəsində işlənməklə mənim icra etdiyim hərəkətin za-

manını bildirir və cümləyə tamamilə yeni məna verir. Sintaktik funksiyanın dəyişməsi cüm-

ləyə mətndaxili və mətndən kənar mənalar qazandırır. Bir cümlənin sintaktik omonimliyi ya-

ranır. Çünki cümlə alt qatda iki formada təhlil oluna bilmə imkanı qazanır. Hər dərin qat təhli-

li cümləyə üst qatda yeni məna verir. Cümlə üzvlərinin funksional transformasiyası cümlənin 

yeni semantikasını törədir. 
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М.А.Годжаева 

Способы выражения синтаксической омонимии в английском языке 

Резюме 

 

Представленная статья посвящена синтаксической омонимии и его средствам выражения 

в английском языке. Известно, что синтаксические омонимы различаются в системе языка свое-

образными особенностями. Они проявляются в живой речи на уровне свободных слово-

сочетаний и предложений. Предложение, представленное одной поверхностной структурой, 

синтаксически может быть проанализировано двумя различными глубинными структурами, и 

каждая структура придает предложению новое лексическое значение. Таким образом, одно и то 
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же предложение в зависимости от грамматической структуры может выражать разные значе-

ния. В английском языке различают разные способы выражения синтаксической омонимии. В 

статье некоторые синтетические формы также проанализированы как одно из основных средств 

выражения синтаксической омонимии. 

 

M.A.Gojayeva 

The Ways of Expressing Syntactic Homonymy in the English Language 

Summary 

 

The presented article is devoted to the syntactic homonymy and the ways of expressing it in the 

English language. As we know, syntactic homonyms are quite different for its special peculiarities in 

the language system. It appears in the speech depending on the syntactic structure of a free word 

combination and a sentence. A sentence appears with one surface structure but can be syntactically 

analysed with two different deep structures and every structure brings the sentence special lexical 

meaning. So one and the same sentence introduces structural ambiguity depending on its qrammatical 

structure. There are various ways of expressing syntactic homonymy in the English language. Some 

synthetic forms are analysed as one of the main means of expressing syntactic homonymy in the 

English language in the given article. 
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Z.Z.QULİYEVA 

 

Azərbaycan Dillər Universiteti 
(Bakı şəh., R.Behbudov küç., 60) 

 

ALMAN VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ  

PROQREDİYENT SİNTAQMLARIN  

DİNAMİK VƏ TEMPORAL XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: intonasiya, sintaqm, intensivlik, tezlik, terminal intonasiya, dil 

Ключевые слова: интонация, синтаксис, интенсивность, частота, терминальная интонация, язык 

Key words: intonation, syntax, intensity, frequency, terminal intonation, language 

 

Fonetikaya dair elmi mənbələrdə cümlələrin intonasiya xüsusiyyətlərinin öyrənilməsin-

də eksperimentin mühüm rol oynadığı qeyd edilir. Bunun əsas səbəbi eksperiment vasitəsilə 

cümlələrin akustik parametrlərinin əldə edilə bilməsindədir. Eksperimentin tətbiqi nəticəsində 

əldə edilmiş akustik parametrlər həmin cümlələrin intonasiya konturunu müəyyənləşdirməyə 

imkan verir. Başqa sözlə desək, akustik parametrlərin göstəriciləri həmin cümlələrin intona-

siya növlərini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Məhz bu fikirdən çıxış edərək biz bu məqalə-

də müqayisə olunan alman və Azərbaycan dillərindən müəyyən sayda cümlələri eksperimentə 

cəlb etmişik. 

Qeyd edək ki, cümlənin intensivliyinin öyrənilməsi onun dinamik strukturunun təsvir 

edilməsinin vacib məqamlarındandır. Bundan ötrü, cümlə daxilində intensivliyin paylanması-

nı izləmək lazımdır. Məsələn: 

Alman dilində eksperimentə cəlb edilmiş /die Nichte/ liebt die Tante// ikisintaqmlı cüm-

ləsində birinci sintaqm qeyri-bitkinlik, ikinci sintaqm isə bitkinlik intonasiyası ilə xarakterizə 

olunur. /Die Nichte/ sintaqmında intensivlik yüksələn istiqamətlidir: 7,3-7,5 mm. İkinci sin-

taqm /liebt die Tante/ dinamiklik zirvəsi sintaqmın əvvəlində düşür, yəni terminal sintaqmda 

intensivlik xeyli aşağı düşür: 7,0-6,8 mm. 
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/die Nichte/ liebt die Tante// 

/die Nichte liebt/ die Tante//  

 

Alman dilindən eksperimental-fonetik təhlilə cəlb edilmiş bu cümlənin digər sintaqma-

tik üzvlənməsi özünü akustik göstəricilərində də öz əksini tapır. Alman dilindəki /Die Nichte 



 Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      4 / 2019  

 

  85 

liebt / die Tante// ikisintaqmlı cümləsində birinci sintaqmda (proqrediyent) intensivlik yüksə-

lən xəttlidir: 7,2-7,5 mm, ikinci sintaqmda (terminal sintaqm) dinamiklik göstəriciləri sona 

doğru getdikcə zəifləyir: 7,0 – 6,7 mm. 

Ossilloqrafik təhlil olunan cümlənin hər iki sintaqmatik üzvlənməsində proqrediyent 

sintaqmlarda orta intensivlik terminal sintaqmlardakından xeyli böyükdür. Birinci cümlədə bu 

7,3:7,0 mm, ikincidə isə 7,2:6,9 mm nisbətindədir (bax: qr.1). 

Azərbaycan dilindəki /Qoca / qartal yuvasına baxırdı// ikisintaqmlı cümləsində proqre-

diyent sintaqmda intensivlik artan istiqamətlidir: 7-7,2 mm, ikinci sintaqmda amplitudlar sona 

doğru zəifləyərək 6,9 mm-dən 6,6 mm-ə qədər enir (bax: qr.2). 

Azərbaycan dilindəki /Qoca qartal / yuvasına baxırdı// cümləsindəki sintaqmatik üzv-

lənməsində /qoca qartal/ proqrediyent sintaqmında dinamiklik yüksələn xətt üzrə hərəkət edir. 

Terminal sintaqmda /yuvasına baxırdı/ intensivlik göstəriciləri enən istiqamətlidir. 

 Qrafik 2. 
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 /Qoca/ qartal yuvasına baxırdı//  

 /Qoca qartal/ yuvasına baxırdı// 

 

Cümlənin hər iki üzvlənməsində proqrediyent sintaqmlarda orta intensivlik terminal 

sintaqmlardakından xeyli yüksəkdir. Birinci üzvlənmədə orta intensivlik 7,3:6,8 mm, ikinci 

üzvlənmədə 7,1:6,7 mm nisbətindədir (bax: qr. 2). 

Hər bir danışıq aktında intonasiya sisteminin özünəməxsus zaman əlamətləri cümlənin 

kommunikativ məqsədindən, sintaqmın nitq zəncirindəki yerindən asılı olaraq müəyyən qanu-

nauyğunluqla intensivlik və melodik komponentlərlə əlaqəyə girir və fəaliyyət göstərir. Sözün 

uzunluğunun, müxtəlf mövqelərdə sintaqmların sonu, ortası və əvvəlində terminal və pro-

qrediyent sintaqmlarda qarşılaşdırılması, iki və daha artıq sintaqmlı cümlələrdəki vəziyyəti in-

tonasiyanın temporal səviyyəsinin tərkib hissəsidir. 

Alman dilində /Die Nichte/ liebt die Tante// ikisintaqmlı cümləsində birinci sintaqm sü-

rətli, ikinci sintaqm isə nisbətən aşağı sürətli tələffüz olunur. /Die Nichte/ sintaqmında tələf-

füz sürəti nisbətən yüksələn istiqamətlidir 78-84 m/san. İkinci sintaqmda /liebt die Tante/ 

maksimum zaman göstəricisi sintaqmın əvvəlinə təsadüf edir, yəni terminal sintaqmda tələf-

füz temp hiss olunacaq dərəcədə ləngiyir. Məlumatın özəyi terminal sintaqmda yerləşir, məhz 

bu səbəbdən də bu yük tempin zəifləməsini tələb edir. Terminal sintaqmda orta tələffüz tempi 

95 m/san-dir (bax: qr. 3) 
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Qrafik 3. 
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/Die Nichte/ liebt die Tante// 

/Die Nichte liebt/ die Tante//  

 

Birinci sintqamda orta tələffüz tempi 81 m/san., ikinci sintaqmda isə 84 m/san-dir. 

/Die Nichte liebt / die Tante// cümləsinin digər sintaqmatik üzvlənməsində də bu mənzərə 

öz əksini tapır. İkisintaqmlı cümlədə birinci sintaqmda tələffüz tempi xeyli yüksəkdir. Həmin 

sintaqmda orta tələffüz sürəti 73 m/san, terminal sintaqmda isə bu qiymət 80 m/san-dir. 

Cümlənin hər iki sintaqmatik üzvlənməsində proqrediyent sintaqmlarda orta tələffüz 

tempi terminal sintaqmlardakından xeyli böyükdür. Birinci cümlədə bu 81:84 m/san, ikinci 

cümlədə isə 73:80 m/san-ə nisbətindədir (bax: qr.3). 

/Qoca/ qartal yuvasına baxırdı// ikisintaqmlı cümləsində proqrediyent sintaqmda tələf-

füz tempi artan istiqamətlidir: 79-142 m/san –yə, ikinci sintaqmda tələffüz sürəti zəifləyərək 

75 m/san-yə çatır (bax: qr. 4) 

Azərbaycan dilindən eksperimentə cəlb edilmiş /Qoca qartal/ yuvasına baxırdı// cüm-

ləsindəki sintaqmatik üzvlənməsində /qoca qartal/ proqrediyent sintqamda tələffüz sürəti yük-

sələn xəttlə hərəkət edir. Terminal sintqamda /yuvasına baxırdı/ tələffüz sürəti ləngiyir. 

Qrafik 4. 
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Cümlənin hər iki üzvlənməsində proqrediyent sintaqmlarda orta uzunluq terminal sin-

taqmlardakından xeyli yüksəkdir. Birinci üzvlənmədə orta tələffüz sürəti 110:75 m/san, ikinci 

üzvlənmədə isə 94:70 m/san nisbətindədir. 

Hər iki dil üzərində apardığımız eksperimental-fonetik təhlilin nəticələri bizə aşağıdakı 

yekun fikirləri söyləməyə əsas verir. 

1. Müqayisə olunan hər iki dildə proqrediyent sintaqmlar qeyri-bitkinlik intonasiyası ilə 

tələffüz olunurlar. 

2. Müqayisə olunan hər iki dildə proqrediyent sintaqmlarda melodik zirvə (əsas ton tezli-

yi) sonuncu hecalarda qeydə alınmışdır. Təhlil olunan cümlələrdə orta ton tezliyi terminal 

sintaqmalardakından yüksəkdir. 

3. Hər iki dildəki cümlələrdə proqrediyent sintaqmlarda dinamiklik zəifləmir. Bu xüsu-

siyyət proqrediyent sintaqmı terminal sintaqmlardan fərqləndirir. 

4. Müqayisə olunan hər iki dildə proqrediyent sintaqmlarda tələffüz sürəti zəifləmir, 

sintaqmların sonuna doğru tələffüz sürəti yüksələn istiqamətdə hərəkət edir. 
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Резюме 

 

Статья посвящена динамическим и темпоральным особенностям прогредиентной инто-

нации в немецком и азербайджанском языках. Также были проведены эксперименты на предло-

жениях с прогредиентной интонацией в обоих языках с помощью программы ПРААТ 
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The article is devoted to the dynamic and temporal features of the suspensive intonation in the 

German und Azerbaijani languages. Also, experiments were conducted on sentences with suspensive 

intonation in both languages using the PRAAT program. 
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MƏTN KATEQORİYALARI 

 
Açar sözlər: mətn, mətn dilçiliyi, mətn kateqoriyaları, koheziya, koherensiya 
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Dilçilik elmində son zamanlara qədər sintaktik səviyyənin iyerarxik münasibətlər 

baxımından son vahidi kimi müstəqil və ayrıca götürülmüş cümlə qəbul edilirdi. Hətta dilçi-

lər, tədqiqatçılar struktur baxımından bir neçə predikativ birləşmə ilə qarşılaşdıqda belə, on-

lar, nə qədər qəribə olsa da yenə də bir cümlə haqqında danışırdılar. Bununla da, əslində para-

doksal situasiya yaranırdı. Bu paradoksal situasiya tabesiz mürəkkəb cümlələrlə bağlı idi (1, 

s.178). Belə ki, dilçilik ədəbiyyatında əslində öz tərkibinə iki və daha çox cümlə daxil edən 

tabesiz mürəkkəb cümlə kimi ayrılan birlik Peşkovskinin dediyi kimi, “cümlələr ittifaqı” 

faktiki olaraq bir cümlə kimi qələmə verilirdi. Və beləliklə də, sintaktik nəzəriyyədə mövcud 

olan məhz bu cür çatışmazlıqlar, paradoksallar mətn dilçiliyi kimi sahənin yaranmasına təkan 

verdi (2). Mətn dilçiliyi 20-ci əsrin 70-ci illərində təşəkkül tapmışdır. Son dövrlərdə mətn dil-

çiliyində aparılan tədqiqatlar bir daha göstərir ki, bu sahə cavan tədqiqat sahəsi olmasına bax-

mayaraq, əslində öz inkişafı ilə dilçiliyin digər sahələrindəki bir çox qaranlıq  məsələlərin həl-

linə də işığını sala bilir. Mətn dilçiliyinin obyekti mətndir. Mətn termini altında möhkəm da-

xili struktur əlaqələri olan müxtəlif hadisələrin birliyini nəzərdə tutmaq lazımdır (1, s.179). 

Mətn müəyyən cümlələr toplusundan ibarətdir. N. Enkvist mətnə ən ümumidən ən xüsusiyə  

dörd tərif vermişdir ki, bu da mətnə dörd cür yanaşmanı formalaşdırır: mətn mənalı simvollar 

ardıcıllığıdır; mətn simvolların mənalı ardıcıllığıdır; mətn canlı dildə mənalı simvolların ardı-

cıllığıdır; mətn canlı dildə simvolların mənalı ardıcıllığıdır (3). Beləliklə, mətn dilçiliyin xü-

susi sahəsi kimi təkamülü kiçik də olsa, yenə də maraqlı ideyalarla, faktlarla zəngin bir tarixə 

malikdir. 40-ci illərin sonundan mətnin morfoloji, fonetik və başqa istiqamətlərdən aparılan 

tədqiqatlardan başlayaraq mətn yavaş-yavaş spesifik struktur-semantik birlik kimi bilavasitə 

tədqiq obyektinə çevrilir. Və belə bir tədqiqatı rus dilçiliyində И.С. Поспелов, И.Ф. Вардул, 

Г. Солганик, Т.М. Николайева, О.И. Москальская, И. Гальперин və başqaları aparır (1, 

s.185). Professor İ.R. Qalperin mətnə bu cür tərif verir: “Mətn- bitkinliyə malik, yazılı sənəd 

şəklində ifadə olunan, bu sənədin tipinə uyğun olaraq ədəbi sürətdə işlənmiş müəyyən başlıq 

və xüsusi vahidlər cərgəsindən ibarət müxtəlif tipli leksik, qrammatik, məntiqi əlaqələrlə bir-

ləşən müəyyən məqsədyönümü olan və praqmatik mexanizmə malik nitq prosesinin məhsulu-

dur” (4, s.18). Mətn dilçiliyi ötən əsrin 60-70-ci illərindən geniş inkişafa başlasa da, onun bir 

çox problemləri hələ də həll olunmamış qalır. Bunlardan biri də “Mətn dilçiliyi kateqoriyala-

rı” məsələsidir. Mətnin kateqoriyalarının aşkarlanması, təsnifi və təsviri  mətn dilçiliyində 

başlıca məsələlərdən biridir. Son dövrlərdə mətn kateqoriyalarına bir çox əsərlər həsr edilmiş-

dir. Fikrimizcə, onlardan ən dəyərlisi İ.R. Qalperinin “Mətn dilçilik tədqiqatının obyekti ki-

mi” əsəridir. Bu sahədə X. Vaynrix, R. Xarveq, T.N. Nikolayeva, Z.Y. Turayevanın və başqa 

alimlərin əsərləri də diqqətəlayiqdir. Mətn kateqoriyaları mətnin əsasını təşkil edir. Mətn dil-

çiliyində bu problem daha çox araşdırılır, funksional, kommunikativ, sistematik kateqoriyalar 

ayrı-ayrılıqda öyrənilir. Mətn kimi mətn kateqoriyaları da linqvistlər tərəfindən birmənalı qar-

şılanmamışdır. Mətn kateqoriyaları haqqında bir neçə alimin fikrinə nəzər salaq. Müasir mətn 

dilçiliyində O. Selivanova bu termini mətn diskursiv kateqoriya termini ilə əvəz edir.  O. Seli-
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vanova bu kateqoriyaları fərqləndirir: Coherence (bağlılıq, əlaqə); Discreteness (diskretlilik); 

İnformativity (informativlik); Cohesion (birləşmə); Continuum (davamlılıq); Referentiality 

(referentlik); Anthropocentricity (antroposentriklik); İnteractivity (interaktivlik) 

İntersemiocity (5). Z.Y. Turayeva isə mətn kateqoriyalarını struktur və kontekstual hissələrə 

bölür. Turayevaya görə struktur mətn kateqoriyalarına koheziya (cohesion), inteqrasiya 

(integration), durğunluq (stagnation), kontekstual mətn kateqoriyalarına  müəllif obrazı 

(image of the author), yer, məkan (space) və kontekst (context) daxildir (6).  A.F. Papina qeyd 

edir ki, mətn və onun kateqoriyalarını daha dərindən başa düşmək üçün mətndə predikativliyi 

ön plana çəkmək lazımdır. Predikativliyi ilk növbədə mürəkkəb məntiqi-sintaktik kateqoriya 

kimi anlamaq lazımdır (7, s.257). İ.R. Qalperinə görə isə danışıq prosesində fikrin heç də pre-

dikativ ilə ifadə olunması vacib deyil, burada nominativ ifadələr də ola bilər (4, s.20). Bir çox 

alimlər tərəfindən mətndaxili əlaqəlilik müxtəlif adlarla adlandırılmışdır. Məsələn,         

M.A.K. Hallidey və R. Həsən “Cohesion in English” əsərində mətndaxili əlaqəliliyi “kohezi-

ya” adlandırmışlar (8). Onlar koheziyanı cümlələri əlaqələndirən vasitə adlandırırlar. İ.R. Qal-

perin isə mətnin yaranmasında iştirak edən faktorlara formal-qrammatik əlaqə vasitələrini, 

bağlayıcıları, təkrarları və s. aid etmişdir (4). Mətndaxili əlaqəlilik haqqında fikir müxtəlifliyi 

hələ də müşahidə olunmaqdadır. Mətnin yaranmasında ilk növbədə formal əlaqə vasitələrinin 

rolu danılmazdır. A. Məmmədov  onları aşağıdakı kimi qruplaşdırır:  

1) Fonetik təkrarlar (alliterasiya, assonans və s. kimi bədii üslublar); 

2) Morfoloji təkrarlar (cins, zaman, hal kateqoriyası əlamətlərinin təkrarı); 

3) Leksik təkrarlar (sözlərin tam, natamam, yəni müxtəlif qrammatik formalarda olan 

təkrarı və sıfır təkrar); 

4) Sintaktik təkrarlar (söz sırasının tam və natamam təkrarı, xiazm və s.); 

5) Leksik–qrammatik vasitələr (bağlayıcılar, sözönülər, determinantlar və s.); 

6) Deyktik elementlər (əvəzliyin müxtəlif növləri, artikllar və s.) (9, s.26). 

Mətn kateqoriyalarının ən geniş yayılmış təsnifatı isə İ.R. Qalperin tərəfindən irəli sü-

rülmüşdür. Belə ki, İ.R. Qalperin «Текст как обьект лингивистического исследования» 

əsərində zəncirlənmə, informativlik, retrospektivlik və s. kateqoriyaların adlarını çəkir. Bu ka-

teqoriyalar təhlilə və tədqiqata cəlb edilir. İ.R. Qalperin mətn kateqoriyalarını semantik və 

struktur olmaqla iki  hissəyə bölür. Semantik mətn kateqoriyalarına informativlik 

(informativity), ehtimal (presupposition), praqmatika (pragmatics), struktur mətn kateqoriya-

larına isə inteqrasiya (integration), davamlılıq (continuum), keçmişi anma (retrospection) da-

xildir. Əlbəttə ki, bu kateqoriyalar arasında qəti sərhəd qoymaq olmaz. Formal struktur kate-

qoriyalar özlərində semantik xarakteristikanı birləşdirir, semantik kateqoriyalar da öz növbə-

sində struktur şəkildə ifadə olunurlar (4). İ.R. Qalperin qeyd edir ki, mətni tədqiq edərkən gö-

rürük ki, onun ayrı-ayrı hissələri bir-birindən aralı yerləşsələr də, bu və ya digər dərəcədə 

əlaqəli olurlar. Mətndə bu əlaqə vasitələrini göstərmək üçün “koheziya” terminindən istifadə 

olunur. Koheziya xüsusi bir əlaqə növü olub, ayrı-ayrı hissələrin məntiqi ardıcıllığını göstərir 

(4, s.73). İ.R. Qalperin koheziyanı bir sıra xüsusiyyətlərinə görə məntiqi, assosiativ, ritmik, 

üslubi və s. növlərə ayırır (4, s.78). Qalperin həmçinin bildirir ki, koheziyanın mühüm forma-

larından biri də sadalanma formasında reallaşır: birinci, ikinci, qrafik vasitələrlə a), b), yaxud 

da rəqəmlərlə 1), 2), 3) və s. (4, s.80). Mətndaxili əlaqələr mətn dilçiliyi üçün çox böyük 

önəm kəsb edir. Lakin müasir dilçilikdə mətn əlaqəliliyindən danışarkən formal-qrammatik 

əlaqə vasitələrinin işlənməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Mətndaxili əlaqə formalarını təsvir et-

mək üçün koheziya terminindən istifadə edilir. Mətn yaranmasında ən çox iştirak edən kate-

qoriyalar koheziya və koherensiyadı. Koheziya və koherensiya mətn və diskursda fikirlərin 

məntiqi ardıcıllığı və düzümüdür. Bu kateqoriyalar diskurs analizində və mətn linqvistikasın-

da istifadə olunaraq yazılı mətnin xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Koheziya ilk dəfə mole-

kulyar fizikada yaradılmışdır. Koheziya kateqoriya kimi məhz mətn üçün xarakterikdir. Kohe-

ziya haqqında bir çox dilçilər öz fikirlərini söyləmişlər. Məhz bu fikirlərin əksəriyyətində ko-
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heziyaya mətnin formalaşmasında iştirak edən vacib amil kimi baxılır. “Koheziya bir kateqo-

riya kimi ən çox da məna elementlərinin şərhi zamanı özünü göstərir. Bu halda mətndə olan 

hər hansı bir ifadəni şərh etmək üçün onu digər ifadələrlə əlaqələndirmək məcburiyyəti mey-

dana çıxır” (10, s.10). Koheziyanın müxtəlif ifadə vasitələri vardır. Koheziv vasitələri ekspli-

sit və implisit olmaqla iki hissəyə bölmək olar. Eksplisit vasitələr leksik təkrarlarla ifadə olu-

nur. İmplisit isə əsasən məzmun (kontekst) üzərində qurulur. Koheziya və koherensiya arasın-

da bir sıra fərqlər vardır. Əsas fərq isə aşağıdakıdır: Koherensiya bütöv bir mətnin strukturu 

ilə məşğul olur, koheziya isə cümlələrin məntiqi ardıcıllığıdır.  Koheziyanın iki ifadə vasitəsi-

ni qeyd etmək olar:  a) qrammatik koheziv vasitələr; b) leksik koheziv vasitələr. Beləliklə, 

əgər mətn koherentdirsə, deməli  mətndəki cümlələr məntiqi ardıcıllığa malikdir və bütün 

bunlar mətni oxucu üçün daha oxunaqlı və anlaşılan edir.  M.A.K. Hallidey və R. Həsən ko-

heziv vasitələri sistemləşdirən ilk tədqiqatçılar olmuşlar. Onların koheziya vasitələrinə aid  

“Cohesion in English” adlı əsərləri vardır. Onlar bu əsərdə koheziyanı iki qrupa bölürlər:       

1) qrammatik koheziya (əvəzliklər, bağlayıcılar, artikllar və s.) və 2) leksik koheziya (təkrar-

lar, sinonimlər və s.). Hallidey və Həsən koheziv vasitələri əsasən belə qruplaşdırırlar: refe-

rens, ellipsis, əvəzetmə, bağlayıcı, leksik koheziya (8). M.A.K. Hallidey (1985) isə İngilis di-

lində koheziya yaratmanın dörd yolunu göstərmişdir: 1) istinad vasitəsilə (by reference)- 

exophoric, endophoric, homophoric; 2) ellipsis vasitəsilə (cf substitution); 3) bağlayıcılar va-

sitəsilə (elaboration, extension, enhancement); 4) leksik vasitələrlə (repetition, synonymy, 

collocation) (11). Ernest Heminqveyin “Qoca və Dəniz” əsərindən götürülən kiçik bir parçada 

koheziv vasitələri təqdim edirik.  

“In the dark the old man could feel the morning coming and as he rowed he heard the 

trembling sound as flying fish left the water and the hissing that their stiff set wings made as 

they soared away in the darkness.” (12). Fraqmentdə işlənən əsas koheziv vasitə “the” artiklı-

dır. Kiçik parçada işlənən “and” və “that” bağlayıcıları da diqqətimizi çəkir ki, bunlar da cüm-

lələr arasında əlaqə yaradır. Sonra bu fraqmentdə  şəxs əvəzlikləri “he” və “they” və yiyəlik 

əvəzliyi “their”-in də işlənməsini görürük. “He” əvəzliyi bir neçə yerdə işlənərək təkrarlıq ya-

radır ki, bu da leksik koheziyadır. Növbəti misalı “The Guardian” qəzetindən “Republicans 

accused of concocting email scandal against Mueller” adlı məqalədən təqdim edirik. “Some 

reports suggest Donald Trump is considering firing Mueller, whom he appointed as special 

counsel to oversee the FBI and justice department investigation of contacts between the 

Russian government and Trump’s election campaign”. (Warren Murray. The Guardian. 

“Republicans accused of concocting email scandal against Mueller”. December 17, 2017). Biz 

müşahidə edirik ki, qısa məqalədə şəxs əvəzliyi “he”, cümlələri bir-birilə əlaqələndirən “and” 

bağlayıcısı, “the” müəyyən artiklı istifadə edilmişdir.  Bunların hər üçü koheziyanın qramma-

tik vasitələrinə aiddir. Təhlillər göstərdi ki, qısa fraqmentlərdə koheziyanın leksik və qramma-

tik vasitələri daha çox istifadə olunmuşdur. Beləliklə, məqalədə mətn kateqoriyaları haqqında 

məlumat verilmişdir. Mətn kateqoriyaları arasında ən geniş yayılmış kateqoriya koheziya ka-

teqoriyasıdır. Koheziyanın bir sıra ifadə vasitələri vardır. Ancaq təhlillərdən də gördüyümüz 

kimi, ən çox işlənən koheziv vasitələr artikl və əvəzliklərdir.  
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   Г.Рахманова                                                                                       

Текстовые категории 

Резюме 

 

Исследование текстовых категорий является одной из актуальных проблем в лингвистике 

текста. Классификация и описание текстовых категорий имеют большое значение в лингвисти-

ке текста. Один из них- когезия. Были указаны разные виды когезии (имплицитный, эксплицит-

ный). Особое внимание было уделено изучению грамматических и лексических средств коге-

зии. В ходе анализа примеров мы пришли к выводу, что определенный артикль и мечные и ука-

зательные местоимения чаще всего используются среди основных средств когезии. 

 

G.Rahmanova 

Text categories 

Summary 

 

The study of text categories are one of the actual issues in text linguistics. The classification and 

the description of text categories have great importance in text linguistics. One of them is cohesion. 

There are a number of different types of cohesion (implicit, explicit). Special attention has been paid 

to the study of grammatical and lexical types of cohesion. During the analysis of the examples we 

observed that, definite articles and personal and demonstrative pronouns are most commonly used  

among the means of cohesion.  
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İNGİLİSDİLLİ REKLAM DİSKURSUNUN SPESİFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
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Ümumbəşər mədəniyyətinin bir hissəsi kimi özünün daxili qanunlarına uyğun inkişaf 

edən reklam ünsiyyətin bir növü olub məhsulun keyfiyyətini təlabatçının dilinə tərcümə etmə-

yə xidmət edir. Reklam informasiyasının auditoriyaya estetik təsir bağışlaması onun manipul-

yativ funksiyasını yerini yetirir. Müasir dövrdə reklam mətni dil mənzərəsinin öyrənilməsi ba-

xımından ən maraqlı mənbələrdən biridir. Dünya dilçiliyində reklama həsr olunmuş xüsusi 

linqvistik tədqiqatların sayı artmaqdadır. Reklam diskursu dilçiliyin müxtəlif istiqamətləri – 

üslubiyyat, semantika, psixolinqvistika və koqnitiv-linqvistika, praqmalinqvistika və s. baxı-

mından təhlil edilir. Digər tərəfdən, reklam mətni psixoloqların, sosioloqların, politoloqların 

və digər elm sahələrində işləyən tədqiqatçıların diqqətini cəlb edir.  

Müasir mediadiskursun funksional-üslubi rəngarəngliyinin öyrənilməsinə yeni yanaş-

maların tətbiqi məsələsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. Reklam mətninin ümumi spesifikası, infor-

masiya strukturu, diskursiv məkanı, onun koqnitiv, praqmatik və kommunikativ aspektləri, 

orada frazeologizmlərdən istifadə qanunauyğunluqları və s. məsələlər bir çox tədqiqatların ob-

yekti olmuşdur.  

İngilisdilli reklamın sistemli öyrənilməsinə XX əsrin 60-cı illərində başlanmışdır (6). 

Mediadiskursun bir növü kimi reklamın kommunikativ, praqmatik və eləcə də, dil və üslub 

xüsusiyyətlərinin ayrılıqda deyil, müəyyən sosiomədəni və ideoloji əlamətlərlə səciyyələnən 

mediadiskurs çərçivəsində öyrənilməsinə imkan verən məlumat-yayım və yaxud publisistik 

üslub konsepsiyası belə yanaşmaların əsasını təşkil edir. Reklam diskursu sosial tənzimlənmə, 

dəyər orientasiyası və müvafiq həyat tərzinin vasitəsidir (2, s.21). 

Reklam diskursunun təhlili onların yeni leksik dəyişikliyə meylli, xüsusi yazılış və deyi-

liş tərzi olan mətnlər kimi xarakterizə olunmasını qeyd etməyə imkan verir. Bu xüsusiyyətlər 

bir tərəfdən məhsulun tərifi ilə əlaqədar psixoloji-emosional vəziyyət, digər tərəfdən isə, on-

larda xeyli yeni sözlərin işlənməsi ilə izah olunur. Reklamlar istehsalçı ilə alıcı arasında kom-

munikativ funksiya yaradan dil vasitəsidir.  

“Reklam” sözü latın mənşəli “reclamare” felindəndir, “qışqırıb çağırmaq, haylamaq” 

mənasını ifadə edir. Reklam qeyri-güc vasitələrinin bilavasitə köməyi ilə həyata keçirilən 

məqsədyönlü fəaliyyət növüdür. Reklamın əsasını dəqiq müəyyənləşdirilmiş məqsəd təşkil 

edir. Elm və texnologiyanın inkişafı və tərəqqisi ilə əlaqədar olaraq reklam mətninin tərkibin-

dəki leksemlər yeniləşir və zənginləşir, zaman keçdikcə isə onlar ümumişləklik qazanır. Rek-

lamlar müasir qloballaşma dövründə ingilis dilinin geniş tətbiq edildiyi sahələrdən biridir. 

Müasir dövrdə dünya dillərinin çoxu ingilis dilinin təsirinə məruz qaldığından bu proses rek-

lamlardan da yan keçmir. Reklamlar təsir funksiyası kimi mühüm dil funksiyası yerinə yetirən 

publisistik üslubun xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Reklamlarda məlumatlandırma və təsir 

cəhdinin paralelliyi onların praqmatik imkanlarının əhəmiyyətini vurğulayır. Reklam diskur-

sunun real praqmatik xüsusiyyətləri dil vasitələrindən, mətnin qrafik strukturundan, janrdan, 
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kütləvi informasiya vasitəsinin növündən, həmçinin hər zaman dəyişən ekstralinqvistik 

situasiyadan da asılıdır.  

İ.Hüseynovanın fikrincə, hazırda reklam mətninin öyrənilməsində ən aktual istiqa-

mətlərdən biri qəbulediciyə təsir mexanizmlərinin öyrənilməsidir, çünki, məlum olduğu kimi, 

kommersiya reklamının məqsədi – qəbuledicini müəyyən fəaliyyətə, konkret olaraq, məhsul 

və yaxud xidmətləri almağa sövq etməkdir (3, s.23).  

Hər hansı bir reklam mətni dörd əsas hissədən ibrarətdir – sloqan, təhrik, informasiya blo-

ku və arayış səciyyəli məlumat (1, s.254). Reklam mətninin bütün bu hissələri bir-birilə bir fikir 

ətrafında əlaqə yaradır. İngilisdilli reklam mətnində əhəmiyyətli rol oynayan başlıq ifadə olunan 

fikrin lakonikliyinin göstəricisidir. Ümumiyyətlə isə, başlıq reklam mətninin strukturunun 

mütləq komponenti kimi dəyərləndirilir. Reklam başlığı janrdan asılı olmayaraq, birbaşa 

müraciətə və hər hansı bir üslubi laya aid leksikadan, dilin ifadəli vasitələrindən, üslubi 

priyomlardan məhdudiyyətsiz istifadəyə qədər çox rəngarəng struktur ilə səciyyələnir. Məsələn: 

National Savings and Investments Premium Bonds 

Every Month A Chance To Win A Million, And A Million Chances To Win.  

Bu reklam başlığında “A Chance To Win A Million, And A Million Chances To Win” 

xiazmı kimi üslubi priyom, chance, win, million sözlərinin təkrarı isə onun məna və struktur 

rəngarəngliyini qeyd etməyə imkan verir. 

“Sloqan” anlayışının beynəlxalq reklam praktikasında ənənəvi şərhi bundan ibarətdir - 

əsas reklam təklifini qısa şəkildə ifadə edən və reklam kompaniyası çərşivəsində bütün 

xəbərlərə daxil olan reklam söyləmi. Sloqanlar reklamın əsas elementlərindən biri hesab 

olunur. Məsələn: Financial Times “Without fear and without favour”  

Sloqan digər reklam olunan məhsullardan ayrı şəkildə mövcud ola bilən və reklam kom-

panyasının yığcam məzmununu ehtiva edən qısa, müstəqil reklam xəbəri hesab edilir (1, s.254).  

Reklamın məcburi sabit elementlərindən biri olan informasiya blokunda təhriki qeyd et-

mək olar. Təhrik mahiyyət etibarilə xitablar və sloqan ilə əsas məzmun arasında əlaqə yaradır. 

Xitab sloqanın əsas mənasını şərh edən və genişləndirən kiçik mətn formalaşdırır. Reklam 

mətninin superstrukturunun yekun hissəsi praqmatik məqsədə xidmət edən arayış səciyyəli 

məlimatdan (ünvan, əlaqə vasitələri, şərait və s.) ibarətdir. Bu cür məlumat sanki, qəbuledici-

nin müsbət reaksiyasını, reklam informasiyasına cavabını və nəhayət, “istək” və “hərəkətə” 

keçməyini proqramlaşdırır (4, s.270). 

Məsələn, Advanced Management Program 

Evolve from Manager to Top Executive 

Desined for experienced managers with a clear international vision who are preparing 

themselves to make the transition to general management or broader responsibilities. 

July 1st – 23rd – Madrid Spain 

If you wish to receive personalized advice on how impact your career and to lead your 

company to success, please contact: Topmanagement@ie.edu 

    (Financial Times, January 19, 2015) 

Reklam mətni kifayət qədər fərqlənsə də, digər üslub və janrlarla müqayisədə, bir qayda 

olaraq qısadır. Qısalıq və izafilik reklam mətnin səciyyəvi cəhəti hesab olunur. Reklam 

mətnində əsas məsələ az sözlə daha çox informasiyanın çatdırılmasıdır. Reklam diqqəti cəlb 

etməli, gərəkli olan, sifariş edilən mövzu ilə əlaqədar zəruri informasiyanı çatdırmalıdır. 

Konkret və yığcam olmalı, inam hissi aşılamalıdır (5, s.30).  

Mediadiskursun xüsusi bir növü kimi ingilisdilli reklam diskursunun spesifik leksik, 

qrammatik və üslubi konstruksiyası vardır. İngilisdilli reklam diskursunun leksik tərkibi, 

qrammatik quruluşu və səciyyəvi dil xüsusiyyətləri, kompozisiyası qarşıya qoyulmuş məqsəd-

dən asılı olaraq asanlıqla dəyişdirilə bilər. İngilisdilli reklam mətninin spesifik xüsusiyyətlə-

rindən biri mürəkkəb sözlərin (top-quality, economy-size, chocolate-flavored, feather-light, 

longer-lasting) sifət (təyinedici) funksiyasında işlədilməsinin ümumi hal almasıdır. Məsələn,  
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Russian №1 Premium, top-quality Vodka (Russian Standard Vodka). 

The Best a Man can Get (Gillette). 

Toshiba. Leading Innovation (Toshiba). 

İngilisdilli reklam mətnlərində məqsəd və reklamların təbiəti ilə əlaqədar sifətlər (new, 

good (better, best), free, fresh, delicious, full, sure, clean, wonderful, special) və fellər (make, 

get, give, have, see, buy, come, go, know, keep, look, need, love, use, feel) ən çox istifadə olu-

nan leksik-qrammatik söz qruplarıdır. Reklam mətnlərində neologizmlər (məs. Beans Meanz, 

Heinz), ismi birləşmələr, qısa cümlələr, sintaktik və semantik ikimənalıq, aldadıcı sözlər 

(Brown’s Boots Are Better), imperative cümlələr (Go Beyond Your Ideas, Expand Your 

Expertise), evfemizmlər (Clean Round the Bend), sadə, danışıq dilinə xas cümlələrdən istifa-

də, sadə sözlər (the new four wheel servo-assisted disc brakes), təkrar (istahsalçının adı, şüar 

və çağırışların yaddaqalan və cəlbedici olması üçün), alliterasiya (the best four by four by far), 

nəzm ( mean machine, the cleanest clean it’s ever been), qafiyə (drinka pinta milka day), sin-

taktik parallel (stay dry, stay happy), bənzətmə, (fresh as a mountain stream), müsbət keyfiy-

yətlərin təbliğində cəlbedici vasitələr hesab olunur. Reklamlar əsasən müsbət keyfiyyətləri 

vurğulamaq üçün işlədildiyindən, burada mənfi mənalı sözlərə məhdudiyyət qoyulur. Reklam 

mətnlərini qrammatik baxımdan təhlil etdikdə orada indiki zamanın daha çox işləndiyi qə-

naətinə gəlmək olar. Məsələn, Do you want your people to be the very best at what they do? 

Talk to us about how we can help. 

İngilisdilli reklam mətnlərində hiberbola daha çox işlədilir. Məsələn, The Essence of 

Britain başlığı ilə verilmiş reklam mətnində oxuyuruq: 

British chic, Swiss excellence: Breitling for Bentley combines the best of both worlds. 

Style and performance. Luxury and accomplishment. Class and audacity. Power and 

refinement, the highest benchmark in terms of precision and reliability.  

 (Financial Times, January 19, 2015) 

Məlumdur ki, bugünki reklamlarda mənfi pərdələnmiş müsbətin fonunda istehlakçıya 

təqdim olunur və bu da qarşı tərəfə psixi təsir göstərmək niyyətindən xəbər verir. Təcrübə 

göstərir ki, reklamlar kommersiya ideyası yerinə yetirməklə yanaşı, sosial-iqtisadi problemlə-

rin yaratdığı dramatik vəziyyətləri də əks etdirir.  
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 Л.М.Рустамова 

Особенности английского рекламного дискурса 

Резюме 

 

В данной статье рассматривается язык рекламы. Выбор языка для передачи конкретной 

информации с целью оказания влияния на потребителя крайне важен. В рекламах учитывается 

эмоциональная сила слова. Язык рекламы обычно позитивный и подчеркивает почему один 

продукт выделяется на фоне другого. Язык рекламы не всегда может быть “правильным” язы-
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ком в общепринятом понимании. Это массовый процесс убеждения, спонсируемый производи-

телем, торговцем или дилером, для которого делается реклама. Наиболее общепринятными в 

рекламах являются гиперболы, неологизмы, именные фразы, короткие предложения, двусмыс-

ленность, повелительные предложения, избежание негативных предложений, простой и разго-

ворный язык, настоящее время, простая лексика, повтор, аллитерация, синтактический паралле-

лизм. 

  

 L.M.Rustamova 

The specific features of the English advertising discourse 

Summary 

 

The article analyses the language used in advertisements. The choice of language to convey 

specific messages with the intention of influencing people is vitally important. The emotive power of 

the words is considered in the advertisements. The language of advertising is normally positive and 

emphasizes why one product stands out in comparison with another. Advertising language may not 

always be “correct “language in the normal sense. It is done using various media types, with different 

techniques and methods most suited. Advertising is the art of influencing human action and awakening 

of a desire to possess products and services. It is a mass persuasion activity duly sponsored by the 

manufacturer, retailer, or dealer for whom the advertising is done. Hyperbole, neologisms, long noun 

phrases, short sentences, ambiguity, imperatives, avoidance of negatives, simple and colloquial 

language, present tense, simple vocabulary, repetition, alliteration, syntactic parallelism are most 

common in adverts. 
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İNGİLİS DİLİ SLENQLƏRİN QEYRİ-RƏSMİ ÜNSİYYƏTDƏ  

İSTİFADƏ EDİLMƏSİ KOQNİTİV ASPEKTLƏRDƏ 

 
Açar sözlər: slenq, kommunikasiya, koqnitiv, aspekt, standart sözlər 

Ключевые слова: сленг, коммуникация, когнитивный, аспект, стандартные слова 

Key words: slang, communication, cognitive, aspect, standard words 

 

Gündəlik həyatda bəşər övladı üçün kommunikasiya olduqca çox vacib məsələlərdəndir. 

Təbii olaraq danışan və dinləyən arasında informasiya mübadiləsinin informasiya ötürən və 

qəbul edən arasındakı fəaliyyətin təcəssümüdür. Kommunikasiya şərti və qeyri-şərti siqnallar, 

qabaqcadan nəzərdə tutulmuş və yaxud nəzərdə tutulmamış, linqvistik və qeyri-linqvistik ola 

bilər. Faktik olaraq insanlar hər gün bir-birilə kommunikasiya yarada bilir, bu bəzən üzbəüz, 

telefonla və yaxud mesaj göndərməklə (e-mail, sms və s.) baş verir.  

Müasir dövrdə kommunikasiya yaratmaq olduqca asanlaşıb, çünki insanlar ailələri və 

yaxud dostları ilə hətta çox uzaq məsafədən mesajlar, telefon bağlantıları, eləcə də video bağ-

lantılarla əlaqə yaradıb, ünsiyyət qurmaq iqtidarındadırlar. Bu kommunikasiya üsulları çox 

asanlıqla kameralı telefon və yaxud kompüterlə həyata keçirilə bilir. Bütün bunlarla yanaşı 

elm-texnikanın inkişafının bu mərhələsində insanları həmçinin, “smartfon” və “facebook”-dan 

təcrid olunmuş vəziyyətdə təsəvvür etmək mümkün deyildir. Əlbəttə, bəzən belə kommunika-

siya heç də effektiv olmur, çünki insanların bir-biri ilə birbaşa əlaqə yaradaraq ünsiyyətdə ol-

ması, onların daha güclü bağlarla bağlanmasına səbəb olur, əks halda insanlar passivləşir.  

Kommunikasiyanın ən vacib hissəsini dil təşkil edir. İnsanlar dil aləmində yaşayır. 

N.Xomski insan övladının dilini öyrədərkən “insanın vacibliyi” yanaşmasına xüsusi diqqət 

yetirmənin əhəmiyyətini xüsusi qeyd edir, ona görə ki, fərqli alət hissləri, ideyaları və fikirləri 

məhz kommunikasiya zamanı ötürə bilir. Hər hansı bir doğulan uşaq irqindən, cinsindən, 

məkanından asılı olmayaraq hər hansı bir dili öyrənə bilər. Təbii olaraq dillər arasında olan 

fərq hesab edirik bioloji səbəbdən ola bilməz. Məhz bu səbəbdən dövrümüzdə bir çox uşaqlar 

özlərinin ana dilləri ilə yanaşı başqa dilləri də məktəbdə və yaxud hansısa kurslarda 

öyrənirlər, əlbəttə valideynlərinin dəstəyi ilə gələcəkdə asanlıqla həmin dilin hesabına özünə 

karyera qura bilər və fəaliyyət üçün iş yeri tapa bilərlər.  

Kommunikasiyada dil əsas elementdir. İnsanların dildən istifadə etməsi biri digərindən 

fərqlənir. Ünsiyyət zamanı danışandan böyük olan adamla olan ünsiyyət cavan adamla olan 

ünsiyyətdən fərqlənir, yəni özündən böyüklə ünsiyyət qurarkən danışan öz nitqini daha çox 

nəzakətli aparır, nəzakətli söz və ibarələr, ədəbi dil normalarına uyğun qurur.  

Kommunikasiya zamanı insanların nitqi yalnız onların etnik aspektlərini, yaşını, cinsini, 

mənşəyini deyil, həmçinin dilin istifadə olunduğu kontekstləri də özündə əks etdirir. Eləcə də, 

insanların danışıq tərzində, ünsiyyətdə kontekstin formallığı ilə yanaşı, həmin qrup adamların 

ictimai rolu da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Dil bir çox hallarda tamamilə təbii olaraq sosial qruplar arasında da fərqlənir, burada hər 

bir situasiyadan-situasiyaya, məkandan-məkana kommunikasiyanın variantları, başqa sözlə 

fərqli ifadə vasitələrinin işlədilməsinin şahidi oluruq. Variantları müşahidə edərkən görürük 

ki, heç də hər bir danışan, ünsiyyətdə olan adam eyni üsulla danışmır, fikrini ifadə etmir. Dil 

variantları onu göstərir ki, danışanlar başqa qrup insanlardan müxtəlifliyi ilə seçilir (yəni nit-

qin həm ifadə vasitəsinə görə, tərzinə görə və s.).  
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Akmajiana (2, s.300) görə bir neçə nümunələr vardır ki, dil variantlarıdır və dilçilərin 

həmişə böyük marağına səbəb olmuşdur. Bunlar sırasında jarqon, slenq və taboo sözlərini 

görmək olar.  

Baxmayaraq, bu qrup sözlərə aid olan slenq sözlər tədris olunmasa da, onların bəziləri 

müəyyən mərhələdən sonra hətta ədəbi dilə də daxil olur, dilin lüğətində özünə yer tapır.  

Müasir dövrümüzdə slenq sözlərin populyarlığı onu tədqiq etmək üçün maraq kəsb edir. 

Bizim tədqiqatımızın da məqsədi gənclər, tələbələr arasında işlədilən sözlər, eləcə də kütləvi 

informasiya vasitələrində yeri gəldikcə həmin slanqların istifadə olunmasını üzə çıxarmaq və 

səbəbini öyrənməkdən ibarətdir.  

İngilis dilində slenq sözlər elə qrup sözlərdir ki, onu hər kəs tanıya bilər, lakin fərqlən-

dirə bilməz.  

Müasir dövrümüzdə cavanlar arasında işlədilən slenq sözlər demək olar ki, az qala dil 

öyrənənlər arasında xüsusi fənnə çevrilmək ərəfəsindədir. Onlar özündə külli miqdarda feno-

mal linqvistik sözyaratma qabiliyyətindədir. Cavanların müasir dövrdə yaratdığı slenq sözlər 

özünün geniş yayılmasına və populyarlığına görə müxtəlif həyat fəaliyyəti sahəsində insanları 

təəccübləndirir.  

Birinci növbədə onu vurğulamaq istərdik ki, Oksford lüğətinə görə slang – very 

informal words and expressions that are very common in spoken language, especially used by 

a particular group of people, for example children, criminds soldiers etc. (6, s. 1209).  

Fingan (4, s. 123) qeyd etmişdir ki, slenq xüsusilə cavanlar (teenagers) və tələbələr 

arasında ümumi şəkildə – daha çox populyardır. Bu məsələ ilə bağlı Akmajianın fikirləri daha 

çox, fikrimizcə məntiqidir. Müəllif fikirlərə əlavə edir ki, slenqin bəzi nəzərəçarpan xüsusiy-

yəti vardır, birincisi slenq dilin istifadəsində informal üslubdur, ikincisi slenq populyar musiqi 

və paltar modasında olduğu kimi çox tez-tez dəyişir, üçüncüsü isə slenqin spesifik əhatə 

dairəsi xüsusilə sosial qruplar məsələn cavanların (yeniyetmələrin), kriminal aləminin, eləcə 

də narkotik aləmi və sairəyə aid ola bilər.  

Təbii olaraq slenqlər jarqonlarla müqayisədə fərqlidir, baxmayaraq ki, Azərbaycan 

dilində hamısı jarqon adlanır. Ancaq ingilis dilində olan slenq və jarqonun fərqi vardır. Biz 

onu belə şərh edə bilərdik. Slenq danışanın münasibətini, fikrini bildirmək üçün işlədildiyi 

halda, jarqon danışan tərəfindən, adresant tərəfindən işlədilir, məsələn iki mühəndis SOCAR-

ın fəaliyyəti barəsində söhbət edərkən.  

Müxtəlif zaman kəsiyində müxtəlif müəlliflər slenqi fərqli dəyərləndirmişlər. Məsələn, 

Antruşina (7, s. 205) hesab edir ki, slenq başqa bir şey deyil, metaforun müxtəlifliyi, məhz 

leksik-semantik vahiddir, istehzalı və fiqural konnotasiya ilə doldurulub “all sleng is 

metaphor”, A.İ.Smirnitski (10, s. 260) isə “slenqi lüğət tərkibinin – leksikanın layı-qatı deyil 

– nitq üslubu adlandırır: genetik olaraq slenq yəqin ki, danışıq və yaxud məlum olan nitqin 

müəyyən xüsusi üslubudur”.  

Bütün bu nəzəri fikirlərə söykənərək slenqin tədqiqata cəlb olunmasını xüsusilə koqni-

tiv aspektdə vacib hesab etmişik. Buna görə aşağıda bir neçə qrup slenqin cədvəlini tərtib 

edərək fikirlərimizi əsaslandırmağa çalışacağıq.  

 

Slang words  Meaning - mənası  

savage Ümumi mənada vəhşi, varvar deməkdir, lakin ingilis 

slenqi kimi hadisəni və yaxud adamı, şərt, çətin və s. 

kimi dəyərləndirir  

Walter White is a savage Uolter Uayt sadəcə dəmirdir (sərtdir)  

sause Hərfi mənada sous, sleng kimi hər hansı bir şəxsin özü-

nə inamlı olması, onda hər bir işin uğurlu alınmasıdır. 

Bu onunla əlaqədardır ki, bütün yeməklər sous əlavə 

ediləndə dadlı olur.  
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Her OOTD (outfit of the day) is dope. She’s got sauce. - O bu gün olduqca dəyişmiş 

kimi görünür, o ideal kimidir.  

Bir qədər öncə biz Antruşinaya istinad etmişdik. Doğrudan da, bu kontekstdə işlədilmiş 

sauce slenqi tam metaforlaşmış bir sözdür və izahda qeyd etmişdik ki, həmin sözün ilkin mə-

nasından çıxış edərək semantik komponentini vurğulamışdıq ki, hər hansı bir yeməyə 

“sauce” əlavə etdikdə həmin yemək dadlı olur və bu kontekstdə koqnisiyanın köməyi ilə hə-

min şəxsin out fit of the day - gündəlik geyimi məhz onun ideal görünməsini təmin etmişdir.  

Shout Out (shout-out) – to give smb. a shout-out. - kiməsə özünün minnətdarlığını bil-

dirmək, etiraf etmək, ehtiramını ifadə etmək.  

I want to give a shout-out to my doctor. - Mən öz həkimimə minnətdarlığımı ifadə etmək 

(bildirmək) istəyirəm.  

Sis is the new Bro - biz təbii olaraq sis-in sister sözünün bro-nun brother sözünün ixti-

sarı olduğunu bilirik, həmçinin sis-sister in spirit (ən yaxşı rəfiqələr qrupu) deməkdir.  

Sis, let’s take a group selfie! - Qızlar, gəlin ən yaxşı dostluq qrupu yaradaq!  

Slay - mənası kimisə nə iləsə heyrətləndirmək, slenq kimi kimisə məhv etmək, öldür-

mək, məsələn nüfuzedici, təsiredici nitq ilə, çıxış ilə. Bunlarla yanaşı, slay həmçinin tez-tez 

“to kill” sözü ilə sinonim kimi birbaşa öldürmək mənasında da işlədilir.  

Tahir Salahov’s new album slayed. - Tahir Salahovun yeni albomu hamını heyrətə 

gətirdi.  

Yeah, he totally killed it. - Bəli, o hamını məhv etdi.  

Əlbəttə burada söhbət fiziki məhv etməkdən deyil, koqnisiya vasitəsilə başa düşmək 

olur ki, həmin albom elə bir sənət nümunələrini özündə əks etdirmişdir ki, ona baxan insanları 

heyrətə gətirmişdir, sanki onlar tamam başqa bir əsrarəngiz dünyanı seyr ediblər. Belə nümu-

nəni həmişə sənət əsərləri haqqında demək mümkündür, baxmayaraq, o sözlər slenq kimidir, 

lakin onların konnotasiyası pozitiv məqamlıdır, çünki onların işləndiyi kontekst bizə diqtə 

edir ki, koqnisiya birbaşa kontekstlə məkan və zamanla sıx bağlıdır.  

Sus – to suspect - (şübhələnmək) sözünün qısaldılmış formasıdır və yaxud sus picious 

(şübhəli) sözünün.  

Bu slenq söz hər hansı bir şübhəli adam və yaxud situasiya haqqında işlədilir.  

Why is he sussing her? - O nə üçün ondan şübhələnir?  

TBT (Throwback Thursday) mənası hər cümə axşamı sosial şəbəkələrdə sənin dostların-

la şəkillərin peyda olur?  

Throwback Thursday (cümə axşamı sənin xatirələrinin yada salınması günüdür yoxsa 

retro cümə axşamıdır, çünki Instragram səhifələrində, feysbuk (FB)-da və tvitter (Twitter)-də 

populyar olursan).  

Thursday’s our wedding anniversary! # tbt - Cümə axşamı toyumuzun ildönümüdür! # 

tbt  

Yuxarıda istifadə edərək şərhini verdiyimiz koqnitiv cəhətdən tədqiq etdiyimiz ingilis 

dilində olan slenq sözlər vurğuladığımız kimi hamısı hansısa sözün qısaldılmış formasıdır. 

Hansısa söz birləşməsi ifadə ilə işlədilərkən tamamilə xeyli fərqli semantik çalarlığı kontekst 

daxilində ifadə edə bilib və ötürülən informasiya qəbul edən üçün anlaşıqlıdır. Hər bir halda 

bir daha vurğulamaq istərdik ki, orada həm metaforlaşma, həm də nitq üslubu vardır və hesab 

edirik hansı nöqteyi-nəzərdən slenq sözlərə yanaşmaqdan asılı olmayaraq, slenq sözlərdə həm 

metaforlaşma mövcuddur, həm nitq üslubu. Eləcə də ixtisarlar nəticəsində elə sözlər yaranır 

və bütün hallar da onların koqnitiv-semantik aspekti olmasa heç kəs həmin slenq sözləri nə 

işlədə bilər, nə də onlar başa düşülərdi. Hətta lap kiçik sosial qruplar arasında belə.  

Bütün bunların hamısının mərkəzində isə kontekst, zaman və məkan durur. Niyə biz 

bunların üçünün bir yerdə adlarını çəkirik, çünki hər hansı bir informasiya müəyyən bir mə-

kanda, zaman daxilində, kontekst daxilində formalaşır və həmin informasiyanın ötürülməsi 

eynilə müəyyən məkanda, zaman müddətində kontekst vasitəsilə ötürülür və həmin ardıcıl-
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lıqla məkanda, zamanda, kontekst daxilində qəbul olunur. Bunların formalaşıb ötürülməsi və 

qəbul olunması isə birbaşa koqnitiv semantikanın sahəsidir və son ucda həmin ötürülən infor-

masiyanın koqnitiv aspektidir.  

İkinci bir qrup slenq sözlərə diqqət çəkmək istərdik. Bu hərbi sistemdə rəqəmlərin bir növ 

slenqləşdirilməsi ilə bağlıdır. Onlardan bir neçəsinin mənalarını göstərməyimizi vacib hesab 

edirik. Zero bildiyimiz kimi sıfır deməkdir və zero hour - sıfır saat, lakin orduda zero hour 

sözlərinin bir yerdə işlədilməsi o deməkdir ki, hərəkətin, yəni hərbi əməliyyatın başlanmasının 

dəqiq vaxtı bildirilir.  

The General reported that zero hour is 03
00

. - General məruzə etdiyi əməliyyat saat 3
00

 

başlanacaq.  

Take sözü götürmək, ten sözü 10 deməkdir, lakin hərbçilər iş zamanı, təlim-məşq 

zamanı çox işlətdiyi terminlərdən biri də məhz take ten ifadəsidir, bu da həmin kontekstdə 10 

dəqiqəlik fasilə deməkdir.  

After two hours hard training the major took ten. - İki saatlıq ağır (çətin) məşqdən 

sonra mayor 10 dəqiqəlik fasilə etdi.  

First man, first soldier - birinci adam, birinci əsgər bunlar hərfi tərcümədir, lakin hərb-

çilərin arasında işlədilərkən məkan, zaman və kontekstindən asılı olaraq həmin ifadə ordu və 

dəniz qüvvələri arasında kiçik-serjant anlamını ifadə edir. Burada da koqnitiv aspekt ön plan-

dadır. He is first man, first soldier in our city. - O bizim şəhərdə birinci adam, birinci əsgərdir 

kimi təsəvvür olunacaq. Əvvəla biz ingilis dilinin normativ qrammatikasına əsasən bilirik ki, 

sıra sayları adətən müəyyən artiklla işlədilir, lakin burada heç bir halda həmin artikldan əsər-

əlamət yoxdur. İkincisi, əgər hər hansı bir hərbçi bir nəfər haqqında He is first man, first 

soldier cümləsini işlədirsə, deməli həmin şəxsin kiçik serjant olmasını vurğulamaq istəyir.  

Üçüncü qrup ingilis slenqlərindən bəhs edərkən gənclərin dilində işlədilən slenqlər ilk 

növbədə hesab edirik ki, daha maraqlı olar.  

That was the best movie I’ve ever seen. - Bu mənim həyatımda gördüyüm ən yaxşı 

filmdir.  

Hundo P. Bro - Yüz faiz qardaşım.  

Burada işlədilmiş Hundo P (100% və yaxud One hundred person) deməkdir olduqca əla 

bir ifadədir (İfadə vasitəsidir, insan özü-özlüyündə nəyəsə tam əmin olanda işlədir). İzahdan 

göründüyü kimi “hundo” sözünün dərin qatda olan mənası – semantikası ifadədə tam oturdu 

və metaforlaşmada baş verməklə yanaşı, koqnitiv aspekt əsas məsələləri burada da tam əhatə 

edə bilib.  

Hey, hunties, sorry I’m late. - Bağışlayın ki, gecikmişəm!  

Don’t be jeolous because my hair is layed hunty. - Mənim saç düzümümə paxıllıq 

etməyin (həsəd aparmayın) “əclaflar”.  

Burada işlədilmiş tunty - honey sözünün qarışığıdır (dadlı, gözəl, sevimli, lütfkar), ancaq 

bununla belə həmin söz həm yaxın dostluq münasibətində, eləcə də aqressiv təhqiramiz halda 

da işlədilə bilər. Bu, həmsöhbətlər arasındakı münasibətdən daha çox asılıdır və əksər hallarda 

cümlənin sonunda gəlir. Bizim cümlə nümunəsində onu “əclaflar” kimi sonda işlətmişik, ancaq 

qeyd etməliyik ki, onun semantik komponentində həm pozitiv, həm də neqativ konnotasiya 

olduğundan yalnız kontekst və qeyd etdiyimiz məkan və zaman daxilində koqnitiv aspektdə onu 

dəyərləndirə bilərik. Biz həmin cümlələri faktik olaraq böyük mətn parçasından çıxarmışıq və 

həmsöhbətlər arasındakı münasibəti təyin etməkdə çətinlik çəkirik, ancaq hər bir halda biz onu 

pozitiv semantikada təsəvvür edirik və “əclafları” sözünü dırnaq içərisində vermişik.  

That rave was live, fam. - O konsert olduqca heyranedici (valehedici) ecaskar idi, 

“uşaqlar”.  

Hundo p it was fire. Luv yall (= Love you all). - Yüz faiz elə idi. Bu hər kəsi lərzəyə 

gətirən idi. Hamınızı bağrıma basıram.  
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Burada işlədilmiş live sözü ingilis dilində slenq söz kimi, hadisəni təsvir edərkən onun 

ecazkar, məftunedici, lərzəyə gətirən, qanı coşduran bir şey olmasını bildirir, baxmayaraq 

həmin sözün ayrılıqda leksik mənası yaşamaq deməkdir. Burada həmin sözün semantik kom-

ponenti özünün ilkin leksik mənasından xeyli uzaqlaşması nəticəsində yeni semantik çalarlıq 

ifadə edib, bir tərəfdən metaforlaşıb, digər tərəfdən istifadə edənin nitq üslubuna çevrilsə də, 

dərin qatda mənası ilə səsləşməsini koqnitiv aspektdə dəyərləndiririk. Belə ki, onun sonuncu 

“qanı coşduran” olması, insanın məhz əhval-ruhiyyəsinin yaxşı olması hər cəhətdən, həm 

maddi, eləcə də mənəvi cəhətdən yaxşı yaşam tərzi həmişə insanı gümrah saxlayır.  

Biz bu məqalədə üç qrup ingilis slenq sözlərini nəzərdən keçirib, müəyyən mənada fikir 

mübadiləsi apardıq və aşağıdakı ümumi nəticələri qeyd etməyi vacib sayırıq. İlk növbədə 

slenq sözlər ingilis dilində qeyri-standart, qeyri-normativ leksika adlanmasına baxmayaraq, 

bizə elə gəlir ki, dil cəmiyyətə məxsus olduğundan, cəmiyyətdə baş verən hadisələrin dilə tə-

sirini inkar etmək olmaz. Dildə yeni sözlər yarandığı kimi, ixtisarlar yarandığı kimi, sözlər se-

mantik dəyişikliyə uğradığı kimi və bütün bunların koqnitiv aspekti bizdən asılı olmayaraq 

yarandığı kimi və bütün hallarda hər bir hadisə, dəyişiklik, informasiya müəyyən məkanda, 

zaman kəsiyində və kontekst daxilində baş verdiyi kimi, slenq sözlərin də yeniləri yaranır, on-

larda da metaforlaşma baş verir. Həmçinin ixtisarlar nəticəsində rəngarəng slenq söz yaranır 

və onlar öz növbəsində koqnitiv aspektləri ilə birlikdə müəyyən məkanda, zaman müddətində 

və kontekst daxilində işlədilir, onlar vasitəsilə informasiya ötürülür və digər tərəfdə həmin in-

formasiya qəbul olunur və ona uyğun olaraq həmsöhbətlər arasında kommunikasiya yaranır. 
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Л.Э.Сейидзаде 

Использование английского сленга в неформальном общении 

в когнитивных аспектах 

Резюме 

 

Естественно, что английский сленг часто используется в неформальном общении между 

разными группами людей. Мы включаем сюда молодых людей, студентов и людей различной 

профессии и интеллекта. Цели данного исследования состоят в том, чтобы выяснить когнитив-

ный аспект и причину использования английского сленга, как люди разного характера и про-

фессии, помимо разного уровня интеллекта, приобретают английский сленг и какой сленг они 

чаще всего используют. Результаты показывают, что причина часто используемого источника 

для получения английских сленговых слов заключается в том, чтобы сократить время разгово-

ров, текстовых сообщений или твитов, кроме того, различные социальные группы пытаются 

предоставлять информацию только для того, чтобы получить свою группу, а не других людей. 
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Также понятно, что телевидение и кино - наиболее часто используемый источник для получе-

ния английских сленговых слов. Тип сленгового слова, который чаще всего используется поль-

зователями в аббревиатурах, в основном, в телекоммуникации, в моб-коммуникации (как смс, 

электронная почта). Результаты анализа также показывают, что люди знают и думают, что ан-

глийские сленговые слова интересны, и большинство этих людей очень редко используют ан-

глийские сленговые слова в общении в повседневной жизни. На самом деле они все еще ис-

пользуют стандартные слова в неформальном общении. Надо отметить, что английских сленго-

вых слов, которые приобретают люди, не так много. Даже когда мы хотим, чтобы во время об-

щения они записывали некоторые английские сленговые слова, которые они знают и исполь-

зуют, некоторые из них дают одно или два жаргонных слова, а другие не приводят никакого 

примера. 

 

L.E.Seyidzadeh 

The use of English slangs in informal communication in cognitive aspects 

Summary 

 

It is natural that English slang is often used in informal communication among different group 

of people. We include here the young people, students and people of different profession and intellect. 

The purposes of this study are to find out the cognitive aspect and the reason of using English slang, 

how people of different character and profession, besides different level of intellect acquire English 

slang and what kind of slang that they mostly use. The findings show that the reason behind the 

frequently used source for acquiring English slang words is to cut down the time when talking, texting 

or tweeting, besides it different social group tries to give information only to acquire their group not 

other people. It is also understandible that TV and film are most frequently used source for acquiring 

English slang words. The type of slang word which is most frequently used by users in acronyms 

basically, in tele-communication, mob-communication (as sms, e-mail). The result of the analysis also 

shows that the people know and think English slang words are interesting and majority of those people 

very seldom use English slang words in communication in everyday’s life. Actually they still use 

standard words, in informal communication. We should point out that English slang words that people 

acquire are not so many. Even when we want that during communication they put down some English 

slang words that they know and use, some of them give one or two slang words, but others doesn’t 

give any example.  
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К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИИ УПРОЩЕНИЯ КОНСОНАНТНЫХ КЛАСТЕРОВ 
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В связи с быстрым темпом современной жизни, с ускорением всех процессов, 

связанных с жизнедеятельностью человека, в спонтанной разговорной речи наиболее 

ярко проявляется универсальная тенденция устной речи к различного рода звуковым 

модификациям, что приводит к расхождению между транскрипцией слова в фоне-

тических словарях и его реальным, совершенно иным произношением в потоке речи. 

Лингвисты строго константируют тот факт, что «в английском языке слова, 

произносимые в отдельности в связной речи, звучат по разному в зависимости от того, 

произносятся ли они в ходе речи или отдельно. Когда слова употребляются в изоляции 

от фонетического контекста, его произношение идеально, полностью соответствует его 

фонетической транскрипции, когда оно звучит в потоке связной речи, мы слышим мо-

дифицированно иное произношение» (5, с.24). 

Наиболее часто встречаемым фонетическим явлением в живой речи, «очевидно 

демонстрирующим», по словам М.А.Соколовой «экономию произносительных усилий 

со стороны говорящего» (2, с.45) является элизия. 

Д. Джоунз дает следующее определение: «Элизия - это пропуск или утрата 

гласного или согласного звука в словах, который обычно присутствует, если слова про-

износятся медленно и ясно, но исчезает, когда эти же слова употребляются в быстром, 

разговорном стиле в разных фонетических контекстах» (3, с.565). 

Как видно из выше данных определений, как и все другие фонетические явления 

спонтанной речи, элизия характерна для непринужденной и быстрой разговорной речи 

и может быть стимулирована отсутствием четкости и тщательности. В качестве приме-

ра Е.А.Бурая и И.Е.Галочкина приводят предложение «She looked particularly interesting 

(Она выглядела очень интересно). При тщательном проговаривании оно содержит 

двадцать семь звуков: /ʃi· 'lʊkt pə'tɪkjələlɪ ˎɪntərəstɪŋ/. При быстром темпе разговорной 

речи некоторые звуки могут выпасть и число оставшихся сократится до двадцати: /ʃɪ 

'lʊk pə'tɪklɪ ˎɪntrstɪŋ/». (1, с.99). 

Большое количество случаев элизирования в английском языке неудивительно, 

учитывая фонотактику данного языка. «Фонотактика, выявляющая закономерности со-

четания фонем, определяет, какие консонантные кластеры или комплексы допустимы в 

языке. Консонантный кластер или комплекс – это несколько идущих подряд согласных 

звуков без гласных между ними» (6, с.214). Английский язык один из редких языков, 

которые позволяют себе слоги типа scrimped /skrɪmpt/ ограниченный (cccvccc), glimpsed 

/ɡlɪmpst/ промелькнул (ccvcccc), angsts /æŋksts/ страхи (vccccc). Очень часто мы 

наблюдаем кластеры из четырех, пяти или шести согласных. «Под этим термином мы 

имеем ввиду не только cочетания согласных, находящихся в одном слоге, но и последо-

вательности согласных на стыке слогов (или даже слов)» (5, с.25). Например, extra 
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/ˈeks-trə/ дополнительный, добавочный, next day /ˈnekst ˈdeɪ/ следующий день. Очень 

сложно произносить такие сочетания. 

П. Роуч утверждает, что «ни один носитель английского языка никогда в процессе 

общения с друг-другом не произнëс бы все согласные между двумя словами в следую-

щих смысловых группах: twelfth split /ˈtwelfƟ 'splɪt/ двенадцатая щель, George the 

Sixth’s throne /'ʤɔ:ʤ ðǝ 'sɪksƟs 'Ɵroʊn/ трон Джоржа шестого» (4, с.114). Не потому, 

что это не возможно, а потому что, это более удобно. Более вероятные произношения в 

связной речи будут /ˈtwelƟ 'splɪt / или /ˈtwelf 'splɪt /, / ' ʤɔ:ʤ ðǝ 'sɪksƟ ' Ɵroʊn / или /' 

ʤɔ:ʤ ðǝ 'sɪks 'roʊn/, если нет паузы между ними. Достижение правильного произно-

шения требует больших усилий. Тут непреднамеренно происходит процесс упрощения 

консонантных кластеров. 

В первую очередь, подобные видоизменения фонем различного характера имеют 

место в зависимости от работ, производимых теми или иными речевыми органами. 

Например, в сложных сочетаниях трех согласных (три взрывные или два взрывные + 

фрикативный звук) в срединной позиции звук /t/ или /d/ обычно выпадает: acts /æks/ 

вместо/ækts/ дела, подвиги, scripts /skrɪps/ вместо /skrɪpts/сценарии. Взрывные звуки /t,d/ 

также подвергаются элизии, когда они употребляются между двумя фрикативными или 

сонорными звуками: blind man /'blaɪn 'mæn/ вместо /'blaɪnd 'mæn/ слепой человек, west 

side /'wes 'saɪd/ вместо /'west 'saɪd/ западная сторона. 

Внимательное изучение пропущеных звуков в данных примерах выявляет, что тут 

элизия, «являясь результатом приспособления наших органов речи, в силу чего неко-

торые работы речевых органов начинаются как бы раньше времени, другие продол-

жаются как бы дольше чем следует» (1, c.95), происходит постепенно. Например, в слове 

acts переднеязычный смычный взрывной согласный звук /t/ отчетливо и внятно про-

износится, если медленно переходит от звука /t/ к артикуляции звука /s/. Но при встрече в 

речевом потоке с фрикативным звуком с одинаковой артикуляцией кончик языка, не 

успев касаться альвеол, отодвигается чуть-чуть назад, образуя узкую щель для 

артикуляции /s/. Здесь предыдущий звук не имеет отступа, так как за ним следует другой 

звук со сходной артикуляцией, но с другим характером щели или смычки. «В результате 

звук /t/ произносится, но не имеет слышимой реализации» (3, c.565). Неслышимость 

звука /t/ в данных примерах является своего рода упрощением консонантного кластера. 

Таким образом, вероятность элизии минимальна в медленной, тщательной речи, и 

максимальна в быстрой расслабленной форме речи. Чем быстрее произносится выска-

зывание, тем богаче звуковой материал случаями элизии. 

Помимо того, распространено мнение, что в английском языке консонантные 

кластеры намного больше устойчивы к элизии в начале слога, чем в его середине или 

конце. Самое длинное возможное сочетание согласных в начале слова состоит из трех 

согласных. Например, splash /splæʃ/ брызганье, strudel /ˈʃtru:dəl/ штрудель. «Согласные 

сочетания «особенно ранимы» (especially vulnerable) в конце слога на спаде напряжен-

ности и на месте их скопления, если следующий слог начинается на согласный» (5, 

с.25). Например: first dream /'fɜ:s 'dri:m/ вместо /'fɜ:st 'dri:m/ первая мечта, cold plate 

/'koʊl 'pleɪt/ вместо /'koʊld 'pleɪt/ холодная тарелка. 

Недопустима элизия звуков /t,d/ на стыке слов перед гласными, а также пропуски 

звуков, идентичных по месту образования. Например: He went away /hi· 'went əˎweɪ/ Он 

ушёл. Half full /'hɑ:f 'fʊl / полный наполовину. 

Но очень часто в устной речи наблюдаем сокращение удвоенного согласного /tt/ 

на стыке двух слов: 

I want to drink /ɑɪ 'won tə ˎdriŋk/ вместо /ɑɪ 'wont tə ˎdriŋk/ Я хочу пить. 

We’ve got to be attentive /wi˙v 'gotə bi˙ əˎtentɪv/вместо /wi˙v 'got tə bi˙ əˎtentɪv/ 

Мы должны быть внимательными. 
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Сочетание going to имеет форму произношения /'gonə/ в быстрой связной речи: 

I’m going to read this book /ɑɪm 'gonə 'ri:d ðɪs ˎbʊk/ вместо /ɑɪm 'goʊɪŋ tə 'ri:d ðɪs ˎbʊk/ Я 

собираюсь читать эту книгу. 

К наиболее распространенным случаям современной элизии в конечной позиции 

относятся также выпадения переднеязычных апикально-межзубных щелевых фрика-

тивных согласных /θ,ð/. Например: months /mʌns/ вместо /mʌnθs/ месяца clothes /kloʊz/ 

вместо /kloʊðz/ одежды. 

Мы также наблюдаем исчезновение согласного, предшествующего межзубному 

звуку /θ/: fifth /fɪθ/ вместо /fɪfθ/ пятый, sixth/ sɪkθ/ вместо /sɪskθ/ шестой, breadth /breθ/ 

вместо /bredθ/ ширина. 

Характерным для английской речи также является выпадение губно-зубного ще-

левого согласного звука перед смычным сонантом. Например: Give me a pen /'gɪmi ə 

ˎpen/ вместо /'gɪv mi˙ əˎpen/ дай мне ручку. 

Leave me some more time /'li: mi səm 'mɔ: ˎtɑɪm/ вместо/'li:v mi˙ səm 'mɔ: ˎtɑɪm/ 

Оставь мне еще немного времени. 

«Но, несмотря на то, что начальные согласные более устойчивы в спонтанной ре-

чи, начальный звонкий переднеязычный апикально-межзубной щелевой фрикативный 

согласный /ð/ не артикулируется польностью, когда ему предшествуют переднеязыч-

ные апикально-альвеолярные звуки /n,l,d,t,s,z/» (4, c.25). При нормальном темпе речи в 

сочетании с /Ɵ,ð/ происходит перемещение места артикуляции переднеязычных, кото-

рые нормально бывают апикальными и артикулируются на альвеолах верхних зубов. 

Смычка или щель образуется не на альвеолах, а ниже, у верхних зубов. 

Но в беглой речи в подобных сочетаниях звук /ð/ элизируется, тем не менее, вли-

яет на произношение предыдущего согласного, делая его частично дентальным. Таким 

образом, «звук которому они подчиняются, под влиянием которого они изменяются, 

вовсе не слышится. Например: feel this way /'fi:l̪:ɪs' weɪ/ вместо /'fi:l ˬðɪs' weɪ/ чувствовай 

также, add the milk /'æd̪:ə 'mɪlk/ вместо /'æd ˬðǝ 'mɪlk/ добавь молоко» (5, c.25). 

Тут уместно отметить, что в научных трудах об английском произношении редко 

упомянуется выпадение звука /ð/ в начальной позиции, но очень часто отмечают про-

пуск среднеязычного щелевого срединного сонанта /j/ в начале слова, точнее его 

слияние с предшествующим ему словом, заканчивающимся на /d,t,s,z/, чтобы образо-

вать новый звук с фрикцией: 

/t+j/ = /ʧ/ Don’t you here?/ˏdoʊnʧʊ/ вместо /ˏdoʊnt ju:/ Не слышешь ты? 

/d+j/ = /ʤ/ Could you?/ˏkʊʤʊ / вместо /ˏkʊd ju:/Мог бы ты? 

/s+j/ = /ʃ/ In case you do it./ɪn 'keɪʃʊ ˎdu: ɪt/ вместо /ɪn 'keɪs ju: ˎdu: ɪt/В случае, если 

ты сделаешь это. 

/z+j/ = /ʒ/ Is your brother here? /'ɪʒə 'brʌðəˏhɪə/ вместо/'ɪz jɔ· 'brʌðəˏhɪə/ Твой брат 

здесь? 

Тут звук /j/, будучи среднеязычным, при которым спинка языка близко подходит 

к твердому нёбу, легко дает после переднеязычного согласного щелевой согласный со 

вторым средним фокусом. Передний конец языка ещё прижат к альвеолам, а средняя 

спинка языка уже приподнимается к твердому нёбу. Так /j/ меняет положение языка 

при образовании /t,d,s,z/. Изменившийся уклад языка приводит к потере самостоятель-

ной артикуляции /j/, его скольжения. Например: 

that you said /ðǝʧǝ 'sed/ вместо /ðǝt ju· 'sed/ что ты сказал; 

guess your weight /ˈgeʃǝ ' weɪt/ вместо /ˈges jɔ· ' weɪt/ угадай свой вес; 

said «yes»/se' ʤes/ вместо /'sed 'jes/ сказал да. 

В результате всех этих звуковых изменений образуются различные оттенки фо-

нем, появление которых обусловлено правилами произношения, действующими в дан-

ном языке в данный период его развития. 
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В американском варианте современного английского языка есть тенденция опу-

щения звука /j/ в словах типа suit /su:t/ вместо /sju:t/ костюм, student /'stu:dənt/ вместо 

/'stju:dənt/ студент, studio /'stu:dioʊ/ вместо /'stju:dioʊ/ студия, tube /tu:b/ вместо /tju:b/ 

труба, тюбики т.д. 

Во всех этих случаях эти изменения способствуют упрощению структуры консо-

нантной периферии, которое имеет место не только при большом для английского 

языка скоплении согласных, но и в особенно характерных для данного языка двучлен-

ных консонансах. 

Таким образом, внимательный анализ типичных случаев элизии в английском 

языке показывает, что главные причины, определяющие подобную тенденцию, следую-

щие: темп речи и экономия речевых усилий как общие причины, физиологический 

характер произношения звуков речи и высокий консонантный состав слов. Но тут воз-

никает вопрос, не ведут ли, такие упрощения к чрезмерной двусмысленности, неопре-

деленности, неясности. 

Например, сочетание six students /'sɪks 'stju:dənts/ (шесть студентов) будет звучать 

идентично со сочетанию sick students /'sɪk 'stju:dənts/ (больные студенты) при случаи 

элизии щелевого альвеолярного звука /s/ в слове six, слово acts /ækts/ (поступки) будет 

звучать идентично со словом ax /æks/ (топор) при случаи элизии взрывного звука /t/. 

Подобные видоизменения звуков, произносимые носителями, поддаются расшифровке 

через ситуацию и с помощью типовых фраз. При восприятии той или иной информации 

носителям языка помогает как лингвистический, так и экстралингвистический кон-

текст. Модификации норм произношения в сегментном уровне мешают при восприятии 

информации тем, для кого английский язык является иностранным. 

«Так как при обшении с носителем языка огромное количество фонем, которых он 

ожидает услышать, на самом деле, пропадают. И это приводит изучающего языка в заме-

шательство» (4, с.113). «Носители всех вариантов английского языка пользуются элизией, 

но редко признаются в этом, так как это происходит неосознанно. А когда указываешь на 

них, они вынуждены признаться, что делают это с неохотой, вынужденно» (5, с.29). 

С другой стороны, Е.А.Бурая и И.Е.Галочкина утверждают, что «изучающим 

иностранный язык крайне важно познакомиться с основными правилами взаимодей-

ствия звуков, которые являются типичными для данного языка, и научиться их соблю-

дать в собственной речи, так как игнорирование этих явлений приводит к усилению 

иноязычного акцента и делает речь говорящего более трудной для восприятия, а это, в 

свою очередь, затрудняет коммуникацию» (1, с.93). 

Многие из этих элизированных форм не находят свое отражение в произ-

носительных словарях, потому что они требуют особые символы и дополнительные 

знания со стороны пользователя. Тем не менее, Д.Джоунз в своем фонетическом слова-

ре «Cambridge English Pronouncing Dictionary» указывает некоторые очень рас-

пространенные и более заметные случаи элизии. Те звуки, которые могут быть пропу-

щены или произносятся слабо, обозначены курсивом. Например, взрывной согласный 

часто не произносится между двумя согласными, если следующий за ним согласный 

взрывной. Так звук /d/ в словах handball, grandmother часто выпадает, словарь дает про-

изношение /'hænd.bɔ:l/ гандбол, ручной мяч, /'grændmʌðǝ/ бабушка, button /'bʌtən/ 

пуговица, friendship /'frendʃɪp/ дружба. Другими словами, пользоваться фонетическим 

словарем нужно и даже важно, но надо быть начеку варирований от идеальных форм. 
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Ü.R.Babayeva 

Müasir ingilis dilində samit birləşmələrinin sadələşdirilməsi meyilliliyinə dair 

Xülasə 

 

Bu məqalə müasir ingilis dilində samit birləşmələrinin sadələşdirilməsi probleminə həsr olunub. 

Müəllif mürəkkəb samit birləşmələrində səs düşmələrinin daha çox müşahidə olunan hallarını təhlil 

edir. Əsas diqqət ingilis dili spontan danışığında səs düşmələrinə meyilliliyin mühüm səbəblərini aşkar 

etməyə yönəlmişdir. İngilis dilinin fonotaktikası, nitqin surəti, danışıq üzvlərinin işi mürəkkəb samit 

birləşmələrinin eliziya fonetik hadisəsinin nəticəsində sadələşdirilməsinin başlıca səbəbləri kimi veril-

mişdir. Bundan başqa, müəllif dili öyrənərkən eliziya hadisəsindən xəbərdar olmağın vacibliyini gös-

tərməyə çalışmışdır.  

 

U.R.Babayeva 

On the tendency of simplification of consonant clusters in modern English 

Summary 

 

The article is devoted to the problem of simplification of consonant clusters in modern English. 

The author analyses more observable cases of the omissions of sounds in the complex sequences of 

consonants. The main focus is made on the major factors which give English a tendency to the 

omissions of sounds in the spontaneous speech. English phonotactics, the speech tempo, the work of 

the organs of speech are given as the basic reasons of simplification of complex consonant clusters as 

a result of elision. Besides, the author tries to determine the importance of awareness of the cases of 

elision while learning the language. 
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АРХАИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Ключевые слова: пласт, деление, современный, семантический, лексический 

Açar sözlər: təbəqə, bölgü, müasir, semantik, leksik 

Key words: layer, division, extensive, semantic, lexical 

 

Языковые системы в процессе функционирования постоянно самообновляются. 

Из круговорота актуальной лексики постепенно выпадают устаревшие слова, в которых 

уже нет постоянной надобности, и появляются новые слова, поскольку в процессе су-

ществования человеческого общества непрерывно возникают новые предметы и явле-

ния, которые нужно как-то обозначать. То, что устаревшие слова перестают активно 

употребляться, вовсе не означает то, что они не заслуживают тщательного изучения. 

Каждое из них – это частица истории и культуры народа, которая может дать исследо-

вателям много интересных и важных сведений. Изучение устаревших слов является 

объектом интереса не только лингвистов, но также историков, этнографов, культуроло-

гов. Устаревшие слова распадаются на две большие группы: историзмы и архаизмы. 

Историзмы – по точному определению Т.Г.Шарри, это «наименования реально сущест-

вовавших в прошлом предметов и явлений» (6, с.25). Архаизмы же большинство 

лингвистов определяет так: «Архаизмы – устарелые для определённой эпохи, вышед-

шие из употребления языковые элементы (слова, выражения, аффиксы), заменённые 

другими» (4, с.21). С лексико-грамматической точки зрения архаизмы можно разделить 

на три большие подгруппы: 

1) Лексические архаизмы – иначе говоря, слова, полностью устаревшие как кон-

кретные комплексы звуков. Тут нужно сказать, что эта большая подгруппа разветвля-

ется на несколько мини-подгрупп, а именно: 

а) собственно лексические (brow – forehead); 

б) акцентологические, в которых изменилось только ударение; 

в) лексико-фонетические – от современного варианта отличаются лишь одним 

или несколькими звуками (diskiver – discover); 

г) лексико-словообразовательные – отличаются от современного синонима одной 

морфемой (bepaint – paint, worthye – worthy). 

2) Вторая подгруппа – это семантические архаизмы, т.е. слова, которые являются 

устаревшим значением слова. Они возникают, когда у слова появляются новое зна-

чение, а старое значение или одно из старых значений устаревает и выходит из обраще-

ния. Например, слово maid в значении «девушка» – архаизм, но в значении 

«горничная» maid – это современное общеупотребительное слово. Отличительный 

признак семантических архаизмов – непременное наличие у них омонимов. 

3) Третья группа – это грамматические архаизмы, т.е. слова, грамматическая 

форма которых устарела, либо такие слова, которые раньше принадлежали к другому 

грамматическому классу (speakest – speak, doth – do). 

Для большего удобства архаизмы также делят на группы по темам: 

1) слова, придающие речи торжественный, возвышенный характер; 

2) слова, наоборот, «снижающие» речь, придающие ей оттенок простонародности; 

3) архаизмы, имеющие религиозное происхождение, например, отсылающие к 

библейским текстам; 
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4) архаизмы, относящиеся к бытовой лексике; 

5) слова, обозначающие еду и предметы одежды; 

6) слова, указывающие время или направление; 

7) архаизмы, относящиеся к сфере права; 

8) слова, описывающие характер или внешность; 

9) архаизмы, обозначающие профессии. 

Необходимо также учитывать, что стать архаизмом может не только отдельное 

слово, но и речевой оборот в целом. Архаизмы – это значительный лексический пласт, 

в котором заключено культурно-историческое прошлое народа. Но при этом они от-

носятся не к активной, а к пассивной лексике, т.е. употребляются не в повседневной ре-

чи, а лишь в определённых сферах деятельности. Как правило, это: 

А) Произведения художественной литературы (употребляются с целью возможно 

точнее воссоздать атмосферу и колорит той или иной эпохи, либо с целью более точной 

и образной характеристики персонажа). Как точно заметил А.И.Гальперин, «Язык автора 

не должен быть исключительно устарелым и непонятным, но автор должен по возмож-

ности не допускать слов и оборотов речи чисто современного происхождения. Одно дело 

использовать язык и чувства, равно свойственные и нам, и нашим предкам, другое - 

навязывать им переживания и речь, характерные только для их потомков» (2, с.69).  

Б) Произведения публицистического жанра – сатира, памфлет, фельетон. Пресле-

дуется цель создания комического эффекта. 

В) Стихи, торжественная публицистика (употребляются для придания речи тор-

жественности, возвышенного пафоса, эмоционального накала). 

Такой точки зрения на сферы и цели употребления архаизмов придерживаются 

многие ведущие лингвисты, в том числе В.В.Виноградов (1). Однако следует отметить, 

что в английском языке архаизмы постоянно употребляются при составлении офи-

циальных документов (hereby, begtoinform, heretofore). Это объяснимо тем, что англий-

скому законоведению и юриспруденции присущ крайний консерватизм (есть законы, 

которые не менялись более пяти веков). 

Рассмотрим наиболее характерные примеры употребления архаизмов в англий-

ском языке. 

Поскольку самой древней частью литературы является фольклор, то в английских 

пословицах, поговорках и народных песнях можно обнаружить большое количество 

архаизмов. 

В пословицах особенно часто встречаются следующие группы архаизмов: 

1) Глаголы с аффиксом -st/-est, образующим форму 2-го лица ед. ч. 

Measure thrice what thou buyest, and cut it but once. 

Lend thy horse for a long journey, thou mayest have him return with his skin. 

2) Глаголы с аффиксом –th/-eth, служившим для образования формы 3-го лица ед. ч. 

He that doeth well weariethnot himself. 

A hard beginning maketh a good ending. 

3) Во многих пословицах употребляется устаревшие формы местоимений: thyself, 

ye, thou, thee. 

Make not a fool of thyself. 

Seek and ye shall find. 

Ask thy purse what thou shouldst buy. 

Clothe thee warm, eat little, drink enough, and thou shall live. 

4) В пословицах также можно встретить немало устаревших наречий: 

Measure thrice what thou buyest, and cut it but once. 

Stupidity is a force unto itself. 

There was aye some water where the stirk drowned. 
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5) Намного реже в пословицах попадаются устаревшие прилагательные и су-

ществительные: 

When need is highest, help is nighest. 

Where are the snows of yesteryear. 

Архаизмы постоянно встречаются в английской классической литературе. Это 

обусловлено, во-первых, тем, что большая часть английской классики написана не-

сколько веков назад. В качестве примера можно привести цитаты из творчества «отца 

английской литературы» Джеффри Чосера и, конечно же, из произведений Уильяма 

Шекспира, пожалуй, высочайшей вершины английской классики. 

The droghte of March hath perced to the roote - dryness (сухость) (5). 

And smalefowelesmakenmelodye - birds (птицы) (5). 

“…whose misadventur'd piteous overthrows doth with their death bury their parents' 

strife” (6, с.3). 

Doth – устаревшая форма глагола do. 

“…your lives shall pay the forfeit of the peace” (6, с.8). 

Forfeit – это лексический архаизм, современный синоним payback. 

Вторая причина популярности архаизмов в английской литературе объясняется 

тем фактом, что многие английские писатели, особенно писавшие или пишущие в 

жанре исторического романа, широко использовали и используют архаизмы. 

Примером может послужить творчество «шотландского чародея» Вальтера Скот-

та. Романы Скотта могут послужить наглядным пособием к упоминавшемуся выше за-

мечанию А.И.Гальперина о том, как литератор должен выбирать языковые средства, 

чтобы придать своему произведению большую убедительность, достоверность и выра-

зительность. 

Скотт писал о временах, которые для XIX века уже стали глубокой стариной. Тем 

не менее в его романах не встретишь труднопонимаемого нагромождения устаревших 

слов. Он умело вплетал в ткань своих произведений как лексические, так и граммати-

ческие архаизмы, но при этом отнюдь не злоупотреблял ими, выбирая среди массы 

устаревших слов такие, которые были легко понятны его современникам. Правда надо 

отметить, что Скотт, понимая, что использовать раннеанглийский язык он не может, 

поскольку во-первых, его не поймут читатели, и, во-вторых, ему потребуется огромное 

количество специализированной литературы, в своей стилизации прибегал к языку 

елизаветинской и постелизаветинской эпохи. Как пишет Ю.М.Скребнев: “The use of 

twelfth century words is completely out of the question: the modern reader simply would not 

understand them” (5, c.62). О необходимости умелого и умеренного использования ар-

хаизмов пишет и Артур Конан Дойл: «Вопрос о языке эпохи в исторических произ-

ведениях всегда требует такта и вкуса. В 1350 году высшие классы Англии все еще 

изъяснялись на нормандско-французском, хотя уже порой снисходили до английского. 

Низшие классы говорили на том английском языке, на котором создавалось "Видение о 

Петре Пахаре", то есть для современного читателя даже еще более трудном, чем фран-

цузский их господ. Поэтому автору пришлось ограничиться попыткой воссоздать об-

щий строй и манеру их речи, иногда вводя те или иные архаизмы для передачи ее 

стиля» (8). То, в какую крайность может впасть писатель при исторической стилизации, 

остроумно высмеял Льюис Кэрролл в своём стихотворении «Jabberwocky». Наконец, 

третья причина популярности архаизмов в художественной литературе заключается в 

том, что с помощью архаизмов можно добиться эффекта возвышенной торжествен-

ности или, наоборот, язвительной насмешки. К обоим методам неоднократно прибегали 

многие известные англоязычные писатели. 

Подводя итог, мы можем заключить, что отличие архаизмов от историзмов заклю-

чается в обязательном наличии у них современного синонима. Архаизмы заключают в 
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себе множество данных об истории и культуре народа, поэтому представляют интерес 

не только для языковедов. Архаизмы дифференцируются на лексические, семанти-

ческие и грамматические. Для удобства их можно подразделить на более узкоспециали-

зированные группы. Хотя архаизмы вышли из активного повседневного употребления, 

тем не менее они продолжают использоваться в художественной литературе, публици-

стике и официально-деловом стиле. 
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İngilis dilində arxaizmlər 

Xülasə 

 

Məqalədə arxaizmlərdən ingilis dilinin leksik təbəqələrindən biri kimi bəhs olunub. Onların lek-

sik, semantik və morfoloji olmaqla üç qrupa bölünməsindən danışılır. Eyni zamanda məqalədə onların 

xüsusi qruplara bölgüsündən bəhs edilir. Müasir dövrdə onların hansı sahələrdə istifadə olunması və 

onların səbəbləri verilmişdir. Bədii ədəbiyyatın daha geniş bir sahə olduğunu nəzərə alaraq onun haq-

qında daha geniş məlumat verilmişdir. Müxtəlif nümunələrin əsasında İngilis dilində arxaizmlərin isti-

fadə yolları təhlil olunmuşdur. 

 

N.A.Bagirova 

Archaisms in the English language 

Summary 

 

In this work archaisms are considered as one of the lexical layers of English language.Their 

differentiation into lexical, semantic and morphological types is characterized.Their narrower division 

into specialized groups is also given.The author indicates causes and areas of their use in our 

day.Since the most extensive and popular of these areas is fiction, it is considered in more detail. The 

author analyzed ways and effects of use of archaisms in English literature with examples. 
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Бакинский славянский университет 
(г. Баку, ул. С.Рустама, 25) 

 

ЗАГАДКИ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

(степень актуальности вопроса) 

 
Ключевые слова: паремиологическая единица, загадка, пословица, загадывать загадку, отгады-

вать загадку, лингвокогнитивный анализ загадки 

Açar sözlər: paremioloji vahid, tapmaca, atalar sözü, tapmaca demək, tapmacanı tapmaq, tapmacanın 

linqvokoqintiv təhlili 

Key words: paremiological unit, riddle, proverb, propose a riddle, guess the riddle, linguocognitive 

analysis of the riddle 

 

Система малых жанров фольклора – одна из достаточно изученных областей 

фольклора: и пословицы, и поговорки, и притчи, и загадки, можно сказать, получили 

свое полнокровное литературоведческое осмысление. Однако, одной лишь фольклорис-

тической оценки и трактовки этих малых по структуре (форме), но необъятных по 

смыслу жемчужин народной мудрости безусловно недостаточно, поскольку концепту-

альные вопросы художественной специфики единиц того или иного жанра, некоторые 

проблемы поэтического строя и ритмики все еще ждут своего системного освещения. В 

несравненно большей степени это касается состояния изученности народных загадок. 

По этому поводу В.В.Митрофанова, один из признанных специалистов-паремиологов, 

пишет, что в изучении народных загадок “больше неясного”, чем, “ясного и изучен-

ного”. “Очень мало, - продолжает автор, - специальных статей и совсем нет моногра-

фических исследований о загадках. Загадки чаще всего интересовали как подсобный 

материал при изучении различных общих проблем”. Так, А.Н.Афанасьев использовал 

материал загадок для иллюстрации и подтверждения отдельных выводов по поводу 

“поэтических воззрений” славян на природу, Ф.И.Буслаев привлекал материал загадок 

в связи с изучением сложнейших вопросов славянской мифологии и “относил их к 

древнейшему периоду первых проблесков человеческого ума” (2, 3). Если состояние 

фольклористического изучения считается недостаточно системным и глубоким (а фоль-

клорно - литературоведческое изучение малых жанров, как правило, исторически опе-

режало иные аспекты их научного освещения), и многие вопросы основательной квали-

фикации народных загадок все еще актуальны, то, видимо, сказанное в большей 

степени следует отнести к системе лингвологических аспектов осмысления названных 

единиц. Здесь, как говорится, непочатый край для исследования, несмотря на наличие 

нескольких статей, посвященных тому или иному аспекту языковедческого анализа 

загадок. При всей серьезности и значительности лингвистические разработки в этой 

области (3; 4; 5 и др.) остаются фрагментарными проявлениями интереса к тем или 

иным строкам такого “широкопрофильного” по семантике и многоярусного по структу-

ре словесного произведения, как загадки. 

Назревшая необходимость фундаментального лингвистического изучения народ-

ных загадок обусловлена не столько отсутствием достаточного количества научных ра-

бот в этой области, сколько качеством охвата существующих лингвистических аспек-

тов изучения языкового материала, каковым является народная загадка. Представля-

ется, что системно-категориальная трактовка языковой сути загадок предполагает 

необходимость их изучение в следующих аспектах (ракурсах): 

а) Строго лингвистическое освещение. Результатом такого изучения должно быть 

установление системного соотношения между основными конститутивными парамет-
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рами загадок как целостной языковой единицы – их формальной организации (струк-

туры), их семантической структуры (смысла) и их функции. Лингвистический анализ 

загадок, конечно, этим не исчерпывается. Подобный анализ должен охватывать сферу 

выявления системы моделей (структурных схем) с тем, чтобы иллюстрировать неадек-

ватность соотношения системы “академических” моделей русского или азербайджан-

ского предложения с корпусом реальных моделей образцов загадок. При таком анализе 

выявляется, что система односоставных или сложноподчиненных предложений, 

инвентаризованных в теоретических грамматиках не во всем соотносятся с системой 

названных предложений, представленных в загадках. 

Строго лингвистический анализ призван осветить многие языковые стороны кон-

струкций загадок вплоть до их дериватологических возможностей (На вилах ящики, на 

ящике махало, на махале кивало, на кивале зевало, на зевале сморкало…). Не менее инте-

ресным в этом смысле является вопрос, требующий сугубо лингвистического ответа: по-

чему в загадочных конструкциях столь широко используются номинативные предложе-

ния с бытийным значением? Немаловажным для лингвистического анализа является выя-

снение вопроса о том, почему загадки в сущности ориентированы, как правило, на “ми-

росозидание” на уровне системы, имен (существительных и их эквивалентов), а послови-

цы концептуализируют типизированные ситуации на уровне глагола-сказуемого? (“Цен-

тром пословицы является глагол, грамматика которого осложнена категориальными кон-

нотациями прескрипционного характера, центром загадки является имя”) (5, с.325). 

Насколько мы понимаем (по нашим предварительным наблюдениям), ответ здесь 

напрашивается уже не совсем чисто лингвистического порядка, а отчасти социо-

лингвистического и скорее всего, лингвокогнитивного уровня. 

б) Лингвокогнитивный анализ загадок в этом плане выдвигается на передовые по-

зиции и составляет конститутивный параметр общего сущностного рассмотрения и 

исследования материала, во-первых потому, что в загадках обязательно представлены 

модели связи языка с инвариантным мышлением говорящего субъекта и, во-вторых, в 

этих миниатюрных художественных произведениях отражаеются модели не только ин-

дивидуального, но и соборного, народного видения картины мира, т.е. модели нацио-

нального архетипического восприятия фрагментов этой картины. Иными словами, в за-

гадках получают материально-языковое воплощение факты внеязыковой действи-

тельности в их концептуальном конструировании. В загадках в наивысшей степени 

проявляется антропоцентрический характер языковых единиц, лингвокреативные воз-

можности говорящего субъекта в “воссоздании мира внутри себя” (К.Аксаков) - в дан-

ном случае в воссоздании особого, образно-метафорического мира в эвристических 

целях, ориентированных на аналитический ум, аналитическое мышление собеседника. 

При лингвокогнитивном анализе, следовательно, должны быть установлены конститу-

тивные параметры семантики и строения загадок, система концептов, представленных в 

загадках, их внутренняя форма и смысл; определение соотношения последних обяза-

тельно для угадывания ответа на вопрос, прозвучавший в тексте загадки-вопроса. 

Главным объектом когнитивно-лингвистического анализа загадок, таким образом, 

предстает феномен моделирования типизированных и нетипизированных ситуаций, 

фактов, явлений реальной или виртуальной действительности индивидом – носителем 

национального мировосприятия и миросозидания. 

в) Особый интерес, на наш взгляд, представляет изучение системы метафори-

ческих, метонимических номинаций, а также приемов аналогии в семантической струк-

туре загадок. Для теории метафоры, например, особую ценность представляет ответ на 

вопрос о соотношении использования в данном жанре архетипических и неархетипи-

ческих метафор. Не менее важна функция аналогии - “нет ничего более фундаменталь-

ного для мышления и языка, чем наше ощущение подобия” (У. Куайн). 
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Конструкции загадок, их семантическая структура оказались вовсе не изученны-

ми с точки зрения конструктивной роли системы обычных (архетипических) метафор и 

типических моделей сравнения-аналогии (4, с.266-268). 

г) Несмотря на наличие некоторых статей Ю.И.Левина, вопрос об основательном 

изучении лингво-семиотической природы загадок остается все еще неразработанным. 

Символическая и знаковая сущность загадок ждет своего системного исследова-

ния как с точки зрения системоетической, так и с точки зрния категориального харак-

тера этой знаковости. 

д) В общей теории паремиологии справедливо будет мнение, что изучение 

лингво-логической сути паремиологических единиц «внутри себя», т.е. в пространстве 

одного языка всегда остается беднее, чем их типологическое изучение – особенно на 

материале неродственных разносистемных языков. Здесь достаточно широкое поле 

изысканий как в области общей теории паремиологии, так и в конкретной сфере 

функционирования того или иного жанра, в том числе и загадок. 

Загадки есть во всех языках, значит, они представляют особый разряд универсаль-

ных языковых единиц, связанных с проявлением общечеловеческого (инвариантно-ло-

гического) мышления. Такая базовая платформа уже подсказывает наличие трех клас-

сов, разрядов загадок: те, которые обнаруживают наличие параллелей и в других язы-

ках; те, которые совпадают с загадками других народов частично; и те, которые пред-

ставляют обсолютные реалии, т.е. принадлежность лишь данной этнической культуре. 

Сравнительная типология имеет целый ряд выигрышных моментов при исследо-

вании загадок: они подтверждают законы общности лингво-логического мышления 

человека вообще; они обнаруживают общие, вариативные и специфические модели 

национального мировосприятия, мироощущения; они практически во всех языках (с 

учетом опять-таки некоторой национальной специфики) практически выполняют одни 

и те же функции, основной, главной из которых все же является функция эвристическо-

го воздействия на собеседника. Этот лингводидактический фактор еще не стал объ-

ектом внимания ни психологов, ни лингвистов. На вопрос о том, почему в двух разных 

языках существуют концептуально одинаковые загадки на одну и ту же тему (т.е. с 

выявлением одного и того же концепта – денотата), даже с некоторым совпадающим 

лексическим наполнением (qara köpək qapıda yatar, dizi əyilib belinə batar – Qıfıl = Чер-

ненька собачка свернувшись сидит, не лает, не кусает, но в дом не пускает - Замок), и 

на многие подобные вопросы нет аргументированных ответов. Особо вразумительного 

пояснения мы не получаем и тогда, когда речь идет в функциональной гомогенности 

загадок в пространстве - тексте сказок, былин того или иного народа, в которых 

загадки, как правило, выступают в качестве испытательно-контролирующих кванторов, 

элементов. 

Особого внимания, на наш взгляд, требует на типологическом срезе вопрос о вза-

имных переходах загадок в пословицы, поговорки, фразеологические единицы. Так, 

например, загадка «ни в огне не горит, ни в воде не тонет» (лед) очень часто употребля-

ется в качестве пословицы со значением «нельзя присваивать» (казенное добро на воде 

не тонет, в огне не горит), а также в качестве фразеологической единицы со значением 

«непереводимости», «бесполезности борьбы с ними» («Эти наши бюрократы от футбола 

настолько поверили в свою безнаказанность, что ни в огне не горят, ни в воде не тонут» 

«Московский комсомолец», 28.03.18). Подобные факты взаимной перекодировки язы-

ковых единиц свидетельствуют прежде всего об их системности в структуре языка, более 

того, это явление само по себе иллюстрирует один из «рычагов» развития всего языка в 

целом. 

Думается, сказанного достаточно для стимулирования и активизации конкретных 

лингвистических исследований загадок – этих прекрасных, лаконичных моделей 
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лингвистического (вербального) «миросозидания», поэтико-эстетических образцов на-

ционального миропонимания. 
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V.N.Məmmədova 

Tapmacalar linqvistik tədqiqat obyekti kimi 

(məsələnin aktuallıq dərəcəsi) 

Xülasə 

 

Məqalədə rus və Azərbaycan dillərinin materialı əsasında xalq tapmacalarının tipoloji və semo-

tik strukturunun öyrənilməsi məsələsi qoyulur. Adı gedən folklor nümunəsinin bir neçə aspektdə – şifr 

linqvistik, linqvokoqintiv və tipoloji müqaisə zəminində öyrənilməsinin aktual olması irəli sürülür. 

Məsələnin aktuallıq dərəcəsi bir də onunla vurğulanır ki, tapmaca modeli dilin heç də periferik qurulu-

şu deyil, sistemli strukturdan ibarət baza konstruksiyalı vahiddir. Tapmacaların öyrənilməsi həm dilin 

paremioloji vahidlər sisteminin bəzi məsələlərinə aydınlıq gətirməkdə optimal materialdır. 

 

V.N.Mammadova 

Riddles as an object of linguistic study 

(degree of relevance of the issue) 

Summary 

 

The purpose of this article is studying the typological and semiotic structure of folk riddles 

based on material in Russian and English. 

It claims that studying of mentioned folk examples in some aspects-password linguistic, 

lingocognitive and learning on the basic of typology comparison is relevant. 

The urgency of the issue is emphasized by case that the model of riddles is not a peripheral 

structure of language but a system – structured and base constructed unit. 

Studying riddles is an optimal material to clarity some issue of the paremiological unit system 

of language. 
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BƏHLUL BEHCƏTİN TƏRCÜMEYİ-HALINA DAİR QEYDLƏR 

 
"Tarix həmişə hər şeyi öz yerinə qoyur" 

 Heydər Əliyev 

 
Açar sözlər: Bəhlul Behcət, repressiya, arxiv sənədləri, tərcümeyi-hal, sovet rejimi, Qubadlı 

Ключевые слова: Бахлул Бехджет, репрессия, архивные документы, автобиография, cоветский 

режим, Губадлинский район 

Key words: Bahlul Behjat, repression, archive documents, autobiography, soviet regime, Gubadli  

 

Yaddaşlardan bu günümüzə gəlib çatan keçmişimiz tarixin qara səhifələrini yaratmışdır. 

Bəzən bu keçmişi yaddaşlarda yaşadan və bizə çatdıran canlı şahidlər – insanlar olur, bəzən 

isə dilsiz-ağızsız arxiv sənədləri. Əslində bu sənədlər bizə tariximiz, keçmişimiz haqqında 

daha çox söz deyir. Xüsusilə də repressiya illərinə dair materiallar bizə faciəli keçmişimizdən 

xəbər verən ən dəyərli mənbələrdir. Biz repressiya qurbanlarına dair məlumatları məhz bu 

sənədlərdən – istintaq protokollarından alırıq. Onların həyatını, faciəvi taleyini araşdırmaq hər 

bir tədqiqatçının ümdə vəzifəsidir. 

Repressiyaya məruz qalan şəxsiyyətlər yüzminlərlədir. Onların hamısı haqqında geniş 

və ətraflı məlumat toplamaq, həyat fəaliyyətini araşdırmaq olduqca çətin bir işdir. Milli 

dövlətçiliyin və milli oyanışın bugünki mərhələsində belə şəxsiyyətlərin öyrənilməsi, nəinki 

Azərbaycan xalqının, eləcə də dünya ictimaiyyətinin nəzər-diqqətini onlara tərəf yönəltmək 

müasir elmi-nəzəri düşüncənin ən aktual mövzularından biridir. Akademik Ziya Bünyadov 

istintaqa cəlb olunan onlarla insan haqqında məlumat dərc etdirib. Professor Adil Babayevin 

B. Çobanzadə, Vəli Xuluflu, Xalid Səid Xocayev, Abdulla Tağızadə və b. həyatı, siyasi, elmi, 

mədəni fəaliyyəti haqqında oxucuda geniş təsəvvür yaradan yazıları işıq üzü görmüşdür. 

Professor Cəlal Qasımov totalitar rejimin qurbanları – Firudin bəy Köçərli, Əmin Abid, 

Salman Mümtaz, Yusif Vəzir Çəmənzəminli və b. unudulmuş bioqrafiyasını üzə çıxararaq, 

yenidən işıqlandırmışdır. Tərcümeyi-halı çoxlarına məlum olmayan repressiyaya məruz qalan 

ziyalılardan biri də alim, folklorşünas, din xadimi Bəhlul Mustafa oğlu Əfəndiyevdir. 

Bəhlul Mustafa oğlu Əfəndiyev Zəngəzur qəzasının indiki Qubadlı rayonunun Dondarlı 

kəndində dünyaya gəlmişdir. Bəhlul Behcətin həyatı haqqında dəqiq və müfəssəl məlumat əl-

də etmək üçün arxiv sənədlərini açmaq başlıca şərt idi. Repressiya qurbanlarına həsr edilən 

saysız-hesabsız məqalələr, publisistik yazılar dərc olunmuşdur. Biz Bəhlul Behcət haqqında 

məlumatı məhz bu yazılardan öyrənirik. Lakin bəzən bu məlumatlar da inandırıcı olmur. Hə-

qiqəti ya arxiv sənədlərindən, ya da B.Behcətin özünü şəxsən tanıyan, onunla ünsiyyətdə olan 

insanlardan öyrənə bilərik. Tədqiqatçı alim, professor Cəlal Qasımov haqlı olaraq yazır: 

“Klassik ədəbiyyatda adətən sənət adamlarının doğum illəri mübahisəli olur. Təbiidir ki, üs-

tündən yüzilliklər keçdiyindən onların tərcümeyi-halları lazımi səviyyədə yazılmadığından 

müəyyən təhriflərə məruz qalır. Bəzi sənət adamları vardır ki, bizə ən yaxın olan dövrdə (so-

vetlər dönəmində)yaşamış və mövcud qadağalar nəticəsində, yaxud da onlar barəsində olan 
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materiallar məhv edildiyindən özləri kimi tərcümeyi-halları da unudulmuş və ya unutdurul-

muşdur. Onların, qədim dövrdən fərqli olaraq, yalnız ömür yolu deyil, həm də əməl yolları da 

təhrif edilmişdir. Bolşeviklərin apardığı təktərəfli və qərəzli siyasətə qarşı çıxan, milli mənəvi 

dəyərləri toplayıb xalqa çatdıran, dinimizin təəssübkeşi olan Bəhlul Behcətin bu ideallar uğ-

runda apardığı cihad nəinki düzgün qiymətləndirilməmiş, eyni zamanda sovet dövründə onun 

tərcümeyi-halı və apardığı mübarizə sovet ideoloji maşınının maraqlarına uyğun olaraq – tə-

mamilə əks qütbdən işıqlandırılıb oxuculara təlqin etdirilmişdir. Məsələn, bəzi mənbələrdə 

göstərilir ki, B.Behcət M.C.Bağırovun göstərişi ilə erməni daşnaqları tərəfindən ayağına ağır 

daş bağlanmış və vətən xaini kimi Xəzər dənizinə atılmışdır. Lakin arxiv materialları bunu 

təsdiq etmir. Təbii ki, hər şeyin doğrusunu bilən cənab Allah, bizə qalan isə əldə olan materi-

alları saf-çürük etməkdir. Həqiqətən də, iş elə gətirdi ki, B.Behcətin həqiqi bioqrafiyasını is-

tintaq qovluqlarından öyrənmək məcburiyyətində qalmışıq. Həm də bu bioqrafiya yazıçı, 

folklorşünas tərcümeyi-halından daha çox məhbus, cinayətkar bioqrafiyasına oxşayır” (5, 

s.269). Markaryanların və Qriqoryanların təqdim etdiklərindən başqa nə gözləmək olar. 

Bəhlul Behcətə hörmət əlaməti olaraq “Bəhlul əfəndi” - deyə müraciət edirdilər ki, bu-

nun soyadı ilə heç bir əlaqəsi yox idi. Bu sadəcə o illərdə böyük nüfuz sahibi olan ziyalılara 

edilən müraciət forması idi. Cavid əfəndidə olduğu kimi. Sonralar o, “sevinc”, “gözəllik” mə-

nası bildirən ərəb mənşəli Behcət təxəllüsünü götürmüş və Azərbaycan ədəbiyyatına Bəhlul 

Behcət kimi daxil olmuşdur. Bəhlul əfəndinin nəvəsi, müasirimiz olan ruhani Həmdullah 

Əfəndiyev “Bəhlul Əfəndi Behcət Xanlıq üsyanı” adlı kitabında babası ilə bağlı geniş məlu-

mat dərc etdirib. Milliyətcə azərbaycanlı olan Bəhlul əfəndinin atası Mustafa Əfəndiyev döv-

rünün nüfuzlu din xadimi olmuşdur. Bəhlul Behcətin tərcümeyi-halını daha dəqiq Dövlət Təh-

lükəsizliyi Xidmətinin arxiv sənədlərindən öyrənə bilirik ki, bu sənədlərdə də onun doğum 

yeri kimi Zəgəzurun Dondarlı kəndi göstərilir. Mətləbə keçməzdən əvvəl Dondarlı kəndi haq-

qında məlumat yerinə düşərdi. “Dondarlı toponimi qədim türkdilli dondar tayfasının adı ilə 

əlaqədardır. Antik mənbələrə görə dondarlar e.ə.V əsrdən məlumdur” (8, s.31). Dondarlı kən-

di Qubadlı rayonunun mərkəzindən 6 km cənubda, Bərgüşad çayının sahilində yerləşir. 

AMEA-nın Tarix İnstitutu tərəfindən hazırlanan “Qubadlı” kitabında oxuyuruq: “1885-ci ilin 

məlumatlarına görə, qəzanın 161 xəzinə kəndi içərisində Qubadlı o qədər də böyük yaşayış 

məskəni deyildi. Belə ki, əhalisi sırf Azərbaycan türklərindən ibarət olan Qubadlıda cəmisi 90 

ailə var idi” (7, s.91) Bu da onu deməyə əsas verir ki, B.Behcət milli mənşəyinə görə azərbay-

can türkü olmuşdur. Bəhlul Behcətin bir əsərinə ön söz yazan Şəhabuddin Hüseyni Nəcəfi əl-

Məraşi Bəhlul əfəndinin soy kökü haqqında bunları yazır: “Kadı Sinanın oğlu, "Buğyetu'l-

Fakih" kitabının yazarı Kadı Muhammedin oğlu, Muhlis diye meşhur olan Kadı Muhammedin 

oğlu, saadet diye bilinen Kadı Muhammedin oğlu, Behlül Behçet Efendi diye meşhur olan 

Kadı Muhammed'in soyu, kendisinin dediyinə görə, məşhur sahabə Ebu Eyyub-i Ensariye 

ulaşmaktadır. Yazar Zengezor ahalisindendir” (1). 

Elşad Qoca isə fərqli bir mülahizə irəli sürür: DTX-nın arxivində tapdığım Bəhlul 

Əfəndinin istintaq işi ilə əlaqədar filologiya elmləri namizədi, tədqiqatçı-alim Bədirxan 

Başkeçidli ilə söhbət zamanı bir neçə məsələ də aydın oldu. Məlum oldu ki, Bədirxan 

Başkeçidli hələ 1990-cı ilin əvvəllərində Bəhlul Əfəndinin yaradıcılığı ilə maraqlanmış, əldə 

etdiyi materiallar əsasında iki məqalə çap etdirmişdir. Onun dediyinə görə Bəhlul Behcət 

əslən İranlıdır. Babaları Həsənağa və Hüseynağa İranın şah sarayında böyük hörmət sahibi 

olmuşlar. Şah sarayında baş verən çəkişmələrdən canlarını qurtarmaq üçün bir müddət 

Şirvanda yaşamışlar. Sonra Zəngəzurun Dondarlı ilə Dəmirçilər kəndləri arasında yerləşən 

Zirzəkdə məskunlaşmışlar” (6, s.59). Bədirxan müəllimin verdiyi bu məlumatlar öz təsdiqini 

tapmır. Nə Bədirxan müəllimin sonrakı məqalələrində, nə də B.Behcətin nəvəsi H.Əfəndiye-

vin yazılarında bu məlumatlara rast gəlinmir. İstintaq sənədlərində B.Behcət özü də milliyətcə 

türk olduğunu təsdiqləyir. 
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Bəhlul Behcətin təvəllüd tarixi haqqında elm aləmində mübahisələr var. Bəzi alimlər 

onun 1885-ci ildə, bəziləri 1868-ci ildə, digərləri isə 1869-cu ildə doğulduğunu iddia edirlər. 

Bəhlul Behcətin həyatı və fəaliyyəti haqqında yazılmış məqalələrdən birinin müəllifi profes-

sor Nizaməddin Şəmsizadə Behcət haqqında qələmə aldığı “İllər və talelər” adlı məqaləsində 

onun 1885-ci ildə anadan olduğunu göstərir (3, s.45). Bəhlul əfəndinin nəvəsi Həmdullah mü-

əllim də babasının 1885-ci ildə doğulduğunu yazır. 

Hacı Nərimanoğlu mərhum alimin oğlu molla Mustafa babanın xatirələrinə əsaslanaraq 

yazır: “Atam Bəhlul Əfəndi (ona baba deyirdim) 1885-ci ildə anadan olub, mənə də babamın 

adını qoyub. Bəhlul Əfəndi Behcət (adının mənası ərəbcə ağıllı, dərrakəli, təxəllüsü şadlıq, 

sevinc gətirən mənasını verir, amma hamı ona Əfəndi deyə müraciət edirdi) Nuxada molla 

məktəbini bitirib, bir müddət mollalıq edib” (3, s.23). 

Maraqlıdır ki, tədqiqatçılardan Bədirxan Əhmədov, Fadil Paşayev, Elbrus Şahmar, Mə-

tanət Ağayeva və b. məhz bu tarixi əsas götürərək onun 1885-ci ildə doğulduğunu qeyd edir-

lər. Lakin bu tarixin doğruluğunu təsdiqləyən əldə heç bir əsaslı dəlil yoxdur. Biz hesab edirik 

ki, Behcətin doğum tarixləri içərisində ən doğru olanı onun özünün dediyi tarixdir. Arxiv sə-

nədlərindən birində - müttəhimin anket vərəqində oxuyuruq: “Əfəndiyev Bəhlul əfəndi Mus-

tafa oğlu 1868-ci il Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndində anadan olub. Poçt küçəsi 111 ün-

vanında yaşayır. “Azərnəşr”də korrektor vəzifəsində çalışır” (2). Bəhlul Behcəti tədqiq edən, 

onun həyatı, fəaliyyəti və yaradıcılığını daha dərindən araşdıran professor C.Qasımov da arxiv 

sənədlərinə istinad edərək, Bəhlul Əfəndiyevin 1868-ci ildə təvəllüd etdiyi qənaətinə gəlir. 

Azad Qaradərəli “Zəngəzur qazisi Bəhlul Behcət” adlı kitabda yazır: “Bəhlul Behcət 

1868-ci ildə Zəngəzur qəzasının (indiki Qubadlı rayonunun) Dondarlı kəndində dünyaya göz 

açıb. (Bəzi mənbələrdə bu tarix 1885-ci il kimi göstərilir. Elə nəvəsi Həmdullah Əfəndinin 

“Bəhlul Əfəndi Behcət” kitabında da bu səhv təkrarlanıb. Lakin arxiv sənədləri, xüsusən də 

istintaq materialları 1885-ci ili rədd edir” (4, s.14) 

Şehabuddin Hüseyni Necefi el-Maraşi alimin “Təşrih və mühakimə” əsərinə yazdığı ön 

sözdə Bəhlul Əfəndinin hicri təqvimi ilə 1288-ci ildə anadan olduğunu yazır. Əgər hicri təq-

vimi ilə 1288-ci ili miladi təqviminə çevirsək, 1871-ci il alarıq. Onda Necefî el-Maraşinin 

yazdığına görə B.Behcət 1871-ci ildə doğulduğunu söyləmək olar. Bu tarix də heç bir sənədlə 

təsdiqlənmir. Jurnalist Savalan Fərəcov alimin 1869-cu ildə anadan olduğunu yazır. Lakin 

onun bu nəticəyə gəlmə səbəbi məlum deyil. 

Müxtəlif müəlliflər alimin 1885-ci ildə anadan olduğunu söyləsələr də, bunu təsdiqləyən 

heç bir rəsmi sənəd yoxdur. Arxiv sənədlərində mərhumun doğum tarixi 1868-ci kimi göstəri-

lirsə, çox güman ki, bu tarix müttəhimin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədə əsasən yazılmışdır. 

Bundan başqa Bəhlul əfəndi özü də həmin tarixdə doğulduğunu öz imzası ilə təsdiqləmişdir. 

Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Bəhlul Mustafa oğlu Əfəndiyev 1885-ci ildə yox, 

1868-ci ildə dünyaya gəlmişdir. 
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Х.Бабаева 

Заметки о биографии Бахлула Бехджата 

Резюме 

 

Приход к власти советского тоталитарного режима привел к гибели тысяч сынов-героев. 

Для исследования их личности, жизни, политической деятельности нынешнее поколение 

должно обращаться к архивным документам. Надеемся, что именно с помощью этих докумен-

тов будет положен конец дискуссиям по поводу биографии Бехлула Мустафы оглы Эфендиева. 

На основании архивных документов, мы определяем, что Бехлул Бехджет, как считает 

ряд исследователей, родился не в 1885 году. Ученые, обратившиеся к архивным документам, 

раскрывают истинную дату его рождения. Они утверждают, что Бехлул Бехджет родился в 

1868 году. 

 

H.Babayeva 

Notes about the biography of Bahlul Behjat 

Summary 

 

Coming to power the Soviet totalitarian regime caused thousands of deaths of sons of our land. 

Today’s generation have to appeal to archive documents for revealing their personalities, lives and 

political activities. We expect to put an end to the debates about the biography of Bahlul Behjat bu the 

help of these archive documents. 

According to these documents we define that Bahlul Behjat wasn’t born in 1885 as several 

researchers said. Scientists, who revealed archive documents put forward the right opinion about his 

birth. They claim that B.Behjat was born in 1868. 

 

Rəyçi: filol.e.d., prof. A.Babayev 
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A.ÇOBANOVA 

  

AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu  
(Bakı şəh., H.Cavid pr., 31) 

 

ZƏLİMXAN YAQUBUN POEMALARINA  

MİLLİ ƏDƏBİ ƏNƏNƏLƏRİN TƏSİRİ 

 
Açar sözlər: Zəlimxan Yaqub, lirik poema, xalq yaradıcılığı, poetik sistem, folklor 

Ключевые слова: Зелимхан Ягуб, лирическими поэмами, народному творчеству, поэтической сис-

теме, фольклор 

Key words: Zalimkhan Yagub, lyrical poems, folk art, poetical system, folklore 

 

Folklor və klassik yazılı ədəbiyyatımızla sıx bağlı olan Zəlimxan Yaqub yaradıcılığı da 

ədəbi ənənələrdən mayalanaraq novator sənət nümunəsi kimi meydana gəlib. Bütün bunları 

şairin ictimai-sosial məzmunlu əsərləri ilə birlikdə peyzaj şeirlərində də görürük. Şairin poetik 

nümunələrində estetik gözəllik mənbəyi lirik qəhrəmanın səmimi hissləri, həzin duyğularıdır. 

Sadə, xəlqi ifadə tərzi, təsvirdə bütövlük, hissin, ahvali-ruhiyyənin məqama uyğun tərzdə ifa-

dəsi, obraz yaratmaq məharəti peyzaj şeri nümunələrini xalq ədəbiyyatına, aşıq şeri ənənələ-

rinə bağlayır. 

Uzun illərdir ki, poeziyamızda ənənəvi şeirlə, sərbəst şeir tərəfdarları arasında ədəbi 

müstəvidə mübahisələr davam edir. Hətta ənənəvi şeirin vaxtının keçdiyini söyləyən tənqidçi 

və ədəbiyyatşünaslar da var. Ancaq iki əsrin keçidində, yeni minilliyin astanasında Zəlimxan 

Yaqub ənənəvi şeir formasına yeni nəfəs gətirdi, öz şeirləri və poemaları ilə klassik aşıq yara-

dıcılığını yeni mərhələyə yüksəltdi, novator bir sənət nümunəsi yaratdı: “Ələmə, qəmə qərq 

olanda da o, dağlara, dərələrə, durnalara dərdini deyir, ana südü və dağ çiçəyi ilə qəlbini ovu-

dur. Təkcə yaxın və uzaq təbiəti yox, tarix ilə zaman adlı asimanı da, uzaq keçmişin, əcdad 

Xətainin, ulu Yunis Əmrənin, hətta ərən Atillanın izini də Zəlimxan Yaqub “öz içində” 

axtarır. Uşaqlığını – nəslinin tarixində və taleyində, əsil-nəsəbinin, mənşəyinin imzasını və 

ünvanını isə əcdad türkün nə vaxtsa gəzdiyi səhrada, üzdüyü dəryada, baxdığı səmada görür. 

Lakin bütün bunlarla yanaşı, burada, bu ən qədim keçmişə, ağsaçlı ənənəyə söykənən poezi-

yada yenə də qocanın yox, uşağın ürəyi döyünür” (1, s.144). 

Həmişə obrazlı düşünən, fikir və düşüncələrini obrazlar vasitəsi ilə ifadə etməyə çalışan 

qüdrətli sənətkarlarımızdan biri də Zəlimxan Yaqubdur. Bu obrazlar təkcə insan obrazları ilə 

məhdudlaşmır. Biz şairin yaradıcılığından qırmızı bir xətt kimi keçən saz obrazına da tez-tez 

rast gəlirik ki, bu da təsadüfi deyil, milli ənənələrdəki, ulu Dədə Qorquddan gələn bir sənətdir. 

Şairin “Sarıldığım sazdı mənim”, Bu saz kimi”, “Zəlimxan nə yazsa saz dilindədir”, 

Saza baxsın tarixini yazanlar” və başqa şeirlərində saz tarixi-mənəvi dəyərləri ifadə edir, 

keçmişimizdən bu günümüzə körpü yaradır, tarixi yaddaşımızı təzələyir. Lirik şeirlərindən 

başlayan bu istiqamət onun poemalarında da davam etdirilir, milli ənənələrin tarixi yaddaşa 

köçürülməsinə daha geniş meydan verilir. Bu cəhətdən “Saz” poemasını xüsusi fərqləndirmək 

gərəkdir. Saz poemada Dədə Qorqud – ilkinlik çağının sinonimi kimi səslənir. Hətta bir 

poemanın ayrı-ayrı hissələrində “Dədə Qorqud” dastanının semantik-qrammatik üslubuna 

yaxın bir deyim tərzinə rast gəlirik: 

Ad qoydular bayramında 

Boy boyladım, soy söylədim. 

Hünərsizə ad vermədim, 

Nə söylədim, yey söylədim. 

Burla xatın, Banuçiçək, 

Bizə doğma ana, bacı, 



Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      4 / 2019 

 

  120 

Ayağını öpən yerlər 

Başımızın qızıl tacı (2, s.214). 

Poemanın əvvəlində şair Dədə Qorquda müraciət edir, ondan kömək istəyir: 

Telli sazın dastanını 

Özün başla, ustad Dədə! 

Söz sehrinə varmaq üçün, 

Ver ruhuma qanad Dədə (2, s.214). 

Saz obrazı bu poemada mücərrəd obraz deyil, azərbaycançılıq məfkurəsinə, milli özünü-

dərkə xidmət edir. Şair poemada sazı Dədə Qorquddan ərməğan kimi qəbul edir, onun mənəvi 

varisi kimi ortaya çıxır. Dövlətçilik təfəkküründən çıxış edən şair sazı vətən, qeyrət, namus 

məfhumu kimi başa düşür, onu babaların ruhu kimi dəyərləndirir, keçmişdən bu günə, bu gün-

dən gələcəyə gedən mənəvi körpü kimi tərənnüm edir: 

El sənəti bir çeşmədir, 

Bulandırma bu çeşməni, 

Ömrün boyu duru saxla! 

Bu sənətdən sənə çatan 

Ruhu qoru, ruhu saxla! (2, s.223) 

Zəlimxan Yaqub poemada sazı dindirir, onunla üzbəüz dayanır, gah Kərəmin, gah 

Koroğlunun dili ilə danışır, məhəbbətdən qəhrəmanlığa, qəhrəmanlıqdan məhəbbətə körpü 

yaradır. Onu bu gündən gələcəyə aparır, nənələrinin taleyi ilə bağlayır: 

Sən bu gün laylasan mənim sinəmdə, 

Sabah övladımı dilləndirirsən. 

Gün keçər sevgidə, söhbətdə, dəmdə 

Nənəmin ömrünü gücləndirərsən (2, s.18). 

Tarixi yaddaşa, bədii ənənəyə söykənməyin poemada çeşidli formalarını görürük. Klas-

sik poema-məsnəvilərdə rast gəldiyimiz bu cəhətin müasir poemalarda da davamını müşahidə 

etmək mümkündür. Xüsusən Hüseyn Arifin poemalarında bəhrələndiyi bu faktlardan Zəlim-

xan Yaqub da yeri düşəndə istifadə edir, bu yolla fikrin daha aydın ifadəsinə nail olur. “Saz” 

poemasında Qurbanidən gətirilən belə bir bənd var: 

Fələk... sənnən əyləşməyə bir belə meydan ola 

Açıla haqqın qapısı, ədalət, divan ola. 

Mən gəlmişdim mürşidimin dərdinə dəva qılam, 

Nə bilim ki, mən gəlincə xak ilə yeksan ola (2, s.225). 

Qurbanidən gətirilən bu bənd havadan asılı qalmır, poemanın ümumi ruhuna uyğun 

verilir, ondan əvvəlki və sonrakı hissələrlə üzvü vəhdət təşkil edir ki, bu da Zəlimxan Yaqub 

yaradıcılığının özünəməxsus cəhətlərindən biridir. 

“50 yaşın dastanı” əsərini diqqətlə oxuyanda Zəlimxan Yaqub yaradıcılığının hansı 

əxlaqi-mənəvi sərvətdən qidalandığını üzə çıxara bilərik. Burada, hər şeydən əvvəl, “Hardan 

gəlir Zəlimxan?” sualına cavab axtarılır və aydın cavab verilir. Məlum olur ki, türk tarixinin 

Atilla, Mete, Oğuz xan, Bilgə Xaqan, Əmir Teymur kimi qəhrəmanlıq səhifələrindən, “Dədə 

Qorqud”, “Manas” dühasından, “Orxon-Yenisey” abidələrindən, Füzuli, Yunis Əmrə, Abay, 

Məhtimqulu, Qaracaoğlan yaradıcılığından gəlir Zəlimxan Yaqub. 

Poemanın “Hardan gəlir Zəlimxan?” fəsli türk dünyasının tarixi-etnoqrafik yaddaşını cı-

zır, bir növ şairin yaradıcılıq məramnaməsini xatırladır. Fəsildə türk dünyasının böyük ədəbi 

simaları tərənnüm olunur, onların bədii irsinin əhəmiyyəti, dünyəvi dəyərləri konkret, lakonik 

şəkildə poemaya gətirilir: “Şair öz proqramında tamamilə haqlıdır. Çünki bu qaynaqlara söy-

kənmədən, bu sənət çeşmələrindən su içmədən türk dünyasının sənətkarı olmaq mümkün de-

yil. Mənə görə, bu fəsil bizim poeziyamızda, həm də yaxşı ümumiləşdirmə nümunələrindən 

biridir. 36 misrada şair yalnız özünün və təkcə Azərbaycan türkünün deyil, bütün türk dünyası 

sənətinin hansı köklər üzərində boy atdığını yığcam şəkildə ortaya qoymuşdur” (1, s.21). 
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Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığı ana südü kimi təmiz, təbiət qədər saf və gözəldir, bütöv-

dür. Çünki bu poeziya ilkinlikdən, folklordan qaynaqlanır, mifik təfəkkürdən yaranır. İstəni-

lən poemasını nəzərdən keçirsək, orada folklor izi, xalq deyimi dərhal nəzəri cəlb edir. Borça-

lıdan, Dərbənddən, Qərbi Azərbaycandan, Qarabağdan, Naxçıvandan, Şirvandan – fərqi yox-

dur, Azərbaycanın istənilən regionundan bəhs edəndə şair həmin məkanın tarixi-etnoqrafik 

özünəməxsusluğunu, mərasim folklorunu, ictimai-mədəni həyatını qələmə alır. Özü də elə 

ustalıqla, dəqiq cizgilərlə işləyir ki, oxucu heyran qalır. Hiss olunur ki, şair poema üzərində 

işləyərkən xeyli elmi ədəbiyyata müraciət edib, şifahi xalq ədəbiyyatı, folklor qaynaqları haq-

qında mükəmməl bilgi toplayıb. “Borçalıda qalan izlər” poemasında S.Vurğun Borçalının 

Faxralı elinə qonaq gəlir. Ev sahibi ağsaçlı qadın qonağı layiqincə qarşılamaq üçün əl-ayağa 

düşəndə, niyə yuxusuz qaldığını soruşanda o qonağa zarafatla bir xalq deyimini söyləyir: 

Acı sarımsaqlı, 

Yuxa yarpaqlı, 

Üstü cızdaqlı, 

Yanı yarpaqlı 

Xəngəl pis olmaz (2, s.245). 

Poema klassik şeirin 11-lik formasında yazılıb. Ancaq anamın dili ilə deyilən bu misra-

lar 6 hecalıdır. Formanın qəfil dəyişməsi və yenidən 11-liyin bərpası üsluba xələl gətirmir, an-

caq poemaya lirik bir fon əlavə edir, mərasim folkloruna keçid edilir. Beləliklə, tarixilik ilə 

müasirlik qovuşur, poemanın bədii təsir gücü artır. 

Poemanın S.Vurğunun Faxralıya qonaq gəlməsi hissəsində zəngin xalq yaradıcılığının 

müxtəlif janrlarından istifadə olunur. S.Vurğunun məclisinə aşıq gəldiyini görən kənd əhlin-

dən biri sevinclə dillənir: 

Yan durun aşıq gəldi, 

Elə yaraşıq gəldi. 

Üstümüzə gün doğsun, 

Gözümə işıq gəldi (2, s.247). 

Göründüyü kimi, xalq nümayəndəsinin bayatı dili ilə söylədiyi bu bənddə Borçalıda 

aşıq yaradıcılığına, onun sənətinə olan hörmət və məhəbbət hissləri öz ifadəsini tapmışdır. 

Məclisdə aşıq şair Nəbinin “Dünya” şeirini sazın müşayiəti ilə avazla oxuyur: 

Qılıncın qınsırdır, qolun qüvvətli, 

Baxmadın qocaya, cavana, dünya (2, s.249). 

Bu beyt xəstə Səməd Vurğunun əhvali-ruhiyyəsinə, ovqatına uyğun deyilir. Buna görə 

də şair təsirlənir, üzünü Osman Sarıvəlliyə tutub deyir: 

– Ay Osman, gör şair nə gözəl deyib, 

Ağlının barıdır, qəlbinin səsi. 

Çatdıraq ellərə heyifdir, heyif, 

İt-bata düşməsin bircə kəlməsi (2, s.249). 

S.Vurğunun dili ilə Zəlimxan Yaqub poemada xalq yaradıcılığına olan münasibətini ifa-

də edir, xalqımıza müraciətlə aşıq yaradıcılığı nümunələrini qorumağa, gələcək nəsillərə ötür-

məyə çağırır. Şair xalq yaradıcılığı, aşıq sənəti nümunələrini toplamaqla, qoruyub saxlamaqla, 

işin bitdiyini hesab etmir, gələcək nəsilləri, müasirləri oradakı hər kəlməni, beyti dərk etməyi 

məsləhət görür: 

Vaxtında olmasaq hər sözdən halı, 

Sözlər də qəmlənib bürünər yasa. 

Dili bağlı qalar, gözü qapalı, 

Yayılıb, səslənib dərk olunmasa (2, s.249). 

Zəlimxan Yaqubun “Göyçə dərdi” poeması, ümumiyyətlə itirilən, işğal altında olan tor-

paqlarımıza söylənən ağıdır, dərdin, kədərin ifadəsidir. Poemanı oxuyanda yadımıza M.Şəhri-

yarın “Heydərbabaya salam” əsəri yada düşür. M.Şəhriyar Heydərbabanı necə vəsf edirsə, 
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obrazlaşdırırsa, vətən anlamına gətirirsə, Zəlimxan Yaqub da “Göyçə dərdi” poemasında 

Göyçəyə eyni münasibət bəsləyir, qədim Azərbaycan torpağının milli etnoqrafik xəritəsini 

çəkir, səhifədən-səhifəyə keçdikcə, bəlalarımızın haradan gəldiyini, hara getdiyini anlayır və 

dərk edirik. “Bəzən deyirlər dərddən danışma, insan deyib-gülməlidir. Poemanı oxuyarkən bir 

daha yəqin edirsən ki, dərdi yaşamağı bacarmayan bir xalqın gülüşü uzun sürə bilməz. Dərdi 

unutmaq arsızlığa və qeyrətsizliyə aparır. Ona görə də hər deyim, hər ifadə oxucunu dostu və 

düşməni tanımağa çağırır” (1, s.172). 

Göyçə A.Ələsgərin vətənidir, saz-söz məkanıdır. Bu yurdda xeyli sayda aşıqlar, şairlər 

yaşayıb-yaratmışdır. Bura eyni zamanda folklor, xalq yaradıcılığı ocağıdır. Buna görə də Zə-

limxan Yaqub bunu nəzərə alaraq poemada zəngin xalq yaradıcılığı nümunələrindən istifadə 

edir, folklor qaynaqları üslubunda süjet xətti qurur, atalar sözləri və məsəllərə, ağılara, layla-

lara müraciət edir, obrazlı ifadə tərzinə üstünlük verir. Şair erməni əsarətində olan Göyçəyə 

ağı deyir, layla çalır: 

Göyçəm-göyçəyim layla, 

Solan çiçəyim layla. 

Ah çəkən ağsaqqalım, 

Qarabirçəyim layla. (2, s.67) 

Adətən qədim, ulu yurddan söhbət gedəndə müdriklik əlaməti olaraq “ağbirçək” kəlməsi 

işlənir. Lakin Zəlimxan Yaqub başqa yol seçir, Göyçəyə “ağbirçəyim” yox, “qarabirçəyim” de-

yir, rəng simvolikasından istifadə edir. Qara rəng simvolikası işğal altında olan Göyçənin möv-

cud durumuna daha çox uyğundur. Bu da şairin poetik duyumunun genişliyindən irəli gəlir. 

Zəlimxan Yaqub yaradıcılığı başdan-ayağa xalq ruhu, folklor qaynağıdır. Bu yaradıcılı-

ğın klassik ənənələrlə, şifahi xalq yaradıcılığı ilə əlaqələri geniş və əhatəlidir. 
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А.Чобанова 

Влияние национальных литературных традиций на поэмы Залимхана Ягуба 

Резюме 

 

Зелимхан Ягуб доказал свою привязанность к устному творчеству и ашугской поэзии не 

только своими лирическими стихотворениями, но и поэмами. Эта привязанность не является 

лишь внешним признаком, она ясно прослеживается в содержании и поэтической системе его 

произведений. В статье исследуются своеобразные особенности созданных поэтом поэм, изуча-

ется степень созвучности его произведений с литературными традициями. 

 

 A.Chobanova 

Influence of national literary traditions an Zalimkhan Yagub’s poems 

Summary 

 

Zalimkhan Yagub proved that he has connectivity to the folklore, minstrel poetry not only with 

his lyrical poems, at the same time with his poems, this connectivity is not outward signs, seen clearly 
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in theme and poetical system of his works. In the article, studied specific characteristics of his poems, 

studied the sameness between his poems and tradition. 
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“MÜHARİBƏ VƏ SÜLH” MÖVZUSU  

“HƏYAT” (1905-1906) QƏZETİNİN SƏHİFƏLƏRİNDƏ 

 
 Açar sözlər: müharibə və sülh, “Həyat” qəzeti, F.Köçərli, rus-yapon müharibəsi, Ə.Hüseynzadə, 
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Colovyov 

 

 XX əsrin əvvəllərində Rusiyada baş verən ictimai-siyasi proseslər, fəhlələrin kütləvi 

etirazları, iğtişaşlar, kəndlilərin həyat şəraitinin ağırlaşması ölkədə mövcud olan vəziyyəti bir 

qədər də dərinləşdirirdi.  

 Belə bir vəziyyətdə Rusiya xarici siyasətində öz maraqlarını güdərək, Uzaq Şərqdə 

mövqeyini möhkəmləndirmək iddiasında idi. Rusiya Uzaq Şərq uğrunda Yaponiya, Balkan 

əraziləri və boğazları uğrunda Avstriya-Macarıstan və Türkiyə ilə kəskin rəqabət aparırdı. 

1904-1905-ci illərdə rus-yapon müharibəsi baş vermişdi. Müharibədə Rusiya biabırçı şəkildə 

ağır məğlubiyyətə uğramışdı (1, s.24). Rus-yapon müharibəsində məğlubiyyət Rusiya üçün 

ağır bir zərbə ilə nəticələndi.  

 Tədqiqatçı-alim Firudin bəy Köçərli Ə.Hüseynzadənin redaktorluğu ilə çap olunan 

“Həyat” qəzetində çap etdirdiyi “Müharibə və sülh” başlıqlı publisistik yazısında müharibəni 

belə qiymətləndirirdi: “Rus dövləti ilə Yaponiya dövlətinin arasında vaqeə gələn dəva ki, 

müddəti bir il yarım çəkdi, qurtardı; bu qism böyük və dəhşətli dəva bu anə kimi təvarixdə 

görünməmişdir. Oktyabrın beşində Port-smutda dövlətlərin mabeyində sülh və əqdi bərqərar 

olması xüsusunda nameyi-hümayun elan olunmuşdur. Bihəmdüllah fəsad yatdı – sülh və barı-

şıq onların yerini dutdu” (2, 18 oktyabr, 1905, № 86, s.3). F.Köçərli məqalədə yalnız Rus-ya-

pon müharibəsi deyil, həmçinin ümumilikdə müharibə, onun fəsadları haqqında ətraflı müla-

hizələr irəli sürür. Gənclərin müharibədə həlak olması, ailələrin başsız, yetim qalmaları, ölkə-

nin iqtisadi vəziyyətinin aşağı səviyyəyə düşməsi, elmi-texniki tərəqqinin geriləməsi mühari-

bənin törətdiyi fəsadlardır. Məğlub olan dövlət həm maddi, həm də mənəvi sarsıntı keçirir. 

“Dəva bəni-növ bəşər arasında böyük bir bəladır ki, onun yer yüzündən götürülüb bəlkəliyə 

və münqəte’ olması eyn silahdır. Bir yandan cəvan səlamət və işə yarayan canlar minlərcə 

fövt olub çox ata və analar oğulsuz və çox külfətlər və körpə balalar atasız qalıb, yetimlik və 

yoxsulluq halinə düşürlər. Bir yandan dəva məxaric və məsarif götürüb, ümurati-daxiliyyənin 

ki, ibarət ovlə ülum və fünun və mərifət və təharət və fəlahət və sairə və sairədən cümləsinin 

vüsətinə, tərəqqi və intişar tapmasına mane olub, hər iki tərəfi maddi və mənəvi miknət və 

qüvvətdən salıb, zəif və bitaqət qılır. Xüsusən, məğlub tərəf xeyli pərişani-pəjburdə və zəlil 

olub, qərn və əsrlərcə qüvvəyə düşür və əxlaqcə içlərinə pozğunlüq düşüb, bəxili-həsəd, büdz 

və ədavət və xüsusən intiqam almaq arzusu kibi fənayi-həsəd onların qəlblərini doldurur”. (2, 

18 oktyabr, 1905, № 86, s.3).  

 Böyük və müstəqil dövlətlər arasında əmələ gələn nifaq sonda böyük bir müharibə ilə 

nəticələnir ki, onu aradan qaldırmaq sonradan çətin bir məsələyə çevrilir. Dövlətlər arasında 

müharibələri nizamlamaq, sülh və asayişi bərpa etmək, məmləkətlər və millətlər arasında sər-

hədlərin qorunması, beynəlxalq qanunların tərtib və tənzim olunması və s. bu kimi məsələlə-

rin həlli ilə məşğul olan bir təşkilatın olmaması müəllifi narahat edir. “... böyük dövlətlərin 
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arasını düzlətməgə və siyasi ədalarını və mühüm əmrlərini mühakimə və müayinə etmək 

üçün: hənuz ümumi bir divanxanə və ədaləti-səra yoxdur və özgə bir dövlətin əlində o qədər 

güc və ixtiyar yoxdur ki, müharibə edən millətlərin işlərinə dəxli-təsrif göstərib, niza və qov-

ğanı aralıqdan götürə”. (2, 18 oktyabr, 1905, № 86, s.3). 

 "هنوز عمومى بر ديوان خانه و عدالت سرايوخدر و اوزكه بر دولتن النده او قدر كوج و اختيار يوخدر كه 

 محاربه ايدن ملتلرن ايشلرينه دخل تسرف كوستروب نزاع و غوغانى آرالقدن كوتوره".

 Din və təriqət sahibləri də müharibənin bəşər tarixinə gətirdiyi acı fəsadları görərək 

onun qarşısını almağa çalışmışlar. F.Köçərlinin din və müharibə, din və sülh, əmin-amanlıq 

məzmunlu fikirlərində Rusiyanın məşhur filosofu Vladimir Solovyovun “Dəvanın məzmunu” 

sərlövhəli yazısına istinad edilir: “Dəva - zülm və fəsad, sülh və barışıqlıq - asayiş və əminiy-

yətidir”. Vladimir Solovyovun müharibə və sülh haqqında dini-fəlsəfi fikirləri, müxtəlif din-

lərdə bəşərilik, xəlqilik, insanlığın əsas amil kimi götürülməsi F.Köçərlinin publisistik məqa-

ləsində yer alır. “Dəvanın böyük bir fəsad olmaqı cümləyə məlumdur. Hər bir sahibi əqldən 

bu barədə sual olunsə, onun cəvabı bu olacaqdır: dəva – zülm və fəsaddır, sülh və barışıqlıq, 

asayiş və əminiyyət – xeyr və səadətdir. Büdpərəstlərin din və adətlərindən səvayi sair dinlə-

rin təmamında dəvanın fəna və yəmanlıqı təsdiq olunub, onun qət olunmaqına hökm verilib-

dir. Bəni İsrail peyğəmbərləri cəm’ millətlərin arasındə sülh və əminlik sabit və bərqərar ol-

mağını vəz’ və nəsihət ediblər. Aliyə peyğəmbər mov’izəsində buyurubdur: qılıcları sındırıb 

cift qayirmaq və nizələri sındırıb kotan və oraq eləmək lazımdır. Buddanın hökmünə görə 

cəm’ zihəyatə rəhm etmək və mülayimət göstərmək lazımdır. Həzrəti Eysi buyurubdur: qılıc 

qalxızan qılıc ilə gərək qətlə yetişsin və genə ol cənab buyurubdur: öz düşməninə məhəbbət 

göstər və onunla lətif və mühəssənətilə müamilə ilə, əlbəttə səviyyəli düşmən dəha düşmən 

olmayıb, bəlkə dost olur və dost ilə cəng və cədal etmək əqlindən kənardır. Dini-mübin Mə-

həmmədiyyəyə gəlincə bu dinin məqsədi ancaq sülhi-ümumiyyənin bütün aləmi-bəşəriyyətə 

təsvirindən başqə bir şey degildir. Hər kəs ki, bir nəfsi öldürsə, elə bilsin ki, cəm,i xəlqi öldü-

rübdür”. (2, 18 oktyabr, 1905, № 86, s.3 ) 

Bəzi məqamlara aydınlıq gətirmək üçün bütpərəstlərlə bağlı Vladimir Solovyovun “Də-

vanın məzmunu” başlıqlı məqaləsinin rus dilində olan variantına müraciət edək. Müəllif yazır: 

“Кроме дикого язычества все религии осуждают в принципе войну”. F. Köçərli Vladimir 

Solovyova istinad edərkən həmin cümlədə “дикого” sözünü çıxararaq, fikri “Büdpərəstlərin 

din və adətlərindən səvayi sair dinlərin təmamında dəvanın fəna və yəmanlıqı təsdiq olunub, 

onun qət olunmaqına hökm verilibdir” formasında vermişdir. İslam dini ilə də bağlı cümlədə 

Vladimir Solovyov yazır: “Даже воинственная религия ислама смотрит на войну только 

как на временную необходимость, осуждая ее в идеале. «Сражайтесь с врагами, доколе 

не утвердится Ислам», а затем: «Да прекратится всякая вражда», ибо «Бог ненавидит 

нападающих» (Коран, сура II)” (9, стр. 541). Vladimir Solovyov burada islam dinini “hərbi 

din” kimi göstərmişdir. Bu ifadəni F.Köçərli öz məqaləsində vermir. Bir qədər dəyişiklik 

edərək, “Dini-mübin Məhəmmədiyyəyə gəlincə bu dinin məqsədi ancaq sülhi-ümumiyyənin 

bütün aləmi-bəşəriyyətə təsvirindən başqə bir şey degildir” deyə müraciət edir.  

 Rusiyanın din xadimi, publisist, ədəbi tənqidçi Vladimir Solovyov (1853-1900) fəlsəfə 

sahəsində böyük xidmətləri olan şəxslərdən hesab olunmuşdur. O, xristian fəlsəfi fikrinin əsas 

istiqamətlərini göstərərək, xristianlığın iki hissəyə: katolik və pravoslavlığa bölünməsinin 

əleyhinə idi.  

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Rusiyada publisist, liberal “Вестник Европы» 

jurnalının müəllifi, hüquqşünas, ictimai və siyasi xadim, Dövlət Dumasının üzvü kimi tanınan 

V.D.Kuzmin-Karavayev, Vladimir Solovyov haqqında xatirələrində müəllifin “Müharibənin 

məzmunu” adlı məqaləsində fikirlərin tamamilə fərqli olduğunu, ciddi elminin aydın olmayan 

tərəfi olduğunu qeyd edərək göstərirdi ki, məqalə onu əhatə edən mühit tərəfindən çaşqınlıqla 

qarşılanmışdır. V.D.Kuzmin-Karavayevə görə müharibə haqqında fikirləri onun əhatə etdiyi 

mühitlə kəskin fərqlənirdi. Qeyri-ixtiyari olaraq elə başa düşülürdü ki, məqalə pisliyə müqavi-
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mət göstərməmə məsləki üzərində qurulub və Solovyov sisteminin daxili kökləri burada möv-

cud deyil. “Едва ли не в одном лишь вопросе Соловьев по содержанию своих взглядов 

резко расходился с наиболее сродной ему группой - в вопросе о войне, отношение к 

которому составляет самую неясную сторону его вообще стройного учения. Когда 

появилась впервые его статья «Смысл войны», она вызвала всеобщее недоумение. Не-

вольно казалось, что она навеяна исключительно желанием противодействовать теории 

непротивления злу и что она не имеет внутренних корней в соловьевской системе” (11, 

s.8-9). 

 “Müharibənin məzmunu” məqaləsi iyul 1895-ci ildə “Niva” jurnalının yeddinci nömrə-

sinin ədəbi buraxılışında dərc olunmuşdur. V.D.Kuzmin-Karavayevin qeydlərinə görə məqalə 

sonradan «Оправдание добра» adlı seçilmiş əsərlərinin bir fəslində dərc olunmuş və hətta 

nəşriyyatın əməkdaşları tərəfindən də mənfi qarşılanmışdır.  

 1899-cu ildə Vladimir Solovyovun “Три разговора о войне, прогрессе и конце все-

мирной истории ” adlı fəlsəfi əsəri cap olunur. “Üç söhbət” adlı əsərdə müəllifin bəzi fikir-

ləri bir məsələni xüsusilə qeyd etməyə əsas verir.  

Əsərdə birinci söhbət müharibə haqqındadır. Söhbətin iştirakçıları beş nəfərdən ibarətdir: 

qoca general, dövlət işlərində həm nəzəri, həm də praktik fəaliyyətdə olan “siyasətçi” (müəllif 

onu belə adlandırır), cavan knyaz, hər məsələ ilə maraqlanan orta yaşlı qadın, yaşı və cə-

miyyətdə ictimai yeri müəyyən olmayan cənab Z. Solovyov “Üç söhbət” məqaləsində qeyd olu-

nan şəxslərin dialoqları əsasında müharibə haqqında fikirlərini bildirir: müharibə bir tərəfdən 

bəla gətirir, digər tərəfdən müharibə həm də ədalətli ola bilər. Təəssüflər olsun ki, burada da 

rusların hərbi siyasətdə emənilərdən isifadə etməsi məsələsi gündəmə gəlir. Solovyovun təşkil 

etdiyi söhbət 1877-1878-ci illərdə rus-türk müharibəsi zamanı baş verən hadisələrdən gedir.  

 “Erməni məsələsi XIX əsrdə meydana çıxan Şərq məsələsinin bir hissəsi idi. Bu məsə-

lənin iki tərəfi mövcud idi. Birinci, böyük dövlətlər Osmanlı imperiyasını bölməkdən ötrü onu 

zəiflətməyə çalışırdılar. İkinci, ermənilər öz burjuaziyalarının rəhbərliyi altında Osmanlı im-

periyası ərazisində öz dövlətlərini yaratmaq istəyirdilər” (8, s.105). 

 Tarixə nəzər salsaq görərik ki, “Osmanlı imperiyasının ərazisinin bölünməsinin arzu-

sunda olan dövlətlərdən biri də Rusiya idi. Osmanlı imperiyasının tənəzzül dövrünün Rusiya 

ilə Kiçik Qaynarca sülh müqaviləsinin bağlanmasından başlanmasını hesab etmək olar. Məhz 

bu dövrdə Avropanın bir sıra dövlətləri Osmanlı dövlətinin daxili işlərinə qarışmağa başladı-

lar”. «Erməni məsələsi» getdikcə ümumavropa əhəmiyyəti kəsb etməyə başladı. (8, s.105) 

 F.Köçərlinin “Müharibə və sülh” məqaləsində müəllif mövzuya müxtəlif aspektlərdən 

yanaşır. Sülh və asayişin olması əlbəttə ki, məqbul haldır, lakin onun uzun müddətli qorunub 

saxlanılması mümkün deyil. Müharibə tərəfdarlarının fikrinə görə, dava və döyüş təşkil etmək 

hər bir insanın təbiətində mövcuddur. “Zəif, aciz, əlil və naqis məxluqat gərəkdir məölub və 

nabud olsunlar, onların yerini müqtədir, zirək, səlim və kamil vücudlar dutsun. Hər zadi ki, 

köhnə, mündəris və taqətsiz, gərəkdir dağılıb yox olsun və onların əvəzində cəvan, tazə və 

qüvvətli məxluqat zindəganlıq etsinlər, ta o vəqtə kimi ki, önların özü də köhnəlib puç ola və 

onların yerini tazədən vücudə gələn məxluqlar duta. Dünyanın təbiyyət və təqazası bunadır. 

Bəni-növi-bəşər dəxi zihəyat məxluqatın silkinə daxil olmaqə görə bu ümumi qaidə və 

qanundan çıxa bilməz” (2, 18 oktyabr, 1905, № 86). 

 Müharibə tərəfdarları belə hesab edirlər ki, zəiflərin yerini sağlam və kamil, qüvvətli 

insanlar əvəz etməlidir. Dünyanın təbiəti və tələbi budur. Həqiqəti onlar sülh və əmin-aman-

lıqda deyil, döyüş meydanında görürlər. Uzun sürən müharibələrdə “... bir növi cəng meydanı 

soyuyur, top və tüfəng səsi eşidilmir, insan damarlarından müttəsil fəvvarə vuran çeşmələri 

quruyub qət‘ olur və bu belə güman olunur ki, guya sülh və əmniyyat cəngə qalib olub, ra-

hatlıq və asayiş bərpa oldu və lakin bu sayaq fikir etmək batildir, çünki dəvanın müvəqqətən 

sakit olunması onun bilmərrə qət’ olub, onu dolmasınə dəlil ola bilməz. Millətlərin və dövlət-

lərin müvəqqətən dəvadan əl çəkmələrinə səbəb bu degil ki, onların guya biri-birinə yazığı və 
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rəhmi gəlib, dəha müharibə edib, qan tökmək və fəsad törətmək istəməyələr, xeyr! Onların bir 

az vəqti müharibədən sakit olmaqlarınə özgə səbəblər var - özlərini təzədən qüvvətləndirmək, 

lazımi tədarük etmək, .... .” (2, 18 oktyabr, 1905, № 86) 

 F.Dostayevski yazırdı ki, İnsanların müharibəyə bir-birini öldürmək üçün getməsi fikri 

səhvdir, əksinə, onlar həyatını qurban verməyə gedir. Həyatda vətənini, həmvətənlərini qoru-

maq naminə öz həyatını qurban verməkdən gözəl ideya ola bilməz... Sülh zamanı qorxaqlıq 

kök salır. İnsan öz təbiəti etibarı ilə dəhşətli dərəcədə qorxaqlığa meyllidir. Bəlkə də, elə buna 

görə o müharibəyə belə susayır, onu çarə kimi görür. Müharibə xalqları bir-birinə hörmət 

etməyə məcbur edir. 

 F.Köçərlinin “Müharibə və sülh” məqaləsində müharibə tərəfdarları sülh və asayişin 

deyil, dava və döyüşün həqiqi hal olduğunu vurğulayırlar. Bəzən maarif və mədəniyyətin bər-

qərar olması, xalqlar arasında dostluq əlaqələrinin yaranması və möhkəmlənməsi üçün uzun 

illər lazım olur və müharibə vasitəsi ilə bu və digər məsələləri tez bir zamanda həll etmək 

mümkündür. “Cəng tərəfdarları öz sözlərini dəxidə artıq qüvvətləndirmək üçün bunu da de-

yirlər: doğrudur – dəva bir tərəfdən yıxır, dağıdır, pozur, zaye və tələf edir, əmma o biri tərəf-

dən diklədir, cəm’ edir, düzlədir, tikib abad edir: ticarət və məarifin sürətlə intişar tapmasına, 

mədəniyyətin tərəqqisinə, millət və dövlətlərin bir-birilə yavaqlaşıb, əlaqə dutmasına dəva az 

vəqtdə böyük bir yol açır ki, əmin və asudəlik vəqtində həmən yolu açmaqə uzun illər və neçə 

qərinələr lazım gəlir idi. Dəvanın sayəsindən bu haldə Avropa elmi və mədəniyyəti ümumi 

olub, Avropa qitəsinin Asifrika və Avstraliya qitələrinə keçib orada vəhşi halındə dolanan 

əqvam və miləli öz nurilə münəvvər etməkdədir”. (2, 18 oktyabr, 1905, № 86). Vladimir 

Solovyovun “Davanın məzmunu” məqaləsindəki fikirləri qeyd olunanlarla təsdiqlənir.  

 Rus-yapon müharibəsində Rusiyanın məğlubiyyəti ölkənin iqtisadi vəziyyətini bir 

qədər də gərginləşdirdi ki, bu da sonda xalqın narazılığına səbəb oldu və kütləvi etirazlar, iğti-

şaşlar bütün Rusiyanı bürüdü. Belə bir zamanda F.Köçərlinin “Həyat” qəzetində “Müharibə 

və sülh” başlıqlı publisistik məqaləni çap etdirməsi, müharibə və sülh mövzusunu gündəmə 

gətirməsi təqdirəlayiq bir hal idi. Və eyni zamanda o dövrün ən aktual mövzusu kimi qiymət-

ləndirilirdi. Onu da deməyə əsas verir ki, məqalədə müəllif tərəfindən əsaslandırılan fikirlər 

indi də aktuallığını saxlayıb. 
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Ф.А.Ализаде 

Тема «Война и мир» на страницах газеты «Хайат» (1905-1906) 

Резюме 

 

Исследовательская работа проведена на основании фактов в статье «Война и мир», 

опубликованной в газете «Həyat» («Хаят»). Тема статьи Ф.Кочарли «Война и мир» являлась ак-

туальной. Автор в статье утверждает, что война – это справедливое и страшное бедствие. На 

основании его мнения, серьезные проблемы, иногда годами не нашедшие своего решения, в 

военное время могут быть разрешены в течение одного или нескольких дней. В то же время 

Ф.Кочарли в своем публицистическом очерке ссылается на точку зрения религиозного служи-

теля, публициста, литературного критика Владимира Соловьева, нашедшей отражение в его 

статье «Смысл войны». 

 

F.A.Alizade 

The subject of "War and Peace" is on the pages of "Hayat" newspaper (1905-1906) 

Summary 

 

The research work has been carried out on the basis of facts in the article “War and Peace” 

published in “Hayat” newspaper. The article “War and Peace” by F.Kocharli is very actual theme. The 

author shows the war as both justice and trouble in the article. According to him, sometimes serious 

problems that have not been solved for many years may be solved within one or some days during the 

war. F.Kocharli also refers to the article “Meaning of Devil” by the religious figure of Russia, 

publicist, literary critic Vladimir Solovyov in the article. 
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İCTİMAİ-SİYASİ PROBLEMLƏR KODEKSİNDƏ  

AMERİKA ƏDƏBİYYATININ TƏŞƏKKÜL MƏRHƏLƏSİ 
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Amerika ədəbiyyatı keçdiyi tarixi inkişaf dövrlərinin heç birində yeksənək olmamışdır. 

Məlum olduğu kimi, obyektiv tarixi səbəblərə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ədəbi proses 

digər xalqlara nisbətən daha gec təşəkkül tapmışdır. Uzun müddət hindu tayfalarının əsarətində 

qalan qitədə yerli xalq öz mədəniyyətini və ədəbiyyatını yarada bilməmişdir. İlk Avropalılar 

gəlmədən öncə, Şimali Amerikada 500-dən çox müxtəlif hindu dilləri mövcud idi. Bu səbəbdən 

də, ilkin Amerika ədəbiyyatı nümunələri (şifahi ədəbiyyat) hindu dilinə və ənənələrinə 

əsaslanan mif, dini və mistik əfsanələr, nağıl, atalar sözləri və eposlardan ibarətdir. (4, s.3)  

Tarixə nəzər saldıqda məlum olur ki, Amerika ədəbiyyatı koloniyalardan əvvəlki vaxt-

dan müasir dövrə qədər uzun və çətin bir yol keçmiş, cəmiyyətin, zamanın, məkanın, inkişafın 

və texnikanın təsirinə məruz qalmışdır. XVII əsrdən başlayaraq Şimali Amerikada ingilis 

koloniyalarının məskunlaşması ilə ilk ingilisdilli ədəbi nümunələr yazılmağa başlamışdı. 

Lakin buna baxmayaraq, ədəbi fikir tarixində Amerika ədəbiyyatının yaranması XVII-XVIII 

əsrlərə deyil, XIX əsrin əvvəllərinə aid edilir. 

ABŞ ədəbiyyatı ingilis düşüncə tərzi ilə yazan yazıçılar tərəfindən yaradıldığına görə 

“koloniya ədəbiyyatı” hesab olunurdu. Con Smit adlı varlı əsgər “Virciniyanın əsl siması”, 

“Yay adacıqları” kitabları ilə Amerika ədəbiyyatının yaradıcısı hesab olunur. XVIII əsrə qə-

dər Amerikalılar özlərinin mədəniyyətini və ədəbiyyatını formalaşdırmaq əvəzinə “itirilmiş 

cənnət” hesab etdikləri Avropa ədəbiyyatı və mədəniyyəti üçün nostalgiya hissi keçirirdilər. 

Mövcud şəraitdə formalaşan ziyalı təbəqəsi yeni mədəniyyət yaratmaq yerinə Avropa mədə-

niyyət nümunələrinin cəmiyyət içərisində təbliğatını vacib hesab edirdilər.  

Amerika ədəbiyyatının müstəqil ədəbiyyat kimi formalaşması əsasən İstiqlaliyyət mü-

haribəsindən sonra başlanır. Müstəmləkənin müstəqil dövlətə çevrilməsi ilə bu ərazidə ya-

ranan bədii əsərlərin xalqın mentalitetini, ideologiyasını, dünyagörüşü və dünyaduyumunu 

əks etdirən müstəqil ədəbiyyat olduğunu söyləmək olmaz. Bundan başqa, ölkənin müxtəlif 

bölgələri bir-birinin həyat tərzi, ictimai quruluşu və bundan irəli gələrək əhalinin dünyagö-

rüşünə görə kəskin fərqləndiyindən vahid xalqdan və bu xalqın ideologiyasını əks etdirən mil-

li ədəbiyyatdan danışmaq doğru olmazdı. (6, s.3) 

XVIII əsr Amerikanın tarixində mühüm rol oynamışdır. Ştatların siyasi baxımdan müs-

təqillik əldə etməsinin nəticəsi olaraq ədəbi-bədii fikir sahəsində də dəyişikliklər baş vermiş, 

yerli xalq ingilis müstəmləkəsindən uzaqlaşmağa başlamış və formalaşma prosesini yekunlaş-

dıran xalq bərabərlik ideyasına əsaslanan müstəqil ədəbi nümunələr yaratmağa başlamışdır. 

XVIII əsr Amerika ədəbiyyatının inkişafının əsas istiqamətləri ölkənin üzləşdiyi siyasi 

problemlər ilə müəyyən olunurdu. Heç də təsadüfi deyildir ki, əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq 

sənətkarlar dini-teoloji problemlərin müzakirəsindən imtina etmiş və publisist janrlara üstün-

lük vermişdilər. (5, s.10)   

Maarifçilər bərabərlik, azadlıq, ədalət kimi ideyalara əsaslanır və bunları insanlığın tə-

məl faktorları hesab edirdilər. B.Franklin avtobioqrafik əsərləri ilə, H.C.Krevekyur “Ameri-
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kan fermerdən məktublar” əsəri ilə T.Peyn siyasi pamfletləri ilə insanları dövrün nəbzini tut-

maq üçün maariflənməyə, inkişaf etməyə çağırırdılar. 

XVIII əsrin sonlarına yaxın artıq öz aktuallığını itirən maarifçilik dövrü yerini təxminən 

əlli illik bir zaman kəsimini əhatə edən romantizm dövrünə verdi. Lakin amerikan romantizmi 

Avropa romantizmindən fərqli olaraq maarifçilik ideyalarının dağıdıcısı olmaqla yanaşı, həm 

də onun davamçısı idi.      

Amerika ədəbiyyatının ilkin dövrünün tədqiqatçıları bu dövrün ədəbiyyatının spesifik 

xüsusiyyətlərinin olmadığını, ingilis ədəbi irsini təqlid etdiyini vurğulayırlar. Hətta, XIX əsr-

də yaşamış amerikan müəlliflər də bu fikri təsdiqləyirdilər. Məhz bu səbəbdən, hələ yeni müs-

təqil dövlət olan ABŞ-n qarşısında yalnız siyasi aspektdən deyil, həmçinin mədəni və ədəbi 

istiqamətdən də özünü təsdiqləmək kimi vacib məsələlər dayanırdı. “Amerika romantizminin 

estetikası” kitabında yazıçı Filip Freno qeyd etmişdir ki, “Amerikanın siyasi və ədəbi müs-

təqilliyi tamamilə fərqli şeylərdir. Birincini əldə etmək üçün Amerikalılara yeddi il lazım ol-

du, ədəbi yetkinlik üçün isə bəlkə də, yeddi il gözləmək lazım gəldi.” (2) 

Lakin, yazıçının dediyinin əksi olaraq bunun üçün daha az zaman lazım oldu, artıq 

Vətəndaş müharibəsi zamanı Amerika ədəbiyyatı dünya ədəbiyyatında öz yerini tapmışdı. 

XVIII əsrdə təşəkkül tapmağa başlayan milliyətçilik ideyaları XIX əsrdə də mühüm əhə-

miyyət kəsb edirdi. Güclü bir ölkə kimi formalaşmağı ən ümdə məqsədinə çevirmiş Amerika 

köləlik problemini də həll etməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu. Lakin ölkənin şimal və cənubu 

birmənalı şəkildə bir-birinə güzəşt etmədiyindən vətəndaş müharibəsi fikri kəskinləşirdi. 

Belə bir tarixi şəraitdə baş verənləri əks etdirmək ədəbi simaların başlıca məqsədi olsa 

da, yazıçılar idealla gerçəklik arasındakı kəskin fərqi anlayır və “sərt” reallıqdan daha çox 

“ümidverici” idealı əks etdirməyə cəhd edirdilər. Bu da, XVIII əsrin düşüncə tərzindən kənara 

çıxaraq yeni poetik forma, yeni qəhrəman və nəhayət, yeni ədəbi cərəyanın formalaşması 

məsələsini labüd edirdi.   

Bu səbəbdən, deyə bilərik ki, ABŞ ədəbiyyatında romantizmin yaranması sosial tələbata 

əsaslanırdı. 

Qarışıq ictimai-siyasi kontekstdə formalaşan amerikan romantizmi üslub, mövzu və ide-

yasına görə Avropa romantizmindən çox fərqlənirdi. Yazıçılar daha çox, ölkə daxili məsələlə-

rə müraciət edir, köləlik problemini, hindu “mövzusunu” işıqlandırmağa çalışırdılar (C.F.Ku-

per, H.Lonqfellou). 

Amerika romantiklərinə “milli orijinallıq, milli özünəməxsusluq ideyasının inkişaf etdiril-

məsi, milli bənzərsizliyin təmin edilməsi” kimi xüsusiyyətlər aiddir. Bu kimi məsələlər Amerika 

yazıçıları tərəfindən müxtəlif kontekstlərdə işlənilmişdir. Bu da, Amerika ədəbiyyatının təkcə 

mövzu palitrasının rəngarəngliyini deyil, həm də janr və üslub xüsusiyyətlərini şərtləndirmişdir.  

Amerika romantizmini tədqiq edərkən bu dövrdə yazılan ədəbi-bədii nümunələrdə pub-

lisitik pafosun aktuallığını açıq-aydın görmək mümkündür. Bunlardan bir çox sosial-siyasi 

pamfletləri, C.Kuperin kəskin məqalələrini, Emersonun parlaq, özünəməxsus, bu gün də həyə-

cansız oxunmayan esselərini, Toronun düşüncələrimizi bu gün də öz çılğınlığı, gerçəklikdəki 

haqsızlıqlarla barışmazlığı ilə heyrətə gətirən gündəliklərini; Ponun qeyri-adi və eyni zaman-

da dərin ilahi təsir qüvvəsinə malik şeirlərini, Melvill və Uitmenin epistolyar irsini, abolisio-

nistlərin nitq və moizələrini və bir sıra başqalarını göstərmək olar. (7, s. 48)  

Tarixi prosesləri özünəməxsus formada əks etdirən, ədəbi cərəyan kimi təzahür edərək 

dövrün problemlərini aydınlatmağa çalışan Amerika romantizmi həyat qanunauyğunluqlarının 

axtarışına çıxaraq, həyatı başqa rakursdan müşahidə edərək ümumi nəticələr təqdim etmişdir. 

XVIII əsrin rasionalizminə, XIX əsrin ümumi humanitar istiqamətinə reaksiya olan trans-

sendentalizm cərəyanı romantizmdən təsirlənərək fərdi ruh və təbii aləmə ehtiram bəsləyir, ila-

hiliyin təbiətin hər yerində, bütün insanların ruhunda olmasının vacibliyini vurğulayırdı. 

Transsendentalizm cərəyanına (1840-1855) qoşulan yazıçılar intuisiyanın və fərdi 

şüurun təcrübədən üstün olduğunu hesab edirdilər. Ralf Uold Emerson, Henri Devid Toro, 
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Bronson Alkott, Marqret Fuler kimi yazıçılar transsendentalizm cərəyanının ədəbi simaları 

hesab olunurdular. 

XIX əsrin 80-ci illərində və sonralar yaranan əsərlər ABŞ ədəbiyyatını, əsasən tənqidi 

realizm məcrasına yönəltmişdir. Realizm və naturalizm XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində 

yazıb yaratmış mütəfəkkirlər arasında təqdir olunan ədəbi cərəyanlar idi. Realizmdən daha kəs-

kin “reallığa” əsaslanan naturalizmin nümayəndələri (S.Kreyn, C.London, T.Drayzer) insanları 

təbiətin dəyişilməz qanunlarına məruz qalan köməksiz qurbanlar kimi qiymətləndirirdilər.  

Ümumilikdə, ABŞ ədəbi prosesi XIX əsrdə gerilik, XX əsrdə isə romantizm məktəbinin 

çiçəklənməsi, realizmin sürətli inkişafı kimi səciyyələndirilir. XIX əsrin sonu XX əsrin əv-

vəllərində Amerika ədəbiyyatında yeni istiqamətin başlanması tənqidi realizmin inkişafı üçün 

zəmin yaradırdı.     

Amerika ədəbiyyatının sürətlə inkişaf edib dünya ədəbiyyatı tarixində mühüm yer tutması 

ölkədə gedən bir sıra tarixi proseslərlə və həmçinin amerikalıların intellektualizmi ilə əlaqədar 

idi. XX əsrin 30-cu illərinin “ümumdünya depressiyası” amerikalılara da öz təsirini göstərmişdi. 

Fabriklər bağlandığından, biznes və banklar iflas etdiyindən işsizlərin sayı artırdı və əhali Kali-

forniyaya axın edirdi. Gələcək ümidləri puç olan E.Kolduell, A.Malts kimi minlərlə amerikan 

gənc reallığa etirazlarını öz əsərləri ilə bildirirdilər. Buna baxmayaraq, Amerika ədəbiyyatı tək-

cə ölkədəki böhran vəziyyətini təsvir etmir, eyni zamanda onun inkişafına təsir edəcək amilləri 

də göstərməyə çalışırdı. Ölkədəki mübarizə hissinin və bədbinliyin dialektik təsviri özünü 

F.Kuper, H.Melvill, U.Uitmen kimi yazıçıların əsərlərində açıq-aydın göstərirdi. 

XX əsrin ilk illərində Avropada yavaş-yavaş təşəkkül tapan yeni bir mədəni dalğa olan 

modernizm Amerika mühitindən və ədəbiyyatından da yan keçmədi. Modernizm ədəbiyyatı 

keçmiş qəlibləşmiş qaydalardan və Qərb klassik ənənələrindən kəskin formada ayırdı. 

Dövrün tendensiyasından çıxış edən yazıçı Getruda Stayn ədəbiyyatda modernist incə-

sənət üçün bir analoq yaratdı. Staynın əsərlərində əsas mövzu incəsənətdə vizuallıqdan daha 

çox mücərrədliyi qabartmaqdan ibarətdir. “Həssas düymələr” əsərində yazıçı kubizm üslu-

buna müraciət edərək bu üslubda çəkilmiş rəsm əsərinə fərqli prizmadan müraciət etmişdir. 

Amerikaya 1920-ci illərdə gəlib çatan modernizm xəyalların puç olduğu, ictimai qarı-

şıqlığın geniş vüsət aldığı, eləcə də, ABŞ ədəbi fikir tarixində ən məhsuldar dövr kimi səciy-

yələndirilir. Dövrün tələblərinə cavab vermək və zamanın bədii koloritini yaratmaq funksiya-

sını daşıyan ədəbiyyat qərb ədəbi-bədii fikrində, o cümlədən Amerika ədəbiyyatında realist 

metoda əsaslanmaqla müharibə faktorunu əsas mövzuya çevirmişdir. Bəşəri fəlakətlərin qur-

banına çevrilmək təhlükəsi ilə üzləşən insan yeni yaranan ədəbi bədii nümunənin real prota-

qonistinə çevrildi. Eyni zamanda insanın genezisindəki impulslar ona dünyanı xilas etmək ki-

mi ümidlər verirdi. 

1945-50-ci illərdə Amerika ədəbiyyatı müharibə təəssüratlarını, qələbə eyforiyasını, 

texnologiyanın səbəb olduğu yeni müharibə qorxusunu təcəssüm etdirən mərhələyə qədəm 

qoydu. Amerikanın II Dünya müharibəsindəki qalibiyyəti onu dünyanın iqtisadi və siyasi 

hegemonuna çevirməklə yanaşı, həm də mədəni mərkəzi etmişdir. Ölkənin nəhəng və güclü 

dövlətə çevrilməsi prosesində mədəniyyət və ədəbiyyatın rolu da, şübhəsiz ki, danılmazdır. 

Müharibə nəticəsində yaranmış “İtirilmiş nəsil” ədəbiyyatı, XIX əsrdə mövcud olmuş 

Amerika ədəbiyyatı və rus nəsri, freydizm və şüur axını nəzəriyyəsi, Avropa modernizm mək-

təbi və ekzistensializm Yeni Amerika nəsrinin formalaşmasına əsaslı təsir göstərmiş, bu nəs-

rin üslubunu və yazı texnologiyasını müəyyənləşdirmişdir. (1, s.31) 

XX əsrin II yarısından başlayaraq ABŞ ədəbiyyatında yeni təmayüllər inkişaf etməyə 

başladığından modernləşmənin və texniki inkişafın gündəlik həyata güclü təsiri ədəbiyyatda 

da öz əksini tapmağa başladı. Müharibə sonrası Amerika ədəbiyyatında gerçəkliyin romantik 

inikası meylləri gücləndiyindən realist təmayüllər yerini sosial-psixoloji əsərlərə verirdi. Ədə-

biyyatı mövcud problemlərin işıqlandırılmasında əsas vasitə hesab edən müəlliflər cəmiyyət-

dəki ictimai ziddiyyətləri açıq-aşkar göstərməyə çalışırdılar. 
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XX ƏSR ABŞ MAGİK REALİZMİNDƏ “QADIN” KULTU 

(afro-amerikalı yazıçıların yaradıcılığının materialları əsasında) 
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Müasir ədəbiyyatşünaslıqda yeni latın-amerikan romanının xüsusiyyəti kimi geniş vüsət 

almış magik realizm fenomeni, bədii istiqamət olaraq öz başlanğıcını Qərbi Avropa İntibahın-

dan, daha sonralar isə XX əsrin I yarısı qərb ədəbi prosesindən götürmüşdür. Bu yaradıcı me-

tod müasir cəmiyyətdə təkcə ədəbi-nəzəri hadisə kimi deyil, məxsus olduğu ölkə ədəbiyya-

tının mədəni-bədii hüdudlarından kənar mifopoetik düşüncə forması kimi də araşdırılmışdır. 

Dünyanın mifik magik modelini ifadə etməyə və ona bədiilik verməyə çalışan yazıçı bu me-

todu rasional düşüncə tərzinin məhsulu kimi qiymətləndirmir, əksinə bədii təfəkkürün xü-

susiyyəti kimi göstərir. Buna baxmayaraq, fakt kimi tanınan bəzi tarixi hadisələr, ədəbi-bədii 

nümunədə sehr elementləri ilə vəhdət şəklində verilir. 

XX əsr ABŞ ədəbiyyatının bir qolu sayılan afro-amerikan romanında qərb dünyasının 

dominantlıq təsirinə qarşı çıxmaq, xüsusən də bədii fikirdə etnik kimliyini və mədəni özünə-

məxsusluğunu vurğulamaq istəyi bu ədəbiyyatın folklor-mifoloji aspektdən araşdırılmasına 

zəmin yaratmışdır. Bu zaman tarixi və ədəbi-mədəni ənənələrin müəyyən ölçüdə dərk edil-

məsində həmçinin bədii şüurun və ədəbi prosesin inkişafını tənzimləyən xüsusiyyət kimi ma-

gik realizm yaradıcı metodunun seçilməsi unikal vasitə sayıla bilər. 

Zənci ədəbiyyatındakı magik realizmin özünəməxsusluğunu daha mükəmməl şəkildə 

ədəbiyyatşünas, tənqidçi B.Bell belə vurğulamışdır: “Afro-amerikan romanının ənənələri 

xristian pritçalarının, bibliya möcüzələri və afrika tanrılarının, sinkretizmliyi ilə olan ixtilafı 

ortaya qoyur. Mövcud Afrika dinlərinə məxsus sehr, möcüzəyə, mif və rituallara inanc, para-

doksal rasionalist yəhudi-xristian, qərb şüuruna qarşıdurmadır (3, s.89). 

Afro-amerikalı yazıçıların əsərlərində bənzərsiz ənənələrin formalaşmasından danışar-

kən məhz zənci folklorunun bütövlüklə amerikan mədəniyyətinə nüfuz etməsini qeyd etmək 

lazımdır. Yazıçıların məqsədli şəkildə müraciət etdikləri şifahi xalq ədəbi nümunələrində 

(Afrika xalqlarının nağılları, mif və əsatirlər, nəgmələr) dünyanın ibtidai mifik dərkinin 

izlərini görmək mümkündür. Mifoloji düşüncəni dünyanın milli-mədəni təsvirini reallaşdıran 

sinkretik xarakterə malik qədim arxaik, ideoloji mənbə kimi hesab edən afro-amerikalı müəl-

liflər tez-tez dini ayinlərə, zənci folkloruna müraciət etməklə soydaşlarının düşüncə mexa-

nizmini hərəkətə gətirən qüvvəni təyin etməyə müvəffəq olurdular. Kimliyini anlamaq üçün 

keçmişə, ənənələrinə, mifinə müraciət etməli idilər. XX əsr afro-amerikan ədəbiyyatında bu 

səpgidə gedən tendensiyalara həvəs afro-amerikan mədəniyyətinin kökünə olan maraqla ölçü-

lürdü. Müasir Amerika reallığını dərketmə prosesində qəhrəmanın yeni mərhələyə ancaq əc-

dadlarının ənənələrinin davamçısı olaraq çatmağında görürük. Zənci folklorundan götürülmüş 

qadın obrazlarının yeni romanın personajına çevrilməsi nəsillər arası əlaqənin mövcudluğuna 

işarədir. Keçmişə olan baxışlarını dəyişə bilmədiyindən çıxılmaz vəziyyətdə qalan qadın per-

sonajlar sonradan epik kontekstdə müsbət keyfiyyətlərə yiyələnmək kimi dəyişikliyə məruz 

qalır. Sosial zülmün qurbanı kimi təsvir olunan qaradərili amerikalı qadın, bədii əsərdə özünə-
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məxsus xarakterik xüsusiyyətlərinin, daxili aləminin, mifik düşüncə tərzinin, qədim mədəni 

ənənələrininin vəhdətində təsvir olunur. Romanın süjet xəttinin əsasını təşkil edən zənci folk-

lor nümunələri bu xüsusiyyətləri daha qabarıq şəkildə təqdim etmək üçün uğurlu mənbədir. 

XX əsr afro-amerikan ədəbiyyatında zənci qadının mövcud ABŞ cəmiyyətində mövqe-

yi, sosial tərəqqinin inkişafında rolu, onun azadlıq hüququ probleminin tipikliyini və spesifik-

liyini aydınlaşdırmaq məqsədi güdən, mürəkkəb və diskussiyaya səbəb ola biləcək prioritet 

mövzular meydana gəlməyə başladı. Yaradıcılıqları boyu zənci qadının həyatını, dünyagörü-

şünü, mənəvi dəyərlərini obyektiv şəkildə əks etdirməyə çalışan yazıçılar bu problemi, dövrün 

mənəvi məzmunda dəyişikliklərinə reaksiya və sosial dəyərlərin inkişafı kimi qiymətlən-

dirirdilər. Sehrli realizm elementlərindən istifadə edərək "zənci qadın" imicinin təfsirinin 

xüsusiyyətləri Ç.Çesnat, Q.Neylor, D.Darhem, Z.N.Herston, N.Şange, T.Morrison, E.Uoker 

kimi Afrika mənşəli ABŞ yazıçılarının yaradıcılığında mühüm yer tutur. 

Afro-amerika ədəbiyyatında magik realizm ənənələri ilə tanışlığımız ilk növbədə Çarlz 

Uoddel Çesnatın yaradıcılığı ilə bağlıdır (1858-1932). Ç.Çesnat “yerli koloritin” bədii prinsip-

lərinə riayət edən zənci ədəbiyyatının ilk qəbuledilən müəlliflərindən hesab olunur. Çarlz 

Cesnatın “Cadugər qadın”(1899), “Sidr ağaclarının arxasında gizlənən ev” (1900), romanla-

rında irqi ayrıseçkilik, qaradərililərin məruz qaldıqları haqsızlıqların problem kimi qoyuluşu, 

XX əsr afro-amerikan ədəbiyyatında ənənə kimi davam etdirilməkdədir. Yazıçının ədəbi irsi 

bu cəhətdən zəngin və çoxplanlıdır. Onun folklor materialları əsasında qələmə aldığı “Cadu-

gər qadın” romanı müdrik zənci qoca Culius Makadunun real hadisələrdən ibarət olan yeddi 

hekayəsindən ibarətdir. Əsər boyunca müəllif afrikan folkloru, qədim afrika ənənələri ilə zən-

gin, cənub ştatlarını təsvir edir. Romanda baş verən hadisələr sehrkar qüvvəyə malik Peqti ilə 

əlaqəlidir. O cadularının köməyi ilə kölə zənciləri bəzən qəddar sahiblərinin zülmündən qur-

tara bilir. Ç.Çesnatın romanda təsvir etdiyi sehr elementləri, XIX əsrdə afro-amerikan ədəbiy-

yatında magik realizmin mövcudluğundan xəbər verən xüsusiyyətlərdir, desək yanılmarıq. 

Amerika ədəbiyyatşünası E.Sandkvistin fikrinə görə, “Çarlz Çesnat magik realizmi, təkcə 

hekayələrində təsvir olunan sehr elementlərində deyil, onları narrativ xüsusiyyətlərə, tarixi 

hadisələri yenidən başqa şəkildə təqdim etmək, irqi ayrıseçkilik (kölə problemi) kimi təqdim 

etmək bacarığına çevrilməsindədir. Bununla belə o, müharibədən sonrakı dövrlərdə böyük 

keçmişi olan köləlik və cənub plantasiyaları barədə gəzən mifləri ifşa edən həqiqətəbənzər 

tablolar yaratmışdır” (13, s.59). Cənub plantasiyalarında işləmək üçün gətirilmiş zəncilər, kö-

lə problemi, qaradərili qadınların işgəncəyə, təcavüzə məruz qalması problemi və digər sosial-

tarixi faktlar təcrübə kimi afro-amerikan ədəbiyyatı üçün əvəzolunmaz material idi. Bu sə-

bəbdən də cənublu müəlliflərin sehrli realizmində, ABŞ-ın digər regionlarının gerçək həyat 

təsvirlərinə həqiqi və əsaslı surətdə çox nadir hallarda toxunulurdu. 

Çarlz Çesnatın estetik baxışları həmmüasiri yazıçı Frederik Duqlasla qəti surətdə fərq-

lənirdi. Eyni adət-ənənlərə, folklor nümunələrinə baxış birmənalı bu iki yazıçı tərəfindən eyni 

qarşılanmırdı. Abolisionist hərəkatının üzvü, jurnalist, yazıçı F.Duqlas qədim afrika ənənələ-

rinə istehza ilə yanaşırdı. Avtobioqrafik əsər olan “Frederik Duqlasın həyatı”kitabında Hudu 

ənənəsi ilə bağlı ayinləri, inancları lağa qoyan müəllif belə söyləyirdi: “köləliyin verdiyi əzab-

lardan qurtulmağın yolunu mən çarəsizcəsinə Hudunun cadularının sehrində arayırdım. Ci-

bimdə gəzdirdiyim talismanının (dovşan pəncəsi amuleti) sehrli qüvvəsinə inanır, onun məni 

zülmdən qurtaracağına əmindim. Lakin bu baş vermədi” (16). F.Duqlas bu əməlləri “cahillik-

dən başqa bir şey deyil kimi qiymətləndirir”. “Dovşan pəncəsini” cibimdə gəzdirməkdənsə 

onu bir kənara atıb, şimala qaçmaq üçün planlar hazırlamalıydım”. 

Afro-amerikan ədəbiyyatında araşdırma apardığımız bu aspektdə, öz sözünü demiş daha 

bir nümayəndə Zora Nil Herstonun (1891-1960) yaradıcılığı novatorluq xüsusiyyətlər ilə fərq-

lənirdi. Bu xüsusiyyətlər zənci folklor ənənələrinin tərənnümü və mövcud ABŞ cəmiyyətində 

afro-amerikan identikliyinin axtarışı kimi səciyyələnirdi. Yazıçının “Tanrını görmüş gözlər” 

(1937), romanı bu cəhətdən daha diqqət çəkəndir. Dövründə əsər təndiqçilər tərəfindən qəbul 
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edilməsə də buna səbəb kimi Herstonun afroamerikan düşüncə tərzinə, möcüzəyə, zənci 

qadının daxili aləminə daha çox önəm verməsi göstərilmişdir. Bu problem həmin illər zənci 

ədəbiyyatının qarşısına qoyulan ideoloji, aktual məsələlərlə uzlaşmırdı. Herston ədəbi irsinə 

maraq, yalnız 1970-ci illərdə “ikinci dalğa” adlanan yazıçıların yaradıcılığında təsiri hiss 

olunduqdan sonra yaranmağa başladı. Elis Uoker, Toni Keyd Bambara, Toni Morrison, Ca-

mayka Kinkey, Qloriya Neylor məhz Zora Nil Herston yaradıcılığından bəhrələnən “ikinci 

dalğa” yazıçılar kimi tarixə düşdülər. Z.N.Herstonun folklor, Amerika cənub ədəbiyyatına, 

Qəraib hövzəsi sakinlərinin möcüzələr aləminə həsr etdiyi “Qatırlar və adamlar” (1935), “Bu-

nu mənim atıma söylə” (1938) kimi etnoqrafik xarakterə malik əsərləri, həqiqətən də XX əsr 

II yarısı ABŞ ədəbiyyatında fərqli mənada yenidən dəyərləndirilmişdir. 

Z.N.Herstonun “Tanrını görmüş gözlər” romanında afro-amerikalıların qədim mədəni 

ənənələri, əsas təsiredici qüvvə kimi götürülmüşdür. Mətnə sehr elementlərinin daxil edilməsi, 

insanı iki dünyada – real və fantastik təbiətə malik dünyaların qovuşuğunda təsvir etməsi, 

alternativ təhkiyədən istifadə, yazıçının afro-amerikan ədəbiyyatında magik realizmin inkişafı 

probleminə toxunmasına işarədir.. 

Romanın əsasını təşkil edən folklor-mifoloji hissəni araşdıran tədqiqatçılar haiti folklo-

runun simvolik elementləri ilə sitayiş kultu Vudu arasında analoji oxşarlıqların olduğunu id-

dia edirlər. Bu məsələyə yazıçı da öz fikrini bildirmişdir. O, qədim şumer mifologiyasından 

buna bənzər bəzi süjetlərin mövcudluğunu qeyd edərək, əhəmiyyətli dərəcədə elmi açıqlama-

da bulunmuşdur. Daha maraqlı fakt kimi D.Kollinsin Cennini Vudu məbədinin gözəllik, eşq 

ilahəsi olan Erzuli ilə müqayisə etməsidir. Onun cəzbedici, erotik hisslərə malik olması, sev-

gililəri ilə daimi münasibət saxlamaması, sonsuzluğu müqayisənin predmeti kimi götürülür. 

(4, s.55). Romanda folklor-mifoloji obrazlılıqla yanaşı, təbiətlə bağlı simvolik elementlərin və 

bu formada interpretasiyaların rolu az deyil. Əsər boyunca metoforik məna daşıyan okean, 

çovğun, torpaq, ağaç və gül simvollarına tez-tez rast gəlmək olar. Buna misal kimi, müəllifin 

baş qəhrəman Cenninin yetkinliyini ifadə etmək üçün onu bəhrə verən ağacın çiçəkləmə 

dövrü ilə müqayisə edərək təsvir etməsi göstərilir (7, s.173). 

Ümumiyyətlə romanın poetikliyinin özəlliyi onun təbiətlə müqayisədə verilməsidir. 

Sadəcə armud ağacının bədii təsviri qadında özü ilə təbiət arasında bir bağlılığın, doğmalığın 

mövcudluğundan xəbər verir. Cenninin təbiiliyi, yerə, təbiətə yaxın olması, onun qadınlıq 

mahiyyətinin sehrli başlanğıcına işarədir. 

Hadisələr, köləliyin çoxdan ləğv olunduğu lakin zəncilərin hələ də ağdərililər tərəfindən 

idarə edilən ABŞ cəmiyyətində özünə yer tapa bilməməsi, gender problemlərinin həll olunma-

dığı dövrdə, XX əsrin 30-cu illərində baş verir. Folklorşünas, antropoloq Z.N.Herstonun 

1937-ci ildə qələmə aldığı bu əsər patriarxal maraqların diktə etdiyi qanunlarla formalaşan 

ədəbiyyatda qadının daxili aləmini, onun həyacanlarını, həyat ideallarını zənci musiqisi qədər 

ritmik, melodik tərzdə vermişdir. Həyatının bütün mərhələlərində xoşbəxt olmağa çalışan və 

onu hər dəfə qazandığında yenidən itirən baş qəhrəman Cenni, çox acılar çəkmiş ağıllı və ma-

raqlı qızdır (sonradan qadın). Həyatında olan iki kişi ilə bəxti gətirməyən Cenni ücüncü dəfə 

əsl sevginin dadını duyur. Ilk dəfə olaraq o, əşya kimi deyil, qadın kimi qəbul olunduğunu an-

layır. Tək özünü deyil, onu sevən, tanıyan hamının qayğısına qalan Cenninin xoşbəxtliyi bu 

dəfə də çox çəkmir, hər şey alt-üst olur. Bir axşamüstü şəhər yenə öz adi həyatını yaşayır. 

Neçə illər öncə sakit, rəvan həyatını bir andaca dəyişməyə qərar verən Cenni, özündən yaşca 

kiçik bir gəncə qoşulub qaçır. Şəhəri o zaman gözəl libasda tərk edən qadın yırtılmış əyin-baş-

la geri dönür. Nə pulu, nə də cavan əri yanında olmayan Cenninin halı hamıda təəccüb doğu-

rur. Atılmış, aldanılmış...? Bütün mühakimələrə aydınlıq gətirmək üçün rəfiqəsinin evinə yol-

lanan Fibiyə, Cenni başına gələnləri danışır. Əslində oxucunun “qulaqları” üçün Fibiyə danı-

şılan hekayə bəzən adi bir hadisə, bəzən isə ovsunlayıcı qüvvəylə insanı özünə çəkir. 

Əsərdə təhkiyə “iki səslə”: normal ingilis dili və afro-amerikan dialektində “qara ingilis-

dili” ilə nəql olunur. Romanda qoyulmuş bu “iki səs” problemi tarixi faktlara “işarədir”. Ame-
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rika torpaqlarında quldarlar kölələri fərqli qəbilələrdən seçib gətirirdilər. Hər bir Afrika qəbi-

ləsinin öz dili olduğundan qullar bir-birlərini və sahiblərini anlamaq üçün ingilis dilini öyrən-

mək məcburiyyətində idilər. Lakin bu ağdərilinin səlist danışdığı ingilis dili deyil, kölələrin 

istifadə etdiyi gizli mənalar daşıyan, işarələrlə zəngin “qara ingilis dili” idi. Şifahi nitqin yazı 

mətninə olduğu kimi köçürülməsi eksperimenti, əlbəttə ki, danışıq dilinin özünəməxsus-

luğunu qoruyub saxlamaq məqsədi güdürdü. 

XX əsrin II yarısı ABŞ ədəbiyyatında daha çox sehrli realizm metodunun vasitəsi ilə 

afro-amerikalıların milli identik problemi hərtərəfli və adekvat formada bədii ifadəsini tapdı. 

Toni Morrison, Qloriya Neylor, Elis Uoker, Mayya Ancelo, Keyt Bambara, Ntozake Şange 

kimi yazıçılar qaradərili qadının şəxsiyyət problemini, hüquqlarının qorunması məqsədi ilə 

ucaltdığı səsin eşidilməsi haqqını əsərlərinin ideyası kimi ön plana çəkirdilər. Ntozake Şange-

nin “Sassafras, Saypress və İndiqo” (1982) romanında ilk sətirlərdə rast gəlinən “Harda qadın 

varsa, orda sehr var!, “Ruhların qadını”” kimi ifadələr, artıq müəllifin sehrli realizmin müəy-

yən qanunlarına tabe olduğuna işarədir (8, s.3). Muəllif bir ailənin timsalında soy kökünə, 

əcdadlarına bağlılığna sehrli don geydirərək, onu afro-amerikan reallığında təsvir edir. 

Ntozake Şange qadın qəhrəmanlarının keçmişini, bu gününü, gələcəyini, hiss və həyəcanlarını 

ikili (mistik və gerçək) reallıqla bağlayır. Afro-amerikalı qadın olmaq ağrılı, fərqli taleyə 

malik olmaq deməkdir. “Mən qaradərili eləcə də ağdəriliyə meydan oxuyan reallıqda yaşayı-

ram. Bu isə o deməkdir ki, mənim edə biləcəklərimi və yaxud da etdiklərimi heç kim məndən 

gözləmirdi. Heç də hər şey asan olmadı. Çünki mən rəngli dərisi olan qadındım” (14). 

Ntozake Şangenin əsərlərində tətbiq etdiyi eksperimentlər, afro-amerikan romanında ye-

ni formanın – xoreopoemanın yaranmasına səbəb oldu. Yazıçının fikrincə nəsr, poeziya, mu-

siqi və rəqs elementlərinin bir-biriylə qarışığı qəhrəmanların emosional və daxili aləmini daha 

aydın şəkildə ifadə etməsində yardımçıdır. Şangenin yaradıcılığı məhz qadın problemlərinin 

təsviri və onun həlli yolları üçün nəzərdə tutulub desək yanılmarıq. Qaradərili qadının 

təcavüzə məruz qalması onun “alın yazısıdır” kimi iradların romanın qəhrəmanlarının dilində 

səslənməsi yazıçının irqi ayrı-seçkililiyə kəskin etirazı kimi başa düşülürdü. N.Şange “rəngli 

qızların” mövcud ABŞ cəmiyyətindəki durumundan narazılığını bu qızların müstəqillliyə, 

gender bərabərliyinə can atmalarının timsalında əks etdirirdi. Bu qadınların fərqli həyat 

tarixçəsi olsa da eyni səhvləri, faciəni yaşayırdılar. Daxili gücün, gözəlliyin, sehrin rəmzinə 

çevrilmiş üç bacı – “Sassafras, Saypress və İndiqo” bu problemlərin mərkəzində duran qadın 

qəhrəmanlardır. Hər bacının səhv və yanlışlardan ibarət həyat tarixçəsi var. Onlar özləri bu 

həyatı yaradırlar. Özünəinam, müstəqillik, məhəbbət, güc və gözəlliyə aparan yeganə vasitə 

olduğunu anlayan bacılar bu yolda sehrlənmiş qüvvəyə çevrilirlər. 

Elis Uokerin 1982-ci ildə qələmə aldığı “Bənövşəyi rəng” romanı da magik realizm 

elementləri ilə zəngindir. Əsərdə baş verən hadisələr bisavad zənci Silinin dilindən nəql 

olunur. Sili bacısı Nettiyə və Tanrıya yazdığı məktublarda başına gələn hadisələri qələmə alır. 

Nettinin Afrikaya səyahəti romanın əsas ideyasını xarakterizə edir. Mifik təxəyyülünün 

vasitəsiylə xəyalında canlandırdığı Afrika, artıq Netti üçün gerçəkliyə qovuşmaqdır. Hələ 

uzaqdan Afrika sahillərini görən qızın qəlbində həyəcan və heyranlıq hissi baş qaldırır: “Bu 

anda elə bil içimdə böyük bir kilsə zəngi çalındı və tüklərim biz-biz oldu... Elə göyərtədə diz 

çöküb, əcdadlarımızın həsrətini çəkdiyi torpaqları görməyi bizə nəsib edən Tanrıya dua etdik” 

(2). Afrika torpaqlarının romantikləşdirilmiş obrazı həmin dövr zənci ədəbiyyatında kontin-

gentin ədəbi-bədii irsinə müraciətini identiklik probleminin aparıcı istiqaməti kimi müəyyən-

ləşdirir və eyni zamanda bütün bu hadisələrin ruhi sıxıntı, mənəvi əzab olduğunu vurğulayır. 

Bacıların məktublaşmalarında rast gəlinən patriarxat qanunlar, savadsız, işgəncəli adət-

ənənələr, istismara məruz qalmış qadınlar barədə fikirlər Elis Uokerin silsilə romanlarının 

davamedici mövzusu idi. Bu problemi yazıçı 1992-ci ildə qələmə aldığı “Həzzin sirri” roma-

nının əsas ideya-mövzu xüsusiyyətinə çevirmişdi. Müəllif qədim adət-ənənələrin bədii təsvi-

rində əsas məsələni – afrikalılarla afro-amerikalılar arasındakı mənəvi yaxınlığı aşkara çıxar-
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dır. Silinin oğlu Adam, əcdadlarının vətəni ilə bağlılığını dərk edir. Onun Olinka qəbiləsindən 

olan afrikalı Taşa ilə nigah mərasimi, skarifikasiya adəti hər iki kontingentdə eyni mədəniy-

yətlərin bir-biriylə qarışığını simvolizə edir. 

Romanın kompozisiyasında magik realizm elementi hesab olunan səhnə, Silinin qaniçən 

ərinin əlindən qaçması səhnəsidir. Silinin obraz olaraq, aciz xarakterinin, dünyaya baxışının, hə-

yat tərzininin dəyişməsi, mistik qüvvələrin peyda olması ilə əlaqədardır. Bu Silinin Albert ilə 

mübahisəsində daha aydın hiss olunur. Qadın bütün çəkdiklərinin əvəzini ona artıqlaması ilə 

ödətdirəcəyini bildirir. Cadugara çevrilmə prosesində təbiətin gücündən istifadə edir, torpaq, ha-

va, ağacları möcüzəvi qüvvəyə çevirir. “Əcinə toz-dumanın içində artırmaya qalxaraq ağzımı 

torpaqla doldurdu. Torpaq isə dedi: “mənə etdiklərin artıq sənin özünə qayıdıb”” (2). Elis Uoker 

qəhrəmanı cadu etmə bacarığına malikdir. Bu xüsusiyyət yazıçı tərəfindən əbəs yerə qabardıl-

mır. Cadugarlıq afro-amerikan mədəniyyətində zənci qadınların gücünü, müstəqilliyini simvoli-

zə edən əsas elementdir. Haqq-ədalətin bərqərar olacağına inam onlarda fövqəltəbii enerji, güc, 

qüvvə yaradır. Afrika xalqlarının miflərində rast gəlinən “layiq olan mükafatlandırılacaq, zalım 

isə cəzalanacaq” kimi motivlər XX əsr afro-amerikan nəsrinin ideya-məzmun xüsusiyyətinə 

çevrilmişdir. Bəzi epizodlar, xeyirxah qadın-zülmkar qadın kimi personajlar obraz və məna 

kəsb edən hisslər şəklində verilir. Mifik düşüncə tərzi şüurlu insana xas keyfiyyət olduğundan 

nəticə digər xalqlarda olduğu kimi afrika kontingentində də gözləniləndir. Obraz, özünü dərket-

mənin hiss olunan tərəfi məna və nəticə isə fövqəlhisslərə işarə olunan simvollarla əlaqələndiri-

lir. Əzab cəkən və yaxud əzab verən qadın real obraz kimi, mükafat və cəza mistik, fövqəltəbii 

elementlərin vasitəsi ilə əyani şəkildə tətbiq olunur. Basa (cənub-qərbi Kamerun) rəvayətinə gö-

rə ögey ana qızlığını sındırdığı taxta qaşığın əvəzini gətirmək üçün ölmüş anasının yanına gön-

dərir. Qız ona edilən yamanlıqlara yaxşılıqla cavab verərək yol boyu rast gəlinən maneələri dəf 

edir. Geri qayıdarkən quşların nəğməsinə oyanan ölmüş doğma anasının ruhu ilə qarşılaşır. 

Anası ona qaşıqla bərabər üç ədəd küp verir. Küpləri hər sındırdığında onun mükafatlanacağını 

söyləyir. Sehr elementi kimi təqdim olunan küplər və ordan çıxan fövqəltəbii qüvvələr, xeyrin 

şər üzərində qələbə çalacağına inancın simvolik əlamətidir. 

Daha bir qaradərili qadın yazıçı Qloriya Neylor (1950-2016) afro-amerikan magik 

realizminin ən yadda qalan nümayəndələrindəndir. Onun “Mama Dey" (1988) romanı bu me-

todun bütün xüsusiyyətlərini özündə cəmləmişdir. Əsərdə adət-ənənələrə sadiq, dini inancları 

həyat tərzinə çevirən Uilou Sprinqz adasında yaşayan qəbilədən olan zənci qadının həyatından 

bəhs olunur. Mahiyyətinin kökündə qədim mif qaynaqları duran ecazkar elementlər əsl afro-

amerikan reallığını əks etdirir. Cəmiyyətdən kənar, qapalı nağıllarda təsəvvür edə biləcəyimiz 

bənzərsizliyi ilə fərqlənən məkanın təsvirində latınamerikan romanın mifopoetik xüsusiyyət-

lərinin təsiri duyulur. 

Doxsan yaşlı zənci qadın Afrikanın bu günü və keçmişini təcəssüm etdirir. Icmanın 

ağbirçəyi sayılan zənci qarı Sapfira, Ueyd nəslindəndir. Sapfira Ueyd, Uilou Sprinqzin ulu 

anasının köləsi olmuşdur. Miranda Sapfira kimi maqiyanın sirrlərinə yiyələnmişdir. Sapfira və 

Mama Deyin timsalında Neylor qədim afrika xalqlarının əcdada sitayiş ənənəsini ifadə et-

mişdir. Romanın qəhrəmanlarının yaddaşında eləcə də zənci icmasının şüurunda Sapfira ob-

razı rəhbər, güc, birlik rəmzi kimi qalıb. 

Əcdad anlayışı Toni Morrisonun da öz əsərlərində dəyər verdiyi məqamdır. Hətta belə 

demək olarsa o “mədəni həmrəyliyin barometridir”: “... əcdadlarımız – təkcə valideynimiz de-

mək deyil, qəhrəmanlarımızın özünümüdafiəsi, xeyirxah və müdirkləşməsi üçün öyüdlərinə 

qulaq asdıqları ölməzlərdir” (9, s.56-64). Toni Morrison qaradərililərə xas kosmoloji xüsusiy-

yətlərdən bəhs edərkən, vurğulayır ki afro-amerikalıların dünyagörüşü fövqəltəbiilik və ger-

çəkliyin qarışığı nəticəsində formalaşır. “Bizim praktik, ciddi, mühakimə etməyi bacaran, 

gündəlik həyatımızda tədbirli olmaqdan əlavə, inandığımız və sehr adlandırdığımız daha nə-

lərsə var. Bu bizim dünyanı dərk etməyimizin yeganə yoludur” (9, s.56-64). 

Tarixi inkişafın hər yeni mərhələsi bədii ədəbiyyatda öz əksini tapmış, obrazların sima-
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sında müəyyən iz buraxmışdır. Mif, folklor, ədəbi nümunələr istinad nöqtəsinə söykənərək 

ideoloji elementləri ifadə etmək funksiyasını yerinə yetirir. Bu cəhətdən afro-amerikan magik 

realizmi insanda mənəvi və təbii başlanğıcın köklərini afrika mifologiyası, Qəraib hövzəsi sa-

kinlərinin folklor ənənələri və dini inanclarından götürmüşdür. Özünəməxsus ənənə şəcərə-

sinin köklərini və üzləşdikləri problemlərin bədii ədəbiyyatda ifadəsinin həlli yollarını tapmaq 

üçün afrikan keçmişinə qayıdış kimi əsas tendensiyalar bu romanın əsas xüsusiyyətlərin-

dəndir. XX əsrdən etibarən formalaşmağa başlamış yeni afro-amerikan romanı həmmüasiri 

afro-amerikalının ABŞ-dakı mövcud durumunu daha dolğun şəkildə əks etdirməyə cəhd gös-

tərdi. Q.Neylor, Z.N.Herston, T.Morrison, E.Uoker kimi müəlliflər yaradıcılıqlarında folklor 

ənənələrini dəyərləndirməklə yanaşı magik realizm metodundan məharətlə istifadə edirdilər. 

XX əsr afro-amerikan romanında təhlil etdiyimiz magik realizm problemini mifopoetik, 

kulturoloji-tarixi metodlarla araşdırmaq məqsədəuyğun seçilmişdir. Kulturoloji-tarixi metod, bu 

problemin milli keyfiyyət, ritual, dilin qeyri-konvensial xüsusiyyəti kimi ilkin mənbələrini aş-

karlamağa imkan verir. Mətndə gizli mənanı göstərməklə yanaşı sehr elementləri ilə zəngin mi-

fik düşüncənin əsas prinsiplərini təhkiyəvi diskursda biri-biriylə əlaqələndirmək mifopoetik me-

todun vasitəsi ilə reallaşmışdır. XX əsrdən etibarən formalaşmağa başlamış yeni afro-amerikan 

romanı həmmüasiri afro-amerikalının ABŞ-dakı mövcud durumunu daha dolğun şəkildə əks 

etdirməyə cəhd göstərdi. Q.Neylor, Z.N.Herston, T.Morrison, E.Uoker kimi müəlliflər, ya-

radıcılıqlarında folklor ənənələrini dəyərləndirməklə yanaşı, magik realizm metodundan mə-

harətlə istifadə edirdilər. Bu, problemin daha aydın qavranılmasında əlverişli istiqamət sayılır. 
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В статье рассматривается фольклорно-мифологическая часть афроамериканского романа, 
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разами гаитянского фольклора и культами африканской мифологии. Анализируются романы 

представителей афроамериканской литературы, таких как З.Херстон, Г.Нейлор, Э.Уокер во 

взаимодействии с различными литературными традициями и др. Выбор именно этих писателей 

определяется тем, что их произведения являются наиболее показательными образцами афро-

американской литературы в контексте магического реализма XX века. 

 

V.K.Mirzayeva  

The cult of “woman” in XX century American magic realism 

(according to the materials of African-American writers’ creative activity) 

Summary 

 

The article also reviewed deals with symbolic (magical) elements of Gaitanis folklore and 

African mythology cult analyzing folk-mythological part of African-American novel. In addition, the 

article analyzes the novels of representatives of African-American literature, such as Z.Herston, 

N.Shange, E.Walker in collaboration with various literary traditions. The choice of these writers is 

determined by the fact that their works are the most illustrative example of African-American 

literature in the context of the magical realism of the XX century. 
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Hər bir ədəbi cərəyan özündən əvvəlkinə görə yeni mədəni, fəlsəfi və estetik perspekti-

və malikdir. Unutmamalıyıq ki, hər yeni ədəbi cərəyan cəmiyyətin yeni dəyərlərlə zənginləş-

məsinə səbəb olur. Deyə bilərik ki, yeniyə köhnədən yol gedilir və ya hər yeni köhnənin üzə-

rində meydana gəlir. Dolayısı ilə ədəbi cərəyanlarn bir-birindən fərqli özəlliklərə sahib olduğu 

kimi, bir-birinə bənzəyən dəyərlərə da sahibdir. 

Ədəbi cərəyanın başlanğıc və bitmə nöqtəsi olur və bunu müəyyənləşdirmək çox çətin-

dir. Bəzi cərəyanlarda onun quruluş toplantıları və ya mətbuatda yayılamağına baxmayaraq, 

ədəbi cərəyanın yaranmasına həmin tarixdən başlamaq mümkün deyil. Ancaq bu yaranmanın 

və ya toplantının bir hazırlıq mərhələsinin olması vacib şərtdir. Bir başqa cəhət ondan iba-

rətdir ki, bir ədəbi cərəyanın bitməsi digərinin başlanması deməkdir. 

Realizm (gerçəklik) termini “gerçəklik” mənasına gələn fransızca “realite” (gerçək, ger-

çəklik) kəlməsindən götürülüb. Onun gerçək qavranılması belədir: Həyatı, təbiəti, insanı və 

hadisələri olduğu kimi anlatma. Realist isə (gerçəkçi) həyatı, təbiəti, insanı və hadisələri oldu-

ğu kimi təsvir etmə, axtarma iddiasında olan əsər deməkdir. Əslində “gerçək” dolayısı ilə 

“gerçəklik” istisnasız olaraq bütün sənət cərəyanlarının əsas problemidir. Cərəyanların, ədəbi 

təmayüllərin bu problemdə bir-birindən ayrıldıqları məqam əsl gerçəyin nə olub-olmadığı mə-

sələsidir. Tarix boyu tək bir gerçəkliyin qəbul edildiyini söyləmək mümkün deyil. İkinci cəhət 

isə gerçəyin necə təsvir və tərənnüm olunması ilə bağlıdır. Rus realizm yaradıcılığında belə 

bir cəhət qeyd olunub ki, “realizm bədii təfəkkürün elə təzahür formasıdır ki, o, materialını, 

mündərəcəni, ideallarını, təsvir vasitələrini, obrazların real varlıqdan alır və xəyali aləmlə uğ-

raşan, yaxud real aləmin obrazlarını rəmzlərə çevirib, onlara mistik, mövhumi mənalar verən 

inandırıcılıqdan çox uzaq rəmzlər yolu ilə tutan ədəbi-bədii cərəyanlara qarşı durur” (1). 

Bu da həqiqətdir ki, geniş mənada realizm XIX əsr ədəbi cərəyanından çox-çox əvvəlki 

dövrlərdə də var. Yəni, XIX əsrdən əvvəlki dövrlərdə də bəzi sənətkarlar öz inancları çərçivə-

sində “gerçəy”i ifadə etməyə, həyatı, təbiəti, insanı və hadisələri olduğu kimi anlatma, axtar-

ma əndişəsi içində olublar. Məsələn, Leonardo da Vinçi yazırdı: “Çəkdiyiniz rəsmin orijinala 

bənzəyib-bənzəmədiyini anlamaq istəsəniz, bir ayna alın və onu çəkdiyiniz rəsmin qarşısında 

tutun. Aristotel və Əflatundan üzübəri Avropa sənəti və ədəbiyyatı ”gerçəy”in qarşısında olub 

və onu “mimises” nəzəriyyəsi əsasında anlatmağa çalışıblar. Dəyişilən, mübahisəyə səbəb 

olan mimisesin mahiyyətidir. 

Bizim qəbul etdiyimiz əsl mənada realizm XIX əsrin əvvəllərindən meydana gəlib. Əs-

rin ortalarından prinsipləri müəyyənləşdirilib, sənət həyatında hakim olan pozitivist fəlsəfə 

əsasında yaranıb. Bu cərəyan 1880-ci ildən etibarən öz yerini naturalizmə təhvil verib. Bunun-

la birlikdə realizm XIX əsrdən bu günə kimi əsas yaradıcılıq metodu kimi mövcudluğunu da-

vam etdirib. 

Realizmi meydana çıxaran ictimai-siyasi zəmin. Bu gün realizmin (eyni zamanda na-

turalizm və panasizmin) təşəkkülünə imkan verən sosial, siyasi, iqtisadi, mədəni və fəlsəfi zə-
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min üzərində dayanmaq lazımdır. Fransız inqilabı fransız xalqı kimi, digər Avropa xalqlarını 

da təsirləndirdi, sosial və siyasi həyatı sarsıtdı. Mövcud dəyərlərin çoxunu sarsıdaraq, yeni də-

yərlərin üzə çıxmasına imkan yaratdı. Fransa inqilabından sonra Avropada demokratiya, hür-

riyyət, insan haqları, orta təbəqənin artması sahəsindəki nailiyyətlərlə yanaşı, məzhəb savaş-

ları, kralçı-cümhuriyyətçi çəkişmələr hələ də davam edirdi. Necə ki, Herton və Edvards rea-

lizmi XVIII əsr Aydınlaşdırma dövrünün idealizmi və demokratik ideallarının çöküşüylə 

ortaya çıxan ümidsizliyin məhsulu olan bir həyat fəlsəfəsi kimi dəyərləndirirdi. 

XVIII əsrdən maarifçilik hərəkatına başlayan, arxasınca sənayeni inkişaf etdirən Avropa 

XIX əsrdən sənayeləşmə və elektrikləşmədə böyük nailiyyət qazandı. Elektrik, buxar maşını və 

mətbuat inkişaf etdirildi. Bu yeniliklər xalqın həyatına bir yüngüllük gətirdi, orta sinfin rifahı 

yaxşılaşdı. Avropa ölkələrinin dünyanın ən güclü olmasına zəmin yarandı. Bu cür vəziyyət 

Avropa ölkələrini istər öz aralarında, istərsə də digər dünya dövlətləri ilə iqtisadi və siyasi sa-

vaşa sürüklədi. İngiltərə 1858-ci ildə Hindistanı, 1882-ci ildə Misiri ələ keçirərək, Günəş bat-

mayan imperatorluq yaratdı. Fransa Şimali Afrika və Uzaq Şərqə doğru uzandı. Bunlara Alman 

İmperatorluğu və digər Avropa ölkələri də qoşuldular. Eyni zamanda Amerika və Yaponiya da 

hərəkətə keçdi. İqtisadi inkişaf, materialist dünyagörüşün yayılmasına şərait yaratdı. 

Digər tərəfdən, XVIII əsrin elm adamları da yeni iqtisadi uğur qazandı. Belə deyə bilə-

rik ki, XIX əsr Avropada “elm əsri” statusunu aldı. Bu yeniliklər təbii olaraq obyektivliyi güc-

ləndirdi. Obyektivlik və elm hər şeyin tək ölçüsü kimi tanınmağa başladı. Nikbin pozitivizm 

bu cür şəraitdə meydana çıxdı. 

Bildiyimiz kimi, klassik dövr Avropa düşüncəsi və bu dönəmin klassik sənəti, platonik 

fəlsəfə və bu fəlsəfənin Aristotel tərəfindən hazırlanan nəzəriyyəsi ilə bağlıdır. Klassiklər 

üçün gerçək olan platonik ideallardır. Başqa cür desək, platonik ideallar “dərk olunan gerçək-

liyi” meydana çıxarmışdı. Renesans və klassik ədəbiyyatların insan və gerçək dərk olunmaları 

da fərqli deyildi. Sonra gələn klassik humanizm, platonik fəlsəfə isə xristianlıq fəlsəfəsini sin-

tez etməyə çalışmışdır. Məqsəd insanın cənnətdən qovulmasından əvvəlki vəziyyətinə qayıt-

masına nail olmaqdan ibarət idi. Ancaq XVIII əsrin əvvəllərindən fəlsəfədə rasionalizm (ağıl-

çılıq) və psixoloji durumda ampirizm (təcrübəçilik) meydana çıxdı. Nəticədə platonik və neo-

platonik ideallar və ya dərk olunan gerçəkliklər tarixə qovuşdu. 

John Loske insanın bilgisini anadan olanda gətirmədiyini, duyğu orqanları və mühaki-

məsiylə sonradan qazandığını iddia edirdi. Duyğularla xarici aləmdən izləmələrini davam et-

dirən insan öz mühakiməsi ilə dərk olunan bir səviyyədə təcrübəyə söykənən inkişaf əldə etdi. 

Yəni, onları çeşidləyərək elmə çevirdi. Beləliklə, klassik dönəmin platonik və neoplatonik 

dərk olunan gerçəklərin yerini realizmin təcrübəyə söykənən davamlı olaraq inkişaf etdirdiyi 

gerçəklik tutdu. Bu da bəllidir ki, realizm çox böyük ölçüdə pozitivizm üzərindən meydana 

çıxmışdır. 

Pozitivizm. Pozitivizmin təməli əvvəlki dövrlərə və maarifçilik hərəkatına bağlıdır. 

XIX əsrdə fransız filosofu Avquste Conite tərəfindən estetik prinsiplər müəyyənləşdirilib. 

Pozitivizm modern biliyi qəbul edən, metafizik və dini, insanların inkişafına mane olan, elm 

öncəsi düşüncə sistemini rədd edən dünyagörüşüdür. 

Pozitivist fəlsəfə pozitiv elmlərin nailiyyətlərinə arxalanan rasionalist bir fəlsəfədir. Po-

zitiv elmlər vasitəsi ilə bütün hadisələrin meydana gəlməsində təbii və dəyişməz qanunları 

kəşf etmək və bir hökmə bağlamaq pozitiv fəlsəfənin təməl prinsipidir. Ancaq pozitivizmdə 

hadisələrin “nə üçün” və “nədən”ləri müəyyən olunmaz. Pozitivizmə görə insan zehni təbiət 

və əşyanın mahiyyətini qavraya bilməz. İnsan zehninin qavrama qabiliyyəti varlığı dəqiq sü-

but olunanlarla bağlıdır. Sübuta yetməyən hər bir bilgi metafizikdir. Fəlsəfənin vəzifəsi pozi-

tiv biliklərin üstündə bir gerçəklik axtarmaq deyil, elmlərin nəticələrini sintez etmək və sis-

temləşdirməkdir. 

Bu səbəbdən pozitivist fəlsəfə heç bir dinə və bu dinlərin gətirdiyi bilgi və inanclara qa-

tılmır və onları rədd edir. Bunun yerinə öz dinini qoyur. Bu yeni dinin tanrısı insanlıq, alim-
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lər, qadınlar, mələklər, elmi yeniliklər, peyğəmbəri Avguste Conite, məqsədi insan və xalq hə-

yatının öz təsəvvürləri əsasında yenidən qurulmasıdır. 

Optimizm ilə sosializmin sintezi olan pozitivizmə görə, insan düşüncəsi tarixdə üç fərqli 

dövr yaşamışdır. Birincisi, teolojik, ikincisi metafizik, üçüncüsü pozitivist dövrdür. Bütün 

xalqlar bu üç mərhələdən keçmiş və ya keçəcək. Sonda pozitivist fəlsəfəyə gəlib çıxacaqlar. 

Çünki teoloji, metafizik fəlsəfələr insanı və xalqları xoşbəxt edə bilməmiş və bundan sonra da 

bu vəzifəni yerinə yetirə bilməyəcəkdir. Belə ki, pozitivist mərhələdə insanların teolojiyə və 

metafizikaya ehtiyacları olmayacaqdır. 

Realizmin sənət və ədəbiyyatdakı özəllikləri. 1. Gerçəklik. Realizmin başlıca xüsu-

siyyəti reallığa və gerçəkliyə əsaslanmasıdır. Romantizmin romantikliyinə, idealizminə, senti-

mentalizminə və lirizminə təzyiq göstərən, ona qarşı çıxan realizm fəlsəfədə pozitivistdir. Yu-

xarıda deyildiyi kimi, pozitivizmin təməl hərəkət nöqtəsi gerçəyə, ancaq elmin ixtiyarındakı 

ağıla qovuşmaq inancıydı. Həm də, bu gerçək sadəcə elmin üzərində danışıla biləcək mü-

əyyən sərhədlər daxilindəki bir gerçəkdir. Realist yazıçılar isə belə bir gerçəyin sənət əsərinə 

gətirilməsinə cəhd edirdilər. Başqa cür desək, realizm klassizm kimi ağılı elmin ixtiyarına 

verir və ya gerçəyi elmlə sərhədləndirmək istəyirdi. Buna görə də realistlər əsərlərində roman-

tiklər kimi ola biləcəklərə, möcüzələrə, təsadüflərə, xəyal olanlara yer vermirdilər. Flaubert 

bir məktubunda yazırdı: ”Doğruluğu sənətə gətirməyin vaxtı çatmışdımı? Təsvirin tərəfsizliyi 

o zaman qanunun zirvəsinə və elmin zənginliyinə çatacaqdır” (5, s.45). 

Stendala görə isə, zaman böyük bir yolun üstündə gəzdirilən güzgüdür. Gah gözlərin 

maviliyini göstərir, gah yolun çuxurlarına dolan çamuru. Sonra da torbasında ayna daşıyan 

adamı əxlaqsızlıqda günahlandırarsınız. Aynası, çamuru göstərir deyə aynanı suçlandırarsınız! 

2.Obyektivlik. Realizmin başlıca şərtlərindən biri obyektivlikdir. Yazıçı hadisələr, qəh-

rəmanlar, məkanlar qarşısında tərəfsiz olmalıdır. Romanın dünyası ilə öz arasında kinayə mə-

safəsini qorumalıdır. Hadisələrin gedişini müxtəlif səbəblərlə kəsməməli, öz duyğu, düşüncə 

və zövqünü əsərdən kənarda tutmalıdır. O, bir əxlaqçı deyil, anatomist olduğunu unutmama-

lıdır. Onun məqsədi gözlənilənləri, gerçəyi dəyişdirmədən, pozmadan sadəcə olaraq məkanın 

seçilməsi, hadisələrin məntiqə uyğun olan təsvir və tərənnüm olunmasından ibarətdir. Fransız 

yazıçısı Balzak roman yazarının özü deyil, Fansız bölümü olduğunu, özünün ancaq kəli-

mələri, cümlələri yönləndirdiyini deyirdi. 

3.Sənət gerçəklik və gözəllik içindədir. Realizmdə sənət gerçək və gözəllik içindədir. 

Sənətə bundan kənarda dini, əxlaqi, sosial bir funksiya yüklənməz. Sənətkar gözlədiyi gerçəyi 

estetik bir biçimdə ifadə etməkdən kənarda heç nə təsəvvür etməz. Başqaları da buna görə 

sənətkarı və əsəri tənqid edə bilməz. Flaubert bu prinsipi daha aydın ifadə edirdi. Gözəl üslub-

la yazan sənətkara fikir və əxlaqi dəyərlərə önəm verdiyi üçün qiymət verirlər. Həkimin məq-

sədi xəstəni sağaltmaq, bülbülün məqsədi sadəcə ötmək, oxumaq olduğu kimi, sənətkarın da 

məqsədi, hər şeydən əvvəl, gözəllik yaratmaqdır. 

Realistlərin bu məqsədi onların “Sənət sənət üçündür” prinsipini müdafiə etdiyi məna-

sına gəlmir. Əslində, onlar belə bir anlayışa qarşı çıxırdılar. Çox böyük ölçüdə reallaşdırdıq-

ları gerçəkliklə öz sənətkarlıq güclərini göstərməyə çalışırdılar. Sənətkarın praktik, yararlı, əy-

ləndirici olmayan fəlsəfi bir yolu var. 

Realistlər insanın çağdaş gerçəyini sadəcə olaraq anlatmaq və göstərməklə kifayətlən-

mirdi, eyni zamanda gerçəkliyi sosial obrazlarla reallaşdırırdılar. Realist sənətkar həqiqəti, re-

allığı sənətin imkanları daxilində estetik bir biçimdə öz əsərinə gətirir. Bunun xaricində bir 

nəticənin çıxarılması, sənətkarın yox, oxucunun problemidir. 
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 М.Б.Мустафаев 

Историческая эволюция и формирование реализма 

Резюме 

 

Литературные течения, литературная критика, составляющая основы науки о литературе 

связана с литературной критикой и историей литературы. Так, пока литературные течения будут 

сохранять сущностную связь с литературой, они будут общим названием системного мышления 

и выводов. В статье дается подробный ответ на вопрос, что же такое реализм и романтизм. 

Указывается на то, что на основе литературного течения стоят различные социальные, 

политико-экономические, культурные явления и эволюционирующие на основе этих явлений 

философские, культурные, эстетические перспективы. Отмечается, что реализм не может жить 

без этого. Чтобы достаточно знать, что же такое реализм, важно знать политическую, социаль-

ную и культурную почву, жизненную философию, природные и экзистенциональные понятия 

общности, составляющие его основу, подходить к делу на фоне связей литературы и народа. 

 

M.B.Mustafayev 

Historical evolution and the formation of realism 

Summary 

 

Literary trends, literary criticism, which consist of the basis of literature science is associated 

with literary criticism and literary history. So, as long as literary movements will retain an essential 

connection with literature, they will be the general name of systems thinking and conclusions. 

The article points out that on the basis of the literary movement there are various social, 

political, economic, cultural phenomenon and philosophical, cultural, and esthetic perspectives 

evolving on the basis of these phenomenon. It is noted that realism can not live without it. In order to 

know what realism is, it is important to know the political, social and cultural background, the life 

philosophy, the natural and existential concepts of community, which constitute its basis, to approach 

the matter against the backdrop of literature and people. 
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Ahıska türklərinin ədəbiyyatında bədii nəsrin zəngin ənənəsi olmasa da, xalq yaradı-

cılığında nağıl, rəvayət, əfsanə, lətifə, dəstənə, dastan kimi poetik formalar qədim tarixə və 

kamil poetik sistemə malik olmuş və xatirələr, publisistika ilə yanaşı, müasir nəsr janrlarının 

formalaşmasına təsir etmişdir.  

Digər tərəfdən, Ahıksa türklərinin 1990-cı illərə qədər Azərbaycanda, Özbəkistanda, 

Qazaxıstanda, Qırğızıstanda ali savad, o cümlədən filoloji savad almış dəyərli ziyalıları yetiş-

miş, ahıskalı yazarlar etnik folklor, memuar mətnləri ilə yanaşı, ümumtürk nəsr ənənəsindən 

bəhrələnərək çağdaş Ahıska türk nəsrini yaratmışlar. 

Bu baxımdan Ahıska türklərinin son illərdə formalaşmağa başlayan və artıq Şahismayıl 

Adıgünlü, Nurəddin Sasıyev, Mircavad Ahıskalı kimi tanınmış nümayəndələri olan bədii nəs-

rinin, roman, hekayə janrlarının yaranmasında və inkişafında yeni ədəbi nəslin mühüm rolu 

ayrıca qeyd olunmalıdır.  

Sürgün dövründə Ahıska türklərinin həm maddi, həm də mənəvi varlığının qorunmasın-

da, eləcə də adlarını çəkdiyimiz yazıçıların formalaşmasında əhatəsində olduqları türk xalq-

larının böyük rolu olmuşdur. Keçmiş Sovet İttifaqınının məhz türk respublikalarında ahıskalı-

lar milli mədəniyyətlərini, dillərini, ədəbiyyatlarını qoruyub saxlaya və inkişaf etdirə bilmiş-

lər. Gənc tədqiqatçı Qırğızıstandakı müşahidələri əsasında yazır “Her haliyle Anadolu’nun 

uzantısı olan Ahıska Turkleri yıllardır vatanından kopmuş ve Rus kulturuyle ic ice yaşa-

malarına rağmen kendi kulturlerini muhafaza etmişlerdir. Ahıskalılar geleneklerini gunluk ha-

yatlarında, hayal ve duşuncelerinde yaşatmaktadırlar” (9, VI s.).  

Qazaxıstanda tədqiqatlar aparmış T.G.Taqarovanın fikrincə, burada məskunlaşmış Ahıs-

ka türkləri nəinki mədəniyyətlərini qorumuş, həm də digər xalqlarla mədəni təmaslar nəticə-

sində yeni dəyərlər və yaradıcılıq formaları mənimsəmiş, eyni zamanda tarixi yaddaşı və milli 

mədəniyyətlərini inkişaf etdirmişlər: “Türk xalqı Qazaxıstanda öz yeni tarixi dövrünə qədəm 

qoyur və xalqın mədəni irsinin dirçəlişi başlayır. Ancaq xalq sanki, iki ölçüdə yaşamağa baş-

layır: köhnə və yeni. Bu bölgü türk cəmiyyətinin bütün həyati sferalarından keçir. Bu mənəvi 

sahədə də izlənir. Əvvəldən çox ağır həyat şəraitində yaşadıqlarına baxmayaraq, türklər öz 

milli özünəməxsusluğunu, öz dillərini və mədəniyyətini qoruya bilmişlər. Lakin ən əsası – on-

lar öz tarixi vətənləri haqqında yaddaşı qorumuşlar” (11, s.137). 

 Ahıska türklərinin müasir bədii nəsrini yaratmış bu yazarların əsas nümayəndələri ilk 

növbədə Şahismayıl Adıgünlü, Nurəddin Sasıyev, Mircavad Ahıskalı hesab oluna bilər. Hələ 

də formalaşma mərhələsində olan Ahıska türk nəsrinin tanınmış nümayəndələri olan bu yazı-

çıları birləşdirən və həm də fərqləndirən bir sıra xüsusiyyətlər var. Ortaq və fərqli cəhətlər: 

- hər üç yazıçının yaradıcılığının başlıca mövzusunun vətən sevgisi, sürgün acılarından 

ibarət olması;  

- bədii yaradıcılıqlarında folklordan qaynaqlanmaları; 

- folklor və etnoqrafik materialları toplamaları və nəşr etmələri (Nurəddin Sasıyev. Ba-

ba ocağı, ana sicağı. Axısxa türklərinin folkloru (8); Mircevat Ahıskalı. Ahıska’da Söylenen 

Hikaye ve Masallar (6));  
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- ortaq mövzuları həm nəsr, həm də nəzm əsərlərində qələmə almaları; əsərlərin dilinin 

vahid prinsip əsasında formalaşmaması: Nurəddin Sasıyev Ahıska dialektində, Şahismayıl 

Adıgünlü Azərbaycan, Mircavad Ahıskalı Türkiyə türkcəsində yazır;  

- nəsr janrlarının fərqli tipologiyada aşkarlanması, yəni Nurəddin Sasıyevdə bədii nəsr, 

memuar, publisistika, folklor meyarlarının sinkretikliyi, Şahismayıl Adıgünlünün nəsrində 

kompozisiyanın hadisə deyil, xronoloji əsasda qurulması, təhkiyədə dialoqların təsvir və 

təhkiyə ilə müqayisədə mütləq üstünlüyü; Mircavad Ahıskalıda bədii mətnin siyasiləşdirilmə-

sinə meyl izlənilir.  

Bütün bunlarla bərabər, bu yazıçıların hər birində müəyyən milli və ədəbi-mədəni 

maarifçilik missiyası, eləcə də başqa xalqların ədəbiyyatından bəhrələnmə izlənilir. Digər təd-

qiqatçıların da qarşılaşdığı bu kimi faktlar bu prosesin yalnız Azərbaycanda məskunlaşmış və 

ya formalaşmış yazıçı və şairlərin deyil, digər ərazilərdə fəaliyyət göstərin ədiblərin də əsərlə-

rinə xas olduğunu aşkarlayır. Bu fakt Ahıska türklərinin ədəbiyyatınının müasir dövrdə ortaq 

tipoloji qanunauyğunluqlarla inkişaf etdiyini və ortaq xüsusiyyətə malik olduğunu təsdiqləyir. 

Bu baxımdan aşağıdakı mülahizəni diqqətəlayiq hesab edirik: “Türklərin bədii sənəti çoxqatlı-

dır və milli, qazax, özbək, rus, Azərbaycan dillərində əsərləri ehtiva edir Bu, milli düşüncənin 

inkişafına və şüurun yeni mənəvi səviyyəyə qalxmasına təkan verir. Türk ədəbiyyatı ilk mər-

hələdə əsasən folklor zəminində inkişaf edirdi və klassik ədəbiyyat ənənəsini mənimsəyirdi. 

Bunların bədii-estetik imkanlarına əsaslanan türk ədəbiyyatı az bir müddətdə dünya klassikası 

ilə əlaqələrini möhkəmlədə bildi və yeni poetik formalarla zənginləşdi” (12). 

Bütün bu xüsusiyyətlərə Ahıska türkləri nəsrində fərqli ictimai-mədəni kontekstlərdə 

cərəyan edən ortaq tipoloji prosesin, ədəbi ənənədə yeni olan nəsr janrlarının formalaşması 

prosesinin təbii meylləri kimi yanaşılmasını və adlarını çəkdiyimiz yazıçıların nəsr əsərlərinin 

də bu baxımdan şərh olunmasını məqsədəuyğun hesab edirik. Qeyd edək ki, Ahıska türklə-

rinin yazılı və şifahi nəsrini ayrılıqda şərh edən Asif Hacılı, şifahi nəsri ədəbiyyat və folklor 

arasında mövqe tutan sinkretik yaradıcılıq növü hesab edərək şərh etmişdir: “Fikrimizcə, araş-

dırılan xüsusiyyətlər Axısqa türklərinin və yəqin ki, başqa xalqların müasir şifahi nəsrinin 

sinkretikliyini təsbitləşdirmək üçün kifayətdir. Hər şeydən əvvəl, müasir folklor mühitində şi-

fahi ənənə nəinki yaşayır, hətta inkişaf edir, özünəməxsus janr tipologiyasına malik, folklor və 

ədəbiyyat arasında aralıq estetik hadisə olan mədəniyyət fenomeninə çevrilir. Axısqa türk-

lərinin şifahi nəsr ənənəsinin yazılı ədəbiyyatdan asılılığı, xüsusən də klassik türk və müasir 

Azərbaycan yazılı ədəbiyyatına bağlılığı şübhə doğurmur. Bu xalqın folklor janrları öz şifahi 

tipologiyası ilə bərabər, xeyli dərəcədə ədəbi xarakter daşıyır ki, bu da şifahi ənənənin və ya-

zılı ədəbiyyatın ikitərəfli əlaqəsini bir daha təsdiqləyir. Bütün bu qanunauyğunluqlar ümumti-

poloji səciyyə daşıyır və tarixi poetikanın dialektikasını daha dərindən anlamağa kömək edir” 

(3, s.28).  

Sürgünün bütün dövrlərinin şahidi olmuş, ali təhsil alaraq memarlıq ixtisasına yiyə-

lənmiş, Özbəkistanda və Azərbaycanda məsul vəzifələrdə çalışmış, vətən mücadiləsinin lider-

lərindən olmuş ağsaqqal ziyalı Nurəddin Sasıyev, yuxarıda qeyd etdiyimz kimi, lirik, epik 

növdə, nəzm və nəsr formalarında, bədii, publisistik, memuar, sənədli nəsr şəkillərində əsərlə-

rin müəllifidir. Lirik şeir, poema, hekayə, povest, etnoqrafik etüd, xatirə, oçerk kimi janrlarda 

əsərlər yazmış Nurəddin Sasıyevin nəsr əsərləri əsasən adlarını çəkdiyimiz “Yetim qalmış 

Axısxalı” və “Baba ocağı, ana sicağı” kitablarında toplanmışdır (7; 8). 

Müxtəlif tipli mətnlərin toplandığı “Baba ocağı, ana sicağı” kitabını şərti olaraq üç his-

səyə bölmək olar: folklor mətnləri və etnoqrafik qeydlərin müəllif tərəfindən qələmə alınmış 

miniatürlərdən ibarət birinci hissəsi, müəllifin mötərizədə “hadisə” deyə dəqiqləşdirdiyi ger-

çək əhvalatların nəql edildiyi hekayətlərdən ibarət ikinci hissə, sürgünün Özbəkistan dövrünə 

qədər müxtəlif əhvalatları, insan talelərini əhatə edən, düşmənçiliyə qarşı “Qan qiyamətə qal-

maz” adlı üçüncü hissə.  
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Bir daha qeyd edək ki, bu bölüm şərtidir və bununla yanaşı, əsərin alt başlığı olan 

“Axısxa türklərinin folkloru” qeydi də şərtidir. Kitabda folklor mətni kimi verilən hissələr 

müəllifin sərbəst təqdimində, bəzən xatirələrlə qarışıq şəkildə verilir, gerçək hadisələrlə rəva-

yətlərin dəqiq sərhədi sezilmir. Lakin kitabdakı material, tarixi dövrlərin gerçək personajları, 

əhvalatlar xatırlanmaqla canlı təqdimi, ahıskalıların 1930-cu illərdən bu günə qədər tarixi tale-

yinin gerçək şahidi olmuş ağsaqqal və vətənpərvər ziyalının aydın, dəqiq, iti hafizədən gələn 

xatirələri, müşahidələri, şərhləri özü nəinki ədəbi-bədii, həm də tarixi əhəmiyyətə malikdir. 

Digər tərəfdən, uzun ömür sürmüş, dünyanın hər üzünü görmüş, böyük həyat təcrübəsi 

olan müəllif bu kitabında bədii əsər yazdığı iddiasında deyil, kitabın alt başlığında “Axısxa 

türklərinin folkloru” yazılıb, ön sözdə isə qocaman müəllif “kəndi bildiklərim, eşitdiklərim¸ 

oxuduqlarımı... Axısxalı türklərin ruhlarını şad etmək üçün Allahın köməgiynən əlimdən gə-

lən bütün bacaruğumi gecə-gündüz əsirgəmədim yazdım” deyir (8, s.6).  

Buna görə də bu əsərə digər ədəbi mühitlərdə olduğu kimi ciddi ədəbi meyarlarla yanaş-

maq istəməzdik, müəllif bu meyarları qarşısına məqsəd də qoymayıb, xalqın tarixi yaddaşını 

yaşatmaq, şahidi olduğu, unudula və unutdurula bilən hadisələri şahidliklə qələmə alıb tarixi-

ləşdirmək istəyir və buna nail olur. 

Nurəddin Sasıyevin alt başlıqla “publisistika” adlandırdığı “Yetim qalmış Axısxalı” top-

lusu (7) da müxtəlif oçerklərdən – dildən, qədim tarixdən, coğrafiyadan başlamış, Ahıskanın 

qədim dövrü və işğalı, erməni fitnələri, İkinci Cahan savaşı, sürgün, siyasi proseslər, sürgün 

dövrü güzəranı, təsərrüfat, sovet hökumətinin dağılması, yurda dönüş mücadiləsi, “Vətən” cə-

miyyətinin fəaliyyəti, Ahıska məsələsində beynəlxalq təşkilatların iştirakı kimi bir çox möv-

zulara həsr olunmuş hissələrdən, irili-xırdalı 62 bölmədən, eləcə də “İstifadə edilmiş ədəbiy-

yat” siyahısından ibarətdir. Formal olaraq bu kitabı publisistik oçerklər və miniatürlər toplusu 

hesab etmək olar və janr-kompozisiya baxımından bu belədir. Lakin kitabdakı oçerklərin 

məzmununda obyektiv şərhlə yanaşı, fərdi müəllif subyektivliyinin kifayət qədər fəal təzahü-

rü, müəllif obrazının və mövqeyinin kitab boyu fərqli hissələri birləşdirməsi, bütün toplunun 

vahid “vətən” anlayışı ətrafında təmərküzləşməsi, ortaq poetik coğrafiya, müştərək dil-üslub 

vasitələri, təsvir olunan ayrı-ayrı hadisələrin səbəb-nəticə əlaqəsi və məntiqi ardıcıllığı bu ki-

tabı vahid və bütöv bir mətn kimi birləşdirir. Buna görə də müəllif özü şəxsi mülahizələrində 

bu kitabı “tarixi-xronikal povest” adlandırır (A.Hacılının arxivindən). Bu xronikallıq və bə-

diiliyin vəhdəti əsərin kompozisiya, dil-üslub xüsusiyyətlərində təzahür edir. Müəyyən hissə-

lərdə nəsrə şeir parçaları daxil edilir, bununla qəhrəmanın hissləri, duyğuları ifadə olunur. Nü-

munə üçün aşağıdakı parçanı təqdim edək. “Oboz və köçün başlanışı” adlı hissədə sürgün xə-

bərini eşidən qəhrəman düşüncələrini, hisslərini yol boyu fikrində qoşduğu şeirlə ifadə edir: 

“...məzlum xalqın yetim-yesirin, haldan düşmüş ixtiyarların giriftar olduxları bu vəhşicəsinə 

bütün milləti sürgün etmax heç bənim axlıma yerləşmiyerdi oniçün də, yerəgimi tutamiyer-

dim, bir əvin yol tərəfdən ikinci qatına çıxan mərdivanına oturdum, boğozuma bişə qadandı, 

az qaldı nəfəsim kəsilsin, gəndimə gələnəcan ağladım, birdən axlıma gəldi ki, bəni əvdə bəkli-

yerlər, zanarlar ki, onlar sürgün ediliyer bən bunda qalacam diyə, gəndimi topladım yüz-güzü-

mi mayramayinən sildim və aşagidəki şeir bənim fikrimi cəlb etdi, fikrimdə aşağidəki şeiri 

yaza-yaza əvə tərəf getməyə başladım: Fələk sənin dəvrün dönsün, Yanan işıxların sönsün. 

Cigərin zaninən tolsun, Azğur qaldi gürcilərə. Yaxdın bizi, yıxdın bizi, Yürəklərə saldın 

sızi.Unutdurdun gəndimizi...” (7, s.128-129). 

Göründüyü kimi, mətndə klassik dastan ənənəsində olduğu kimi, süjetin gərgin məqam-

larında qəhrəmanın emosiyaları, hiss və duyğuları şeirlə verilir. Tarixi hadisələrin epik-təh-

kiyəvi təsviri lirik tərənnümlə tamamlanır. Eyni zamanda, şeir parçalarında və eləcə də nəsrlə 

lirik hisslərin ifadəsində haqqında danışdığımız “vətən ağıtları”nın, deyim-ağıların və qarğış-

ların üslubi vasitələrindən istifadə edilir (“Fələk sənin dəvrün dönsün, // Yanan işıxların sön-

sün // Cigərin qaninən tolsun...”). 
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Bu xüsusiyyətlər bu və ya digər formada Şahismayıl Adıgünlünün yazılma tarixinə görə 

ahıskalıların ilk romanına, iri həcmli “Səməndər quşu” romanına da xasdır (roman müəllifin 

vəfatından iki il sonra nəşr edilib). Ahıska türklərinin müasir nəsr yaradıcılığının tanınmış nü-

mayəndələrindən biri, heca və sərbəst vəzndə yazılmış lirik şeirlər, poemalar, hekayələr müəl-

lifi Dursunov Şahismayıl Mürtəz oğlunun nəsr olunmuş iri həcmli epik nəsr əsəri “Səməndər 

quşu” romanıdır (1). Tarix-sosial roman tipində yazılmış, 500 səhifəlik bu əsər “Bir gecənin 

içində”, “Sürgün qatarları”, “Dünyanın o başında” adlı üç hissədən ibarətdir. Əsərin əvvəlində 

Ahıskanın tarixinə çox qısa ekskursdan sonra sürgün ərəfəsində Ahıskada dəmiryolu tikinti-

sinə təsadüf edən hadisələri əks etdirən əsas süjet xətti başlayır. Bu hissədə kiçik uşaqların be-

lə, bu ağır tikintidə iştirakı, artıq türklərə qarşı başlamış provokasiyalar, sərhədə yaxınlaşmaq 

bəhanəsi ilə insanların əsgərlər tərəfindən güllələnməsi, tikinti və sürgün prosesində ermənilə-

rin iştirakı göstərilir. 

Dəmiryolu çəkilişində briqadirlik edən, gələcək sürgündən xəbərdar olduğu vurğulanan, 

təhkiyəçinin “zalım” adlandırdığı Vartanyanın xəyanətkar obrazı sürgün hadisələrinin qayna-

ğında hansı maraqların durduğunu aşkarlayır. Türklərə qarşı təxribatların, heç bir əsası olma-

dan “yaşı çatanların davaya aparıldığı, çatmayanların da Borcomi şəhərindən Axısxaya çəki-

lən dəmir yolu tikintisində “könüllülər” adıyla işlədildiyi” bir dövrdə günahsız insanların sər-

həd pozucusu kimi qələmə verilərək əsgərlər tərəfindən güllələndiyi təsvir olunur (1, s.16-17). 

Ahıska türk xalq yaradıcılığı ənənəsinə uyğun olaraq, bu mətndə də müəyyən emosional 

hissələrdə şeir parçalarından, əsasən bayatılardan istifadə edilir. Bu parçalar əsərin ümumi 

təhkiyəsində deyil, əsasən dialoqlarda, personajların nitqində verilir. Müəllif mətndə özünə-

məxsus poetik üsullardan istifadə edərək, romana dastan və mərasim elementlərini daxil edir. 

Bu baxımdan əsərin süjeti boyu davam edən dastanvari Gülbahar və Kamal xətti maraq doğu-

rur. Artıq süjetin tam başlanğıcında, Binəllı müəllimin sovet əsgərinin gülləsindən öldüyü xə-

bərini eşitdikdən sonra müəllif Kamalla Gülbaharın bu hadisəyə reaksiyasını şeir parçaları ilə 

ifadə edir (1, s.19). 

Sürgün dövründəki hadisələrin təsvirində də şeir motivi davam edir. Hətta Kamalla İs-

mayılın söhbətində Kamal bildirir: “fikirləşirəm ki, gələcəkdə bir hekayə yazım. Adını da qo-

yacam, Kamal və Gülbahar”. İsmayılın “bəs orada nə yazacaqsan?” sualına “Bütün bu başı-

mıza gələnləri. Bir də onu yazacam ki, arada bir metrə məsafə vardı, ancaq onların əli bir-bir-

lərinə çatmırdı” (1, s.244).  

Şahismayıl Adıgünlünün romanında lirika və epikanın, emosional nəsr və nəzm hissə-

lərinin bədii və məzmun cəhətdən sadəliyini, daha doğrusu, fərdi şifahi yaradıcılığa xas, bədii 

cəhətdən məqsədyönlü “sadəlövhlüyünü” qeyd etməklə bərabər, sürgün dövrünün tarixi pro-

seslərinin insan və insanlıq əleyhinə olduğunu, sürgünün milli varlığa vurduğu zərbəni, ayrı-

ayrı ailələrin, insanların taleyində törətdiyi faciələri aşkarlamasında rolunu vurğulamalıyıq. 

Bu şeir parçaları bəzən kompozisiya baxımından əsaslandırılmasa da, bir topluma, xalqa qarşı 

dövləti cinayətin mahiyyətini konkret faktlar, şəxsi talelər əsasında göstərməyə xidmət edir.  

Roman janrının meyarlarına uyğun olaraq, Kamal, Gülbahar, Mahmud, Şəhri əfəndi ki-

mi personajların taleyi əsasında bütövlükdə xalqın tarixi taleyi təcəssüm olunur. Əsərin sonlu-

ğu da maraqlı kompozisiya quruluşuna malikdir: sonluqda Kamal və Gülbaharın sevgi tarix-

çəsi ilə bağlı fərdi süjet və ümumxalq taleyi qovuşur. Roman ümummilli tale baxımından, 

Ahıska türklərinin Azərbaycana köçü, burada qardaş xalqın əhatəsində yeni həyata qovuşma-

ları və bununla tarixi vətənə bir addım da yaxınlaşmaları ilə yekunlaşır: “Bu insanlar çoxdan 

idi ki, sevinməmişdilər... Həyatlarına yeni günəş çıxmışdı – Azərbaycan günəşi. Kim bilir bu 

günəşin altında hələ nələr yaşayacaqdılar. Neçə il “Vətən! Vətən!” deyə car çəkəcəkdilər...” 

(1, s.488). 

Kamal və Gülbahar uzun keşməkeşlərdən sonra Azərbaycanda evlənirlər, dastan qəhrə-

manları kimi vüsala qovuşurlar: “Bu gün toy idi. Kamalla Gülbaharın hekayəsini bilməyən 

yox idi. Gec də olsa qara qüvvələr onların birləşməsinə mane ola bilməmişdilər. Kamal 32 ya-
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şında di, Gülbahar 30. Nəhayət bu gün evlənirdilər, toy idi” (1, s.489). Bütövlükdə, əsərin 

məzmunu və poetik sistemi sürgün dövrünün milli varlıqda və şəxsi talelərdə faciəli təza-

hürünü, vətən eşqi və yurda dönüş mücadiləsinin xalqın başlıca milli amalı kimi əhəmiyyətini 

və bəşəri dəyərləri qorumağın vacibliyini əks etdirir. 

Bu xüsusiyyətlər Mircavad Ahıskalının nəsr yaradıcılığında da əsas mətnyaradıcı amil-

lərdir. 1960-cı ildə Özbəkistanda anadan olmuş, burada orta və ali məktəbi bitirmiş, 1989-cu 

ildə Fərqanə hadisələrindən sonra ailəsi ilə Azərbaycana köçmüş, 1997-ci ildən Türkiyədə ya-

şayan Mircavad Ahıskalının yaradıcılığı mahiyyət etibarilə vətən konsepti məhvərində olsa da, 

birbaşa və naturalist şəkildə sürgün olaylarının təsviri ilə məhdudlaşmır. Cabir Xalidin 

poeziyasında olduğu kimi, Mircavad yüksək ədəbiyyata xas maarifçi, mənəvi, əxlaqi, didaktik 

mövzuları da əhatə edir və bunları ədəbi peşəkarlıqla ifadə etməyə çalışır. Fikrimizcə, bu xü-

susiyyət Ahıska türk ədəbi prosesində müasir ədəbi meyarların, fərdi üslubun və sənətkarlıq 

xüsusiyyətlərinin intişarı əlamətidir.  

Azərbaycan ədəbi dilində yazan Şahismayıl Adıgünlünün yaradıcılığında olduğu kimi, 

Mircavad Ahıskalının əsərlərinin dili də məhz buna görə artıq Ahıska dialektində deyil, ədəbi 

dildə, ancaq müasir Türkiyə türkcəsindədir. Bu prosesin inkişafı, fikrimizcə, Ahıska türkləri-

nin yazarlarının iki dil-üslub və buna uyğun poetik istiqamətdə inkişaf edəcəyini proqnozlaş-

dırmağa imkan verir: Türkiyə türkcəsi və ədəbi prosesi, Azərbaycan türkcəsi və ədəbi prosesi 

zəminində.  

Bu deyilənlər baxımından Mircavad Ahıskalının nəsr və nəzm əsərlərini Ahıska türkləri-

nin milliləşən peşəkar ədəbi nümunələri hesab edə və yuxarıda qeyd etdiyimiz ədiblərin nəsr ya-

radıcılığından fərqləndirə bilərik. Mircavad Ahıskalının “Qürbətdən iniltilər – 2. Yaşam savaşı” 

romanı (4) və hekayələri (5) məzmun və poetik xüsusiyyətlərinə, janr və üslub özünəməx-

susluğuna görə məhəlli səciyyəli deyil, ümumilikdə türk ədəbi prosesinin faktı hesab oluna 

bilər. Mircavad Ahıskalı peşəkar yazıçı kimi, yeni tarixi mərhələnin, ahıskalı gənclərin dün-

yanın qabaqcıl ölkələrində ali təhsil almış yeni nəslinin formalaşması, dünya mədəniyyətinə 

yiyələnməsi dövrünün düşüncəsinə sahibdir. Həm də bütün varlığı ilə millidir, vətənpərvərdir. 

Təəssüf ki, bütün bu tipoloji proseslər və Ahıska türklərinin yeni nəsil yazarlarını yara-

dıcılığı bu vaxta qədər tədqiq olunmamışdır. Tədqiqatçı Erol Sakallının yazdığı kimi: “Türk 

dünyası edebiyatları kavramı içinde pek çok Türk boyuna ait edebiyatları incelerken ne yazık 

ki Ahıska Türklerine ait bir edebiyata diğerleri kadar geniş yer ayrılmamaktadır. Bunun 

sebebi de 1944’ten beri devam eden vatansızlıktır. Farklı ülkelerde, birbirinden ayrı yaşamak 

Ahıska Türk edebiyatı külliyatının oluşmasını engellemiş, edebi çalışmalar sadece bireysel 

çabalar olmaktan öteye pek gidememiştir. Daha çocuk yaşlarda bunu kendisine dert edinen 

Mircevat Ahıskalı ise hem şairlik hem de yazarlık ve hikâyecilik yeteneğini Ahıska Türk 

edebiyatına hizmet etmek için kullanmış, nazım ve nesir türünde hepsi birbirinden değerli 

eserler ortaya koymuştur” (10, s.81). 

Mircevat Ahıskalı “Qürbətdən iniltilər – 2. Yaşam savaşı” romanında vətən tarixinin 

gizlinlərini, insanların taleyindən keçən prosesləri peşəkar romançı təfəkkürü ilə soyuqqanlı 

təhkiyə, obyektiv təsvir, analitik şərhlə əks etdirir. Burada folklorvari romantika, emosional 

dəyərləndirmələr, geniş lirik ricətlər, tarixi ekskurslar və açıq didaktik passajlar yoxdur. 

Yazıçı əsl romançı kimi süjetin qanunauyğun inkişafını, səbəb-nəticə əlaqələrini, insan və top-

lum, toplum və tarix arasında bağlılığı aşkarlayır. Burada vətən obrazı, “vətən həsrəti” də mü-

cərrəd məfhum və motiv şəklində deyil. Müəllif vətəndən ayrı düşmüş insanların qürbətdəki 

həyatının mahiyyətini psixoloji detallarla, poetik ştrixlərlə, insan dramlarının və ya komik 

situasiyaların təsviri ilə verir. Üslub baxımından da “dastançılıq” Mircavad Ahıskalıya yaddır, 

müəllif vətən mövzusunu emosional təsvirlə deyil, incə psixoloji cizgilərlə çatdırır, əsərdə 

ümumi milli faciə gerçək həyat səhnələri, güzəran, fərdi talelər əsasında aşkarlanır.  

Mircavad Ahıskalının hekayələrində isə psixoloji təhlil, detallara varmaq, yumor və 

satira üstünlük təşkil edir. Romanlarından fərqli olaraq, müəllif hekayələrində qısa, lakonik 
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bir epizodu təqdim edir. Konkret ideyanın aşkarlandığı adi məişət detallarını, Cəlil Məmməd-

quluzadənin qəhrəmanlarına, Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyevin “maralları”na bənzər personaj-

ları təqdim edən yazıçı bununla tərbiyəvi əhəmiyyəti olan maraqlı situasiyalar yaradır.  

Bu baxımdan, Ahıska türklərinin xalq yaradıcılığında, xüsusən, lətifə-yerennüklərdə, 

yumorlu masallarda, eləcə də Usta Mürtəz kimi şairlərin poeziyasında geniş yayılmış, lakin 

bütövlükdə sürgün ədəbiyyatında az izlənən yumorlu və satirik məzmunlu hekayələrindən – 

“Arsızlığın bedeli” hekayəsini göstərmək istərdik. Zahirən sürgün ədəbiyyatı üçün səciyyəvi 

olmayan mövzuya – məişət mövzusuna, qəsəbənin ən zəngin adamı olan, bütün xeyir-şər 

tədbirlərində iştirak edən, lakin el adətinə əməl etməyərək, heç bir məclisdə, toyda “nəmər”, 

yəni pul verməyən Kamodan bəhs edilir. Özündən razı olan Kamo hesab edir ki, onun kimi 

sanballı şəxsin toya getməsi özü, toy sahibləri üçün hədiyyədir, heç bir pula, hədiyyəyə 

ehtiyac yoxdur. Bu qayda ilə o, illərlə heç vaxt pul yazdırmadan elin toylarında iştirak edir. 

Öz övladının toyuna isə şövqlə yaxşı hazırlıq görür, xeyli adam çağırır, həmkəndlilərinin 

onun kimi hörmətli adamın toyuna yaxşı pul salmağa borclu olduqlarını və bu pula oğluna ev 

alacağını düşünür. Toyqabağı daim gəlir-çıxarını hesablayır, yaxşı qazanacağını düşünür. Toy 

olur, bütün kənd toya gəlir, yaxşı yeyib-içib gedirlər və heç biri toya pul salmayıb, tezcə də 

məclisi tərk edib gedirlər. Mircevad Ahıskalının “sovet” məkanının koloritinə uyğun olaraq, 

obrazlı şəkildə yazdığı kimi, pul yazılası toy dəftəri “içi Sibirya ovasına kar yağmış gibi 

bembeyaz duruyor” (5, s.108).  

Üzündə “mutluluk yerine kin, nefret, acı bir elem almış” Kamo həmkəndlilərinə küfr 

yağdıraraq arsız adlandırır, lakin arvadı “Ne ekersen onu biçersin” deyerek bu hadisənin onun 

öz “arsızlığının bedeli” olduğunu deyir (5, s.108).  

Göründüyü kimi, Mircavad Ahıskalının nəzərdən keçirdiyimiz hekayəsində adi məişət 

motivi, konkret cizgilərlə toplumun fərdi koloriti olan daxili həyatı canlandırılır, adət və 

mərasimlərinə yumorlu münasibət bildirilir. Beləliklə, burada milliliyin fetişləşdirilməsi deyil, 

insaniləşdirilməsi, canlandırılması ilə qarşılaşırıq. Yazıçıda “vətəni sevin” tezisi “vətəni görün, 

tanıyın” çağırışı ilə əvəz olunur. Dolayısı ilə, görmədiyini, tanımadığını sevməyin mümkün-

süzlüyü təsbitlənir. Bununla da, fərdi xarakterlər və situasiyalar qalereyası yaradan yazıçı və-

tənin, toplumun daxili aləmini, gerçək cizgilərini təqdim edir və nəticə etibarilə vətən hissini 

romantik mücərrədlikdən çıxarıb realist gerçəkliyə yönəldir.  

Beləliklə, Ahıska türklərinin formalaşmaqda olan bədii nəsrində fərqli yaradıcılıq meyl-

ləri, janr və üslub xüsusiyyətləri ilə rastlaşırıq. Ahıska türklərinin müasir nəsr yaradıcılığının 

aparıcı nümayəndələri Nurəddin Sasıyev, Şahismayıl Adıgünlünün nəsr əsərləri fərdi və milli 

süjet xətlərinin paralel inkişafı, tarixi və subyektiv motivlərin ortaqlığı, folklor, ilk növbədə 

dastan poetikasından istifadə ilə seçilir. Nurəddin Sasıyevin nəzərdən keçirdiyimiz əsərlərində 

janr baxımından publisistika, memuar janrı, tarixi-etnoqrafik miniatürlər sinkretik şəkildə tə-

zahür edir və mətnin janr strukturunda müəyyən amorfluq izlənilir. Şahsimayıl Adıgünlünün 

“Səməndər quşu” romanının janr strukturunda da dastan elementləri, epik mətnə lirik epizod-

ların daxil edilməsi izlənsə də, bütövlükdə roman poetikası daha yetkin şəkildə izlənilir, lakin 

mətndə təhkiyə və dialoqların, hadisə və təhkiyəçi monoloqların tənasübündə klassik roman 

meyarları folklora xas prinsiplərlə əvəz olunur.  

Ahıska türklərinin tanınmış şairi, yazıçısı və pedaqoqu Mircavad Ahıskalının Türkiyə 

və Azərbaycan klassik nəsr ənənələrindən qaynaqlanan roman və hekayələrinin gözdən keçir-

diyimiz xüsusiyyətləri Ahıska türklərinin sürgün dövrü nəsrində ədəbi-estetik meyarların, psi-

xologizmin və realizmin önə çıxmağa başladığını göstərir və bunun nəticəsində vətən mövzu-

sunda müasir ədəbi prinsiplərə daha uyğun yeni peşəkar nəsr əsərlərinin yazılacağını təxmin 

etməyə imkan verir. Mircavad Ahıskalının nəsr əsərlərini ilk növbədə personajların fərdiliyi, 

təsvir məkanı və detallarının tarixiliyi, mətnin daxili bədii aləminin milli koloriti, folklor mo-

tivləri və ünsürlərinin əsərə etnoqrafik elementlər kimi deyil, təsvir olunan bədii mühitin təbii 
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və üzvi tərkib hissəsi şəklində daxil edilməsi, roman və hekayələrinin janr strukturunun üslub 

və dilinin ədəbi norma və meyarlara uyğunluğu səciyyələndirir.  

Beləliklə, Ahıska türklərinin roman, povest və hekayə janrları ilə təmsil olunan bədii 

nəsrini üslub baxımından romantik, realist, satirik yaradıcılıq meylləri, ənənəvi folklorvari və 

fərdi ədəbi yaradıcılıq formaları, dil baxımından Ahıska tüklərinin dialekti, Azərbaycan və 

Türkiyə türkcəsinin ədəbi dil normaları əsasında formalaşmış mətnlər səciyyələndirir. Bu qə-

naətdən çıxış edərək, Ahıska türklərinin ədəbi nəsr yaradıcılığının perspektivdə yerli koloriti 

və mövzu dairəsini bir qədər saxlamaqla, Azərbaycan və Türkiyə ədəbi prosesi kontekstində 

inkişaf edəcəyini proqnozlaşdırmaq olar.  
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Э.Ф.Озтюрк 

Художественная проза в литературе об изгнании ахискинских турок 

Резюме  

 

Статья посвящена литературе изгнания ахисхинских турок. Рассматриваются законода-

тельство формирования художественной прозы, литературная особенность, жанровые и стиле-

вые особенности литературы ахисхинских турок, изгнанных со своей родины в 1944 году, ис-

следуется творческий характер главных представителей, связь между художественной прозой и 

другой национальной литературой в условиях изгнания. 

 

E.F.Ozturk 

Artistic prose in explanation literature of Ahiska Turks 

Summary 

 

The article is devoted to the literature of exile of the Ahiska Turks. The legislation of the 

formation of artistic prose, literary feature, genre and stylistic features of the literature of Ahiska Turks 

expelled from their homeland in 1944 are considered, the creative nature of the main representatives, 

the relationship between artistic prose and other national literature under exile is explored. 
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Когда мы говорим о пражурналистских явлениях, то понимаем под ними такие 

формы первоначальной информационно-коммуникационной деятельности, как кли-

нопись, петроглифы, далее – рукописи, рукописные книги, летописи и т.д. 

Клинописные дощечки, найденные в Ниневийской библиотеке Асурбанипала, 

можно считать первыми информационными «сигналами» в истории человечества. Оп-

ределенную коммуникативную функцию выполняют петроглифы в Гобустане (Азер-

байджан), в пустыне Сахара (пещера Тассили), в Швеции (Бохуслен), в Норвегии 

(Осло-Фиорд) и т.д. 

Истоки журналистики следует искать в древнегреческой и древнеримской культу-

ре, которая повлияла на самосознание не только современников, но и на формирование 

мировоззрения последующих поколений. (Мифология, религия, театр, риторика, исто-

риография, наука, философия). 

Устные пражурналистские явления древности проявились в культовых обрядах – 

в ритуалах, в разнообразной информации примитивного сообщения (глашатаи и гон-

цы), в ораторском искусстве. 

Письменные пражурналистские явления дошли до нас в виде эпитафий, рукописных 

газет (Actа Senatus, Acta diurna), рукописных книг («анналов»), военных хроник и т.д. 

Беспомощный перед неизвестным миром и непредсказуемой природой человек все 

события рассматривал через призму сверхъестественного. Все, что ему оставалось, – это 

объяснять явления, перед которыми он был бессилен, воздаянием или карой Божьей. 

«И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от че-

ловека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю; ибо Я раскаялся, что создал их 

(Быт. 6:7) (2, 21). 

…разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; 

И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. 

В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, и Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и 

жена Ноева, и три жены сынов его с ними… (Быт.7: 11-13) (2, 23)». 

История о том, как Ной со своей семьей и животными спасся от страшной водной 

катастрофы – Потопа, известна всем. В плане рассматриваемых нами особенностей ми-

ровосприятия древнего человека встает вопрос о том, являются ли некоторые события 

(в данном случае истории о Потопе), особенно часто описанные в легендах, сказаниях и 

мифах разных народов: а) следствием известной теории литературоведа А.Веселовско-

го «бродячих» сюжетов; б) творческим воплощением какого-либо одного колоссально 

грандиозного события, которое навсегда запечатлелось в памяти человечества; в) ре-

зультатом конвергенции, понятие которой автор данной статьи, в большинстве случаев, 

противопоставляет вышеназванной теории А.Веселовского. 
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На определенном этапе своей литературоведческой деятельности (70-80 гг. XIX 

столетия) А.Веселовский считал, что идентичность сюжетов у разных народов – это бес-

спорный результат заимствований. «И среди этой бесформенности сказочного материала 

вы встречаете знакомые нам схематические темы, сюжетность европейских, индийских, 

персидских сказок. Это – захожие сказки». Или: «В сущности мы не знаем ни одного 

изолированного племени, то есть такого, о котором мы могли бы сказать достоверно, что 

оно когда бы то ни было не приходило в соприкосновение с другим» (1, 303). 

Однако данное мнение спорно. Причиной схожести сюжетов у разных народов не 

всегда являются «бродячие сюжеты», а чаще, как мы считаем, так называемая конвер-

генция, когда в различных культурах независимо друг от друга возникают сходные или 

даже одинаковые явления (в данном случае рождаются идентичные сюжеты). (К приме-

ру, мидийские легенды о царях Киаксаре и Астиаге (Геродот «История») и древ-

негреческие мифы и легенды («Прокна и Филомела», «Тантал», «Медея», «Персей», 

«Эдип-царь» и др.). На основе легенды «Эдип-царь» была создана трагедия Софокла). 

Все народы имеют общечеловеческий, на уровне бессознательного, архетип пси-

хологического и духовного развития (константные модели) (К.Г.Юнг). Результатом 

дальнейшего самовыражения этого архетипа и является, по нашему мнению, конвер-

генция. Конвергенция – «в этнографии, термин для определения сходных или одина-

ковых, но независимо друг от друга возникающих явлений в культуре разных народов» 

(4, 623). Однако в определенных и далеко не частых случаях феномен идентичности 

сюжетных мотивов у разных народов можно объяснить именно теорией «Бродячих 

сюжетов» А.Веселовского. Приведем немного ниже подобный пример. 

Рассматривая данную проблему на примере известной истории о Ное, мы обнару-

живаем ряд нуждающихся в освещении вопросов: прежде всего, это факт достовер-

ности самой, якобы произошедшей в древности, губительной для всего живого водной 

катастрофы. Имел ли в истории место этот катаклизм, и если имел, то являлся ли 

действительно всемирным, или же это определение отвечало примитивным представле-

ниям географии древних летописцев? 

Интересен вопрос: откуда взялись идентичные легенды о Потопе, от которого 

спаслись несколько человек, давших начало, якобы, новому роду людскому – почти у 

всех народов мира? Это: 

1) Наиболее известное библейское предание о Потопе; 

2) Аккадское (шумерское) предание о Потопе (Ной – Утнапиштим); 

2) Вавилонское сказание о Потопе (Ной – царь Ксисутрус); 

3) Египетское предание – спасение от учиненного богами Потопа нескольких пас-

тухов; 

4) Греческий миф – от Потопа, насланного богами на землю с целью уничтожения 

погрязших во грехе людей, спасается Дюкалион на построенном им ковчеге. Гора, к 

которой пристает ковчег «греческого» Ноя – Парнас. Голубь служит Дюкалиону ин-

формационным средством о степени силы разбушевавшейся стихии; 

5) Индусская легенда гласит о построившем ковчег и спасшемся на нем от Потопа 

человеке по имени Ману; 

6) Китайский Ной – Фа-Ге. Сказание рассказывает о его спасении от Потопа со 

своей семьей. Причина Потопа – гнев богов на восставших против них людей; 

7) Друидское предание – «благочестивый патриарх» спасается от Потопа на 

ковчеге. Причина Потопа – «великое развращение» людей; 

8) Полинезийское сказание – несколько человек спасаются от Потопа; 

9) Мексиканское сказание – семья спасается от Потопа; 

10) Перуанское сказание – мужчина и женщина спасаются в ящике от страшного 

Потопа; 
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11) Легенды американских индейцев – несколько человек спасаются от разбуше-

вавшихся вод; 

12) Гренландское предание рассказывает о великом водном катаклизме, про-

изошедшем в результате того, что дрогнула, пошатнулась земля. Спаслись только муж-

чина и женщина, от которых пошел новый род человеческий. 

О том, что Потоп – действительно реальное историческое событие, говорит не 

только ряд сказаний с конгениальным сюжетом. До нас дошли артефакты – упоминаю-

щая об этом грандиозном событии шумерская клинопись на дощечках, а также многие 

археологические данные свидетельствуют в пользу этого факта. 

Джорджем Смитом из Британского музея в 70-х гг. XIX столетия при археоло-

гических раскопках в Ниневийской библиотеке Асурбанипала были найдены дощечки, 

запись на которых гласила о страшном водном бедствии и спасении от него всего лишь 

нескольких человек (см. 3, 84). 

Доктор С.Лангдон, руководитель Объединенной экспедиции Музея Фильда 

Оксфордского университета, в 1929 году при раскопках города Киш, расположенного 

когда-то на восточной окраине Вавилона, обнаружил в нижнем пласте полутораметро-

вый слой, нанесенной водой, чистой, без примесей остатков какой-либо культурной 

деятельности, глины. Под раскопанным Кишем и под «потопной» глиной были найде-

ны остатки абсолютно иного типа культуры. Это, по обоснованной версии Лангдона, 

достаточно серьезное доказательство произошедшего в древности сильнейшего водно-

го катаклизма. Кроме того, дешифрованная клинопись на найденных дощечках под-

тверждает эту версию: древние шумеры сообщили нам, что Киш был первым городом, 

который был построен после водной катастрофы (см. 3, 86). 

В том же 1929 году доктором С.Вуллеем, руководителем Объединенной экспеди-

ции Музея Пенсельвании и Британского музея по раскопкам города Ур, под самым ос-

нованием развалин был обнаружен трехметровый, также совершенно чистый слой на-

несенной, по всей вероятности, большим количеством воды, глины. «… эти трехметро-

вые осадки на большой глубине (…) не могли быть нанесены водой при разливе рек, а 

лишь только таким большим разливом воды, как библейский Потоп» (3, 85). Более то-

го, цивилизации «нижнего» и «верхнего» городов (под слоем глины были обнаружены 

остатки «допотопного» города) – настолько отличались друг от друга, что это лишний 

раз доказывало внезапную и грандиозную перемену в истории человечества. 

Аналогичный слой песка и глины, совершенно без каких-либо остатков челове-

ческой культуры (как и в первых двух случаях) был обнаружен и под развалинами го-

рода Фары, родины Ноя – в 1931 году доктором Пенсильванского университетского му-

зея Эриком Шмидтом. 

В данном случае мы хотим сразу отвергнуть объяснение феномена схожести 

сюжетов о Потопе конвергенцией. Как пишет доктор Генри Гелей: «Такое всемирное 

убеждение не исходит из инстинктивных чувств нашей натуры, а, должно быть, базиру-

ется на исторических фактах» (3, 83). Безусловно, здесь имеет место факт «бродячести» 

сюжета о Потопе, который распространился уже после того, как люди, потомки Ноя 

(Утнапиштима, Ксисутруса, Фа-Ге и т.д.) расселились по земле. Грандиозная водная ка-

тастрофа оказалась таковой только для Тигро-Евфратского бассейна, и люди увеко-

вечили предание о ней. Из уст в уста передавались воспоминания о страшном событии, 

а позднее записывались представителями новых, ведущих род от спасшихся прародите-

лей, поколений. 

Легенды, мифы и сказания, безусловно, носят информационно-коммуникацион-

ный характер. И уже задачей герменевтов является правильный процесс освобождения 

от «шелухи» творческой фантазии древнего человека – информации о реально когда-то 
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имевших место событиях, определение того «рационального зерна», что максимально 

приближает наши представления о давно ушедших временах – к истине. 
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Jurnalistika fəaliyyətində informativ-kommunikativ funksiyalar  

(əfsanə, mif və nağıl materialları əsasında) 

Xülasə 

 

Məqalədə jurnalistika fəaliyyəti zamanı hadisələrin özünəməxsus xarakterik xüsusiyyətləri təd-

qiq olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, əsas diqqət yazılı abidələrin detallarının araşdırılmasına yönəl-

mişdir. Tədqiqat qədim insan psixologiyasının xüsusiyyətlərinin araşdırılması ilə birlikdə aparılır. 

Araşdırmanın mərkəzində Bibliya əfsanəsi olan Nuh dayanmışdır. Belə nəticə əldə olunur ki, 

əfsanələr, mif və nağıllar informativ-kommunikativ xarakterə malikdir. 
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Information and communications function of prajournalistic phenomena  

(on material from myths, legends and tales) 

Summary 

 

The paper focuses on peculiarities of the prajournalistic phenomena. It explores in detail the 

features of the monuments of writing. The study is conducted in conjunction with the characteristics of 

the ancient man’s psychology. In the centre of the study stands the biblical legend of Noah. We come 

to a conclusion that legends, myths and tales are of informational and communicative nature. 
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QORİ MÜƏLLİMLƏR SEMİNARİYASININ AZƏRBAYCAN TƏHSİLİNİN 

İNKİŞAFINDA ROLU 
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Dini xurafatın hökm sürdüyü vaxtda ruhanilərin uzun müddət insanları itaətdə saxla-

ması elm və təhsilin inkişafına mane olmuşdur. Ruhanilərin təsiri altına düşən xalq cəhalətlə 

üzləşmiş, elmin, sənətin inkişafına mane olan şəxslərlə mübarizə apara bilməmişdir. Xalqın 

maariflənməsinə, yeni məktəblərə, tədris üsuluna və dərsliklərə böyük ehtiyac duyulsa da, 

Azərbaycanın qabaqcıl ziyalıları gənc nəsli müasir elmləri təlim edən yeni üsullu tədris ocaq-

larında oxumağa çağırmaq üçün çətinliklərlə üzləşmişlər. Dinə üstünlük verən şəxslər uşaq-

ların rus və yeni üsullu şəhər məktəblərində oxuması əleyhinə təbliğat aparsalar da, inqilaba 

qədər azərbaycanlıların mükəmməl təhsil almaları üçün heç bir tədris müəssisəsi olmamışdır. 

Bu sahədə ilk xeyirxah təşəbbüs XIX əsrin 70-ci illərində başlamışdır. 

Məlumdur ki, XIX əsrin 30 – 40-cı illərində mollaxana və mədrəsələrdə tədris üçün 

istifadə olunun ərəb və fars dillərində yazılmış dərsliklər heç də qənaətləndirici olmamışdır. 

Görkəmli Azərbaycan şairi, filosof, tarixçi, nüfuzlu bir maarif xadimi olan Abbasqulu ağa 

Bakıxanov yaşadığı əsrin tələblərinə uyğun pedaqoji, dil və üslub baxımından “Nəsihətnamə” 

adlı münasib bir dərslik tərtib etmişdir. Daha sonra, M.Ş.Vazeh Tiflis gimnaziyasının Şərq 

dilləri müəllimi ilə “Kitabi-türki” adlı dərslik yazmışlar. 

Bu zaman fərdi təşəbbüskarlığı əsas rol oynayan S.Ə.Şirvani, M.M.Nəvvab, N.Nərima-

nov, F.Köçərli, R.Əfəndiyev, M.Mahmudbəyov, F.Ağazadə, A.Şaiq və başqaları qiraət və oxu 

kateqoriyaları, dərsliklər yaratmaq həvəsində olub məktəblərin ehtiyacını ödəyəcək vəsaitlər 

hazırlamışlar. Ruhanilərin təsirindən qurtula bilməyən xalq isə çar hökumətinin həmin illərdə 

açdığı məktəblərə rəğbət bəsləyə bilməmişdir. Yeni açılacaq məktəblərdən təşvişə düşən ruha-

nilər onları mollaxana və mədrəsələrdə təhsil almağa meylləndirmişlər. 

Lakin, buna baxmayaraq, ayrı-ayrı yerlərdə yeni üsullu tədris məktəblərinin açılması va-

cib sayılmalıdır. Çar hökuməti Zaqafqaziyanın ucqar bir guşəsi Qoridə 1876-cı ildə məşhur 

seminariyanı açmışdır. Üç il sonra, 1879-cu ildə o zaman Zaqafqaziyanın mədəni və inzibati 

mərkəzi olmuş qədim Tiflis şəhərində mütərcim vəzifəsində çalışan Hüseyn Əfəndi Qayıbo-

vun təşəbbüsü ilə həmin seminariyada yeni bir şöbə − tatar (Azərbaycan) şöbəsi açılır. İlk il-

lərdə bu seminariyada ruslar, gürcülər və ermənilər təhsil almışlar. 

Şamaxı şəhərində anadan olub, Azərbaycan dilini yaxşı bilən, yüksək təhsilə yiyələnən 

Aleksey Osipoviç Çernyayevski həmin seminariyaya müdir təyin olunmuşdur. O, bu şöbəyə 
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rusca bilən azərbaycanlı tələbələri cəlb etmək üçün Naxçıvan, Şuşa, Şamaxı, Şəki, Qazax və 

sair yerlərə gedib, məktəblərdən rus dilini bilən uşaqları seçərək seminariyaya qəbul etmişdir. 

Qori müəllimlər seminariyasının güclü metodik ənənələri pedaqoji fikrin sonrakı inkişa-

fına da güclü təkan vermişdir. Seminariya illərində bədii əsərləri yaradıcılıqla öyrənən, mətn-

lərin özünəməxsus sənətkarlıq xüsusiyyətlərini hiss edə-edə mənimsəyən gənclər A.S.Puşkin, 

M.Y.Lermontov və başqalarının şeirlərini, poemalarını böyük həvəs və məhəbbətlə əzbərlə-

miş, ədəbiyyat dərslərində aldıqları bilik, bacarıq və vərdişlərdən geniş istifadə etmişlər. 

A.O.Çernyayevskinin rəhbərliyi ilə çətin bir şəraitdə öz işini davam etdirən Qori müəl-

limlər seminariyasının tatar (Azərbaycan) şöbəsi üç il sonra öz faydasını verməyə başlamışdır. 

Belə ki, 1887-ci ildə həmin şöbənin ilk buraxılışı olmuşdur. O vaxtdan etibarən Azərbaycanın 

müxtəlif yerlərində tədricən yeni məktəblər açılmağa başlamış, bu məktəblərə rus-müsəlman adı 

verilmişdir. Belə məktəblərin ilbəil artması seminariyanı bitirənlərin sayından asılı olmuşdur. 

Professor Feyzulla Qasımzadə yazırdı: “Qori seminariyasında oxuyan azərbaycanlı 

gənclər rus pedaqoji elminin qabaqcıl nailiyyətləri ilə silahlanaraq öz təlim və tədris fəaliyyət-

lərində bunlardan geniş istifadə edirdilər” (2, s. 430). 

İlk buraxılışda seminariyanı müvəffəqiyyətlə bitirən tələbələrdən biri dərin hafizəsi ilə 

seçilən Rəşid bəy Əfəndiyev olmuşdur. Yüksək təhsil və dərin biliklərə yiyələnən Rəşid bəy 

ilk gündən Azərbaycan xalqının maariflənməsi işinə çalışmış, bir çox görkəmli şəxsiyyətlərin 

fikrindən istifadə etmişdir. O, ilk növbədə, insanlarda təhsilə və elmə maraq oyatmış, xalqımı-

zın gələcəkdə tərəqqi etməsinə inanmışdır. Qori müəllimlər seminariyasını böyük həvəslə biti-

rən görkəmli Azərbaycan ziyalılarının bir məslək və əqidə altında birləşib fəaliyyət göstərmə-

si müsbət səmərə vermişdir. 

Həmin illərdə, köhnə tipli məktəblərdə qədim ərəb-fars dillərində yazılmış və dərsliklər 

şəklində tərtib edilmiş kitablardan istifadə olunmuşdur. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq vəzifəsi 

A.O.Çernyayevskinin öhdəsinə düşmüşdür. O, ərəb əlifbasını yorulmadan öyrənib uşaqlara 

dərs demiş, təcrübə və müşahidələr aparandan sonra “Vətən dili” adlı əlifba kitabını tərtib et-

mişdir. 

R.Əfəndiyev uzun müddət kənddə müəllim işləyərək, A.O.Çernyayevskinin tərtib etdiyi 

“Vətən dili” kitabı ilə şagirdlərə savad öyrətmişdir. Lakin o, bu dərsliyin tərtibində bəzi səhv-

lərə yol verildiyini gördüyündən, 1889-cu ildə “Uşaq bağçası”, 1901-ci ildə isə “Bəsirətül-ət-

fal” kitablarını yazıb Bakıda çap etdirmişdir. 

Qori müəllimlər seminariyasının tatar (Azərbaycan) şöbəsi 1918-ci ilə qədər fəaliyyət 

göstərmişdir. Sonralar Qori seminariyasının Azərbaycan şöbəsi 1918-ci ildə Qazaxa köçü-

rülmüş, F.Köçərli seminariyanın direktoru olmuşdur. Səməd Vurğun, Osman Sarıvəlli və baş-

qaları bu zaman Firidun bəy Köçərlinin tələbələri olmuşlar. 

Bu seminariya çar üsuli-idarəsinin ciddi nəzarəti altında fəaliyyət göstərib orada monar-

xist (padşahpərəst) əhvali-ruhiyyəli müəllimlər dərs desələr də, öz demokratik meylini dəyiş-

dirməmiş, Zaqafqaziyanın başqa xalqlarının, eləcə də Azərbaycan xalqının mədəni inkişafında 

və yüksəlişində böyük rol oynamışdır. 

Seminariyada azərbaycanlı gənclər rus dilini mükəmməl mənimsəmiş, bu dilin köməyi 

ilə qabaqcıl rus ədəbiyyatı və mədəniyyətini öyrənmək üçün geniş imkanlar əldə etmişlər. 

Seminariyada dünya və Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin səmərəli tədrisi, incəsənət nü-

munələri ilə tanışlıq orada təhsil alan gənclərin mütaliə mədəniyyətinin, bədii zövqünün inki-

şaf və formalaşmasına, milli hisslərinin oyanmasına çox kömək etmişdir. 

Zaqafqaziya (Qori) müəllimlər seminariyasını uğurla bitirən ziyalılarımız içində həm 

elm və təhsil, həm də görkəmli yazıçı kimi fəaliyyət göstərənlər çox olmuşdur. Bunların ara-

sında sonralar Azərbaycanın görkəmli maarif, mədəniyyət və incəsənət işçiləri, istedadlı me-

todistlər kimi məşhur olan Rəşid bəy Əfəndiyev, Mahmud bəy Mahmudbəyov, Fərhad 

Ağazadə, Mirzə Kazım bəy, Üzeyir Hacıbəyov, Süleyman Sani Axundov, Müslüm Maqoma-

yev, Rəşad Mirzəzadə və başqaları da olmuşdur. Hətta, vaxtilə həmin tədris ocağını bitirən 
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görkəmli söz ustalarından bir neçəsi elə oraya müəllim dəvət edilmişdir. 

Seminariyada təhsilin inkişafında xidmətləri olan bir çox maarifçilərimiz haqqında prof. 

C.Əhmədov yazırdı:”Qori müəllimlər seminariyasında təhsil almış S.S.Axundov, R.Əfəndi-

yev, C.Məmmədquluzadə, habelə A.Şaiq, H.Cavid kimi maarif xadimləri çox kömək etmiş, 

pedaqoji təcrübələrini, metodik axtarışlarını məktəbin müasir əsaslarda təşkilindən əsirgəmə-

mişlər” (3, s. 81). 

Bacarıqlı müəllim, maarifpərvər insan, yorulmaz tədqiqatçı olan Firidun bəy Köçərli 

(1863-1920) seminariyanı müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra, İrəvan gimnaziyasına Azərbay-

can dili müəllimi təyin edilmişdir. O, yorulmaz tədqiqatçı, güclü ədəbiyyatşünas alim kimi ça-

lışqanlığı sayəsində rus, fars və digər dilləri mükəmməl öyrənmişdir. Tədris etdiyi fənni ürək-

dən sevən bir ana dili müəllimi kimi həmişə dilimizi ağırlaşdıranlara, osmanlı, ərəb-fars dillə-

rini zorla Azərbaycana gətirmək istəyənlərə qarşı mübarizə aparmışdır. Ərəb əlifbasının latın 

əlifbası ilə dəyişdirilməsinin fəal tərəfdarlarından biri də F.Köçərli olmuşdur. 

F.Köçərli rus xalqının görkəmli yazıçıları ilə oxucularını tanış etmək məqsədilə 

M.Y.Lermontov, L.N.Tolstoy və başqa söz üstalarının əsərlərindən bəzi parçaları sadə yolla 

Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. 

Azərbaycan-rus pedaqoji elm sahəsində yaranan yeniliklərin Qori seminariyası vasitəsi-

lə yayılması fərdi və mollaxanada təhsil alanların işini bir qədər çətinləşdirmişdir. Belə ki, hə-

min zamanlarda rus məktəbində yaranan yeniliklər, tətbiq olunan tədris üsulları marağa səbəb 

olduğundan, burada təhsil alanların sayı gündən-günə artmağa başlamışdır. Ayrı-ayrı xüsusi 

məktəb sahibləri xalqın maariflənməsi işində daha səmərəli məktəb və tədris üsullarının va-

cibliyini dərk edirdilər. 

XIX əsrin 60-cı illərində demokratik mövqedə dayanan ictimaiyyətin və qabaqcıl 

ziyalıların təzyiqi nəticəsində Tiflisdə Aleksandrovski Müəllimlər İnstitutu açılmışdır. Bu təd-

ris ocağı 1919-cu ilə qədər fəaliyyət göstərmişdir. 

XIX əsrin 70-80-ci illərindən başlayaraq Azərbaycanın siyasi, ictimai və mədəni həya-

tında canlanma, yeni bir mərhələ yaranmışdır. Dünyəvi məktəb şəbəkələri genişlənmiş, maarif 

və mədəniyyətə tələbat artmış, yeni təhsil almaq uğrunda mübarizə güclənmişdir. Bu, ilk 

növbədə, Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda sənaye kapitalizminin neft sahələrində sürətlə inki-

şafı və bacarıqlı kadrların savadlanması ilə bağlı idi. 

Belə zəruri səbəblərdən 1887-ci ildə Bakıda açılmış rus-tatar məktəblərinin fəaliyyəti 

danılmazdır. Təhsilə qayğı və diqqət göstərilən rus-tatar məktəblərində dərslər yüksək səviy-

yədə tədris olunmuşdur. 

Bakıda rus-tatar məktəbini Aleksandrovski Müəllimlər İnstitutunun ilk müdavimlərin-

dən olan Həbib bəy Mahmudbəyovla, Sultan Məcid Qənizadə açmışdılar. Bu məktəbdə təhsil 

alan azərbaycanlıların sayı qənaətbəxş olmadığından, həmin təhsil ocağını bitirənlər azlıq təş-

kil etmişlər. Çar hökumətinin etimadsızlığı üzündən isə rus olmayanlara təyinat verilməmiş, 

onlar özləri iş axtarıb tapmışlar. 

Maarif tariximizdə rus-tatar məktəbi diqqəti çəkmiş və burada ilk dəfə olaraq Azərbay-

can dili təlim fənni olmuşdur. Beləliklə, məktəblərimizdə ana dilli təhsilin bünövrəsi qoyul-

muş, onun geniş yayılması üçün proqramlar hazırlanmışdır. 

Rus-tatar məktəblərində dərslər müvafiq qanunlara uyğun olaraq rus dilində tədris olun-

muşdur. Azərbaycan dilinə isə gündə bir saat vaxt ayrılmışdır. Həmin məktəbdə təhsil müddə-

ti dörd il olmuşdur. Əksəriyyəti kasıb ailədən olan şagirdlərin təhsil almasına qadağalar qo-

yulduğundan, onlar azlıq təşkil etmişlər. Getdikcə təhsilə maraq artdığından, önəm verildi-

yindən, rus-tatar məktəblərinin sayı o zaman Bakıda doqquza çatmışdır. Təhsilin maraqla keç-

məsində açıqfikirli humanist müəllimlərin rolu böyük olmuşdur. Onların mütəmadi fəaliyyəti 

nəticəsində çoxlu uğurlar qazanılmışdır. 

Rus-tatar məktəblərinin açılması və geniş şəkildə fəaliyyət göstərməsində görkəmli 

maarif xadimi, Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabinin də böyük köməyi ol-



Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      4 / 2019 

 

  158 

muşdur. Azərbaycan maarifinin çətin, ağır illərində fəaliyyət göstərən rus-tatar məktəbləri 

müəyyən çətinliklərlə üzləşmişdir. Belə ki, binaların, dərs otaqlarının köhnə, uçuq-sökük, qa-

pısız, pəncərəsiz olub, rütubətli zirzəmilərdə yerləşməsi təhsilin istənilən şəkildə inkişafına 

mane olmuşdur. Lakin, buna baxmayaraq, Azərbaycan maarifçiləri təhsilin irəli getməsi üçün 

yollar axtarmışlar. 

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığının görkəmli nümayəndələrindən Məhəmməd 

Əmin Rəsulzadə ilk təhsilini atasından almış, sonra isə Sultan Məcid Qənizadənin müdir ol-

duğu III rus-müsəlman məktəbində oxumuşdur. Həyat yolu digər mühacirlər kimi əsrin keş-

məkeşləri və təlatümləri içərisində keçmiş Mirzə Bala Məmmədzadə 1905-ci ildə Süleyman 

Sani Axundovun rəhbəri olduğu rus-tatar məktəbinə daxil olaraq, gələcək ədib Cəfər Cabbarlı 

ilə bir sinifdə təhsil almışdır. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığının görkəmli nüma-

yəndələrindən biri olan Əbdülvahab Yurdsevər isə Bakıda rus liseyinə qəbul edilmişdir. 

Rus məktəblərində tətbiq olunan tədris üsulları ilə az-çox tanış olan xüsusi məktəb 

sahibləri şəhərlərdə ”üsuli-cədid” məktəblilərinin sayını çoxaltmağa çalışmışlar. O zaman 

proqram və dərsliklərin azlıq təşkil etməsi müəyyən çətinliklər yaratmışdır. Məktəblərdə 

Abdulla Şaiqin “Uşaq çeşməyi” və Mahmud bəy Mahmudbəyovun “Rəhbəri-sərf” (“sərf” 

morfologiyanın köhnə adıdır) dərsliklərindən istifadə olunmuşdur. 

A.Şaiqin 1912-ci ildə yuxarı sinif şagirdləri üçün yazdığı “Gülzar”, M.Mahmudbəyov, 

S.S.Axundov, F.Ağazadə və başqa müəlliflərin birgə yazdıqları məşhur “İkinci il” adlı dərs-

likləri çap etdirilərək balaların təhsil almalarında mühüm rol oynamışdır. 

XIX əsrin sonunda Azərbaycanın təhsilə böyük önəm verən yerlərində “üsuli-cədid” 

(Yeni üsullu) məktəbləri açılmağa başlamışdır. Həmin məktəblərdə sövti (səs) üsulla dərs de-

məyə təşəbbüs göstərmişlər. Lakin ərəb əlifbasının özünəməxsus çətinlikləri və qaydaya uy-

ğun gəlməyən cəhətlər savad təliminin sadə yolla aparılmasına maneçilik törətmişdir. “Üsuli-

cədid” məktəblərində tətbiq edilən sövti üsul (səs üsulu) əsas etibarilə köhnə, hərfi höccələmə 

üsulun izah olunmuş forması idi. 

Görkəmli şair və mahir pedaqoq olan Seyid Əzim Şirvani 1870-ci ildə Şamaxı şəhərin-

də yeni üsul ilə “Məclis” adlı məktəb açmışdır. Onun bu məktəbində köhnə mollaxanadan 

fərqli olaraq münasib dərslər keçilmiş, öyrədilən Azərbaycan, rus və fars dilləri şagirdlərin 

böyük marağına səbəb olmuşdur. 

S.Ə.Şirvani öz məktəbində Azərbaycan dili dərslərinə xüsusi əhəmiyyət vermiş, şa-

girdlərin ədəbi qiraət vərdişlərinə yiyələnməsi üçün lazımi vasitə və mənbələrdən istifadə et-

mişdir. O, görkəmli fars şairi Şeyx Müsləhəddin Sədinin “Gülüstan” və “Bustan” əsərlərini, 

fars dilində yazılmış digər didaktik əhəmiyyət daşıyan əsərlərdən məharətlə Azərbaycan di-

linə tərcümələr etmişdir. Bununla yanaşı, özünün müasir ruhda yazılmış maraqlı şeir nümunə-

lərini seçərək, bunlardan bir dərslik kimi istifadə etmişdir. 

S.Ə.Şirvani tam on səkkiz il həmin məktəbdə müəllimlik etmişdir. O, mövhumatçı və 

ruhanilərin müxtəlif bəhanələrinə dözsə də, Şamaxıda dövlət tərəfindən açılan şəhər məktə-

binin təsiri nəticəsində “Məclis” öz fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olmuşdur. İstedadlı şair 

və bacarıqlı müəllim olan S.Ə.Şirvani Şamaxıda açılmış şəhər məktəbinə müəllim təyin edil-

mişdir. O, xalqın balalarına böyük həvəslə dərs deməkdən razı qaldığından, ömrünün sonuna 

qədər orada Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənlərini tədris etmişdir. 

Açdığı məktəb və dərsliklərlə xalqımızın savadlanmasına, maarif və mədəniyyətimizin 

inkişafına bacardığı qədər kömək göstərənlərdən biri də Məmmədtağı Sidqi olmuşdur. O, bö-

yük çətinliklərdən sonra 1892-ci ildə Ordubad şəhərində “Əxtər” (“Ulduz”) adlı yeni üsullu 

məktəb açmışdır. Burada uşaqlar, ilk dəfə olaraq, partada əyləşmişlər. 

Görkəmli maarifpərvər insan kimi şöhrəti hər tərəfə yayılan Məmmədtağı Sidqi Naxçı-

vana gələrək, orada da, dörd sinifli bir məktəb açmışdır. Bir ildən sonra həmin məktəb rus-

tatar məktəbinə çevrilərək dövlət ixtiyarına verilmişdir. 
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Görkəmli yazıçı, ictimai xadim, metodist Nəriman Nərimanov da Qori seminariyasının 

tatar (Azərbaycan) şöbəsini 1890-cı ildə bitirib, kənd müəllimi adını almışdır. O, sonra Tiflis 

gimnaziyasının Qızılhacılı kəndində müəllimlik etmiş və 1891-ci ildə Bakıda oğlanlara məx-

sus gimnaziyada Azərbaycan dili müəllimi vəzifəsində işləmişdir. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda həmin dövrdə müasir məktəblərin tələblərinə cavab verən 

proqram, dərslik və müəllim kadrlara böyük ehtiyac olmuşdur. Yaranmış ehtiyacı tezliklə ara-

dan qaldırmağın vacibliyini bilən görkəmli maarifpərvərlər mövcud imkanları nəzərə alaraq, 

bu sahədə fasiləsiz işlər görmüşlər. Təsadüfi deyil ki, xalqımız Azərbaycan maarifinin təşki-

lində və inkişafında lazımlı xidmətlər göstərən A.Şaiq, A.O.Çernyayevski, S.S.Axundov, 

R.Əfəndiyev, F.Köçərli, N.Nərimanov, M.Mahmudbəyov, C.Məmmədquluzadə və başqaları-

nın təcrübəsindən geniş istifadə etməyi faydalı sayaraq, onların bu sahədəki xidmətlərini yük-

sək qiymətləndirmişdir. 
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М.Аббас 

Роль Горийской учительской семинарии  

в развитии азербайджанского образования 

Резюме 

 

В статье говорится об открытии школ нового типа в разных местах после захвата Азер-

байджана царской Россией. Обращено внимание к изучению русского языка, как основной цели 

в Горийской учительской семинарии, к открытию школ нового мира, которые стали сильным 

толком в развитии педагогической мысли в Азербайджане и к вхождению их в историю борьбы 

и культуры нашего народа. 

А так же, в статье освещается создание школ видной интеллигенцией, окончившей семи-

нарии, составители учебников и учебных программ, обучение молодого поколения в школах 

нового типа. Высоко оценивается деятельность интеллигенции в этой области. 

В статье отражены новшества в области педагогической науки, распространенные по-

средством Горийской учительской семинарии, начало влияние на религиозные школы, откры-

тие Русско-Татарской школы в Баку первыми выпускниками Александровского учительского 

института, Габиббеком Махмудбековым и Султан Меджидом Ганизадой, открытие в разных го-

родах школ «Усули-Джадид» (школы нового типа) владельцами специальных школ, знакомых 

новыми методами обучения, внедряемых в школах нового типа. 

 

M.Abbas 

The role of Gory teachers seminary in the development of Azeribaijan education 

Summary 

 

In the article it is spoken about the opening of the new style schools in different places after the 

Occupation of Azeribaijan by tsar Russia. It has been looked through the main purpose of teaching 

Russian language, the stimulation of the opening of new style schools to the further development of 

the pedagogical ideas, and the entering of our people to the history of struggle and culture. It has also 

been spoken about the intellectuals who graduated from the seminary and their opening new schools, 

teaching at schools compiling textbooks and programs, studying of young generation at the new style 

schools and their services in this sphere had been appreciated highly. 

In Azerbaijan innovations in the sphere of pedagogical sciences have been spread by means of 

Gory Teachers seminary, and began to influence on madrasas (religious school)/ the opening of the 
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rus-tatar school in Baki has been emphasized by the first students of Alexandrovsky Teachers Institute 

Sultan Majid Ganizadeh and Habib bey Mahmudbeyov/ It has also been said about the opening of 

“Usuly-Jadid” (new style) schools in the cities by the owners who were familiar with the teaching 

methods which were applaid in Russian schools. 
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Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu 
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PSİXOLOJİ VƏ PEDAQOJİ TƏDQİQATLARDA  

“DAUN SİNDROMU” HAQQINDA FİKİR FORMALAŞMASI 

 
Açar sözlər: Daun sindromu, Daun sindromlu şəxslər, psixoloji-pedaqoji tədqiqatlar 

Ключевые слова: синдром Дауна, люди с синдромом Дауна, психолого-педагогические исследования 

Key words: Down syndrome, People with Down syndrome, Psycho-pedagogical studies 

 

Müasir Azərbaycanda əlil insanlara olan münasibətlər tədricən dəyişir. Son zamanlar 

qəbul edilmiş qanunlar, insanların məhdud imkanları əsasında ayrı-seçkilik etməsinə maneə 

törətmiş və Azərbaycanın əlil insanların həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilmişdir. 

Son illərdə, əlillər o cümlədən Daun sindromu olanlar, uşaq bağçalarına və məktəblərə qatı-

lanların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır, halbuki əvvəlki dövrlərdə bu mümkün deyildi. 

Daun sindromu olan şəxslərin inkişafı və inkişaf perspektivləri ilə bağlı fikirlər əksər 

hallarda bir çox miflər tərəfindən təhrif olunur. İndiyə qədər bir çox miflər var ki, bu cür 

uşaqlar sevdiklərini tanımırlar, ünsiyyət qura bilmirlər, bağçalara və məktəblərə gedə bilmir-

lər, təhsildə müvəfəqiyyət əldə etmirlər,müvafiq peşə istiqamətinə hazırlanmırlar, işlə təmin 

olunmurlar. Bəzi valideynlərin, iddia etdiyi kimi, tərbiyə və təlimlə onların öhdəsindən gələ 

bilməyəcəklər və buna görə də bu uşaqlar uşaq evlərində böyüdükdə hər kəs üçün daha yaxşı 

olacaq. Xarakterik olaraq, bu fikir yalnız sıravi insanlar arasında deyil, həm də bəzi mütəxəs-

sislər arasında da mövcuddur. (2) 

 Daun sindromlu bir uşağın dəstəklənməsi - onun müalicəsi, təhsili, reabilitasiyası, so-

sial adaptasiyası və cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlı problemlərin birləşməsidir. Daun sindro-

mu ən geniş yayılmış genetik anormallıqdır. Statistikaya görə, hər 700-800 yeni doğulmuş 

uşaqlardan biri Daun sindromu ilə doğulur. Oğlan və qızlar eyni sayda anadan olurlar. Tibbi, 

pedaqoji və psixoloji elmlərdə, bir çox illərdir ki, onların şəxsiyyətin inkişafı üçün bu diaqno-

zun ümidsizliyinə dair bir bəyanat verilirdi. Daun sindromlu bir şəxsin təlim ala bilməsinə 

inanılmırdı. Dövlətlərin əsas narahatlığı bu insanları cəmiyyətdən təcrid etmək,qapalı tipli bir 

sistemə yerləşdirib, lazım olduqda yalnız əsas qayğı və müalicə həyata keçirilirdi. Uşaqların 

hüquqlarını hörmət etməyən Daun sindromlu uşaqların problemlərinin həllində belə bir dövlət 

yanaşması, həm uşaqların məktəbəqədər və məktəb təhsili səviyyəsində, həm də əhalinin bu 

kateqoriyasında işləmək üçün kadr hazırlığı səviyyəsində böhran vəziyyətinə gətirib çıxardı. 

Bu yanaşma əlilliyin tibbi modelinə əsaslanırdı. 

Son illərdə dünyanın ictimai-siyasi dəyişiklikləri, dövlət və hökumət strukturları tərəfin-

dən hazırkı vəziyyətin dəyişdirilməsinə cəhdlər bir sıra qanun və qaydaların qəbulunda ifadə 

edilmişdir.Qəbul edilmiş nizamnamə sənədləri intellektual, fiziki və psixoloji problemləri 

olan şəxsləri xüsusi ictimai qayğı və yardım obyekti hesab edir.Cəmiyyətin bu cür münasibət-

lərə olan diqqəti onun sivilizasiyasının və inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün bir 

meyar olur. Artıq bütün dünyada müasir təhsil sistemində əlilliyi olan şəxslərə sosial model 

çərçivəsində yanaşılır. Daun sindromlu bir şəxsin korreksiyaedici-təhsil və sosial-pedaqoji 

prosesə daxil edilməsi inkişaf səviyyəsini artırır, uşağın sosial fəaliyyətinə yardım edir. Daun 

sindromu olan şəxslərin gələcəyi artıq hər zamankindən daha çox ümidvericidir. 

Daun sindromu haqqında ilk tədqiqat 1846-cı ildən əvvəl bir Fransız həkim və pedaqoq 

Edouard Seguin tərəfindən tanınmış olsa da, sindromun ilk yazılı təsviri 1866-cı ildə sindro-

mun adını aldığı İngilis həkim Con Langdon Daun tərəfindən nəşr olunmuşdur.1959-cu ildə 
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Daun sindromunun genetik əsasını Fransız genetikçisi və onun həmkarları Jerome Le Jeune 

tədqiq etdi. (1, s. 6-12) 

İntellektual əlilliyi olan şəxslərin psixoloji, şəxsi , məktəbdə oxumağa hazırlıq problemi 

L. İ. Bojoviç, L. S. Vqotski, N.İ.Qutkina, E.Kravtsova, N.Q Salmina D.B. Elkonin və başqala-

rı tərəfindən tədqiq edilmişdir. 

 Ölkəmizdə on ildən çoxdur ki, intellektual əlilliyi olan uşaqların psixi inkişafının xüsu-

siyyətləri, tədrisin və təhsilin müasir formalarının axtarılması, yeni düzəliş inkişaf texnologi-

yalarının inkişafı ilə bağlı intensiv tədqiqatlar aparılıb. Daun sindromlu uşaqlar intellektual 

əlilliyi olan uşaqlar arasında kifayət qədər böyük bir nosoloji qrup təşkil edir.Təhsil sahəsində 

mövcud olan vəziyyət, sonrakı təhsili üçün Daun sindromlu uşaqların hazırlanmasını yaxşılaş-

dırmağa zərurət yaradır.Daun sindromlu uşaqların inkişafının müxtəlif sahələrində bacarıq-

ların formalaşmasına müasir yanaşmanın bir xüsusiyyəti, onların psixomotor profilini (feno-

tip) nəzərə alaraq, onların inkişafının güclü və problemli aspektlərini bilməkdir. 

 İntellektual əlilliyi olan şəxslərə aid yanaşmalara nəzər saldıqda, keçmiş əsrin tədqi-

qatlarından indiyə qədər aparılan tədqiqatlarda elmi cəhətdən böyük bir dəyişikliyi görmək 

mümkündür. İntelektual əlilliyi olan şəxslərin həyat fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamə-

tində bir çox müzakirələrin edilməsi, konsepsiyaların qəbulu onların həm elm sahəsində , həm 

də xidmət sahəsində böyük nailiyyətlər əldə etməsinə səbəb olmuşdur. Daun sindromunu təd-

qiq etmək məqsədi üçün, intellektual əlilliyi anlamaq üçün, "inkişaf yanaşması" nın tətbiqi, və 

bilik pozuntusu olan şəxsləri öyrənmək üçün iki qruplu yanaşmanın sonrakı izahı elmi təd-

qiqat və xidmətlərin çatdırılmasına təsir göstərir. (3, s. 30-45) 

 Bu yazıda, biz intellektual əlilliyi öyrənmək və Daun sindromu davranış fenotipinin 

mövcud anlayışımıza xüsusi töhfələrini öyrənmək üçün “inkişaf yanaşmasının” iştirakını nə-

zərdən keçiririk. Daha sonra koqnitiv, nitq inkişafı, sosial-emosional fəaliyyət, şəxsiyyət-mo-

tivasiya, motor inkişafı və psixopatologiya sahəsində Daun sindromu davranış fenotipi üzrə 

mövcud ədəbiyyatı təsvir edirik. 

 İntellektual əlilliyə dair tədqiqatın inkişaf perspektivliyi 20-ci əsrin ortalarında intellek-

tual əlilliyi olan uşaqların tipik inkişaf edən uşaqlarla müqayisədə inkişafın dərəcələri və inki-

şaf strukturlarının araşdırılması ilə başladı. Bu inkişaf tədqiqatları daha çox nüansa çevrildiyi 

üçün nəzəriyyəçilər, ehtimal ki, iki qrupdan birinə məxsus olan "intellektual əlilliyi olan" 

şəxslərin anlayışının dəqiqləşdirilməsini müzakirə etməyə başladılar. 

 "İki qruplu" yanaşma fərdi bir şəxs olduğundan bəhs edir, yəni irsi və ekoloji amillərin 

təsiri ilə intellektual əlilliyə meyarlara cavab verirsə, bu əlillik "ətraf mühit" və ya "ailə" 

adlanır; fərdi intellektual əlillik meyarlarına əsasən, əsas genetik xəstəliklər, prenatal inkişafın 

pozulması və ya digər əlaqəli amillər səbəbiylə əlilliyə "üzvi" adlanır. (6.) 

Bu yanaşma tədqiqatçılara hər bir qrup daxilində əlilliyi olan xüsusi növlərin əsas sə-

bəblərini və nəticələrini daha yaxından araşdırmağa imkan vermişdir. Xüsusilə, "üzvi" əlillik 

qrupu əhatə edən müxtəlif xəstəliklərə tədqiqat xəttini təyin etmişdir. Daun sindromu kimi ge-

netik mənşəli olan pozulmalar (lakin mütləq irsi deyil), fərqli bir araşdırma üsulu ilə diqqəti 

cəlb etdi. Tədqiqatçılar, müxtəlif xəstəliklərə sahib olan uşaqlara genetikanın necə təsir etdiyi-

ni araşdırmağa başladılar. Bu elmi yanaşma indi "davranış fenotipləri" ya da "Daun sin-

dromu" nun nəticələrinə böyük diqqət yetirməklə və digər xəstəliklərin az qismində, genetik 

xəstəliklərlə əlaqəli davranış, güclü və zəif cəhətlərin tədqiqi kimi başa düşülmüşdür. İki əhə-

miyyətli tədqiqat , intellektual əlilliyin xüsusiyyətlərinə əsaslanan iki qrup yanaşmanın anlayı-

şının aşkar olunmasını təmin etmişdir. 

 Birincisi, artıq üzvi intellektual əlilliyin müxtəlif növləri, xüsusilə də genetik mənşəli 

əlilliyi olan inkişaf göstəricilərinin fərqli profillərinə gətirib çıxaran çoxlu sübutlar mövcud-

dur. Beləliklə, Daun sindromu və Williams sindromu kimi fərqli genetik xəstəliklərə məruz 

qalan iki uşaq IQ-nın ümumi tədbirlərinə oxşar standart bal qazanmaqla, inkişafın xüsusi sa-

hələri araşdırıldıqda olduqca fərqli performans profillərini göstərə bilərlər. Müxtəlif qüsurları 
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olan uşaqların fərqli inkişaf profillərini göstərə biləcəyi ehtimalına əlavə olaraq, bu xətt intel-

lektual əlilliyi olan bir çox xəstəliyin fərdi fəaliyyət sahələrini bərabər səviyyəyə salmasına 

gətirib çıxarmayıb. 

 Bu günə qədər təyin edilmiş 1000+ genetik xəstəlikdən Daun sindromu ən diqqətlə 

araşdırılmışdır. Daun sindromlu uşaqların xüsusiyyətləri təxminən 50 ildir ki araşdırılır. Daun 

sindromu üçün davranış fenotipi sosial, koqnitiv, linqvistik, motor və psixopatologiya sahələ-

rində təsvir edilmişdir və bundan sonra nəzərdən keçiriləcəkdir. 

 Şüurun inkişafı, Daun sindromu olan körpə üçün nisbətən tipik olaraq başlamış və ilk 

iki ildən sonra sürətlə azalmışdır və bu inkişaf dövründə beyin miyelinin gecikmə dərəcələri 

ilə əlaqəli ola bilər. Faydar, Philofsky, Hepburn və Rogers Daun sindromu olan məktəbəqədər 

yaşlı uşaqlarda digər inkişaf gecikmələri olan uşaqlara nisbətən vasitə sonu düşüncəsinin in-

kişafı ilə əlaqədar çatışmazlıqları müşahidə ediblər. 

 0-11 yaş arasında olan Daun sindromlu uşaqları öyrənmək mövcud bacarıqların qorun-

ması və yeni problemlərin həlli üçün təsirli strategiyaların davamlı istifadəsi zamanı çətinlik-

lər müşahidə oluna bilər. 

Məktəb yaşlı Daun sindromlu uşaqların sosial inkişafının öyrənilməsi ətraflı olaraq 

araşdırılması davam edir. Apardığımız müşahidələrdə, Daun sindromlu uşaqların əksəriyyəti 

əsl dostluq meyarlarına cavab verən qarşılıqlı münasibətlərin sübutunu göstərdi .Daun sindro-

mu olan məktəb yaşlı uşaqlarda zəif inkişafın digər növlərinə malik uşaqlarla müqayisədə ar-

tan gülümsəmə tez-tez sosial işlə təmin olunma güclüdür .Digər sindromlu uşaqlara nisbətən 

onlar daha tez ünsiyyətə adaptasiya ola bilirlər. 

Walz və Bensona görə, Daun sindromlu məktəbli uşaqlar üçün digər zehni inkişafı olan 

uşaqlarla müqayisədə daha çox valideynlərin bildirdiyi pro-sosial davranışlara (məsələn, vəzi-

fə, səbr, qrup fəaliyyətlərində iştirak etmək, yönləndirməni qəbul etmə və s.) tez adaptasiya 

olurlar. Nəhayət, Daun sindromlu məktəbli və yeniyetmə uşaqlar Williams və Prader-Willi 

sindromulu uşaqlarla müayisədə ən yüksək ümumi sosial səriştə (yəni qruplarda iştirak sayı 

və dərəcəsi, dostları ilə sayı və yaxınlığı, fərdi necə işləyə biləcəyi və ya mütəqil oynaya 

biləcəyi və s.) göstərmişdir. (1, s. 35) 

Motorikanın inkişafının öyrənilməsi Daun sindromlu uşaqlarda tədqiqatın diqqətini cəlb 

edən bir inkişaf sahəsidir. Aşağı əzələ tonusu Daun sindromunun xarakterik xüsusiyyətidir. 

Çünki əzələ tonusunun aşğı olması təkcə əzələ sərtliyinə nəzarətdə çətinliyə səsbəb olmaqla de-

yil, həm də motorikanın inkişafına mənfi təsir göstərə bilər. Motor mərhələləri tipik inkişafla 

eyni ardıcıllıqla müşahidə olunmasına baxmayaraq, ən gecikmiş dərəcələrlə daha da inkişaf 

edən mərhələlər üçün ən böyük gecikmələrlə inkişaf edir. Daun sindromlu məktəb yaşlı və er-

kən gənclik dövründə olan şəxslər bir sıra hallarda xüsusi motor pozuntularını nümayiş etdirirlər 

sürətin, çevikliyin və görmə-motor nəzarəti də daxil olmaqla xüsusi bacarıqlarda, ümumi motor 

vəzifələri (məsələn, balans, duruş, güc və rahatlıq) və s.vəziyyətlərdə. (5, s. 355-364) 

 Beləliklə, Daun sindromlu uşaqların psixopatoloji xüsusiyyətlərini öyrənməklə bu günə 

qədər Daun sindromu üçün bilinən davranış fenotipini üzə çıxarmağa kömək edir. Daun sin-

dromlu uşaqlarda digər zəka geriliyi olan uşaqlarla müqayisədə psikopatoloji riskin təxminən 

yarısını müşahidə etmək olur.. Buna baxmayaraq, hiperaktivlik, təcavüz, inadkarlıq, itaətsiz-

lik, diqqətsizlik və impulsivlik kimi xüsusiyyətlərin hamısı Daun sindromlu uşaqların əksəriy-

yətində müşahidə olunur. 

 Hal-hazırda da, Daun sindromlu şəxslərin tədqiqatı mütəxəsisslərin diqqət mərkəzində-

dir. Onların cəmiyyətə sosial inteqrasiyası və peşə reabilitasiyası, təhsillərinin keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması üçün araşdırmalar aparılır. 

Məqalənin aktuallığı. Hal-hazırda əlilliyi olan şəxslərlə bağlı aparılan islahatlar onların 

daha ətraflı öyrənilməsini zəruri edir.O cümlədən Daun sindromlu şəxslərin hərtərəfli öyrənil-

məsi və onların təlim-tərbiyə istiqamətində araşdırmalar edib müsbət nəticələrə əsaslanmaq 
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vacib məsələdir. Bu baxımdan məqalə müxtəlif istinadlara əsaslanaraq aktual məsələlərdən 

bəhs edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Daun sindromlu şəxslərin psixoloji-pedaqoji ədəbiyyatda apa-

rılan tədqiqatlarının təhlili. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu məqalədən korreksion pedaqogika və 

psixologiya üzrə çalışan mütəxəssislər, tələbələr, magistrlar və valideynlər istifadə edə bilər. 
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Формирование мысли о синдроме Дауна  

в психолого-педагогических исследованиях 

Резюме 

 

Рассматривая результаты исследований лиц с интеллектуальными нарушениями прошло-

го столетия, можно выявить конкретные сдвиги в научном подходе, которые оказали далеко 

идущие последствия. Дискуссии и консенсус в отношении определения терминов, идентифика-

ции понятия «адаптивное поведение» и дискуссий о качестве жизни оказали глубокое влияние 

как на науку, так и на службу в области умственной отсталости. В целях исследования синдро-

ма Дауна внедрение «подхода к развитию» для понимания умственной отсталости и последую-

щее разграничение двухгруппового подхода к изучению лиц с когнитивными нарушениями 

продолжают оказывать влияние на научные исследования и оказание услуг. 

 

G.N.Badalzade 

Forming thoughts about Down syndrome  

in psychological and pedagogical research 

Summary 

 

In reviewing the past century of research on individuals with intellectual disabil-ity, it is 

possible to identify specific shifts in scientific approach that have had far-reaching impact. Debates 

and consensus regarding the definition of terms, the identification of the construct “adaptive 

behaviour”, and discussions regarding quality of life have all had a profound impact on both science 

and service in the field of intellectual disability. For the purposes of research in Down syndrome, the 

introduction of the “developmental approach” to understanding intellectual disability, and the 

subsequent delineation of the two-group approach to studying individuals with cognitive impairments 

continue to impact scientific inquiry and service delivery. 
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K.Rocers hələ özünün elmi fəaliyyətinin başlanğıcında effektiv psixoterapevtik yardım 

üçün psixoterapevtin peşəkar şəxsi keyfiyyətləri haqqında fərziyyə irəli sürmüşdür. Bu 

keyfiyyətlərə aşağıdakılar aiddir: 

 Şərtsiz pozitiv (təmənnasız) diqqət və hörmət göstərməyə qabillik və səmimilik - 

psixoterapevt kim olmağından, nə deməsindən və nə etməsindən asılı olmayaraq kliyenti 

diqqət və hörmətə layiq olan bir insan kimi qəbul eləməlidir; 

 Konqruentlik (uyğunluq) - psixoterapevt konsultasiya prosesində öz hisslərindən isti-

fadə etməlidir, bu zaman onun verbal və qeyri-verbal davranışı kliyent üçün açıq və ardıcıl ol-

malıdır; 

 Öz davranışında təbiilik nümayiş etdirməli, düz, açıq olmalı; 

 Empatiya göstərə bilmək qabiliyyətinə malik olmalı, kliyentə anlatmağa çalışmalıdır 

ki, onun fikirlərini və hisslərini başa düşür və dünyanı kliyentin gördüyü kimi görə bilir; 

 Psixoterapevtin fəlsəfəsinin və etikasının olması; 

 Həm özünə münasibətdə, həm də kliyentə münasibətdə nəzəri və praktik səriştəlik; 

 Konkretlik, kliyentin şərhlərinə münasibətdə konkret və müəyyənedici ola bilmək (6, 

s.6-16). 

K.Rocers tərəfindən təklif olunmuş keyfiyyətlər çox vacibdir, amma konsultasiya və 

psixoterapiyanın effektivliyini təmin etmək üçün kifayət deyildir. Psixopterapevt özü təlimli 

olmalı və kliyenti də çətinliklərə sinə gərmək üçün ciddi həyati bacarıqlara və strategiyalara 

öyrətməlidir. 

Psixoterapiynın və konsultasiyanın nəzəriyyəsi ilə məşğul olan mütəxəssislər belə bir 

fikrə əsaslanırlar ki, psixoterapevtlə və ya konsultantla kliyent arasındakı qarşılıqlı münasibət-

lərin keyfiyyəti onların hansı fəlsəfəni, metod və ya texnikanı istifadə etmələri daha vacib fak-

torlardan biridir. 

Məsləhət prosesində psixoterapevtin şəxsiyyəti demək olar ki, bütün nəzəri sistemlərdə 

vacib faydalı vasitə kimi fərqlənir. Onun gah bu, gah da digər xüsusiyyətləri qeyd olunur. 

Məşhur ingilis psixoanalitiki M.Balint 1957-ci ildə söyləmişdir ki, bu, nəzəri biliklər deyil, 

şəxsiyyətin bacarıqlarıdır. Onun fikrini humanistik psixologiyanın nümayəndəsi С.Rocers 

(1961) təsdiqləmiş və söyləmişdir ki, məsləhətçinin nəzəriyyə və metodları onun rollarını hə-

yata keçirməsinə nisbətdə çox da vacib deyil. A.Gombs və nümayəndələri (1969) bir sıra təd-

qiqatlar əsasında müəyyən etmişlər ki, müvəffəqiyyətli məsləhətçini uğursuz məsləhətçidən 

fərqləndirən şəxsiyyət xüsusiyyətləridir. Z.Freyd psixoterapevtin müvəffəqiyyət meyarları 

məsələsinə cavab olaraq bildirmişdir ki, tibbi təhsil psixoanalitik üçün vacib deyil, vacib olan 

müşahidəçilik və klientin qəlbinə daxil olmaq bacarığının olmasıdır. A.Storr (1980) qeyd edir 

ki, psixoterapiya və psixoloji məsləhəti qeyri-adi sənət kimi qəbul etmək adət halını almışdır, 
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belə ki, çox insanlar fıkirləşirlər ki, bütün günü başqalarının bədbəxt həyat hekayələrinə və 

çətinliklərinə nесə qulaq asmaq olar. Ona görə bu sənətin nümayəndələrini insani məhdud-

luqlara sinə gərən anormallar və ya dünyəvi müqəddəslər kimi baxırlar. Nə birincilərin, nə də 

ikincilərin söylədikləri düzgün deyil. Buradan belə bir sual meydana çıxır: “Məsləhətçi kim-

dir, daha doğrusu bir insan kimi məsləhətçi özü nəyi təmsil edir, bir şəxsiyyət kimi ona hansı 

tələblər verilir irəli sürülür, digər insanların qarışıq problemlərində onlara necə professional 

yardımçı edir?” (3, s.28). 

Ən əvvəl onu demək lazımdır ki, heç kəs anadan psixoterapevt və ya məsləhətçi kimi 

doğulmur. Tələb olunan keyfiyyətlər anadangəlmə deyil, həyatın gedişində inkişaf edir. Deyi-

lənləri ümumiləşdirərək qeyd edək ki, məsləhətçinin effektivliyi şəxsiyyətin xüsusiyyətləri, 

professional bilikləri və xüsusi bacarıqları ilə müəyyənləşir. Bu faktorlardan һəг biri psixoloji 

məsləhətin əsasını təşkil edən keyfiyyətli məsləhətləşmə əlaqəsini təmin edir. Məsləhətin uğu-

runu təmin etmək üçün şəxsiyyət hansı üstün xüsusiyyətlərə sahib olmalıdır? Bu sahədə tədqi-

qatların kifayət qədər olmasına baxmayaraq, məsləhətçinin effektiv işinə uyğun gələn şəx-

siyyət xüsusiyyətləri haqqında birmənalı cavab çox təəssüf ki, yoxdur. Çox vaxt müvəf-

fəqiyyətli məsləhətçini təsvir edərkən həm professionallar, һəm də klientlər məişət anlayışın-

dan istifadə edirlər: “səmimi”, “mehriban”, “zirək”, “ürəyiaçıq”, “səbirli”. Məsləhətçinin 

həmkarlarla birgə işləməsi üçün vacib olan şəxsiyyət xüsusiyyətlərini ayırmaq cəhdlərinə tə-

şəbbüs göstərilirdi. ABŞ-ın professional istiqamətinin milli assosiasiyası növbəti şəxsiyyət 

xüsusiyyətlərini ayırır: 1) insanlara dərin maraq göstərmək və onlarla ünsiyyətdə səbirli ol-

maq; 2) yönəlişliklərə və başqa insanların davranışına həssaslıq; 3) emosional sabitlik və ob-

yektivlik; 4)başqa insanların inamını qazanmaq bacarığı; 5) başqa insanların hüquqlarına hör-

mət etmək. 

1964-cü ildə ABŞ-ın məsləhətçilərin nəzarəti və hazırlığı üzrə komiteti məsləhətçiyə va-

cib olan 6 şəxsiyyət keyfiyyətini qeyd etmişdir: 1) insanlara inam; 2) başqalarının şəxsi dəyər-

lərinə hörmət etmək; 3) fərasət; 4) mənfi rəylərin yoxluğu; 5) özünü anlama; 6) professional 

borcun dərk edilməsi. 

L.Wolberq (1954) belə xüsusiyyətləri nəzərə çarpdırır: dəqiqlik, obyektivlik, zirəklik, 

empatiya və şəxsi vacib problemlərin olmaması. O, psixoterapevtin ən zərərli xüsusiyyətlərinə 

avtoritarlığı, passivliyi və asılılığı, qapalılığı, klientlərdən öz tələbatlarının təmin olunmasında 

istifadə etmək, klientlərin müxtəlif niyyətlərinə qarşı səbirli olmamaq, pula münasibətdə nev-

rotik yönəlişliyi daxil edir. 

A.Gombs öz tədqiqatlarında müəyyənləşdirmişdir ki, müvəffəqiyyətli məsləhətçi başqala-

rını öz problemlərini həll edə bilmə bacarığının olması kimi qavrayır. H.Strupp “yaxşı məslə-

hətçinin
"
 xüsusiyyətlərini klientlərin mövqelərindən tədqiq edərək, dost məsləhətlərində diqqət-

çilliyə, dinləmə qabiliyyətinin olmasına, səmimiliyə, mehribanlığa, təcrübəliliyə önəm verirdi. 

A.Storrun (1980) fikrincə cazibəli, başqalarının hisslərinə açıq və səmimi olan; ən müx-

təlif insanlarla özünü eyniləşdirə bilən; mehriban, amma sentimental olmayan, özünütəsdiq et-

məyə can atmayan, ancaq öz fikri olan və onu müdafiə edə bilən; klientlərinin xeyrinə xidmət 

etməyi bacaran insan psixoterapevt və ya məsləhətçi ola bilər. 

Əgər məsləhətçinin yardım göstərməsi üçün lazım olan şəxsiyyətin xüsusiyyətləri haq-

qında çoxsaylı ədəbi mənbələrin xülasəsini davam etsək, о zaman biz effektiv məsləhətçinin 

şəxsiyyəti modelinə yaxınlaşarıq. Belə modelin əsasını təşkil edə biləcək faktorlar aşağıdakı-

lardır: 

1. Mötəbərlik. J.Bugental (1965) mötəbərliyi psixoterapevtin mühüm keyfiyyəti və va-

cib ekzistensial dəyəri adlandırır. O, mötəbərliyin 3 əsas əlamətini ayırır: 1) indiki anın tam 

dərk olunması; 2) indiki anda yaşam tərzinin seçilməsi; 3) öz seçimi üçün cavabdehlik daşı-

maq; 2. Öz təcrübəsinə açıq olmaq; 3. Özünü dərketmənin inkişafı; 4. Şəxsiyyətin gücü 

və eynilik; 5. Qeyri - müəyyənliyə olan səbir; 6. Şəxsi məsuliyyətin qəbulu; 7. Digər in-

sanlarla münasibətlərin dərinliyi; 8. Həqiqi məqsədlərin qoyuluşu; 9. Empatiya. 
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Psixoterapevtin şəxsiyyətinə təqdim olunmuş yuxarıda müzakirə olunan tələbləri ümu-

miləşdirsək, iddia etmək olar ki, effektiv məsləhətçi - bu, hər şeydən öncə kamil insandır. Psi-

xoterapevtin şəxsi və professional həyatı nə qədər rəngarəngdirsə, onun fəaliyyəti bir о qədər 

effektiv olacaqdır. Вəzən hissləri ifadə etmək və kliyentin nə dediyinə sadəcə qulaq asmaq - 

bu ən yaxşısıdır, lakin belə məsləhət taktikası ilə məhdudlaşmaq təhlükəlidir. Bəzən kliyentlə 

konfrontasiyaya girmək mütləqdir. Hərdən onun davranışını interpretasiya etmək, bəzən isə 

klienti öz davranışının mənasını anlamasına təhrik etmək lazımdır. Bəzən məsləhətdə rəhbər-

lik və strukturlaşdırma tələb olunur, bəzən isə müəyyən struktursuz söhbətə aludə olmaq olar. 

Məsləhətdə həyatda olduğu kimi, formullara deyil, şəxsi intuisiyaya və situasiyanın tələbləri-

nə əsaslanmaq lazımdır. Kamil məsləhətçinin vacib yönəlişliklərindən biri belədir. 

K.Schneider (1992) təcrübəli psixoloji məsləhətin və psixoterapiyanın 3 vacib postulatı-

nı fərqləndirir: 

1. Məsləhətçinin şəxsi kamilliyi. Güman edilir ki, məsləhətçi öz həyati problemlərini 

uğurla həyata keçirir, ürəyiaçıq, səbirli və özünə qarşı səmimidir. 

2. Məsləhətçinin sosial kamilliyi. Güman edilir ki, məsləhətçi başqa insanlara onların 

problemlərini effektiv həll etməkdə yardım edə bilər, ürəyiaçıq, səbirli və klientlərə qarşı 

münasibətdə səmimidir. 

3. Məsləhətçinin kamilliyi - bu, vəziyyət deyil prosesdir. Güman edilir ki, hər zaman və 

hər yerdə kamil olmaq mümkün deyil. 

Təsvir olunan effektiv məsləhətçi modeli ilk baxışdan olduqca əzəmətli və reallıqdan 

uzaq görünə bilər. Bu zaman belə bir fikir yada düşür ki, effektiv məsləhətçinin xüsusiyyətləri 

müvəffəqiyyətli məsləhətçinin xüsusiyyətləri ilə üst - üstə düşür. Əgər psixoterapevt texniki 

sənətkar deyil, psixoloji məsləhətin rəssamı olmaq istəyirsə, о zaman bu modelə istiqamətlən-

məlidir. Nəhayət, effektiv məsləhətçinin şəxsiyyət xüsusiyyətləri də psixoloji məsləhətin 

məqsədi ola bilər – klientdə bu xüsusiyyətlərin yaranması bu halda effektiv məsləhətin göstə-

ricisinə çevrilir. 

Mövzunun aktuallığı: Psixoterapevtin şəxsiyyətinə təqdim olunmuş yuxarıda müzakirə 

olunan tələbləri ümumiləşdirsək, iddia etmək olar ki, effektiv məsləhətçi hər şeydən öncə kamil 

insandır. Psixoterapevtin şəxsi və professional həyatı nə qədər rəngarəngdirsə, onun fəaliyyəti 

bir о qədər effektiv olacaqdır. Məsləhətdə həyatda olduğu kimi, formullara deyil, şəxsi intuisi-

yaya və situasiyanın tələblərinə əsaslanmaq lazımdır. Kamil məsləhətçinin vacib yönəlişliklə-

rindən biri belədir. Deyilənləri nəzərə alaraq göstərmək olar ki, effektiv psixoterapevtik yardım 

üçün psixoterapevtin peşəkar şəxsi keyfiyyətlərinin tədqiqi xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Mövzunun nəzəri əhəmiyyəti: Tədqiqatda əldə edilən nəticələr psixoloji xidmət sahə-

sinin nəzəri müddəlarla zənginləşməsinə kömək edə bilər. 

Mövzunun praktik əhəmiyyəti: Bu tədqiqatdan əldə edilən nəticələrdən praktik psixo-

loqlar, psixoloji-xidmət ixtisası üzrə magistrant və tələbələr təcrübədə istifadə edə bilərlər. 
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У.А.Эфендиева 

Требования к личности психотерапевта 

Резюме 

 

В процессе консультирования личность психотерапевта различается почти во всех теоре-

тических системах как важное средство. Эффективность работы консультанта соотносится, 

профессиональными знаниями и конкретными навыками личности. Одним из таких факторов 

является качество консультации, которая является основой психологического консультирова-

ния. 

 

U.A.Afandiyeva 

Requirements to the personality of the psychotherapist 

Summary 

 

In the counseling process, the identity of a psychotherapist differs in almost all theoretical 

systems as an important tool. The effectiveness of the consultant is correlated with the personality, 

professional knowledge and specific skills of the individual. One of these factors is the quality of 

consultation that is the basis of psychological counseling. 

 

Rəyçilər: prof. R.İ.Əliyev, dos. N.T.Rzayeva 
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TƏLƏBƏLƏRİN ƏSAS MUSİQİ ALƏTİ MƏŞĞƏLƏLƏRİNDƏ  

İFAÇILIQ VƏRDİŞLƏRİNİN FƏALLAŞDIRILMASI  

VƏ KOMPLEKS İNKİŞAFI 

 
Açar sözlər: M.Klementi, etüd, texniki vərdişləri, sürət, virtuozluq 

Ключевые слова: М.Клементи, этюд, технические навыки, скорость, виртуозность 

Key words: M.Klementy, etud, technical skills, speed, virtuosity 

 

Pianizm – fortepiano ifaçılığı incəsənətidir. Deməli, hər bir incəsənət növü kimi ifa tex-

nikasının - pianizmin əldə edilməsi yaradıcı prosesdir. İfaçılıq texnikası anlayışı ikili mahiy-

yət kəsb edir. Geniş mənada, əsərlə ilk tanışlıqdan yekun səhnə ifasına qədər istifadə olunan 

bilik, bacarıq, vərdişlər kompleksinin cəmidir. Dar mənada isə, hamımızın çox yaxşı bildiyi-

miz, texniki çətinliklərin aradan qaldırılması üçün hammalar, etüdlər, təmrinlər və s. üzərində 

aparılan iş, texniki məşqlərdir. Tələbənin fortepiano əsərini öyrənib çala bilməsi üçün əsərin 

xarakterini, not işarələrini, strukturunu, applikaturasını, ifadə vasitələrini, janr və üslubunu, 

pedalizasiyanı və s. müəyyən etməlidir. 

XVIII əsrin sonu – XIX əsrin əvvəli fortepiano incəsənətinin gur inkişafı dövrüdür. For-

tepiano çox geniş yayılır. Çox sevilən konser alətinə çevrilir. O həm məişətdə və həm də mu-

siqi tədrisində geniş istifadə edilir. Fortepianoya olan bu böyük marağın səbəbi aşkardır. 

Möhtəşəm ff-dan həfif pp-yacan saysız səs çalarlarına malik bu alət o dövrün avropa musiqi-

nin bədii surətlər dairəsənə tam əhatə edirdi: bu alətdə həm mahnıları melodiyalar, həm mü-

rəkkəb harmoniya və polifoniya, və həm də virtuoz passajlar öz parlaq təcəssümünü tapırdı. 

Yeni dövrün yaradıcı şəxsiyyətləri üçün çox mühüm olan fərdi başlanğıc, fərdiyyət 

fortepianoda özünün çoxtərəfli təcəssümünü tapırdı. Bu alətdə çalan ifaçı, nə vokalist və 

skripkaçı kimi akkompaniatordan, nə də dirijor kimi orkestrdan asılı deyildi. 

Musio Klementi – zəmanəsinin (XVIII əsrin sonu – XIX əsrin əvvəli) ən böyük pedaqoqla-

rından idi. O bir çox tanınmış pianoçuların müəllimi olmuşdu, o cümlədən Kramer, Fild, Berqer 

və başqa adlarını çəkmək kifayətdir. Onlar vasitəsilə barmaqların qüvvəsini, hərəkət müntəzəm-

liyini və sürətini əldə etməyə çalışırdılar. İnstruktiv etüdlərin ən erkən və parlaq nümunəsi kimi 

Klementinin “Gradus ad Parnasum” (1817) məcmuəsini göstərmək olar. Hal hazırda (K.Tauziqin 

redaktəsində), adətən, 29 seçilmiş etüddən ibarət olan məcmuədən istifadə edilir. Klementinin 

etüdləri ən əvvəl, barmaq texnikasının səlisliyini əldə etmək üçün faydalıdır. Bundan əlavə 4-cü, 

5-ci barmaqların möhkəmləndirilməsi və ikili notlar texnikasının inkişafı üçün də tapşırıqlar 

qarşıya çıxır. Etüdlərin əksəriyyətinin həcmi böyükdür və ifaçıdan dözüm tələb edir.  

Klementini yaşlı (böyük) tələbələrindən Yohann Baptist Kramer (1771-1858) seçilirdi. 

Başqa virtuozlara nisbətən Bethoven ona xüsusi qiymət verirdi. Əsli Manheymli olan Kramer, 

bütün ömrünü İngiltərədə yaşadı. Kramer parlaq improvizator idi. O fortepiano üçün sonata-

lar, konsertlər, kamera ansamblları bəstələyirdi. Onun etüdləri çox məşhurdur, və bu günə ki-

mi tədris repertuarında geniş istifadə olunur. İlk dəfə onlar müəllifin “Böyük fortepiano mək-

təbi”-nin 5-ci hissəsi kimi nəşr edilmişdi. Nəşrə 84 etüd daxil edilmişdi, sonlardan Kramer ye-

ni etüdlər əlavə etmişdi. Hal hazırda, adətən onun “60 seçilmiş etüd”-ü (Bülov redaktəsində) 

istifadə edilir. 

Öz üslubuna görə Kramer etüdləri, Klementi etüdlərinə yaxındır. Bunlarda əsas diqqət 

yenə də, barmaq texnikasının əldə edilməsinə yetirilir. İkili notlar üçün tapşırıqlar da az deyil. 

Kramer etüdləri Klementi etüdlərinə nisbətən bir qədər daha məzmunlu və melodikdir. Öz 
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müəlliminə nisbətən Kramer daha hərəkətli fakturadan istifadə edir ki, ifaçıdan əlin tez-tez 

yığılıb açılmasını və həm də bilək vəziyyətlərinin daim dəyişməsini tələb edir. 

 

 
  

XIX əsrin ən görkəmli virtuozlarından biri – İqnas Moşeles idi (1794-1870). Praqada 

doğulmuş, gəncliyini Vyanada keçirmişdir ki, burada Bethoven, Hummel və başqalarının 

təsirinə məruz qalmışdır. Öz yaradıcılıq fəaliyyətində Moşeles öncə klassisizmə, sonra işə ro-

mantizmə meyl etmişdir. Onun 2 etüd məcmuəsi çox məşhurdur: 24 etüd op.70 və “Xarakterli 

etüdlər” op.95. Bunlar proqramlı romantik konsert etüdlərinin erkən nümunələridir ki, bu 

janrda yaradılmış sonrakı əsərələrə öz təsirini göstərdilər. 

 Moşelesin iştirakı ilə hazırlanmış “Metodlar metodu” pedaqoji əsəri çox maraqlıdır. 

Dərslik tanınmış Belçika musiqişünası Fransua Jozef Fetis tərəfindən yazılmışdır. Lakin Fetis 

özü yaxşı pianoçu olmadığından, o bu işə Moşelesi cəlb edir və o müəllifə bir sıra məsləhətlər 

verməklə bərabər “Metodlar metodunu” etüd və təmrinlərlə zənginləşdirir. Dərslik, 1837 ildə 

Fetis və Moşelesin müştərək əsəri kimi nəşr edilir. 

 Dərsliyin ana xətti, onu müasir fortepiano məktəblərindən fərqləndirən əsas mühüm 

tezis – hərəkət üsullarının hamı üçün eyni olmasının inkarı və hər kəsin bu problemləri fərdi 

surətdə həll etmə hüququ təsdiqlənir. Müəlliflərin fikrincə, hərəkət üsullarının seçildir. 

Müxtəlif hallarda barmaq və biləklərin müxtəlif hərəkətləri məqsədəuyğun ola bilər. 

Müəlliflər applikatura prinsiplərinə də yenidən baxılmasını gərək bildilər. Vaxt keçdikcə 

fortepiano fakturasında baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar, fortepianonun qara dillərində baş bar-

mağın istifadə edilməməsi qaydası artıq səmərəsiz sayılmalı, çünki bu qayda bəzi passajların 

ifasını çətinləşdirir. “Metodlar metodu”-nun 2-ci hissəsi 18 etüddən ibarətdir ki, onları məx-

susən bu dərslik üçün List, Talberg, Mendelson, Henzelt, Moşeles və başqaları bəstələmişdilər. 

Bu sırada Şopenin etüdləri (Des-dur, f-moll, As-dur) də var. “Metodlar metodu” pianoçu-

pedaqoqlar qarşısında yeni, daha rasional hərəkət üsullarının axtarış perspektivlərini açırdı. 

 Müəllimin əsas işi tələbənin hərəkət vərdişlərinin düz istiqamətləndirilməsidir. Nəinki 

indi, həm də gələcək üçün sazlandırmış pianistik cihazın olması çox vacibdir. Tələbə gərək 

mümkün qədər rahat, lazımsız hərəkət etmədən öz pianistik cihazını işlətsin. Texniki inkişaf-

da böyük yeri xırda və yaxud barmaq texnikası tutur. Xırda texnika gələcək texniki ustalığın 

təməlidir.  

 Düzdür, xırda texnikadan başqa ikidənəli not, oktov və akkord texnikası var, amma xır-

da texnika əsas rol oynayır. Əgər tələbənin barmaqları və bütövlükdə əli klavişları lazımi qə-

dər dayaqla götürəcəksə, onda səs təmizliyi və səsin işlənməsi bitmiş hesab edilə bilər. 



 Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      4 / 2019  

 

  171 

Barmaqların və bütövlükdə əlin hərəkətinə fikir verərək, dirsəyin, çiynin və belin də bu 

prosesdə iştirakını unutmaq olmaz. Bəzən tələbələr etüdlər üzərində işi mənasız və səsli-küylü 

çalışmaya çevirir. Düzdür, etüdlərin öyrənməsi çox vaxt aparır. Bu lazımlıdır, ancaq heç nə 

şüurun və qulağın nəzarətindən çıxmamalıdır. Araşdırmadan sonra tələbə etüdün formasını, 

etüdün melodik struktur ardıcıllıqlarını və s. yaxşı başa düşüb və mənimsəməlidir. Etüdlərdə 

əsas diqqəti applikaturaya ayırmaq lazımdır. 

Əsərin ifasına başlamamışdan əvvəl, tələbə öz daxilində əsərin əsas tempini eşitməlidir. 

Tələbələr applikaturanın mənimsənilməsinə ciddi yanaşmalı və onun vacibliyini dərk 

etməlidirlər. Ancaq uzun müddət məhz buna, işin fərdi momentlərinə fikir verərək, etüdü 

bütövlükdə öyrənmək yaddan çıxmamalıdır. Bütövlükdə etüdün üzərində işləyərkən, pianistik 

hisslərin rahatlığına və əsər boyu texnikaya diqqət yetirmək lazımdır. Əvvəldən etüd müyyən 

qədər sakit və orta templə ifa edilir, sonradan diqqətlə qulaq asaraq, onun sürəti arta bilər. 

Templə səslənmənin əlaqəsinin böyük əhəmiyyəti var.  

Etüdlərin öyrənməsində əsas məsələlərdən biri də səs hamarlığının işlənməsidir. Dina-

mika barədə düz və hamar səs yolu tapmaq həmişə çox çətindir. Əgər tələbə diqqətli və saz-

lanmış pianistik cihaza malikdirsə, onda o, ritm və vaxt cəhətdən etüdi düz ifa edə bilər. Bu, 

işin əsas sxemasıdır. Bəzən, tez ardıcıllıqları ifa edərkən tələbə bəzi yanlışlıqlara yol verir. 

Bunun səbəbini tələbənin pis ritmik hissiyyatında yox, onun diqqətlə qulaq asa bilməməsində 

və öz əlləri ilə lazımi qədər idarə edə bilməməsində axtarmaq lazımdır. Xırda uzunluqların 

ümumi hamarlığı üstündə daimi işləmək lazımdır. Bir şeyi də yaddan çıxarmaq olmaz ki, 

texnika üzərində iş nəinki keyfiyyət və sürət, həm də səslənmə müxtəlifliyini özündə cəmləş-

dirir. Müxtəliflik daha asan etüdlərə aiddir. Əsər nə qədər sadədirsə, ifaçının məqsədi də bir o 

qədər sadə olmalıdır. Burada süni mürəkkəbləşdirməyə yol vermək olmaz. 

Texniki cəhətdən mürəkkəb epizod işlənilərkən temp və dinamika çox vacibdir. Texnika 

üzərində işləyərkən tempo-dinamik qradasiyaları nəzərə almaq lazımdır. Hər ifa mərhələsində 

tələbə, orta mümkün olan tempdə işləməli, məşq tempini əsas templə təqib etməlidir. Həm də 

əsas templə işləyərkən, tələbə qalan çatışmamazlıqları müəyyən edir.  

Bəzən işə əvvəldə müyəssər olan, sonradan isə ələ gəlməyən, ya baş tutmayan ifanın bir 

neçə səbəbi var:  

1) çətin epizodların qeyri-mütəşəkkil, tez templə işlənməsi;  

2) kifayət qədər öyrənilməmiş texniki üsulun istifadə edilməsi. 

Bəzən avtomatikləşmiş texniki vərdiş, çoxlu təkrarlardan sonra da pisləşə bilər. Beləlik-

lə, uğurdan sonra tələbələrdə uğursuzluq da ola bilər. Texniki uğursuzluqların səbəbi müəllim 

tərəfindən vaxtında qabağı alınmamış tələbələrin əsəri ifa edərkən, texniki epizodlarda ritmik 

və dinamik aydınlığı itirməsidir. İtirilmiş vərdişlərin təzədən əmələ gəlməsi üçün müəllim tə-

zə üsullara əl atmalıdır. Bu vaxt xeyirli olardı. Əgər müəllim tələbəyə çətin epizodu ayrı əsas-

da, məsələn, kantilena və ya dinamik qradasiyanı dəyişib işləməsini təklif edərdi. Əsərin tex-

niki aydınlığı pozulan yerlərdə səsin daha güclü ifa edilməsi də pozulmuş texniki vərdişlərin 

düzəlməsinə kömək edə bilər. 

Tədrisin professional xarakteri tələbələrin ifaçılıq vərdişlərinin inkişafına tükənməz diq-

qət tələb edir. Bununla əlaqədar, etüdlərin öyrənilməsi xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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 И.А.Ахмедова 

Комплексное развитие исполнительских навыков студенов  

на занятиях основного инструмента 

Резюме 

 

Данная статья посвящена методам и принципам освоения основных технических навыков 

студентами в процессе работы над этюдами. Уделяется внимание участию педагога в этом про-

цессе, его рекомендации и ценные указания, для облегчения и верного усвоения базовых 

приемов студентами при разучивании этюдов. В качестве примеров даются этюды М.Клементи, 

И.Крамера и И.Мошелеса, как основной материал, необходимый в усвоении технических 

приемов. Изучение этого базового материала, позволяет в дальнейшем перейти к более слож-

ным образцам жанра этюда. 

  

I.A.Ahmadova 

Comprehensive development of students' performing skills  

in the classroom of basic instrument  

Summary 

 

This article is dedicated to the methods and principles of mastering basic technical skills by 

students in the process of working on etuds. Attention is paid to the participation of the teacher in this 

process, his recommendations and valuable instructions, to facilitate and correctly assimilate the basic 

techniques of students in the study of etuds. Etuds of M. Clementi, I. Kramer and I. Mosheles are 

given as examples, as the main material necessary in mastering technical skills. The study of this basic 

material allows us to move on to more complex examples of the etude genre. 
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ÖZÜNÜİDARƏ TƏLƏBƏLƏRİN İCTİMAİ FƏALLIQ TƏRBİYƏSİNİN 

VASİTƏSİ KİMİ 
 
Açar sözlər: ictimai fəallıq, özünüidarə, kollektiv, tələbə şurası, komissiya, yaradıcılıq 

Ключевые слова: социальная активность, самоуправление, коллектив, студенческий совет, ко-

миссия, творчество 

Key words: social activism, self-management, team, student council, commission, creativity 

 

Tələbələrin özfəaliyyətini, müstəqilliyini, özünəxidmətini və özünüidarəsini müasir tə-

ləblər səviyyəsində qurulmasında tələbə şurasının üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Tələbə şu-

rası bu işdə ali məktəbin yaxın köməkçisinə çevrilməlidir. Hər bir şəxs daim bu və ya başqa 

kollektivin əhatəsində, onun üzvləri ilə qarşılıqlı münasibətlərdə, əlaqələrdə, ünsiyyətdə olur, 

kollektivin müsbət, mənfi təsirləri nəticəsində onun dünyagörüşü formalaşır. O, yeni xarakter 

keyfiyyətlərinə yiyələnir. Bu fikir baxımından tələbələrin Ali təhsil müəssisələrində kollektiv 

vasitəsilə tərbiyə edilməsi labüddür. Özünüidarə orqanlarının mütəşəkkil fəaliyyəti nəticəsin-

də tələbə kollektivi uğurlar qazanır. 

Özünüidarə nədir? 

«Azərbaycan dilinin izahlı lüğət»ində özünüidarə «hər hansı bir təşkilatın, cəmiyyətin, 

təsərrüfat, yaxud inzibati vahidinin və s. öz daxili işlərini yerli qüvvələrlə həll etmə hüququ» 

(1, s. 462) kimi nəzərdən keçirilir. 

Məsələyə pedaqoji baxımdan yanaşdıqda həmin fikri belə ifadə etmək mümkündür: özü-

nüidarə dedikdə məktəbin, o cümlədən pedaqoji təmayüllü ali tədris müəssisəsinin öz həyatını 

daxili qüvvələrlə, o cümlədən tələbə oğlan və qızların köməyilə təşkil etmə hüququ anlaşılır. 

«Pedaqoji ensiklopediya»da özünüidarəyə belə tərif verilir: «… özünüidarə şagirdlərdə 

məsuliyyət hissini, təşəbbüskarlığı, təşkilatçılıq qabiliyyətini inkişaf etdirir, kollektivdə təşki-

latçıların sayını artırır, təhsildə, əməkdə və məktəbin bütün işlərində ən yaxşı əməli göstəri-

cilərin qazanılmasına yardım edir. Özünüidarə … ictimai münasibətlərdə, yeni doğulan nə 

varsa, məktəb həyatına gətirir» (2, s. 789). 

N.K. Krupskaya yazırdı: məktəb özünüidarəsi bütün məktəbliləri əhatə etməlidir və be-

ləliklə də, yalnız seçilmiş bir komissiyanın işinə çevrilməlidir. Əksinə, ümumi yığıncaqlar 

yalnız fövqəladə hallarda və ya seçkilər üçün deyil, müntəzəm olaraq keçirilməlidir. Bu yığın-

caqlarda mütləq məktəbliləri maraqlandıran bütün məsələlər müzakirə edilməli, məktəbliləri 

maraqlandıran, məktəblilərin görəcəkləri ictimai iş müəyyən olunmalı, həmin iş elə buradaca 

ayrı-ayrı qruplar arasında bölüşdürülməlidir. İşi elə hesabla bilmək lazımdır ki, hər bir mək-

təbli bu işi ümumi işin, müəyyən kiçik də olsa bir hissəsini görsün və ümumi yığıncaq qarşı-

sında hesabat versin (3, s. 152). 

Özünüidarənin başlıca məğzi yuxarıda nümunə gətirdiyimiz iki iqtibasda öz əksini tap-

mışdır və irəli sürülən fikirləri eyni zamanda tələbə özünüidarəsinə də aid etmək mümkündür. 

Ümumiyyətlə götürdükdə, özünüidarə: 

1) tələbə şurasının işinin məzmununu zənginləşdirir; 

2) tələbələrə təşkilatçılıq vərdişləri aşılayır, onlarda idarəetmə və rəhbərlik, icraetmə və 

ümumiyyətlə, tapşırılan işə məsuliyyət hissləri yaradır; 

3) tələbələrdə təşəkkül tapmış kollektivçilik hisslərinin inkişafına kömək göstərir. Onlar 

kollektivin mənafeyi naminə iş görməyə öyrəşir, vətənpərvər olurlar; 

4) imkan verir ki, gənclər təhsil aldıqları universitet və institutda məktəbdaxili həyat-

larını özləri qursunlar; 
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5) cəmiyyətimizə layiq yeni keyfiyyətli insanların yetişməsi işində ali məktəblərə öz 

köməyini göstərir; 

6) tələbələrdə şüurlu intizam yaradır; 

7) tələbələrdə ictimai fəallıq üçün vacib olan bacarıq və vərdişləri formalaşdırır. 

Tələbə şurası gənclərin tələbə özünüidarəsinin icraedici orqanı hesab olunur. 

Eksperimentə cəlb edilmiş ali məktəblərdə tələbə şurası tədris işinin həyata keçiril-

məsində, növbətçiliyin, sanitar-sağlamlıq, mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkilində və həyata ke-

çirilməsində pedaqoji kollektivə kömək göstərirdi. 

Tələbə şurasında işlər gənclərin özünüidarə prinsipinə əsasən qurulur. 

Psixologiya elmləri doktoru prof. R.İ. Əliyev ali məktəblər üçün «Psixologiya» dərs və-

saitində yazır: «…Kollektivin təşəkkülü iki mühüm mərhələdən ibarətdir… Birinci mərhələdə 

emosional amillər daha cəlbedici olur. Bu dövrdə intensiv şəkildə psixoloji oriyentasiya gedir, 

positiv münasibətlər yaranır. İkinci mərhələdə isə kognitiv proseslər mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu dövrdə hər kəs yalnız potensial və ya real emosional ünsiyyət obyekti deyil, həm də 

müəyyən sosial norma və ustanovkaların daşıyıcısı kimi özünü təqdim edir» (4, s. 146). 

Özünüidarə prinsipi əsasında qurulmuş tələbə kollektivində bu məsələlərin diqqət mər-

kəzində saxlanılması vacibdir. 

Eksperimentdə iştirak edən ali məktəblərdə tələbə şurası yanında tələbələrinin təşəbbüsü 

ilə yaradılan və müxtəlif fəaliyyət növlərini həyata keçirən özünüidarə komissiyaları mövcud 

idi. 

Özünüidarə komissiyalarında gənclərin hər birinin kollektivin köməyilə asılılıq, tabeçi-

lik, idarəetmə, təşkiletmə münasibətlərinə yiyələnməsindən ötrü lazımi imkan olur. A.S. Ma-

karenko bu barədə göstərirdi: «Mən yalnız o kollektivi ən yaxşı kollektiv hesab edirəm ki, o, 

öz biliyini, vahidliyini, möhkəmliyini hiss etməklə bərabər eyni zamanda başa düşür ki, bu 

kollektiv sözü bir yerə yığıb toplanmış dostların məclisi deyil, ictimai bir hadisədir, müəyyən 

vəzifələri, borcu olan, müəyyən məsuliyyət daşıyan bir kollektiv, bir təşkilatdır» (5, s. 180). 

Tələbələrin yaradıcılıq qüvvətlərinin inkişafı diqqət mərkəzində idi. Özünüidarə komis-

siyalarında onların yaradıcı təşəbbüsləri müdafiə edilir, ictimai fəallığın mühüm komponent-

ləri olan idarəetmə və təşkilatçılıq vərdişlərinə hər bir tələbənin yiyələnməsi təmin edilirdi. 

Kollektivdə rəhbərlikedici və tabeçilik, nəzarət və asılılıq, tələbkarlıq və icraçılıq münasibət-

lərində formalaşan cəhətlər tələbələrdə ictimai fəallığın xarakter əlaməti kimi formalaşırdı. 

Eksperimentə cəlb olunmuş ali məktəblərdə tələbə şurası ümumi ali məktəb kollektivi-

nin mərkəzi icraiyyə orqanı kimi yaradılırdı. Tələbə şurası tələbə özünüidarəsinin ali orqanı 

ümumi yığıncaq və ya tələbə konfransında seçilirdi. 

Eksperimentə cəlb edilmiş ali məktəblərdə tələbə şuralarında özünüidarə məktəbin ənə-

nələrinə, imkanlarına, başlıcası isə tələbələrin arzu və istəklərinə, maraq və meyillərinə əsasən 

müxtəlif şəkildə, müxtəlif komissiyalar vasitəsilə həyata keçirilirdi. Bu ali məktəblərdə, təx-

minən, 9-11 adda komissiya mövcud idi. Buraya daxil idi: qrup nümayəndəliyi komissiyası, 

nizam-intizam və qayda-qanun komissiyası, təsərrüfat işi üzrə komissiya, mədəni-kütləvi işlər 

üzrə komissiya, təmizlik və səhiyyə məsələləri üzrə komissiya, növbətçilərlə iş üzrə komis-

siya, tərtibat işi üzrə komissiya, kitabxana komissiyası, radio və mətbuat komissiyası, hərbi 

vətənpərvərlik və idman komissiyası və s. 

Tələbə gənclər öz kollektivlərində – ali məktəbdə, akademik qrupda, tələbə şurasında, 

gənclər təşkilatında müəyyən mövqeyə malik olurlar. 

Eksperimentə cəlb edilmiş fakültələrdə tələbələrin müvafiq tiplərə bölünməsi nəticəsin-

də onlarda şəxsiyyətin kollektivçilik istiqamətinin formalaşdırılması kimi mühüm vəzifə 

uğurla yerinə yetirilirdi. Bu da təbiidir. Mənəvi keyfiyyət kimi istiqamətlənmə tələbənin fəal 

ictimai fəaliyyəti prosesində tərbiyə oluna bilər. 

Müəllimlər və tələbə şurası fəalları tərəfindən xüsusi şəkildə təşkil olunan tərbiyəvi tə-

sirlər prosesində tələbələr üzərində uzunmüddətli müşahidələr aparılırdı. Bu vaxt ərzində tələ-
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bə şurası və müəllimlər həmin tələbələri fəal kollektiv fəaliyyətə qoşmağa nail oldular. İctimai 

fəaliyyətdən kənarda qalan tələbələrlə işin təşkili prosesində prof. A.V. Zosimovskinin ideya-

larına əsaslanırdıq. Belə ki, professor ictimai fəaliyyətdən kənarda qalanları bu fəaliyyətdə on-

ların iştirak etməməsinin səbəblərindən asılı olaraq dörd qrupa ayırırdı: 

1. Şəxsiyyətin neqativ istiqamətliliyi ilə səciyyələnənlər. 

2. Mənfi hisslərin təsiri altında olanlar. 

3. Xarakterinin bir sıra xüsusiyyətləri (cəsarətsizlik, fleqmatizm, hövsələsizlik və s. 

ictimai vəzifələri yerinə yetirməyə mane olanlar). 

4. İctimai fəaliyyətin bu və digər bacarıq və vərdişlərinə yiyələnənlər (6, 153). 

Eksperimentdə iştirak edən fakültələrdə tələbə şurasının fəaliyyəti prosesində bu 

qruplara daxil olan digər tələbələrlə də iş aparılırdı. 

Neqativ istiqamət sabit xarakter daşıyan tələbələrlə iş isə çətinlik törədirdi. Bu gənclər 

kollektivin rəyləri ilə hesablaşmır, sərbəst olmağı üstün tutur, görülən işlərdən kənarda qal-

maqla yanaşı bir çox hallarda kollektivə qarşı dururdular. Bu tələbələrin davranış və hərə-

kətlərində bəzi xudbin motivlər (digərlərindən seçilmək, başqalarını onların rəyləri ilə hesab-

laşmağa məcbur etmək, özünün üstünlüyünü göstərmək və s.) əsas yer tuturdu. Eksperimentdə 

iştirak edən qruplarda bu tələbələrlə də ayrıca iş aparılırdı. Həmin gənclər fəal ictimai-əmək 

və tədris fəaliyyətinə cəlb edilir, onlarda ali məktəbdə, cəmiyyətdə, ailədə etikanın, mənəvi 

normaların tələblərinə uyğun hərəkət etmək tələbatı formalaşdırılırdı. Tədricən onlar kollek-

tivin rəyilə hesablaşmağa alışırdılar. Tələbə şurasının, gənclər təşkilatının işinin məzmunlu, 

cəlbedici və maraqlı qurulması, tələbələrə onların arzu və istəklərinə, maraq və meyillərinə 

uyğun ictimai tapşırıqlar verilməsi buna şərait yaradırdı. 

Eksperimentə cəlb edilən qruplarda utancaq, fleqmatik, hövsələsiz tələbələrə fərdi ya-

naşma üzrə işlər də səmərəli təşkil olunurdu. Bu tələbələri səciyyələndirən xüsusiyyətlərdən 

biri onların kollektivə qaynayıb-qarışa bilməmək, utanmaq, öz qüvvəsinə inanmamaqdır. 

Utancaq tələbələrin qeyri-fəallığın yol verməmək üçün onda müstəqillik hissinin inkişafına 

diqqət yetirilirdi. İctimai tapşırıqlar bölüşdürülərkən tələbələrin maraq və meyillərinin, imkan-

larının nəzərə alınması mühüm məsələlərdən biridir. Bu məsələnin diqqət mərkəzində saxla-

nılması tələbələrdə ictimai fəallığın formalaşdırılmasına kömək göstərir. İctimai fəaliyyət 

tapşırığın ictimai əhəmiyyətinin və şəxsi maraqların düzgün uzlaşdırılmasını tələb edir. 

Tədqiqatla bağlı belə nəticə çıxarmaq mümkündür ki, I-IV kurs tələbələrində ictimai 

fəallığın formalaşdırılması zamanı, onların fərdi xüsusiyyətlərinin, maraq və meyillərinin 

müəllimlər, tələbə şurası, gənclər təşkilatı, ali məktəbin tələbə həmkarlar təşkilatı tərəfindən 

nəzərə alınması tərbiyə işini asanlaşdırır, daha yüksək nəticələr əldə olunmasına imkan verir. 
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П.Ф.Алиева 

Самоуправление как средство воспитания общественной активности у студентов 

Резюме 

 

В статье самоуправление изучено как средство воспитания общественной активности у 

студентов. Определено что, одним из важных условий для общественной активности студентов 

необходимо развитие самоуправления у студентов. 
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В статье отмечено, что успех формирования общественной активности студентов зависит 

организации самоуправления студентов. Поэтому, очень важна хорошая организации студен-

ческих советов, правильное определение конкретных полномочий и обязанностей каждой ко-

миссии и забота коллектива педагогическим решениям комиссий. 

 

P.F.Aliyeva 

Personality control is the method of public activities of students 

Summary 

 

In article were studied the problem of research of personality control as the method of public 

activities of students. Have been determined, that this element-control of person is one of the basic 

features of improvement of personality of students. 

Also in the paper noted the importance of development of this characteristics in students as the 

main element. That is why the right formation, also regulation of commission, organizing committees 

of students organsations, unions is so nesessary. 
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ƏLİFBA TƏLİMİ DÖVRÜNDƏ MƏŞĞƏLƏLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
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Ana dili tədrisində savad təlimi mühüm mərhələdir. Şagird bu dövrdə ana dilini öyrən-

mək üçün lazım olan bütün əsasları mənimsəməlidir. Savad təlimi sentyabrın 15-dən başlayır 

və yanvarın axırına kimi davam edir. Bu dövr ərzində uşaqlara ilkin oxu və yazı texnikasını 

öyrətməklə yanaşı, düzgün, ifadəli və şüurlu oxu vərdişlərinin əsasını qoymaq vəzifələri də 

yerinə yetirilir (7, s.134). Şagirdlərin gələcəkdə yeni və nisbətən mürəkkəb olan materialları 

mənimsəmələri, bu məsələləri düzgün qoyulub-qoyulmamasından çox asılıdır. Savad təlimi 

dövründə əldə edilmiş nitq və təfəkkürünün inkişafı, orfoqrafik vərdişlər şagirdlərin yalnız 

ana dilini deyil, başqa fənləri mənimsəmələri üçün də şərait yaradır. 

Savad təlimi üç dövrə ayrılır: əlifba təliminə hazırlıq dövrü; əlifba təlimi dövrü; əlifba 

təlimindən sonrakı dövr. Bu dövrlərdən ikincisi olan əlifba təlimi dövrü haqqında danışaq. 

Mən bu dövrü yaradıcı dövr adlandırardım. Əlifba təlimi dövründə şagirdlər səslər və hərflər-

lə tanış olur, kəsmə əlifbadan sözlər tərtib etməyi, hərf və sözləri yazmağı, əlifbanı oxumağı 

öyrənirlər. 

Əlifba təlimi dövrü hərflərin dərslikdə düzülüşündən asılı olaraq üç mərhələyə ayrılır. 

Əlifba təliminin birinci mərhələsində dərslikdə olan ilk səslər üzərində iş aparılır. Bu 

dövrdə şagirdlər bir və ikihecalı sözləri oxumağı öyrənirlər. Bu mərhələdə əsas istiqamət söz-

ləri hecalara və səslərə ayırmağı, hərflərdən sözlər düzəltməyi və onları oxumağı öyrətmək-

dən ibarətdir.  

Əlifba təliminin birinci mərhələsində şagirdlər oxu və yazı üzrə ilk vərdişlər qazanırlar. 

Bu ən məsuliyyətli və mürəkkəb mərhələdir. İlk dəfə oxuya başlayan məktəblilər hecanı hərf 

– hərf qavrayırlar. İki hərf onların görüş sahəsinə yerləşir. Ona görə də bu dövrdə əsas vəzifə 

iki hərfdən ibarət hecanı hərf – hərf deyil, fasılə vermədən birbaşa, səlis oxumağı öyrətmək-

dən ibarətdir. 

Səslər, hecaların quruluşu, sözlərin quruluşu və mənası, cümlələrin quruluşu və həcmi 

tədricən çətinləşir. Şagirdlər sözlərin səs quruluşu haqqında təsəvvür əldə edir, sözdə öyrəni-

lən səsləri tanıyır, ayırır, sözün səs tərkibində onların yerini tapır, ardıcıllığını müəyyənləşdi-

rirlər. Şagirdlər öyrənilən səsin sözün əvvəlində, ortasında və sonunda gəldiyini tapmaqla ya-

naşı, həmin səsin işləndiyi sözləri deyir və onları cümlələrdə işlədirlər. 

Əlifba təliminin birinci mərhələsində şagirdlər oxu zamanı hərf buraxır və ya artırırlar. 

Bunun əsas səbəbi sözlərin hərf – hərf oxunmasıdır. Sözün bu tərzdə oxunması, sonra isə bü-

töv təktar olunması (n-a-n-ə - nanə) hər zaman lazımi nəticə vermir. Bəzən şagird sözü hərf-

hərf düzgün oxuduğu halda, bütöv deyərkən səslənmə etibarı ilə ona yaxın olan tamamilə baş-

qa sözlə əvəz edir (2, s.54). Məsələn: a-n-a –anaya, d-ə-l-ə - tələ, m-a-l-a – alma və s. Əlbəttə 

ki, belə oxumaq oxu prosesini ləngidir. 

Düzgün oxumaq və sözləri hecalara ayırmağı bacarmaq yazmağa kömək edən mühüm 

vərdişdir. Psixoloq L.M.Şvarts bu barədə belə yazır:” Sözləri hecalara ayırmağı bacarmayan 

adam, heç vaxt düzgün oxuya bilməyəcəkdir, onun yazmağı bacarması haqqında isə danışma-

ğa dəyməz” (8, s.116). Şagirdlərə hecalarla oxumaq vərdişinin aşılanması üçün kəsmə əlifba, 
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heca cədvəli, kəsmə hecalar və başqa didaktik materialların böyük əhəmiyyəti var. Bunların 

köməyi ilə şagirdlər hecalardan sözlər düzəldir, sözü təhlil etməyi öyrənirlər. 

Əlifba təliminin birinci mərhələsiındə dərslikdəki əşya şəkillərinin altındakı sxemlər on-

ların adlarını deməyə imkan verir. Əşyanın əlamətləri, nəyə lazım olması ilə əlaqədar müsa-

hibə uşaqların lüğətini zənginləşdirir, onları şüurlu oxuya hazırlayır. Ardıcıl şəkillər mürək-

kəb hadisəni epizodlara ayırmağa və hadisələrin ardıcıllığını izləməyə imkan verir. Bu ardıcıl-

lıq şagirdləri rabitəli mətn qurmağa hazırlayır.  

Əlifba təliminin ikinci mərhələsi birinci mərhələləyə nisbətən çətindir. Bu dövrdə birin-

cilərin öyrənəcəkləri sözlərin sayı bir qədər çox olur. Şagirdlər həmin sözləri hecalarla oxu-

yurlar. Bu zaman həm açıq, həm qapalı hecalardan, həm bir səsdən, həm iki, həm də üç səs-

dən ibarət hecalardan istifadə olunur. Məsələn, A-li-yə, İk-ram, sə - ma və s. Ad bildirən söz-

lərin daha sadə olması, qız və oğlan adlarının verilməsi şagirdlərin maraq dairəsinə uyğundur. 

Şagirdlərin oxuduqları materialı necə qavradıqlarını bilmək üçün müəllim sual verməlidir. 

Müəllim gümana əsasən şagirdlərin mətni oxumasına yol verməməlidir. 

Savad təliminin ikinci mərhələsində də şəkillər üzrə işə geniş yer verilməlidir. Şəkillər 

haqqında müəllim geniş məlumat verməlidir. Bu şəkillər dilin lüğət ehtiyatını və məntiqi də 

artırmağa xidmət edir. Müəllimin şəkillərin məzmunu barədə apardığı söhbətlər şagirdlərin ət-

raf aləm haqqında təsəvvürlərini genişləndirir, lüğətini zənginləşdirir, təfəkkürünün və nitqi-

nin vəhdətdə inkişafına güclü təsir göstərir, oxunun şüurluluğunu təmin edir. 

Bu mərhələdə əvvəl öyrənilmiş səslərin təkrarına geniş yer verilir. Şagirdlər təkcə ayrı-

ayrı sözləri yox, həm də qısa cümlələri yazmalı olurlar. Hər hansı yeni səslə tanış olduqları 

gün həmin səsin yazılı ifadəsi ilə - hərflə də tanış olur, onun kiçiyinin, növbəti gün isə böyü-

yünün düzgün yazılışını öyrənir və müxtəlif birləşmələrdə işlədilməsi üzrə məşq edirlər. 

Əlifba təliminin ikinci mərhələsi dövründə yazılı çalışmaların növləri də mürəkkəbləşir. 

Üzündən köçürmə və imladan başqa, şagirdlər sözlərdə buraxılmış hərflərin yerinə qoyulması, 

tək isimlərin cəm isimlərlə əvəz olunması və verilmiş hecalardan sözlərin yazılması kimi iş 

növlərini də yerinə yetirirlər . 

Şagirdlər hər hansı yeni səslə tanış olduqları gündə həmin səsi ifadə edən hərfə aid yazı 

da yazdırılır. Yazı dərsində də müəllim oxu dərsində olduğu kimi, səs təhlil – tərkib üsulunu 

tətbiq edib, yazılacaq sözlərin səs – hərf tərkibini onlara başa salır. Bu zaman dərs əsil savad 

təlimi dərsi olur. 

Əlifba təliminin üçüncü mərhələsində istər səslər və hərflər, istərsə də sözlər tələffüzünə 

və quruluşuna görə daha çətindir. Bu mərhələdə çətin tələffüz olunan sait və samitlər öyrə-

dilir. Çətin tələffüz olunan səslərin verilməsinə baxmayaraq , dərslikdə onların öyrədilməsi 

üçün əlverişli şərait yaradılmışdır. p, ç, k kimi kar samitlərin öz cingiltili qarşılığı ilə yanaşı 

öyrədilməsi savad təlimini xeyli asanlaşdırır. Tələffüzdə qarışdırılan b – p, g – k səslərinin söz 

daxilində tutuşdurulmasına müəllim ciddi fikir verməlidir.  

Əlifba təliminin üçüncü mərhələsində səslərlə tanışlıq zamanı ən böyük çətinlik k səsi-

nin iki funksiyasının izah olunmasıdır. Məsələn, kənd – kolxoz , kotan – kombayn, kürsü – 

kreslo və s. Bu mərhələdə şagirdlər qapalı hecalara daha çox rast gəlirlər. Bir çox hallarda on-

ların tanış olduqları sözlərdə hecaların hər ikisi qapalı olur. Məsələn, Rəhman, Nərmin, paltar, 

xəttat, məxmər vəs. Bu dövrdə şagirdlər üçhecalı (nə - ti – cə, mü – ka – fat, ba – la – ban), 

dördhecalı (təy – ya – rə - çi, te – le – vi – zor, tə - rə - kə - mə və s.) ,bəzən də beşhecalı(tran 

– si – lya – si – ya) sözlər oxumalı olurlar.  

Heca çətinliyi getdikcə mürəkkəbləşir. Bu mərhələdə şagirdlər dörd səsdən ibarət 

birhecalı sözlər (mülk, məhz , zəng, klub və s.) dörd səsdən artıq olan iki, üç hecadan ibarət 

olan sözlər( elektrik, pələng, kombayn və s.) oxuyurlar. Belə sözlər oxunarkən yanaşı gələn 

samitlərin düzgün tələffüz olunmasına diqqət yetirilməlidir. Hecaların birləşdirilməsi üzrə 

məşğələlər şagirdlərin daha maraqla yerinə yetirdiyi iş növlərindəndir. Məsələn: 
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fəv    ra    rə  

pil    fa    kən 

Xu    to    man 

Por    lə    ğal 

 

Yazılışı ilə tələffüzü arasında fərq olan sözlər daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Belə 

sözlərə çiçək, ləçək, sünbül, süd, külək, corab, çörək, öyüd, gənc, rəng, zəng, əsgər, söyüd , 

fişəng, tüfəng ,bəxtəvər və s. misal gösrərmək olar.  

Əlifba təliminin sonuncu mərhələsində eyniköklü sözlər üzərində də praktik işin aparıl-

ması zəruridir. Məsələn: kitab – kitabxana; məktəb – məktəbli; çay – çayçı – çaynik – çaydan; 

üzüm – üzümlük – üzümçü və s. 

Əlifba təlimi dövrünə aid Bakı Slavyan Universiteti Əlavə təhsil şöbəsinin Pedaqoji fa-

kültənin İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasının II kurs tələbəsi Qurbanova Simarənin hazırladığı 

gündəlik plan nümunəsinə nəzər yetirək: 

  Mövzu: “Ş” səsi və hərfi. 

 Standart: 2.2.1; 3.1.2; 4.1.2. 

 Məqsəd: Böyük “Ş” və kiçik “ş” hərfini fərqləndirmək, ona aid sözləri səsləndirmək 

və cümlədə işlətmək. Mətndə hərfə aid sözləri düzgün yazmaq və hecalara ayırmaq. 

 Dərsin tipi: induktiv 

 İş forması: Kiçik qruplarla  

 İş üsulu: BİBÖ, müzakirə, diskusiya 

 İnteqrasiya: Həyat bilgisi, təsviri incəsənət 

 Resurslar: vərəqlər, rəngli qələmlər, şagirdlərin diqqətini cəlb etmək üçün vəsaitlər 

 Dərsin gedişi 
Motivasiya və problemin qoyuluşu: Müəllim şagirdlərin diqqətini cəlb etmək üçün 

əlində olan vəsaitləri - şamı, xətkeşi, şəkillərdən – şiri, mişarı uşaqlara göstərərək xorla səs-

ləndirmələrini istəyir. Daha sonra “Ş” hərfinə aid nümunələr soruşur və “ş” hərfi və [ş ] səsi-

nin fərqini izah edir. Həmçinin “ş” hərfinin samit olduğunu bildirir. Daha sonra BİBÖ üsulu-

nu tətbiq etməyə başlayır: 
 

 Bilirəm  İstəyirəm biləm  Öyrəndim 

“Ş”hərfini və [ş] səsini 

tanıyıram 

“Ş” hərfinin iştirakı ilə düzələn 

hecalar 

“Ş”hərfinin sözdə işlənmə yeri 

“Ş” hərfi və [ş ] səsinin digər 

xüsusiyyətləri  

 

  

Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər 3 qrupa bölünür, hər birinə adlar verilir və qruplara iş 

vərəqləri paylanır.  

“Şirvan” qrupu:  1. “Ş” hərfi ilə başlanan bir necə söz yaz. 

     2. “Ş” hərfinə aid heca qur. 

 “Şəki” qrupu:  1. “Ş” hərfi sözün ortasında gələn bir neçə söz yaz. 

     2. “Ş” hərfinə aid heca qur. 

 “Şəmkir” qrupu:  1. “Ş” hərfi sözün sonunda gələn bir neçə söz yaz.  

     2. “Ş” hərfinə aid heca qur: 

Məlumatın mübadiləsi:Tədqiqat başa çatdıqdan sonra qrup liderləri lövhənin önünə 

gələrək işlərini təqdim edirlər. Məlumat mübadiləsi diskusiya şəklində aparılır. 

 Məlumatın müzakirəsi: Müzakirə prosesində suallar verilir: 

 - Ş səsi necə tələffüz olunur? 

- Ş səsini uzatmaq olurmu? 
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- Ş səsi sözün haralarında işlənir? 

- Sözlər necə əmələ gəlir? 

- Ş nə zaman hərf, nə zaman səs olur? 

Nəticənin çıxarılması:  

 Bilirəm   İstəyirəm biləm  Öyrəndim 

  Söz əmələ gətirir Saitlə birlə-

şərək heca əmələ gətirir. Sö-

zün əvvəlində, ortasında, axı-

rında işlənir.  

 

Ümumiləşdirmə: ş samitdir, səsi uzatmaq olur, sözün hər yerində - əvvəlində, ortasın-

da, axırında işlənir, saitlə birləşərək heca əmələ gətirir. 

Yaradıcı tətbiqetmə: 1.Rəngli kağızdan, qayçıdan istifadə etməklə müxtəlif forma və 

rənglərdə ş hərfi kəsin.  

2. Tərkibində ş səsinin olduğu 3 söz yazın. 

Qiymətləndirmə: 

 qrup 

meyar  

 

“Şirvan” 

 

“Şəki” 

 

“Şəmkir” 

Təqdimat IV III IV 

Əməkdaşlıq III II IV 

Nizam-intizam IV III II 

Vaxta qənaət IV III IV 

 

Ev tapşırığı: Tərkibində ş səsi olan dərs ləvazimatlarının şəklini çəkin. 
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Ф.А.Асадова 

Особенности в период изучения алфавита 

Резюме 

 

В изучении родного языка обучение грамоте является важным этапом. В этот период уче-

ник должен освоить все особенности языка: выразительное чтение, обучение техники писания, 

также обучение сознательного чтения. В дальнейшем освоение нового и более трудного мате-

риала, естественно, зависит от начального периода изучения языка. Развитие речи и интеллек-

та, освоение орфографических правил в период обучения грамоте сыграет важную роль не 
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только в изучении родного языка, но других предметов. В начале изучения родного языка обу-

чают алфавиту, ученики знакомятся с буквами и звуками, строят слова из порезанных букв, на-

чинают читать и писать буквы. Правильное чтение и деление слов на слоги является важным 

навыком при обучении грамоте. 

 

F.A.Asadova 

Features of lessons during the learning of alphabet 

Summary 

 

Literacy training is an important step in native language education. The student must master all 

the basics needed to learn his or her native language during this period. In addition to teaching 

children basic reading and writing techniques during this period, tasks to lay the foundations for 

correct, expressive and conscious reading habits are also fulfilled. The ability of students to master 

new and relatively complex materials in the future will depend on whether or not these issues are 

properly addressed. The development of speech and thinking, and the spelling skills acquired during 

the literacy training, create conditions for students to master not only their native language but also 

other subjects. During alphabetical training, students become familiar with sounds and letters, learn 

how to compose words from sounds, write letters and words, and read alphabet. Being able to read and 

separate words from syllables correctly is an important skill for writing. 
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ALMAN VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ  

DİDAKTİK OYUNLARIN LİNQVİSTİK ƏSASI KİMİ 

 
Açar sözlər: didaktik oyunlar, linqvistik əsaslar, alman və Azərbaycan dillərinin müqayisəsi 

Ключевые слова: дидактические игры, лингвистическая основа, сравнение немецкого и азербай-

джанского языков 

Key words: didactic games, linguistic bases, comparison of German and Azerbaijani languages 

 

Pedaqoji prosesin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə yeni yolların axtarışı zama-

nı tədqiqatçılar tədris vasitələrinə xüsusi diqqət yetirirlər ki, bu da tədris işinin daha səmərəli 

təşkilinə zəmin yaradır. Şagirdlərin sinifdəki fəaliyyəti bir çox amillərdən asılıdır. Onlardan 

birini Azərbaycan məktəbində alman dilinin tədrisinin ilkin mərhələsində didaktik oyunlardan 

istifadə təşkil edir.  

Umumiyyətlə, oyun elementlərindən dərslərdə istifadə edilməsi mühüm rol oynayır. 

Amma bu, o demək deyildir ki, bütün dərs oyuna çevrilməlidir. Fərqli oyunlardan istifadə ilk 

növbədə ona görə lazımdır ki, onlar şagirdlərə keçilmiş materialları daha asan öyrənmək, tə-

ləb olunan nitq bacarıq və vərdişlərini inkişaf etdirməkdə köməklik göstərməklə yanaşı, uşaq-

larda fiziki və zehni yorğunluğun, gərginliyin azalmasına səbəb olur. 

Bu baxımdan didaktik oyunlardan istifadə məsələsi mühüm sosial-pedaqoji əhəmiyyət 

kəsb edir. Didaktik oyun başlanğıc mərhələdə, yəni VI-VII sinif səviyyəsində tədrisin, alman 

dilinə dair elementar biliklərin verilməsinin, müəyyən nitq bacarıq və vərdişlərinin inkişaf et-

dirilməsinin vacib üsulu və forması kimi, bir tərəfdən, məktəblilərdə diqqət, müşahidə, yad-

daş, düşüncə inkişafı, müstəqilliyin, təşəbbüsün formalaşmasına kömək edir, digər tərəfdən 

isə didaktik vəzifələri həll edir: yeni materialların öyrənilməsi, keçilən dərsin təkrarlanması və 

möhkəmləndirilməsi, praktikada biliklərdən istifadə (1, s.11). 

Məktəbdən əvvəl oyun uşaqların həyatında əsas yeri tutmuşdur. Məktəbdə o, tədricən 

tədris fəaliyyəti ilə birləşir. Hələ K.D. Uşinski təlim prosesinin daha məhsuldar olmasını tə-

min etmək üçün şagirdlərin ciddi təhsil əməyinə əyləncəli, məqamları, oyun elementlərini da-

xil etməyi tövsiyə etmişdir (3, s.89). 

Tədris prosesində oyunlara böyük əhəmiyyət verən E.İ. Tixeyeva qeyd edir ki, uşaq 

oyunda mühüm təcrübəyə malik olur: “Öz oyun təcrübəsindən, uşaq sözlə əlaqəli təsəvvürləri 

əxz edir. Oyun və əmək dil sahəsində uşaqların müstəqil fəaliyyətinin təzahürü üçün ən güclü 

stimuldur: onlar ilk növbədə uşaqların nitqinin inkişafı üçün istifadə olunmalıdır” (3, s.118). 

Müşahidələr göstərir ki, oynayan uşaq həmişə, hətta tək oynayarkən danışır. Müəllim 

oyunun bu imkanlarını nəzərə almalı və onu düzgün istiqamətə yönəltməlidir. 

Alman dili dərslərində didaktik oyunların keçirilməsi şifahi nitq vərdişlərinin forma-

laşmasına kömək edir və təlim ünsiyyətinin istiqamətini təmin edir. Oyun zamanı şagirdlər 

özləri də hiss etmədən doğma olmayan dilin söz və ifadələrini, quruluşunu mənimsəyirlər. 

Biz, bir çox tədqiqatçı kimi, hesab edirik ki, tədris işlərində oyunlardan sistemli istifadə 

xarici dil nitqinə şagirdlərin tədrisi prosesində tərcümə üsulunun tədricən azaldılmasına imkan 

verəcək. 

Azərbaycan məktəbində alman dilinin öyrənilməsi onunla fərqlənir ki, alman nitqi mək-

təb təhsilinin başlanğıcından müəyyən dərəcədə şagirdlər üçün ünsiyyət vasitəsi kimi çıxış 

edə bilər. 

mailto:nbabayeva1988@mail.ru
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Azərbaycan məktəbinin müasir şəraitində biz iki dili eyni vaxtda mənimsəyən əsl ikidil-

liklə nadir hallarda rastlaşırıq. Bu halda, ikidilli insanda bir-biri ilə həqiqətən əlaqəsi olmayan 

iki fərqli assosiasiya sistemi yaranır. Əksər hallarda müəllim alman dilini xarici dil kimi öyrə-

nərkən yaranan “gecikmiş bilinqvist”lə əlaqəsi olur. Bu şərtlərdə iki assosiasiya sistemi bir-bi-

ri ilə əlaqə saxlayır. İkinci öyrənilən dil birinci dilin təməli üzərində qurulur və onunla inkişaf 

edir. 

Didaktik oyunlar təşkil edilərkən aşağıdakı linqvodidaktik müddəalar nəzərə alınmalıdır: 

a) dilin sistemli şəkildə təqdimatı; 

b) fonetika, leksika, morfologiya və dil sintaktik zəmində üstünlüyünə oriyentasiya.  

Məlumdur ki, dil bütün hissələri bir-biri ilə əlaqəsi olan və bir-biri ilə şərtlənən bir sis-

temdir. Bununla bağlı prof. A.A.Reformatski yazır: “Dil strukturunun hər bir dairəsində və ya 

səviyyəsində (fonetik, leksik, qrammatik) öz sistemi var. Dil strukturunun ayrı-ayrı səviy-

yələri və sistemləri bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olaraq həmin dilin ümumi bir sistemini təşkil 

edir” (2, s.104). 

Beləliklə, təlimin başlanğıcından etibarən alman dili bir sistem olaraq öyrənilməlidir. 

Oyun vəziyyətində şagirdlərin alman nitqinin inkişafı bir dil sistemini təşkil edən 

fonetik, leksik və qrammatik vasitələrin mənimsənilməsi sayəsində həyata keçir. 

Dil və nitq konsepsiyaları arasındakı fərqə görə, hər bir oyunda dil materialı didaktik 

tapşırıq və oyunun oynanıldığı şəraitə uyğun konkretləşməlidir, yəni hər oyun bu oyunun çər-

çivəsində elementar təlim üçün zəruri və kifayət qədər öz “mikro-dil”inə malik olmalıdır. 

Azərbaycan məktəbi şagirdlərinin alman dilində kurikulum materialının öyrənilməsində 

qarşılaşdığı çətinliklər tədqiq olunan metodun linqvistik məzmununu müəyyənləşdirir. Xarici 

dilin tədrisində ana dilinə istinad mühüm rol oynayır. Tədris zamanı iki dilin müqayisəli 

təhlili məqamını nəzərə almaq lazımdır. 

Azərbaycan və alman dilləri müxtəlifsistemli dillər kateqoriyasına aid olduğundan, al-

man dilinin mənimsənilməsinin ilkin mərhələlərində düzgün nitq vərdişlərinin aşılanması xü-

susilə vacibdir. 

Doğma olmayan nitqin formalaşmasının ilkin dövründə ana dili qətiliklə onun əsası ki-

mi çıxış edir. Burada ana dilin doğma olmayan dilə təsiri qaçılmazdır. Şübhəsiz ki, bu mərhə-

lədə ana və doğma olmayan dillərdə eyniköklü və təkmənalı sözlərdən istifadə edilməsi mü-

hüm rol oynayır.  

L.V. Şşerba tərəfindən təklif edilən “ana dilindən şüurlu uzaqlaşdırmaq yolu” ilk növbə-

də doğma olmayan nitqin tədrisinin ilkin mərhələsinə aiddir (4). Bir çox tədqiqatçı tərəfindən 

Azərbaycan və alman dillərində olan oxşarlıqları və fərqləri müəyyənləşdirmək üçün aparılan 

təhlillər alman şifahi dilinin öyrənilməsinin ilkin mərhələsində “ana dilindən şüurlu 

uzaqlaşdırmaq” tələbinin yerinə yetirilməsinə imkan yaradır. 

Məlum olduğu kimi, hər iki dilin səs tərkibində xeyli oxşar cəhətlər var. Məsələn, abend 

(axşam), Mutter (ana), Tür (qapı), denken (fikirləşmək) alman sözlərini hər bir azərbaycanlı 

şagird xüsusi çətinlik çəkmədən oxuya və tələffüz edə bilər. Eyni zamanda Azərbaycan və 

alman dillərində sait səslərdə oxşarlıqlarla yanaşı, xeyli fərqlər də mövcuddur. Belə ki, ilk 

baxışdan Azərbaycan dilininin sait səsləri (a,o,o,ö,u,ü,e,ə) alman dilindəki sait səslərlə (a, ä, o, 

ö, u, ü, i, e,) sayca və onların tələffüzü baxımından, demək olar ki, eynidir. Lakin Azərbaycan 

dilində ə, alman dilində isə ä saitləri həm yazılışına, həm də tələffüzünə görə fərqlənirlər. Di-

gər bir misal, alman dilində saitlər uzun və qısa tələffüz edilir. Saitlərin uzun tələffüz edildiyi 

hallar aşağıdakılardır: 1) iki eyni sait qoşa gəldikdə: Staat – dövlət, See – dəniz, göl, Moor – 

müalicəvi palcıq və s. 2) saitdən sonra h hərfi gəldikdə: nehmen – götürmək sehen – görmək, 

baxmaq ahnen – əvvəlcədən hiss etmək, şübhələnmək ohnehin – bunsuz da, onsuz da və s.     

3) i saitindən sonra e hərfi gəldikdə i səsi uzun tələffüz edilir: dienen – xidmət emək, sie – o 

(qadın), onlar, Biene – arı və s. Qalan digər hallarda sait səslər qısa və ya yarımqısa tələffüz 

edilir. Alman dilinin fonetik sistemi üçün xarakterik olan başqa misala müraciət ədək. Z hərfi 
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hər zaman ts kimi oxunur. Məsələn, Zimmer – otag, Zucker – qənd, şəkər, tanzen – rəqs 

etmək və s. Ä hərfi isə hər zaman təxminən Azərbaycan dilində olan e kimi oxunur. Lakin 

bəzən qısa, bəzən isə bir qədər uzun tələffüz olunur. Məsələn: Ärger – acıq (burada qısa), 

Universität – universitet (burada uzun tələffüz edilir) və s. Ä hərfinin yazılışında a hərfinin 

üstündəki iki nöqtə Azərbaycan dilində də vardır (müqayisə et: ö, ü). Amma Azərbaycan 

dilçilik ədəbiyyatında indiyə qədər bu iki nöqtəyə ad verilməmişdir. Alman dilində isə bu iki 

nöqtə Umlaut adlanır və “səsin dəyişilməsi” mənasını daşıyır. Azərbaycan dilində umlautdan 

2 dəfə: ö və ü səslərində alman dilində isə 3 dəfə istifadə edilir: ä, ö və ü səslərində Məsələn: 

können – bilmək, bacarmaq, üben – çalışmaq, ändern – dəyişmək, çevirmək, və s. (5).  

Didaktik oyunların təşkili zamanı müəllim bu hadisələri nəzərə almalı və tədrisin 

əvvəlində ana dilinin səs tərkibində mövcud olmayan səslərin tələffüzünə diqqət yetirməlidir 

Hər iki dilin morfologiyasının müqayisəsi də onların affiks sistemlərində olan fərqlərin 

nəzərə alınması zərurətini ortaya qoyur. Həm Azərbaycan, həm də alman dillərində suffiks-

lərin köməyi ilə yeni sözlərin formalaşması xarakterikdir. Bununla yanaşı, Azərbaycan dilində 

sözlərin postfiksal üsulu ilə yaranması geniş yayılsa da, alman dilində söz yaradıcılığının həm 

prefiksal, həm də suffiksal üsulları mövcuddur. 

Azərbaycan dilində cins kateqoriyasının olmaması da alman dilinin tədrisi zamanı şa-

gird üçün çətinlik yaradır. Cinsdəki uyğunluqla bağlı səhvlər davamlıdır, buna görə də onların 

qarşısının alınması üzrə əlavə metodik vasitələr tələb olunur. 

Bizim tərəfimizdən müəyyənləşdirilmiş çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün müəllimlər 

təlim prosesinə, müxtəlif üsul və vasitələrdən istifadə etməyə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. 

Oyunların əhəmiyyəti, müasir şəraitdə kurikulum modelli təlimin didaktik metodlarından biri 

kimi, oyunun təbiətindən və mahiyyətindən uşaqların həyatında xüsusi bir hadisə kimi doğur. 

Oyunu müasir mövqelərdən nəzərdən keçirərkən, onu insanın əməkdaşlıq qabiliyyəti 

haqqında məlumatları özündə birləşdirən davranışın sosial formalarının modelləşdirmə və 

gücləndirməsində mahiyyətini görməmək mümkün deyil. 

Hər hansı bir fəaliyyət nə qədər çətin olsa da onun oyunun motivi olması şərti çox va-

cibdir. 

Çətinliklər bir çox oyunda aradan qaldırılır, lakin bu, çətinliklərin (bu halda, xüsusilə dil 

ilə bağlı olanlar) aradan qaldırılması naminə edilməməlidir. Oyunun məqsədləri şagirdlərə 

tam açıqlanmamalıdır. 

Oyunun vəziyyəti hər bir iştirakçının müəyyən ünsiyyət bacarıqlarına sahib olmasını tə-

ləb edir. Əgər şagird oyun zamanı fikrini şifahi halda ifadə edə bilmirsə və oyunçu yoldaş-

larının şifahi göstərişlərini başa düşmürsə, yaşıdları ona kömək etməlidir. Dil ilə “özünü ifadə 

etmək” zərurəti nitqin inkişafını stimullaşdırır. Nitqin inkişafı, bildiyimiz kimi, intellektlə bə-

rabər təzahür edir və biri digərini əvvəlcədən şərtləndirir. 

Didaktik oyunların təşkili və keçirilməsinin linqvistik əsasları barədə yazılanları yekun-

laşdıraraq aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar: 

- oyun vəziyyətində VI-VII sinif şagirdlərinin alman dilində nitqinin inkişaf etdirilməsi 

fonetik, leksik və qrammatik vahidlərin mənimsənilməsi əsasında həyata keçirilir ki, bunların 

da hamısı ümumi dil sistemini təşkil edir; 

- alman və Azərbaycan dilləri faktlarının müqayisəsi Azərbaycan məktəblərinin şagird-

ləri üçün alman dilinin tədrisinin müəyyən məqsəd və vəzifələrinə nail olmağa kömək edir; 

- istifadə olunan metodik vasitələr və üsullar arasında xarici dilin tədrisinin ilkin mərhə-

ləsində dil çətinliklərini aradan qaldırmaq üçün alman dili dərslərində keçirilən didaktik oyun-

lar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
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Mövzunun aktuallığı. Təhsilin keyfiyyətinin idarə olunmasının effektliliyinin təmin edil-

məsi problemi öz təbiəti etibarilə həmişəyaşardır. Sözügedən problemin həmişəyaşarlılığını 

“təhsilin keyfiyyəti” anlayışını xarakterizə edən faktorların dəyişməsi, onun cəmiyyətin inki-

şafını təmin edən göstərici funksiyasını daşıması ilə şərtlənir. Elə bu səbəbdən də təhsilin key-

fiyyətinin idarə olunmasının müxtəlif rakurslardan araşdırılması aktuallığını istənilən zaman kə-

siyində itirmir. Bizim çoxillik pedaqoji təcrübəmizə dayanan qənaətimiz belədir. Hazırda təh-

sildə keyfiyyətin yüksəldilməsinə və onun səmərəli idarə olunma modellərinin elmi əsaslarının 

işlənilməsinə münasibət tamamilə dəyişmiş və daha konstruktiv xarakter almışdır. Bunu Azər-

baycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin müvafiq çağrışlarından da görmək çətin deyildir. 

Məqalənin hazırlanmasında məqsəd təhsilin keyfiyyətinin idarə olunmasının bəzi məsə-

lələrini analitik və evristik məntiqə dayanaraq araşdırmaq, bu istiqamətdə mövcud nəzəri 

müddəaların dürüstləşməsinə, praktik pedaqoqların təcrübələrinin inkişafına yardımçı olmaq-

dan ibarətdir. 

Mövzunun interpretasiyası. Elmi mənbələrdə göstərilir ki, təhsildə keyfiyyətə öyrənən-

lərə verilən bilik, bacarıq və dəyərlərin müvafiq dövlət standartlarına və cəmiyyətin tələbatına 

hansı səviyyədə uyğunluğunu müəyyənləşdirən və inkişafa xidmət edən başlıca kateqoriya ki-

mi baxmaq lazımdır. (4, s.212-213). Ümumiyyətlə, təhsil sahəsində keyfiyyət təhsil sistemi-

nin durumu kimi dərk oluna bilər, onu fəlsəfi kateqoriya, ümumi xarakteristika kimi interpre-

tasiya etmək olar. 

Təhsilin keyfiyyətini müəyyən etmək məqsədi ilə elmi-pedaqoji ədəbiyyatda şərhi ve-

rilən yanaşmaların təhlili aşağıdakı nəticələri söyləməyə əsas yaradır: 

-Təhsilin keyfiyyətini idarə olunan prosesə çevirmək üçün o anlayışın məna tutumunu 

qabaqcadan müəyyən etmək vacib məsələdir; 

-“Sistem-struktur” yanaşma əldə rəhbər tutularaq təhsilin keyfiyyətində bütün təhsil sis-

temi üçün eyni olan ümumi və xüsusi elementlərin (bu prosesi xarakterizə edən və müvafiq 

xassəyə malik ) cəmləşdiyini nəzərə alınmaq vacibdir; 

-Nəzərə alınmalıdır ki, təhsilin keyfiyyəti mürəkkəb struktura malik olduğundan, onun 

idarə olunma üsulları barədə yekdil fikir formalaşmadığından, istənilən təhsil sistemi və təhsil 

müəssisəsi üçün onun ümumi və dəqiq izahını vermək mümkün deyildir. 

Təhsilin keyfiyyətinin idarə olunmasına təsir edən amillər sırasına 1) təhsil fəaliyyətinin 

nəticələrindən istifadə edən istehlakçılarla; 2) təhsildə keyfiyyətin qiymətləndirilməsi üsulları 

ilə; 3) təhsil müəssisəsində gedən proseslərlə; 4) təhsil fəaliyyətinin nəticələri ilə; 5) təhsil 
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fəaliyyətinin subyektləri ilə; 6) təhsil sistemində baş verən hadisələrlə bağlı olanların daxil 

edilməsi fikrinə şərikik. Sadalanan bu amillərin diqqət mərkəzinə çəkilməsi “təhsilin keyfiy-

yəti” anlayışı haqqında daha dürüst düşünməyə və təhsilin keyfiyyət təminatını səmərəli 

idarəetməyə əsas yaradır. 

Təhsil sistemindən istifadə edən istehlakçıların tələbləri təhsil sisteminin fəaliyyəti ilə 

bağlı olan təhsilin keyfiyyətinin əsas məzmununu müəyyən edir. Əslində bu tələblərə sözü-

gedən fəaliyyətin bütün parametrləri tabe olur. Təhsil sisteminin istehlakçılarının tələbləri bir 

müstəvidə kəsişir. Bu da təbiidir və təhsilin mahiyyəti ilə bağlıdır. Təhsilin tərifindən görünür 

ki, bu proses dövlət, cəmiyyət və şəxsin tələbatı əsasında mövcud olur. Həmin tərifin variant-

ları çoxdur, burada fikir müxtəlifliyi vardır. Subyektiv anlamımıza görə təhsilin daha məqbul 

formulada tərifi belədir: ”Təhsil dövlətin, cəmiyyətin, şəxsin təlabatına uyğun sistemləş-

dirilmiş bilik, bacarıq, vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi və onun nəticəsidir”. Təriflə bağlı 

əlavə şərhə lüzum görmürük. Söz yox ki, burada qüvvədə olan norma və standartlarda, artıq 

ictimai və dövlət statusu almış çoxlu sayda tələblər ümumiləşdirilməlidir və belə də edilir. 

Formalaşdırılmış məqsədlər və ixtisaslaşmalar özündə istehlakçıların təhsil müəssisəsinin qar-

şısında qoyduğu tələbləri əks etdirmiş olur. Əslində fəaliyyətə rəhbərlik kimi qəbul olunmuş 

sənəd olan proqramlarda vurğuladıqlarımızı görmək çətin deyildir. Proqramlarda özünə yer 

alan “bilməlidir”, “bacarmalıdır”, “yiyələnməlidir” başlıqları altında maraqlı tərəflərin tələb-

ləri vahid hala gəlmiş şəkildə öz əksini tapır. 

Nəzərə almaq vacibdir ki, təhsil fəaliyyətinin nəticələri istehlakçının tələblərinə mütləq 

uyğun gəlməlidir. Bu fikir qeyri-müyyəndir. Elə bu səbəbə görə də sual yaranır: ”Bu hansı nə-

ticədir ki, təhsil fəaliyyətinin əsas göstəricisi kimi qəbul olunur?” Biz o mövqeyə tərəfdarıq 

ki, təhsilin nəticələri üstün olaraq öyrənənə aid olan xarakteristikalarda verilir. Burada təhsilin 

nəticəsi olaraq təhsilini başa vurmuş öyrənənlərdə a) bilik, bacarıq vərdişləri və səriştəlilik sə-

viyyəsini; b)mədənilik səviyyəsini; c)mənəvi inkişafı, dəyərlilik göstəricilərini; ç) intellektual, 

mənəvi və fiziki inkişafının imkanlarını; e) şəxsiyyətin yüksək özünüdərkini, tədris prosesinə 

təsir edən mənfi təsirlərin aradan qaldırılmasına dair konsepsiyalara yanaşmaları özündə bir-

ləşdirən parametrləri əsas kimi qəbul etmək daha məqbul sayıla bilər. 

Bizim subyektiv düşüncəmizə görə, təhsilin keyfiyyət təminatının əsas imkandaşıyı-

cıları sırasında təhsil fəaliyyətinin subyektlərinin məxsusi yeri vardır və ”təhsil fəaliyyətinin 

subyektləri ilə bağlı keyfiyyət xarakteristikaları bütövlükdə təhsilin müasirləşdirilməsində 

əhəmiyyətli rol oynayır. Müasir dövrdə təhsil fəaliyyətinin subyektlərinə a) müəllimlər (bü-

tövlükdə təhsil işçiləri); b) öyrənənlər; c) idarəetmə problemləri ilə məşğul olan mütəxəssis-

lər, texniki işçilərin daxil edilməsi məqsədəmüvafiqdir” (4, s.217). 

Təhsilin keyfiyyətinin idarə olunma sisteminin strukturu idarə edən və idarə olunan alt-

sistemlərin vahidin tərəfləri kimi birləşməsindən, qarşılıqlı əlaqəsindən ibarətdir. Elmi mən-

bələrdə vurğulanır ki, bu sistemin arzuolunan səviyyədə mövcudluğu üçün aşağıdakı prinsip-

lər gözlənilməlidir: 

Pedaqoji prosesin tamlığı-pedaqoji prosesdə təlim məqsədləri kompleks (inkişafetdirici, 

öyrədici, tərbiyəedici) həyata keçirilir, real nəticələrlə yekunlaşan müəllim və şagird fəaliy-

yətini əhatə edir; Təlimdə bərabər imkanların yaradılması-bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti 

yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir; Şagird-

yönümlülük-şagird pedaqoji prosesin mərkəzində dayanır, bütün tədris və təlim işi şagirdlərin 

maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanları-

nın inkişafına yönəldilir; İnkişafyönümlülük-şagirdlərin idrak fəallığı tənzimlənir, nailiyyətləri 

təhlil edilir. Bilik, bacarıq və vərdişlərinin inkişaf səviyyəsi tənzimlənir; Fəaliyyətin stimul-

laşdırılması-pedaqoji prosesin səmərəli və effektiv qurulması, şagirdlərin təlimə marağının ar-

tırılması üçün onların fəaliyyətindəki bütün irəliləyişlər qeyd olunur və dəyərləndirilir, nəticə 

etibarilə şagirdlərin daha uğurla təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsi təmin olunur; Dəstək-

ləyici mühitin yaradılması-pedaqoji prosesin münasib maddi-texniki baza əsasında və sağlam 
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mənəvi-psixoloji mühitdə təşkil edilməsi keyfiyyətin və səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün 

əlverişli və təhlükəsiz təlim şəraiti yaradır (2, s.283). 

Bu prinsiplər idarə edən və idarə olunan altsistemlər arasında əks əlaqənin düzgün qu-

rulmasına əsas yaradır, tamlıq, münasiblik, adekvatlıq, obyektivlik, əlverişlilik, fasiləsizlik, 

strukturlaşmalılıq kimi tələblər ödənilmiş olur. Təbiidir ki, idarə edən və idarə olunan altsis-

temlərin təhsilin idarə olunması ilə məşğul olan yuxarı təşkilatların və ətraf mühitin təsiri ilə 

dəyişə bilir. “İdarəedən altsistemin strukturu təhsilin keyfiyyətinin mənasını müəyyənləşdirən 

müxtəlif amillərin kombinasiyasından asılı olub təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 

üsullarını, təhsil sistemində baş verən prosesləri, təhsil fəaliyyətinin subyektlərini, nəticələrini 

və həyata keçirildiyi şəraiti özündə birləşdirir” (2, s.219). 

Müxtəlif təhsil müəssisələrində keyfiyyətin idarə olunması onun strukturu, məqsədin 

qoyuluşu və digər amillərlə bir-birindən fərqləndiyindən, təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması 

tədris prosesinin qanun və qanunauyğunluqlarına müvafiq təşkil olunmalı, məqsəd öyrənən-

lərə istiqamətlənməli, onların inkişafına və kamil insan kimi formalaşmasına xidmət etməli-

dir. Təhsildə keyfiyyətin idarə olunma modelləri, innovasiya proseslərinin və onların idarə-

edilməsinin səmərəli metodlarının təhsil sisteminə gətirilməsi, nəticədə yeniliyin mənimsənil-

məsinə və tətbiq olunmasına şərait yaratmalıdır. 

Müxtəlif təhsil müəssisələrində keyfiyyətin idarə olunmasının səmərəlilik səviyyəsi 

oyrənənin daxil olduğu prosesdə obyekt və ya subyekt funksiyasını daşıması ilə şərtlənir. 

Yeni pedaqoji təfəkkür bu mülahizəni söyləməyə əsas yaradır. 

Vurğulamaq yerinə düşər ki, yeni pedaqoji təfəkkürün inkişafında mahiyyətcə yeni mər-

hələ əmələ gəlmişdir, müasir təhsil konsepsiyası dünya psixologiyası və pedaqogikasının 

uğurları ilə daha da zəngiləşmiş və bu proses davam etməkdədir. Yeni pedaqoji təfəkkür inki-

şaf edərək zamanın təhsil konsepsiyasına çevrilmişdir (1, s.18). 

Hazırda öyrənənlərin idrak fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi yeni məna yükü daşımaq-

dadır. Öyrənənlərdə nəzəri təfəkkürün inkişafı önəmli məsələ kimi meydana çıxır və şəxsiyyət 

baxımından dəyərləndirilir. 

Müasir təhsil konsepsiyasında öyrənən pedaqoji ünsiyyətin bənzərsiz xüsusiyyətləri ilə 

mənalandırılır. Öyrənənin daxil olduğu sistemin subyekti olması yeni pedaqoji təfəkkürün 

əsas müddəalarından biridir. Təlim prosesində öyrənənin bu prosesin idarə edilməsinin sub-

yekti səviyyəsinə yüksəlməsi o zaman mümkün olur ki, yuxarıda barəsində bəhs etdiyimiz 

prinsiplər özünə yer almış olsun. Bu prinsiplərə köklənən prosesdə öyrənən “istehlakçı” yox, 

məchulu aşkarlayan tədqiqatçıya çevrilmiş olur. Məhz bu prosesdə öyrənənlər özlərinin əqli 

fəallıqlarını tənzim etməyi öyrənirlər, daha doğrusu öyrənmək imkanı qazanmış olurlar. 

Öyrənən sözügedən xarakterdə cərəyan edən prosesin subyekti kimi təlim probleminin qoyu-

luşunu və onun mümkün həll yolunun müəyyən edilməsini həyata keçrir(təbiidir ki, müəlli-

min fasilitatorluğu ilə). Qarşışısına qoyduğu( və ya qarşısına qoyulmuş) tapşırığın həlli üçün 

hansı koqnitiv prosesin zəruri olmasını bilməyə yönəlir. Onun zəruri olan idrak qaydaları və 

üsullarından aktiv istifadə etməsinə tələbat yaranır. Öyrənən bu prosesi (tədqiqat prosesini) 

aparan subyekt olduğundan özünün təfəkkür imkanlarına inamı günbəgün artır. Belə proses-

lərin subyekti olan şəxs tapşırıqları daha səmərəli yollarla icra etməyə cəhd edir, variativ dü-

şünə bilir. Digər sistemdə(ənənəvi yanaşma)-idarəetmənin yeganə subyekti müəllim (şagird 

prosesin obyekti vəziyyətinə məhkum olunduqda) olduqda “o, bilikləri “birtərəfli hərəkət” 

qaydasında açıqlayır, şagirdlərə ”kitab” biliklərini (tədris mətnləri nəzərdə tutulur) açıqlama-

ğa çalışır, onlara “oxumağı öyrətmir”, biliyə tələbat formalaşdırmır, intiutiv təfəkkür halları-

nın qarşısını alır, divergent təfəkkürü rəğbətləndirmir, şagirdlərin daxili təcrübəsinə əhəmiy-

yət vermir: onların fantaziyasından istifadə etmir, öz hisslərini ifadə etməyə yönəltmir           

və s.”(Amerika psixoloqu D.Hazard). 

Keyfiyyət təminatının bərqərar olmasının mühüm şərti kimi qəbul etdiyimiz təhsilalanın 

tədqiqatçi (təlim probleminin tədqiqatçısı) səviyyəsinə yüksəldilməsi prosesinin təşkili o qə-
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dər də asan məsələ deyildir. Şübhə yoxdur ki, bu proses yeni pedaqoji təfəkkürün paradiq-

malarına uyğun qurulmalıdır. Burada söhbət əsas təşkilat forması olan dərsin hansı strukturda 

qurulmalı olduğundan gedir. 

Elmi mənbələrdə vurğulanır ki, ”müasir dərs” anlamında ”müasir” sözünün özünəməx-

sus evristik mənası var. “Müasir dərs” ”bu günkü dərs” demək deyildir. Zamanın uğurlarına 

söykənən dərsə müasir dərs deyilir. Bu anlamda, adətən, bir-birilə üzvü surətdə bağlı olan iki 

cəhəti ayırd edirlər. Çox vaxt müasir dərs dedikdə, onu təkcə dərsin elmi-nəzəri səviyyəsini 

yüksəltmək, müasirləşdirmək kimi başa düşürlər. Dərs özünün elmi-nəzəri səviyyəsinə görə 

zəmanənin uğurlarını əks etdirməlidir. Bu şəksizdir. Lakin müasir dərs anlamını təkcə bu kök-

də izah etmək birtərəfli olardı.... Dərs təkcə özünün elmi-nəzəri səviyyəsinə görə deyil, həm 

də pedaqoji konsepsiyasına – yeni pedaqoji təfəkkür ölçüləri ilə qurulmasına görə müasir olur. 

Müasir bilikləri müasir üsullarla müasir dərsi ümumi şəkildə belə səciyyələndirmək olar (1, 

s.17). Bu mülahizələri inkar etmədən bildiririk ki, keyfiyyət təminatının bərqərar olmasının 

mühüm şərti kimi qəbul etdiyimiz təhsilalanın tədqiqatçi (təlim probleminin tədqiqatçısı) sə-

viyyəsinə yüksəldilməsi prosesini ehtiva edən təlimin təşkili forması müasir dərsdir. Bu for-

maya nəzərən təlim materialı ilə həmin materialın öyrənənin idrakında hərəki forması (bu for-

ma metoddur) birlikdə məzmundur. Odur ki, həmin forma öz strukturunda öyrənənin tədqiqat-

çılıq fəaliyyətinin və müəllimin bu fəaliyyəti yönəltməsinin mərhələlərini saxlamalıdır, əks et-

dirməlidir. Barəsində bəhs olunan dərsin (fəal təhsilalma-təlim formasının) mərhələləri belə-

dir:1) Motivasiya, problemin qoyulması; 2)Tədqiqatın aparılması; 3) İnformasiya mübadiləsi; 

4) İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili; 5) Nəticə və ümumiləşdirmə; 6) Yaradıcı tətbiqetmə; 

7) Ev tapşırıqları; 8) Qiymətləndirmə; 9) Refleksiya (3, s.646-650). 

Nəticə. Təhsildə keyfiyyətin idarə olunmasının məxsusi prinsipləri vardır.”Təhsilin key-

fiyyəti” anlayışını xarakterizə edən faktorların müəyyən olunması onun idarə olunmasının va-

cib şərtlərindəndir. “Təhsildə keyfiyyətin idarə olunması” anlayışının həm düzgün interpreta-

siyası, həm də bu prosesin həyata keçirilməsi (təşkili və nizamlanması) baxımından “sistem-

struktur” yanaşma faydalıdır. Keyfiyyətin idarə olunmasının səmərəlilik səviyyəsi oyrənənin 

daxil olduğu prosesdə obyekt və ya subyekt funksiyasını daşıması ilə şərtlənir. Keyfiyyət tə-

minatının bərqərar olmasının mühüm şərti təhsilalanın tədqiqatçı (təlim probleminin tədqi-

qatçısı) səviyyəsinə yüksəldilməsidir. Müasir dərs vasitəsi ilə bu vəzifəni reallaşdırmaq müm-

kün olur. 

Elmi yeniliyi. 1) Analitik və evristik məntiqə əsaslanaraq keyfiyyətin idarə olunmasının 

səmərəlilik səviyyəsinin oyrənənin daxil olduğu prosesdə obyekt və ya subyekt funksiyasını 

daşıması ilə şərtləndiyi və 2) Təhsildə keyfiyyət təminatının bərqərar olmasının mühüm şərti 

təhsilalanın tədqiqatçı (təlim probleminin tədqiqatçısı) səviyyəsinə yüksəldilməsi olduğu gös-

tərilmişdir. 

Praktik əhəmiyyəti. “Təhsildə keyfiyyətin idarə olunması” anlayışının həm düzgün in-

terpretasiyasının, həm də bu prosesin həyata keçirilməsinin (təşkilinin və nizamlanmasının) 

səmərəli yolu göstərilmişdir. 
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Ф.Н.Ибрагимов, Г.K.Абдурахманова  

Некоторые аспекты управлении качества образования 

Резюме 

 

В статье показано, что управление качества в образовании есть определенные принципы. 

Выявление факторов, характеризующих понятие «качество образования», является обязатель-

ным условием его управления. Как правильной интерпретации понятия «Управление качества в 

образовании» так и реализации этого процесса является полезным «системно-структурный» 

подход. 

Уровень эффективности управления качества обуславливается объективность и субъек-

тивной функцией учащиеся в процессе обучения. Важным условием обеспечения качества 

является повышение уровня учащиеся до уровня исследователя. Можно выполнить эту задачу с 

помощью современного урока. 

 

F.N.Ibrahimov, G.G.Abdurahmanova 

Some aspects of the quality of education management 

Summary 

 

The article states that quality management has specific principles in education. Identifying the 

factors characterizing the concept of “quality of education” is one of the important conditions for its 

management. Correct interpretation the concept of “quality management in education” and a “system-
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Mövzunun aktuallığı. Təlim, təhsil-tərbiyə prosesinin məzmununu və prosessualığını 

təkmilləşdirmək, keyfiyyət təminatını yaxşılaşdırmaq pedaqogika elm sahəsinin həmişəyaşar 

problemlərindəndir. İnnovasiya bu problemin həllində əhəmiyyətli rola malikdir. Vacib rola 

malik olan bu məsələnin nəzəri aspektdən araşdırılması sahəsində “boşluqlar” çoxdur və təbii 

ki, sözügedən “boşluqlar” praktik pedaqoqların fəaliyyətinə mənfi təsirlərini göstərməkdədir. 

Apardığımız nəzəri xarakterli araşdırmalar və praktiklərin təcrübələrinin müşahidə olunma-

sından əldə etdiyimiz materialların təhlili bizi bu qənaətə gətirir. Ona görə də mövzunun aktu-

al olması fikrinə gəlmişik və bu mövzu üzrə araşdırmanı əhəmiyyətli iş kimi qəbul etmişik. 

Mövzu üzrə tədqiqatın aparılmasında məqsəd təhsilin keyfiyyət təminatının yaxşılaşdı-

rılmasında innovasiyaların tətbiqi istiqamətlərini müəyyənləşdirmək üçün “sistem-struktur” 

yanaşmadan faydalanma yoluna aydınlıq gətirməkdir. 

Mövzu üzrə araşdırmanın interpretasiyası. İnnovasiyanın təlim, təhsil-tərbiyə prose-

sinin gedişini və nəticələrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə pedaqoji prosesdə həyata keçirilən ye-

nilik kimi formuləsinə rast gəlinir. Bu mülahizəyə aydınlıq gətirmək məqsədi ilə elmi ədəbiy-

yatda şərhlər verilir ki, innovasiya keyfiyyətcə təkmilləşdirilmiş pedaqoji prosesdə vəhdət ha-

lında götürülmüş ideyalar, proseslər, yeni texnologiyalar, metod və vasitələr, əldə olunmuş 

nəticələrdir. Sözügedən ədəbiyyatı ərsəyə gətirən müəlliflər innovasiyanın, yeniliyin pedaqoji 

sistemin daxili ehtiyatları hesabına mövcudluğunu vurğulayırlar. (5, s.107) 

Bu müəlliflərin fikrinə prof. A.O.Mehrabov da ortaq olduğunu bildirir. Prof.A.O.Meh-

rabovun mövqeyinə görə, təhsildə, tədris-təlim prosesində innovasiya dedikdə, tədris prose-

sində yeni metodikaların, dərsin yeni təşkili formalarının, təlimin məzmununun formalaş-

dırılmasında (inteqrativlik, fənlərarası əlaqəni nəzərə alan proqramlar) yeniliklərin, təlim nəti-

cələrinin qiymətləndirilməsinin yeni metodlarının tətbiqi nəzərdə tutulmalıdır. Bu fikirlə əsa-

sən razılaşmaq olar. Çünki irəli sürülən fikirdə təhsilin “sistem” kimi mühüm tərəfləri, onun 

özünə nəzərən daha geniş tamda əhatə olunması diqqət mərkəzinə çəkilməmişdir, fikrin məz-

mununda yer alan anlayışların işlədilməsində “məchulun məchulla ifadəsi” vardır, yeni peda-

qoji təfəkkür yanaşmasına qismən etinasızlıq halına yol verilmişdir. Burada vurğulanan məsə-

lələrlə bağlı davamlı diskussiya açmağa lüzum görmürük. Fikrimizcə, təhsildə innovasiyanın 

müasirləşmə və qloballaşma çağırışlarına, milli varolmanın şərtlərinə, dövlətin, cəmiyyətin və 

şəxsin tələb və maraqlarına cavab verən yeni biliklərin, fəaliyyət üsullarının (layihələndirmə, 
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təşkiletmə, idarəetmə, mənimsəmə və s.), vasitələrinin və təşkil formalarının təhsil-tərbiyə 

prosesinin metodik sisteminə və texnologiyasına transformasiyası kimi interpretasiya 

olunması daha məntiqidir. (1, s.334) 

Elmi mənbələrdən əldə etdiyimiz materialların təhlili və çoxillik məktəb təcrübəmiz təh-

sil sisteminə aid edilən a) standartlaşdırılmış vəsaitlər əsasında qurulmuş təlim prosesi ilə təh-

silalanların şəxsi qabiliyyətləri, idrak tiplərinə malik olmaları və fərqli maraqları, b) elmin in-

tensiv inkişafı ilə təhsilalanların real idrakı imkanları, c) təlim prosesinin profilləşdirilməsi 

meylləri ilə şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı problemi, ç) təhsil müəssisələrində üstün mövqe tu-

tan reproduktiv öyrənmə ilə cəmiyyətdə yaradıcı şəxsiyyətlərə, kreativ düşüncə subyektlərinə 

olan tələbat arasındakı ziddiyyətlər tədris prosesinə innovasiyaların daxil edilməsini inkar et-

mir. Əksinə, əsaslı arqumentlərlə sübut etmək mümkündür ki, innovasiyaların tədris prosesinə 

daxil edilməsi təhsilalanların bilik və fəaliyyətlərinin inkişafına təsir edən daha səmərəli mü-

hiti formalaşdırır. Keçən əsrin yetmişinci illərinin sonuna yaxın “Roma klubu”na qatılan alim-

lər, tədris prosesinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş üsullarından istifadə olunmaqla təşkil 

edildiyini nəzərə alaraq, təhsilalanlarda gələcəyə, özünə, qabiliyyətinə və bacarığına inam ya-

radan “innovasiyalı təlim” prosesinin qurulmasını təklif etmişlər. Beləliklə, təlimdə iki bir-

birindən fərqli-ənənəvi və innovasiyalı yanaşmanın formalaşmasına əsas yaranmışdır. 

Elmi mənbələrdə (sözügedən əsasa dayanan) göstərilir ki, təhsildə innovasiyalar mo-

dernləşdirmə və transformasiya ilə bağlı olaraq bir-birindən fərqləndirilir. Bu nöqteyi-nəzərlə 

bağlı A.O.Mehrabova məxsus ümumiləşmə belədir: ”...reproduktiv və problemli fəaliyyət, 

təlim-tərbiyə prosesində iki innovatik yanaşmada ifadə olunaraq, təcəssüm edərək, müasir pe-

daqogikada-reproduktiv-texnoloji və axtarış kimi fəaliyyətlərdə iştirak etməyə yönəldilir... 

ikinci yanaşma ənənəvi təlim prosesini dəyişdirir...burada təkcə biliklərin verilməsi yetərli sa-

yılmır, həm də təhsilalanlarda yeni təcrübənin sərbəst qazanılması üçün bacarıqların, vərdiş-

lərin inkişafına üstünlük verilir. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları pedaqoji cəhət-

dən neytral olub, hər iki yanaşma çərçivəsində tədris prosesinin yeni elementi kimi çıxış et-

mək imkanlarına malikdir. (1, s.334-335) Təbii ki, bu yanaşmaların seçilməsi ondan istifadə 

texnologiyasından asılı deyildir. Qarşıya qoyulmuş məqsədin yerinə yetirilməsi texnolo-

giyanın əlverişliliyini müəyyən edilməklə seçilməsindən asılıdır. Təhsilin informatlaşdırılması 

pedaqoji innovatikanın vacib sahəsidir. 

Prof. Ə.X.Paşayev və prof. F.A.Rüstəmov innovasiyaların obyektinin aşağıdakı prob-

lemlər olduğunu qeyd edirlər: a) təhsil-tərbiyə fəaliyyətinin motivasiyasını (öyrənməyə, oxu-

mağa olan marağı) necə yüksəltmək; b) dərsdə öyrənilən materialın həcmini necə artırmaq,    

c) təlimin sürətini necə artırmaq; ç) vaxt itkisini necə aradan qaldırmaq və s. (5, s.109). Gö-

ründüyü kimi, müəlliflər təhsildə innovasiyaların obyektinin problemləri sırasından dördünü 

qeyd edir və digərlərinin mövcudluğunu ehyam vururlar, bu məqsədlə dördüncü problemi ”və 

sairə” sözü ilə sonuclayırlar. Biz bu müəlliflərin mövqeyinə tərəfdarıq, belə problemlərin sa-

yının çox olması fikrində israrlıyıq. Sözügedən problemlərin tərkibinin təhsili ehtiva edən bö-

yük sistemin emercent xassəsindən və təhsilin bir sistem kimi mahiyyətindən, məqsədlərindən 

və komponentlərinin imkandaşıyıcılıq xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müəyyən olunmasını 

məntiqi sayırıq. 

Pedaqoji elm sahəsində innovasiyaların təsnifatı ilə bağlı bir çox cəhdlər edilmişdir. 

Y.M.Lizinskiy innovasiyanın təsadüfi, əhəmiyyətli və sistemli olmaqla üç tipinin mövcudluğu 

ideyası ilə çıxış etmişdir. Y.M.Lizinskiyin innovasiya ilə bağlı tipalogiyasına münasibət bildi-

rən mütəxəssislərin mülahizələrindən belə qənaət hasil olur ki, bu tipologiyadan istifadə edər-

kən innovasiyanın tətbiqi nəzərdə tutulan təhsil sahəsinin xüsusiyyətlərini öncə müəyyən et-

mək və bundan sonra həll olunan problemin xarakterinə uyğun innovasiyanı seçmək lazım-

dır”. (1, s.310) 

Görkəmli pedaqoq A.O.Mehrabov təhsil sahəsində tətbiq olunan innovasiyaları müxtəlif 

elmi mənbələrə dayanaraq yeddi qrupda birləşdirilməsi ilə bağlı mövqe nümayiş etdirir. O sö-
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zügedən qruplara aid edir: 1) Dərslərin təşkili (sinif-dərs sistemini saxlamaqla) sahəsində;      

2) Sinif-dərs sistemini saxlamamaqla dərslərin təşkili sahəsində; 3) Təlimin məzmununun tə-

min olunması sahəsində; 4) Təlimin nəticələrinin qiymətləndirilməsi sahəsində; 5) Tərbiyə 

məsələləri ilə bağlı fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi sahəsində; 6) İdarəolunma ilə bağlı 

fəaliyyətin həyata keçirilməsi sahəsində; 7) İlkin kadr hazırlığı, ixtisasartırma və yenidən ha-

zırlanma ilə bağlı fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi sahəsində. Onun təqdim etdiyi tipologiya 

ilə bağlı mülahizələrimizi həmkarlarımızla bölüşməyi məqbul sayırıq: 1) təhsilin kateqorial 

aparatına daxil edilən anlayışların işlədilməsində qeyri-dəqiqliyə yol verilmişdir: birinci və 

ikinci qrupa aid edilən innovasiyaları birləşdirib, metodik sistemin mühüm komponent-

lərindən biri kimi qəbul edilən “təşkilat forması”nın yenilənməsi (müvafiq modelin sistemdə 

yerini alması) ilə bağlamaq daha doğru yanaşma olardı; 2) “İlkin kadr hazırlığı, ixtisasartırma 

və yenidən hazırlanma ilə bağlı fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi sahəsi” diqqət mərkəzinə çə-

kilirsə, onda hansı əsasa görə xüsusi təhsillə bağlı innovasiyaların tətbiqinə biganəlik nümayiş 

etdirilməlidir, inkuliziv təhsilin, istedadlıların təhsilinin imkandaşıyıcı komponentlərinin tə-

biətinin yenilənməsi barədə düşünülməməlidir; 3) niyə “Təhsilin məzmunu sahəsində” yox, 

məhz “Təlimin məzmunun təmin olunması sahəsində” innovasiyanın tətbiqini diqqət mərkə-

zinə çəkməliyik. Axı, yeni pedaqoji təfəkkür yanaşması təhsilalanın idarəetmə subyekti rolun-

da yer almasını vacib sayırsa, onda təlimin sadəcə təhsilalma yolu kimi anlaşılmasını, yoxsa 

onun təhsilin məzmun elementinə çevrilməsini məqbul yanaşma kimi dəyərləndirməliyik?     

4) təqdim olunan qrupların bir çoxunun diferensasiyası ilə hasil olunanlar “sistem-struktur” 

fəlsəfi-metodoloji yanaşmasının dialektik təbiətinə cavab vermir. 

Bizim fikrimizcə, təhsildə innovasiyaların tətbiqi, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, təhsilin 

mahiyyəti və əsas məqsədi ilə üstün şəkildə şərtləndirilməlidir. “Təhsil” anlayışının mahiy-

yətinin birmənalı interpretasiyasının verilmədiyi şəraitdə hansısa innovasiyaya üstünlük ver-

mək, onun üstünlüyünü arqumentləşdirmək o qədər də sadə məsələ deyildir. A.X.Mirzəcanza-

dənin təbirincə”... Təhsil, hər şeydən əvvəl şəxsiyyətin əqli və mənəvi potensialının inkişafı, 

standart sxem və modellərdən fərqli, yeni, əsaslı təlim-tədris üsullarını işləyib hazırlamaq mə-

harətidir”. (4, s.245) Təhsil hələ həyatın özü deyil, ona yalnız hazırlıqdır. Maks Fon Laye de-

yirdi ki, “Təhsil-öyrənilənlərin hamısı unudulduqdan sonra yadda qalanlardır”. S.S.Xəlilovun 

nöqteyi nəzərinə görə, “təhsil cəmiyyətin bir tam halında mövcudluğunu və inkişafını təmin 

edən əsas sosial institutlardan biridir”. (3; 5) Prof. N.M.Kazımov yazır ki, “...xalq təsərrü-

fatının tərkib hissəsi kimi, müvafiq tədris müəssisəsində müəyyən müddətdə öyrənilən, tərbi-

yə və inkişaf imkanına malik olan, təlimin həm zəruri şərti, həm də nəticəsi olan biliklər, ba-

carıq və vərdişlər sistemi təhsildir”. (6, s.81) Təhsilin mahiyyəti ilə bağlı klassiklərin, gör-

kəmli elm adamlarının səsləndirdiyi bu fikirlərə hörmətlə yanaşmağı mənəvi borcumuz kimi 

qəbul edirik. Çünki söylənilən bu fikirlər “təhsil” anlayışının təbiətini düzgün açılmasına yön-

lənmişdir. 

Fikrimizcə, bu məsələ ilə bağlı səmərəli addımların atılmasından öncə, təhsil anlayışına 

“inkişafda olan sistem” kimi baxılmalıdır. Təhsilə “dəyər”, “sistem”, “proses”, “nəticə” kimi 

baxa bilirik. Biz bu anlayışın “cəmiyyətin və dövlətin mənafeyi naminə şəxsiyyətin intel-

lektual və emosional sferalarının inkişaf etdirilməsi və həyata hazırlanması məqsədilə sistem-

ləşdirilmiş bilik, bacarıq, təcrübə və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi və onun nəticəsi” ki-

mi interpretasiya olunmasını məqbul sayırıq. 

Bu interpretasiyanın ekvivalentini belə səsləndirmək olar: “Təhsil bəşərin azadlıq müba-

rizəsi təcrübəsinin sonrakı nəsillərə ötürülməsinin mükəmməl sistemidir. Təhsil sistemi bəşə-

rin insan fəaliyyət və münasibətlərini sivilizasiya müstəvisinə daşıyan tarixi azadlıq müca-

diləsinə nəzərən alt sistemdir”. Biz o məntiqə dayanırıq ki, sistemlər arasında “ehtiva edən” 

və “ehtiva olunan” münasibətlərindən bəhs etməklə bu və ya digər sistemin təbiətinə aydınlıq 

gətirmək mümkün olur. (2, s.45) 
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Təhsilin sivil dünyaya inteqrasiya olunmaq yolunu seçmiş məmləkətimizin, Azərbaycan 

cəmiyyətinin və azad Azərbaycan vətəndaşının tələbatına adekvat məqsədlərinin dürüst şəkil-

də formulə olunması vacibdir. Təhsilin məqsədinin bəşərin azadlıq mübarizəsi prosesinin təc-

rübəsinə və nəticələrinə hökmən uyğun olaraq müəyyənləşdirilməsi məntiqidir. Formalaş-

dırılmış məqsəd bu sahədə uğurlu fəaliyyətin vektorudur, “hərəki model”idir. Düşünürük ki, 

təhsildə tətbiq olunan innovasiyalar qarşıya qoyulmuş məqsədin səmərəli şəkildə nəticəyə 

çevrilməsinə yönəlməlidir. Unudulmamalıdır ki, ”...həyatın bütün sahələrində əldə olunmuş 

nailiyyətlərin əsasında təhsil dayanır”. Təhsil sahəsində tətbiq olunan innovasiyaları müəy-

yənləşdirərkən, onların təsnifatını təyin edən məntiqi əsası formulə edərkən sözügedən bu hə-

qiqəti də diqqət mərkəzinə çəkmək gərəkdir. (2, s.9-13) 

Bütün dünya kimi, Azərbaycan üçuncü minilliyə qədəm qoymuşdur. Bu gün məktəbdə 

təlim alan uşaqlar yaxın gələcəkdə cəmiyyətin tam hüquqlu üzvü olacaqlar. Sual olunur: “XXI 

əsrin xüsusiyyətlərini nəzərə alan təhsil necə olmalıdır? XXI əsrdə insanlara vacib olan bilik, 

bacarıq, vərdiş – keyfiyyətlər hansılardır?” Odur ki, öncə dünyanın sözügedən əsrdə xüsusiy-

yətlərinə aydınlıq gətirilməli və bundan sonra dəyişən dünyamızın reallıqlarına uyğun təhsil 

modelindən bəhs olunmalıdır. 

Təhsil müasir təhsialanı dövrünün həyatına hazırlamağı bacarmalıdır, təhsil dəyişən 

dünyanın reallıqlarından kənarda mövcud ola bilməz. XXI əsrdə həm cəmiyyətin, həm də 

onun hər bir üzvünün yaşamasında və inkişafında başlıca dəyər yaradıcı, özünüinkişafetdirən 

şəxsiyyətdir. Odur ki, müasir zaman kəsiyində başlıca dəyər yaradıcı, özünüinkişafetdirən 

şəxsiyyət olduğundan, təhsil prosesi uşaqda məhz yaradıcılıq, özünüinkişaf qabiliyyətləri for-

malaşdırmalıdır. Bu da öz növbəsində aşağıda göstərilən fəallığa, dərketmək təlabatına və qa-

biliyyətlərinə əsaslanır: 1) məntiqi düşünmə; 2) ətraf aləmin cisim və hadisələrinə tənqidi ya-

naşma; 3) müstəqil olaraq qərarçıxarma; 4) ətrafda olanları yaradıcı surətdə dəyişmə; 5) bilik-

ləri müstəqil əldəetmə; 6) praktiki problemləri həlletmə; 7) şəxsiyyətin inkişafına dair yeni 

məqsədlər . 

Sadalanan məsələlər sonrakı qənaətimizin əsasına qoyulmalı olan bir arqumentdir. Di-

gər bir mühüm arqument dövlətimizin təhsil sistemimizin inkişafı, daha mükəmməl, müasirli-

yə uyuşan modern hala gətirilməsi tələbi ilə şərtlənir. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr 2013-cü il ta-

rixli, 13№-li Sərərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üz-

rə Dövlət Strategiyasında aşağıdakı istiqamətlər qəbul olunmuşdur: Səriştəyə əsaslanan şəx-

siyyətyönümlü təhsil məzmununun yaradılması; Təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə 

alan innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli 

mənimsənilməsini təmin edən yüksək nüfuzlu təhsilverənlərin formalaşdırılması; Nəticələrə 

görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimetmə mexanizmlərinə malik, dövlət-ictimai xarakterli 

və dövlət-biznes partnyorluğuna əsaslanan təhsildə yeni idarəetmə sisteminin formalaşdırıl-

ması; Müasir tələblərə cavab verən və ömürboyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun 

yaradılması. 

Vurğulamaq yerinə düşər ki, təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 

tətbiqi genişlənmiş, bütövlükdə təhsilin infrastrukturu müasirləşmişdir. Bununla yanaşı, təhlil-

lər göstərir ki, tədris prosesində müasir texnologiyalar məhdud miqyasda tətbiq edilir, bəzi 

hallarda isə yaradılan sistemlərdən az istifadə olunur. 

Beləliklə, təhsilin “sistem-struktur” rakursda dərk olunması innovasiyaların bu sistemə 

gətirilməsi istiqamətlərini və problemlərini müəyyənləşdirməyə əsas verir. Söylənilənlərə rəğ-

mən, bunların aşağıda formulə edilmiş tərkibdə olması qənaətindəyik: 1) Təhsilin üstqurum 

hadisəsi kimi müasir dünya təcrübəsinə inteqrasiyasına təminat verən, onun qabaqlayıcı xa-

rakterdə inkişafına əsas yaradan innovasiyaların müəyyənləşdirilməsi; 2) Təhsilin müasir hə-

yatın bütün sahələri ilə əlaqəliliyinə, yaşanmaqda olan zamanın çağrışlarına yönələn innovasi-

yaların müəyyən olunması; 3) Ölkənin inkişaf tendensiyasına uyğun üstün sahə qismində təh-
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silin inkişafına əsas yaradan innovasiyaların müəyyən olunması; 4) İdarəetmənin dövlət və 

özünüidarə sistemlərinin yaradılması sahəsində innovasiyaların müəyyənləşdirilməsi; 5) İda-

rəetmənin ierarxik sisteminin yaradılması sahəsində innovasiyaların işlənməsi; 6) Təhsilalma, 

tərbiyə və inkişafla bağlı metodların səmərəli variantlarının işlənilməsi və tətbiqi üzrə innova-

siyaların müəyyənləşdirilməsi; 7) Resursların imkandaşıyıcılıq funksiyalarının səmərəliliyinin 

təmin olunması istiqamətində innovasiyaların müəyyənləşdirilməsi; 8) Təhsilalmanın təşkilat 

forması ilə bağlı innovasiyaların müəyyən olunması; 9) Təhsilin məzmununun təmin olun-

ması sahəsində innovasiyaların müəyyənləşdirilməsi; 10) Təhsilverənin fəaliyyəti ilə bağlı in-

novasiyaların müəyyənləşdirilməsi; 11) Təlimin nəticələrinin qiymətləndirilməsi sahəsində 

innovasiyaların müəyyən olunması; 12) Tərbiyə məsələləri ilə bağlı fəaliyyətlərin həyata keçi-

rilməsi sahəsində innovasiyaların müəyyənləşdirilməsi; 13) İdarəolunma ilə bağlı fəaliyyətin 

həyata keçirilməsi sahəsində innovasiyaların işlənilməsi; 14) İlkin kadr hazırlığı, əlavə təhsil-

ixtisasartırma və yenidən hazırlanma və s., xüsusi təhsilin (inkuliziv yönümdə) təşkili, iste-

dadlıların təhsilinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi ilə bağlı fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi 

sahəsində innovasiyaların müəyyənləşdirilməsi ; və s. 

Nəticə. Təlim, təhsil-tərbiyə prosesinin məzmununun və prosessualığının təkmilləşdir-

məsində, keyfiyyət təminatını yaxşılaşdırmasında innovasiyaların müəyyənləşdirilməsi və on-

ların konkret situasiyalara müvafiq yaradıcılıqla tətbiqi əhəmiyyətli rola malikdir. Bu proses 

davamlı şəkildə təkmilləşdirilməlidir və onun səbəbi təhsilin problemlərinin həmişəyaşar tə-

biəti ilə bağlıdır. Bu problemin həllində “sistem-struktur” yanaşmanın məxsusi rolu vardır. 

Tədqiqat işinin elmi yeniliyi və praktik əhəmiyyəti. İşin elmi yeniliyi təhsilin “sistem 

struktur” rakursda dərk olunması əsasında innovasiyaların bu sistemə gətirilməsi istiqamət-

lərinin və problemlərinin müəyyənləşdirməsi ilə şərtlənir. Tədqiqat işinin praktik əhəmiyyəti 

təhsil sahəsinə innovasiyaların daxil edilməsi istiqamətlərinin müəyyən olunması ilə bağlıdır, 

hansı ki, bu istiqamətlərə praktik pedaqoqların təhlili və tənqidi yanaşmaları təhsilin səmərəli-

liyinə fayda gətirə bilər. Qənaətimiz belədir, inanırıq ki, belə də olar. 
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Ф.Н.Ибрагимов, Г.Б.Гараева 

Описание понятие «инновация», связанная с образованием  

в «системно-структурном» ракурсе и направления ее применения 

Резюме 

 

В статье подчеркивается, что обучение, улучшение содержаний процесса образовании и 

воспитании, улучшение процессуальность, а также обеспечение качества являются одной из 

вечных проблем науки «Педагогика». Инновации играют важную роль в решении этой проб-

лемы. Существует много «недостаток» в теоретическом аспекте этого вопроса, который играет 

важную роль, и эти «недостатки» оказывают негативное влияние на работу практических пре-

подавателей. Утверждается, что системно-структурный подход играет особую роль в решении 

этой проблемы. Понимание образования "системно-структурном" ракурсе позволяет опреде-

лить направления и проблемы приведение инноваций в эту систему. 

В статье авторы показали направление включения инноваций в систему образования. 
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F.N.Ibrahimov, G.B.Garayeva 

Description of “innovation” concept in education-related “system-structured”  

and its application directions 

Summary 

 

The article emphasizes that improving the content and process of training, education and 

upbringing, improving quality assurance is one of the evergreen problems of pedagogy. Innovation 

plays an important role in solving this problem. There are many “gaps” in the theoretical aspect of this 

issue that have an important role, and these “gaps” have a negative impact on the work of practical 

pedagogues. It is justified that the “system-structured” approach has a special role in solving this 

problem. Understanding the formation of a “system-structural” perspective allows to determine the 

direction and problems of bringing innovation to this system. 

In the article, authors have shown the direction of inclusion of innovations into the education 

system. 
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İNGİLİS DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ KOMMUNİKATİVYÖNÜMLÜ  

QRAMMATİKANIN TƏDRİSİ  

 
Açar sözlər: aspekt, ünsiyyət, qrammatik bacarıqlar, şifahi nitq, yaradıcı təfəkkür 

Ключевые слова: аспект, коммуникация, грамматические навыки, устная речь, творческое 

мышление 

Key words: aspect, communication, grammar skills, oral speech, creative thinking 

 

Qrammatika ingilis dilinin tədrisində ən əhəmiyyətli aspektlərdən biridir, çünki ingilis 

dilinin qrammatikasını bilmədən ünsiyyət qurmaq olmaz. Şübhəsiz, qrammatik qaydaları bil-

mək ingilis dilini öyrənmək üçün önəmlidir. Lakin hal-hazırda müasir təlim metodu olan 

kommunikativ metod ingilis dilinin bütün aspektlərində tətbiq olunduğu kimi, eləcə də ingilis 

dilinin qrammatikasının tədrisində də istifadə olunur. İngilis dilinin qrammatikasının tədri-

sində istifadə olunan kommunikativ metodun əsas vəzifəsi tələbələrdə şifahi nitqin bacarıq və 

vərdişlərini inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Bu zaman tələbələr istənilən bir qrammatik qaydanı 

mexaniki olaraq əzbərləyib öyrənmirlər, müəllim tələbələrə bu qaydanı ona aid çalışmalardan 

istifadə etməklə öyrətməli və tələbələr qrammatik qaydanı dərk edərək öyrənməlidirlər. 

Qrammatikanın tədrisi zamanı əsasən iki üsuldan istifadə olunur: 

1. Deduktiv üsul 

2. İnduktiv üsul 

Deduktiv üsulla müəllim əvvəlcə yeni qrammatik qaydanı izah edir, həmin qaydaya aid 

misallar sadalayır, deyilmiş qaydanı sadaladığı misallarla əsaslandırır, sonra isə tələbələr bu 

qrammatik qaydaya aid çalışmalar edirlər. Bu üsulda yeni qrammatik qaydanın izah olun-

masına sərf olunan vaxt azdır və deduktiv üsul tələbələrin dərsdə müstəqil fəaliyyətini məh-

dudlaşdırır. Bu üsul passiv və formaldır. Deduktiv yanaşmada yeni qrammatik qaydanın izahı 

üç əsas mərhələyə bölünür: (5, s.67): 

1. Qrammatik qaydanın izah edilməsi (Presentation). 

Qrammatik qaydanın izah edilməsi mərhələsində müəllim yeni qrammatik qaydaya aid 

bir neçə nümunələri lövhədə yazır, onların işlənmə xüsusiyyətlərini, sual və inkar formaları-

nın necə yaranmasını tələbələrə izah edir. 

2. Qrammatik qaydanın işlənilməsi (Practice). 

Qrammatik qaydanın işlənilməsi mərhələsində tələbələr öyrəndikləri qrammatik qayda-

ya aid bir neçə sadə tapşırıqlar edirlər və həmin tapşırıqlar yoxlanılır. Bu mərhələdə müəllim 

tələbələrin yeni qrammatik qaydanı necə öyrəndiklərinə nəzarət edir. 

3. Qrammatik qaydaya aid produktiv tapşırıqlar (Production). 

Bu mərhələ tələbələr tərəfindən artıq öyrənilmiş qrammatik qaydanın real ünsiyyətdə is-

tifadə olunmasını nəzərdə tutur. Bu mərhələ tələbələrin şifahi nitq bacarıqlarını, yaradıcı tə-

fəkkürlərini inkişaf etdirir və onlarda qrammatik bacarığı formalaşdırır. Produktiv tapşırıqlara 

dialoqların düzəldilməsi, şəkillərdəki oxşarlıqların və fərqlərin tələbələr tərəfindən aşkar 

olunması və rollu oyunlar və s. bu kimi tapşırıqlar daxildir. 

İnduktiv üsul isə qrammatikanın sxemlərə əsasən tədris olunmasıdır. Bu üsul vasitəsilə 

tələbələr yeni qrammatik qaydanı müəllimin həmin qaydaya aid sadaladığı bir neçə nümu-

nələr əsasında mənimsəyirlər. İnduktiv üsul tələbələrdə məntiqi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf 

etdirir və bu üsul imkan yaradır ki, tələbələr ingilis dili üzərində müstəqil şəkildə fəaliyyət 

göstərsinlər. Tələbələr fikirləşirlər və çalışırlar ki, qrammatik qaydanı təhlil edərək özləri tap-
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sınlar. Bu zaman qrammatik qayda tələbə tərəfindən şüurlu halda mənimsənilir. İnduktiv üsu-

lun bir üstünlüyü də odur ki, bu üsul tələbəyə qrammatik qaydanın şüurlu şəkildə mənimsənil-

məsini təmin edir. İnduktiv üsulun əsas üstünlükləri kimi tələbələrin lüğət ehtiyatının zəngin-

ləşməsini, onların sabit söz birləşmələrindən istifadə etmək bacarığını və şifahi nitq vərdiş-

lərinin inkişafını, tələbələrə sərbəstliyin verilməsini və onlara canlı ünsiyyət vasitəsilə qram-

matik qaydaları öyrətmək üçün şərait yaradılmasını qeyd etmək olar. Qrammatik qaydanın 

öyrənilməsində tətbiq olunan induktiv yanaşmanın iki üsulu var: 

1. Struktur üsul 

2. Kommunikativ üsul 

Struktur üsulla qrammatik qaydanın öyrədilməsi mərhələləri bunlardır: 

1. Tələbələrin nitq nümunələrini dinləməsi. 

2. Tələbələrin nümunələri xorla və ya fərdi tələffüz etməsi. 

3. Qrammatik strukturların tətbiqi ilə tələbələrin sual-cavab çalışmalarını yerinə yetir-

məsi. 

Kommunikativ üsulla qrammatik qaydanın öyrədilməsi mərhələləri bunlardır: 

1. Nitqdə mənimsənilmış materialın tələbələr tərəfindən dinlənilməsi. 

2. Nümunələrin köməyi ilə mexaniki təkrarın aradan qaldırılması. 

3. Oxşar mənalı ifadələrin qruplaşdırılması. 

4. Nümunələrin nitqdə avtomatlaşdırılması üçün müxtəlif oyunlardan istifadə. 

5. Hazır nümunələrin canlı ünsiyyətdə tətbiqi. 

İngilis dilinin qrammatikasının tədrisində aparılan müşahidələrdən belə bir nəticəyə gəl-

mək olar ki, müəllim istənilən bir qrammatik qaydanı tələbələrə mükəmməl və başa düşülən 

şəkildə öyrətməlidir. Əgər tələbə qrammatik qaydanı şüurlu öyrənməsə, onu tez yaddan çıxa-

rar. Müəllim qrammatik qaydanı tələbələrə mükəmməl öyrətmək üçün nümunələrdən istifadə 

edərək onu tələbələrə başa salmalıdır. Tələbələrin həmin qrammatik qaydanı necə başa düş-

düklərini aşkar etmək üçün onlara öyrəndikləri qrammatik qaydaya aid müxtəlif çalışmalar və 

testlər vermək lazımdır. Bu zaman tələbələrin həm məntiqi, həm də yaradıcı təfəkkürləri inki-

şaf edir. Tələbələri düşündürən, onları öz fikirlərini sərbəst şəkildə söyləmək, oxuduqlarından 

nəticə çıxartmaq müasir təlim metodlarının tələbidir. Məsələn: mən tələbələrimə Present 

Continuous zamanını izah edərkən bu üsuldan istifadə edirəm. Mən tələbələrimdən xahiş edi-

rəm ki, onlar bəzi hərəkətləri etsinlər. Tələbələrimdən biri danışır, digəri lövhədə yazır, üçün-

cü tələbəm mətni oxuyur və s. Sonra mən tələbələrimə suallar verirəm: 

Who is speaking? 

Who is writing on the blackboard? 

Who is reading the text? 

Tələbələrim bu suallara belə cavab verirlər: 

Kanan is speaking. 

Lala is writing on the blackboard. 

Sara is reading the text. 

Sonda mən tələbələrimə izah edirəm ki, onların öz cavablarında istifadə etdikləri zaman 

Present Continuous zamanıdır. 

Beləliklə, mən ingilis dilinin qrammatikasını tədris edərkən cəhd edirəm ki, tələbələr 

qrammatik qaydanı mənim verdiyim nümunələr əsasında başa düşüb öyrənsinlər. Bəzən müəl-

limlər ingilis dili dərslərində qrammatik qaydanın izahına həddindən çox vaxt ayırırlar və bu 

zaman ingilis dilinin digər aspektləri unudulur. Məncə, qrammatik materialın uzun-uzadı izahı 

tələbələrin dərsə olan marağını azaldır. Odur ki, ingilis dili dərslərində qrammatik qaydanın 

tədrisinə çox vaxt sərf edilməməli, müəllim tələbələrin aktivliyi üçün şərait yaratmalıdır. 

Qrammatik qaydanın tədris olunması aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır: 

1. Tələbələri qrammatik qayda ilə tanış etmək mərhələsi. 

2. Yeni qrammatik qaydanın möhkəmləndirilməsi mərhələsi. 
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3. Qrammatik qaydanın nitqdə istifadə etmək mərhələsi. 

4. Müəllimin tələbələrin qrammatik qaydanın mənimsənilməsinə nəzarət etmək mərhə-

ləsi. 

Birinci mərhələdə müəllim qrammatik qaydanı, onun funksiyasını və nitqdə istifadəsini 

tələbələrə izah edir. Bu mərhələdə qrammatik qaydanı tələbələrə başa salmaq üçün müəllimin 

sxem, cədvəl və şəkillərdən istifadə etməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Müəllimin yeni qram-

matik qaydanı köhnə qrammatik qaydalara əsaslanaraq tələbələrə öyrətməsi vacibdir. Məsə-

lən: mən tələbələrə Present Simple zamanını izah edərkən əvvəlcə mən Present Continuous 

zamanını tələbələrə təkrar etdirirəm, bu zaman formasının işlədilməsini onlara xatırladıram, 

Azərbaycan dilində indi və təkrarən baş verən hərəkətlər arasında heç bir fərqin olmadığını tə-

ləbələrə başa salıram. Mən tələbələrin nəzərinə çatdırıram ki, hər iki halda Azərbaycan dilində 

felin eyni zaman forması, yəni indiki zaman forması istifadə olunur. Mən lövhədə aşağıdakı 

cümlələri yazıram: 

1) Onlar televizora baxırlar. 

2) Onlar hər axşam televizora baxırlar. 

Sonra isə mən tələbələrdən xahiş edirəm ki, bu cümlələri ingilis dilinə tərcümə etsinlər 

və bu cümlələrdə hansı zaman formalarını işlətdiklərini qeyd etsinlər. Sonda isə mən həm 

Present Simple, həm də Present Continuous zaman formalarının möhkəmləndirilməsi üçün tə-

ləbələrə bu zaman formalarına aid çalışmalar etməyi məsləhət görürəm. 

Yeni qrammatik qaydanın möhkəmləndirilməsi mərhələsində müəllim dərslik və müxtə-

lif dərs vəsaitlərində, həmçinin internet saytlarında olan çalışmalardan istifadə edə bilər. 

Qrammatik qaydanın ilkin möhkəmləndirilməsi mərhələsində mən tələbələrə belə bir tapşırıq 

verirəm. Məsələn: əgər qrammatik mövzu sifətin dərəcəsidirsə, mən tələbələrdən xahiş edirəm 

ki, mətni oxusunlar, müqayisə və üstünlük dərəcəsində olan sifətləri seçib yazsınlar. 

Y.N.Solovova qeyd edir ki, qrammatik qaydanı öyrənərkən qrammatik qaydanın nitqdə 

tətbiqi mərhələsi bir çox hallarda nəzərə alınmır. “Bir çox müəllimlər hesab edirlər ki, tələbə-

lərdə qrammatik bacarıqların yaranması prosesi xüsusi diqqət, səbr tələb edir və bu dərsin əy-

ləncə elementi ola bilməz” (2, s.80). 

Y.N.Solovovanın fikrincə, dördüncü mərhələ çox vacibdir, çünki o deyir ki, “qrammati-

kanın öyrənilməsi qrammatik qaydaları bilməkdən çox, onları fikirləşmədən qarşılıqlı ünsiy-

yət zamanı həyata keçirmək lazımdır” (2, s.90). Y.N.Solovova bu mərhələdə müxtəlif oyun-

lardan istifadə etməyi məsləhət görür. 

Tələbələrin şifahi və yazılı nitq bacarıqlarının yaranmasında və inkişafında qrammatik 

biliklərin rolu danılmazdır. Bir sözlə, qrammatika tələbələrin ingilis dilində praktik olaraq ün-

siyyət qurmaqlarına, onlarda qrammatik bacarıq və vərdişlərin yaradılmasına və təkmilləşdi-

rilməsinə kömək edir. İngilis dilinin tədrisi zamanı müəllimin əsas vəzifəsi tələbələrdə qram-

matik bacarıqları formalaşdırmaq, təkmilləşdirmək və inkişaf etdirməkdən ibarətdir. İngilis 

dili dərslərində yeni qrammatik qaydanın tələbələrə öyrədilməsi imkan verir ki, tələbələr ingi-

lis dilində olan mətni oxuyub basa düşsünlər, nitqi anlasınlar və öz fikirlərini ingilis dilində 

ifadə etmək bacarığına sahib olsunlar. 
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 И.Ф.Муталлимова 

Обучение грамматики при коммуникативном подходе 

на уроках английского языка 

Резюме 

 

Данная статья рассматривает обучение грамматики английского языка в рамках коммуни-

кативного подхода. Изучение иностранных языков составляют несколько аспектов. Одним из 

таких аспектов является грамматика. Обучение грамматике – один из важнейших аспектов обу-

чения иностранному языку, так как полноценная коммуникация не может происходить при от-

сутствии грамматике. Нет сомнения, что знание грамматических правил необходимо для ус-

пешного владения языком. Обучение грамматике и правильному оформлению высказывания, а 

также распознавание грамматических форм в речи и письме происходит посредством формиро-

вания грамматических навыков. 

 

 I.F.Mutallimova 

Teaching of communicative-oriented grammar at the English lessons 

Summary 
 

This article deals with teaching of English grammar within communicative approach. There are 

a few aspects of the study of foreign languages. Grammar is one of such aspects. Learning grammar is 

one of the most important aspects of learning of a foreign language because full communication can’t 

happen without grammar. There is no doubt that the knowledge of grammar rules is necessary to know 

for language learning. To learn grammar and to express opinions correctly and also recognition of 

grammar forms in the speech and in writing happens by means of formation of grammar skills. 
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XIX ƏSRİN ORTALARINDA AZƏRBAYCANDA  

YENİ MƏZMUNLU HUMANİZM İDEYALARI  

VƏ ONUN TƏŞƏKKÜLÜNÜ MÜMKÜN EDƏN AMİLLƏR 

 
Açar sözlər: humanizm ideyaları, Azərbaycanda humanizm, pedaqoji fikir, XIX əsr, mədəni-pedaqoji mühit  

Ключевые слова: идеи гуманизм, гуманизм в Азербайджане, педагогицеская идея, XIX век, цивили-

зованная педагогицеское среда 

Key words: humanism ideas, humanism in Azerbaijan, pedagogical idea, XIX century, cultural and 

pedagogical environment 

 

Azərbaycanda yeni məzmun və mündəricəli humanist baxışların, humanizm ideyala-

rının, insana yeni münasibət sisteminin təşəkkülü və formalaşması XIX əsrin 30-40-cı illərin-

dən başlayıb əsr boyunca davam edir. Nəhayət, XX əsrin ilk onilliklərində, daha mükəmməl 

formaya düşür, daha yetkin mahiyyət və keyfiyyət kəsb edir. Əlbəttə, bu, xalqımızın ictimai-

mədəni, fəlsəfi və pedaqoji fikir tarixi, dirçəliş yolu üçün kifayət qədər əhəmiyyətli olan bir 

məsələ idi. Onun baş verməsi və gerçəkləşməsi də səbəbsiz deyildi. Yəni o, birdən-birə, sə-

bəbsiz yoxdan var olmadı. Təbii ki, bu əlamətdar prosesin baş verməsini şərtləndirən, müm-

kün edən bir sıra mühüm ictimai, siyasi, tarixi və mədəni-pedaqoji amillər vardır. Həmin 

amilləri ilk növbədə Azərbaycanda XIX əsrin əvvəllərində baş verən siyasi-tarixi hadisələrdə, 

bu hadisələrin nəticəsində Şimali Azərbaycanın üzünün bir çox sahələrdə şərqdən ayrılıb 

qərbə tərəf çevrilməsində axtarmalıyıq. 

Məlum olduğu kimi, XIX əsrin əvvələrində Şimali Azərbaycan Rusiya imperiyası tərə-

findən işğal edildi. Gülüstan (1813) və Türkməncay (1828) müqavilələri ilə Azərbaycan Ru-

siya və İran arasında bölündü. Araz çayı sərhəd olmaqla Azərbaycanın şimal hissəsi Rusiya 

imperiyasının tərkibinə keçdi. Əlbəttə, bu, işğal və xalqımızın rus çarizminin əsarəti altına 

keçməsi demək idi. Bununla belə Azərbaycanın üzünün müəyyən mənada şərqdən ayrılıb 

qərbə çevrilməsi onun tarixi taleyində yetərincə müsbət, mütərəqqi nəticələr də doğurdu. De-

yilən hadisəni nəzərdə tutaraq onun mütərəqqi nəticələrindən danışan Məhəmməd Əmin Rə-

sulzadə “Azərbaycan cümhuriyyəti” əsərində yazırdı: “Qafqasiyanın Azərbaycan qismi dəxi 

istər-istəməz bundan müstəfid oldu. Azərbaycanın şəhərləri böyüdü. Aralarında münasibət və 

mübadilə artdı. Xanlıqlar zamanındakı xüsusiyyətlər rəf oldu. Məmləkət iqtisad və ticarətcə 

inkişaf etdi. Təkamül yoluna girdi. Bu təkamül fəal bir dövr istehsal vücudə gətirərək təqsimi-

məsaiyi-mucib oldu (yəni ayrı-ayrı sahələrin inkişafına səbəb oldu ˗ G.N.). Təqsimi-məsai 

sayəsində də ictimai yeni zümrələr təşəkkül ediyordu” (10, s.21).  

Siyasi-inzibati dəyişikliyin arxasınca Azərbaycanda yeni bir epoxanın bünövrəsi 

qoyuldu. İctimai, mədəni, ədəbi, pedaqoji, iqtisadi mühitdə əsaslı dəyişikliklər, təbəəddülat və 

yeniliklər dövrü başladı. XIX əsrin 30-cu illərindən etibarən dövlət tərəfindən rus dilində yeni 

tipli˗Avropa tipli maarif ocaqları təsis edildi. Əsr boyunca onların sayı getdikcə artdı. 70-80-

ci illərdən etibarən Azərbaycanda “üsuli-cədid” hərəkatı başladı. Məktəb və maarif sahəsində 

ciddi nailiyyətlər qazanıldı. Yeni tipli məktəbin gətirdiyi ən mühüm uğurlardan biri də bu ol-

du ki, həmin maarif ocaqlarında yeni təfəkkürlü, müasir bilik və dünyagörüşə, milli düşün-

cəyə yiyələnmiş, vətənpərvər, xalqsevər bir ziyalı nəsli yetişdi. Həqiqətən də, yeni tipli mək-

təb və maarif mühiti elə əsaslı, tarixi təbəəddülata səbəb oldu ki, “bu zəmində rus məktəbi va-

sitəsilə mədəniyyəti-hazırəyi az-çox dərk etmiş ürəfa ilə xəlq arasında yekdigərini anlamaq 
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dövrü başladı” (10, s.17). Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalı çarizmin im-

periya siyasətindən asılı olmayaraq xalqımızın qabaqcıl Avropa və rus mədəniyyətinə qovuş-

masına zəmin və şərait yaratdı. Pedaqoq alim H. Əhmədovun dediyi kimi: “Rus demokratik 

mədəniyyəti Azərbaycan mədəniyyətinin müvəffəqiyyətlə inkişaf edib dövrün tələbləri səviy-

yəsinə yüksəlməsinə kömək etdi, ictimai-pedaqoji fikrin, xalq maarifi və məktəb təhsilinin in-

kişafına istiqamətverici təsir göstərdi. Azərbaycan mədəniyyətinin və elminin bir çox sahələ-

rində ümumi bir inkişaf dövrü başladı: dövlət tərəfindən açılan məktəblər ictimai həyata bir 

yenilik gətirdi. Teatr və mətbuatın rüşeyimləri yarandı, yeni mədəniyyət xadimləri yetişdi. 

Azərbaycanda maarifçilik hərəkatı özünü göstərməyə başladı” (5, s.85). 

Yaranan müasir mədəni-pedaqoji atmosfer, yenicə yetişən milli məslək və düşüncəli zi-

yalı nəsli ayıq başla, çevik təfəkkürlə müasir dünyanın gedişatını dərk etdi. Bir vətən yanğısı, 

xalq təəssübkeşliyi ilə mənsub olduğu millətin nicatı yolunda əməli fəaliyyətə başladı. Həmin 

ziyalılar öz vətənlərinin tərəqqisinin, vətən övladlarının azadlığının, hürriyyətinin, xöşbəxtli-

yinin nəyə bağlı olduğunu yetərincə anladılar. Başa düşdülər ki, nicat, tərəqqi və milli səadət 

yolu insana, vətəndaşa yeni münasibətdən başlayır. İnsana münasibət dəyişmədən, onun şəx-

siyyətinə, ləyaqətinə layiqincə dəyər verilmədən, başqa sözlə, ictimai mühitdə insan öz həqiqi 

qiymətini almadan, insanlararası münasibətlər müasir humanist dəyərlərə söykənmədən lazım 

olan ali məqsədə çatmaq mümkün deyil. Bunu gözəl şəkildə anlayan Azərbaycan maarifçiləri 

həm şərqin, həm də qərbin insana münasibətdə ortalığa qoyduqları ən mütərəqqi dəyərləri, 

ideya və mətləbləri əxz etdilər, öyrəndilər. Onların milli ictimai gerçəklikdə təbliği, yayılması, 

şüurlara yeridilməsi və tətbiqi, xalqın bu istiqamətdə tərbiyəsi yolunda mübarizəyə başladılar. 

Mübarizənin təməl daşını qoyanlar Azərbaycanın ilk maarifçiləri oldular. M.F.Axundov və 

“Əkinçi” ilə gürlaşan bu ideyalar sonrakı onilliklərdə də inkişaf edib zənginləşdi, yeni-yeni 

mütərəqqi keyfiyyətlər qazandı, nəhayət, mükəmməl, müasir dünyanın məqbul saydığı yetkin 

bir səviyyəyə gəlib çatdı.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda milli intibah epoxası kimi səciyyələnən və XIX yüzilliyin 

ortalarından başlayıb XX yüzilliyin ilk iki onilliyini də əhatə edən dövrü humanizmin yeni 

keyfiyyətdə, çağdaş məzmun və mahiyyətdə təzahürü, təkamülü və inkişafı baxımından iki 

mərhələyə ayırmaq olar: 1. Təşəkkül və formalaşma mərhələsi (XIX əsrin 30-40-cı illərindən 

başlayıb əsrin sonuna qədər olan dövr); 2. Yetkinlik mərhələsi (XX əsrin əvvəlləri). 

Dediyimiz mənada ilk maarifçilərimizdən İsmayıl bəy Qutqaşınlının (1806-1861) 

“Rəşid bəy və Səadət xanım” hekayəsi xüsusi maraq doğurur. Uzun illər çar ordusunda hərbi 

xidmət göstərən İsmayıl bəyin bu şərq hekayəsi 1835-ci ildə Varşavada fransız dilində çap 

olunmuşdur. Eyni bir əsərdə müəllif Azərbaycan cəmiyyətində (əslində bütövlükdə islam 

şərqində) həm insana bəslənilən ənənəvi, mühafizəkar, birtərəfli, köhnə münasibəti, həm də 

bəslənilməli olan yeni, mütərəqqi, insani münasibəti müqayisəli şəkildə verə bilmişdir. Bu 

müqayisə ilə ədib oxucunu əyani surətdə başa salmaq istəmişdir ki, insana münasibətin 

ənənəvi tipi, ata-baba yolu nə qədər rəzil və qəbuledilməzdir. Çünki həmin münasibət fərdin 

şəxsi istəklərini, arzusunu, şəxsi səadətini nəzərə almır. Onun insan “mən”inə heç bir dəyər 

vermir, ləyaqətinə ehtiramla yanaşmır. Fərdin istəkləri, azadlığı, iradəsi tamamilə əlindən 

alınıb başqasının istklərinə, iradəsinə, məqsədlərinə tabe tutulur. Belə bir dəsti-xətt fərdin 

cəmiyyətdəki hüquqlarını əlindən alır, onun bədbəxtliyinə səbəb olur. Təbii ki, bu yol qeyri-

humanist davranış yoludur. İnsanın fəlakətinə, bədbəxtliyinə aparan yoldur. İkinci yol isə 

fərdin istəklərinə, ləyaqətinə, azadlığına hörmətlə yanaşmaq yoludur. Bu əsl insanpərvərlik 

yolu olub insanı şəxsi səadətə qovuşdurur. Cəmiyyətin bütövlükdə səadəti isə fərdlərin 

səadətindən asılıdır. Dediyimiz geniş miqyaslı məsələləri yazıçı iki gəncin˗Rəşid bəyin və 

Səadət xanımın bir-birinə olan qarşılıqlı məhəbbəti və bu məhəbbətlə bağlı macəralar əsasında 

verir. Həm də onları dolğun, yaddaqalan hadisələrin fonunda sadə şəkildə təqdim edib nəticə 

çıxarmağı oxucunun öhdəsinə buraxır. Oxucu isə köhnə ilə yenini, yəni insana humanist 

münasibətlə qeyri-humanist münasibəti çətinlik çəkmədən anlaya bilir. İstər fərd, istərsə də 
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cəmiyyət üçün ikincinin daha vacib və üstün olduğunu anlayır. Hekayədə maarifçi sənətkarın 

insana və onun şəxsiyyətinə münasibəti mövcud şərq ictimai qanunlarından fərqli bir çalarda 

üzə çıxır. 

“Rəşid bəy və Səadət Xanim”da belə bir əhvalat təsvir edilir. Rəşid də, Səadət də gənc-

dir, hər ikisi bəy övladıdır, hər ikisi gözəldir. Onlar bir-birlərini sevirlər. Lakin qızı vəzifə, ix-

tiyar və maddi cəhətdən üstün olan Ərəş xanı Kazım xan öz oğluna almaq istəyir. Səadətin va-

lideynləri və xalası da qızın istəyi ilə hesablaşmadan onu daha imkanlı olan Kazım xanın oğ-

luna vermək istəyirlər. Bu hərəkət və dəsti-xətləri ilə onlar ənənəvi şərq ictimai mühitini, 

onun insana baxış və münasibətinin köhnəlmiş streotipini təmsil edirlər. Onların başqalarına, 

yəni rəiyyətə münasibətləri də qeyri-insani davranışa, hökm-fərmanlığa, təkəbbürə əsaslanır. 

Rəşid bəy və Səadət xanım isə yeni humanist baxışın təmsilçiləridirlər. Bu baxış onların həm 

bir-birlərinə, həm də başqalarına münasibətlərində özünü aydın göstərir. Rəşid bəy və Səadət 

xanım bütün maneələrə, tənələrə baxmayaraq bir-birini sevir, bir-birinə sədaqət göstərir, bö-

yük çətinlik və cəfalardan sonra, nəhayət, qovuşurlar. Bu şərq həyatı üçün yeni, uğurlu sevgi 

macərası idi ki, insanın sevgi və dəyəri xoşbəxt sonluqla nəticələnirdi.  

Biz Rəşid bəyin rəiyyətə və öz nökəri Əzizə, Səadət xanımın rəiyyətə və öz dayəsi Şa-

maha münasibətində də bir insanlıq, səmimiyyət, qayğıkeşlik, alicənablıq görürük. Yazıçı 

Səadət xanımın yoxsullara münasibətini belə xarakterizə edir: “Səadət xanım yoxsul və dilən-

çilərin pənahı idi. O, yoxsullara çoxlu ehsan verərdi. Səadət xanımın yanına dilənçilərdən baş-

qa kimsənin yolu yox idi” (3, s.546). 

Yazıçı əsərdə Avropada və şərqdə qadının cəmiyyətdə mövqeyi, hüquqları, onlara bəs-

lənilən münasibət problemini də birbaşa müqayisə yolu ilə oxucuya çatdırır. Belə ki, Səadət 

xanımın valideynlərinin, yaxınlarının razılığı olmadan sevdiyi oğlana˗Rəşid bəyə xəlvəti qo-

şulub qaçdığını gözlənilməz bir fədakarlıq, qəhrəmanlıq kimi Avropa oxucularına təqdim 

edən müəllif onları başa salmağa çalışır ki, Səadət xanımın belə bir əməli Avropa oxucuları 

üçün adi gələ bilər. Çünki qərbdə qadınlar azaddır. Onlar cəmiyyətdə, məclislərdə, başqaları 

ilə ünsiyyətdə, sevgidə sərbəst, öz iradələri ilə hərəkət edir, istədikləri qərarı verə bilirlər. 

Yəni qadının ictimai mühitdəki hüquqları genişdir, humanist qanunlar cəmiyyəti bütövlükdə 

ehtiva edib qadınlara da şamil olunur. Deməli, biz burada ümumilikdə humanistləşmiş bir cə-

miyyət görürük. Şərqdə isə mənzərə tamamilə fərqlidir. Avropa oxucularına müraciətlə yazıçı 

həmin mənzərəni belə izah edir:”Şərq qadını isə öz ata və qardaşlarından başqa heç kəsi gör-

mür. Əlbəttə, belə bir şəraitdə yaşayan qadının bu qədər asanlıqla atəşli bir sevgiyə düşməsi 

sizin təsəvvürünüzə sığmaz. Ah! Siz bu qadınların yerinə olsaydınız, onlar kimi daim dörd di-

var arasında, pərdə altında yaşasaydınız, o zaman Səadətin bizim qəhrəmana qoşulub qaçma-

sını, ümidvaram ki, bağışlar və bu hekayənin dalını lütf ilə oxuyardınız” (3, s.556). Göründü-

yü kimi, maarifçi ədib şərq-islam toplumunda qadına göstərilən qeyri-humanist münasibətin 

müəyyən detal və mənzərəsini nəzərə çatdırır. Həm də bir şərqli kimi öz mövqeyini də orta-

lığa qoyaraq buna təəssüflənir. Bu cür köhnəlmiş, qeyri-insani adət-ənənələri dəyişdirməyin 

lüzumunu bildirir. 

İlk maarifçilərimizdən Abasqulu ağa Bakıxanovun (1794-1847) da yaradıcılığında in-

sanpərvərlik ideyalarının təzahürünü görürük. Bir sıra şeirlərində o, dostluğu, yoldaşlığı, sə-

mimiyyəti, alicənablığı, əliaçıqlığı, səxavəti, mərhəməti, rəhmdilliliyi və s. insani keyfiy-

yətləri insanpərvərliyin atributları kimi tərənnüm edir. Müəllifin uşaqlar üçün qələmə aldığı 

“Kitabi-nəsihət” (1836) əsərindəki nəsihətlərin bir çoxu da insanpərvərlik ruhundadır. Məsə-

lən: “Bir adamı ehtiyac içində görəndə nə qədər bacarırsan ona kömək et ki, sənin bir şeyə eh-

tiyacın olanda başqaları da sənə kəmək etsin; Yaxşılıq vasitəsilə azad xislətli adamı özünə 

bəndə edə bilərsən, amma əziyyət verdiyin zaman bəndələr səndən qaçar; Qonşularla və yerli 

əhali ilə yaxşı davran, ta ki səninlə də o sayaq müdara etsinlər. Bil ki, sən təksən, onlar isə 

çoxdurlar. Birin çoxa ehtiyacı aydındır” (4, s.352-356). Sənətkar oxucularına adamları sevmə-
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yi, mümkün qədər onlara yaxşılıq etməyi, həqarətlə baxmamağı, kimliyindən asılı olmayaraq 

qayğı ilə yanaşmağı, onların məhəbbətini qazanmağı tövsiyə edir. 

Bəhs etdiyimiz mövzu ilə bağlı vacib bir problemə də diqqəti cəlb etmək yerinə düşər. 

Orta əsrlər boyunca islam şərqində, bir qayda olaraq, humanizmin təbliğatçıları, tərbiyəçiləri 

və nəzəriyyəçiləri didaktika, öyüd-nəsihət yolunu tutmuşlar. Onlar şahdan tutmuş rəiyyətə, 

tərbiyə subyekti olan fərdə qədər hər kəsə insanpərvərliyin faydasını, qaydalarını, atributları-

nı, çalarlarını, dini və dünyəvi mahiyyətini öyüd-nəsihət yolu ilə başa salmağa səy göstərmiş-

lər. İrəli sürdükləri nəzəri təlqinləri, tövsiyələri, izahatları ən uzağı müəyyən həyat hadisələri-

nin, rəvayətlərin, ibrətamiz əhvalatların, dini buyruq və hökmlərin xatırladılması fonunda 

oxucuya çatdırmaq məramı izləmişlər. Humanizmin ümumcəmiyyət miqyasında bərqərar ol-

ması üçün başqa yola əl atmamışlar. Yəni tənqiddən, ifşaçılıqdan, inkarçılıqdan, inqilabçılıq-

dan uzaq olmuşlar. XIX əsrin ortalarından, konkret olaraq Mirzə Fətəli Axundovdan (1812-

1878) başlayaraq Azərbaycan ziyalıları dərk etdilər ki, sosial həyatın başqa sahələrində oldu-

ğu kimi humanizmin də ümumcəmiyyət miqyasında kütləviləşməsi üçün nəsihətçiliyin elə bir 

effektiv təsiri və əhəmiyyəti yoxdur. Bunun üçün yeni vasitələrdən˗tənqiddən, ifşaçılıqdan, 

yeni məzmunlu məktəb və maarifin gücündən, zülmü və ədalətsizliyi lazım gələrsə, inqilabi 

yolla aradan qaldırmaqdan, nəhayət, bütövlükdə ictimai quruluşu dəyişməkdən yararlanmaq 

olar. Həm də bu, yeni dövrün tələbi, diktəsidir. Təbii ki, bu cür mübarizə üsulunu qəbul edər-

kən M.F.Axundov da, onun müasirləri və sələfləri də son əsrlər qərb mütəfəkkirlərinin ideya 

və baxışlarından faydalanır, bir sıra Qərbi Avropa ölkələrində baş verən azadlıq mübarizələri-

nin, inqilabların praktikasını əsas götürürdülər. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda humanist cəmiyyət yaratmaq məramını ümumdövlət sə-

viyyəsinə qaldırmaq, onu dövlətin və cəmiyyətin ideoloji strategiyasına çevirmək ideyası 

M.F.Axundovdan başlayır, cücərib boy atır və XX yüzilliyin əvvəllərində milli ictimai-mədə-

ni, maarifçi-pedaqoji fikirdə yetkin bir sistem halına gəlir. Mirzə Fətəli isə deyilən mətləb və 

ideyanın əsas konturlarını özünün də dediyi kimi, Avropanın Volter, Russo, Monteskyö, 

Mirabo və s. kimi “söhban təbiətli” filosoflarından, ədiblərindən, qabaqcıl elm və fikir adam-

larından əxz etmişdi.  

Azərbaycanın maarifçi filosofu izah edirdi ki, humanist cəmiyyət yaratmaqdan ötrü ilk 

növbədə ictimai gerçəklikdə zülmün və despotizmin kökünü kəsmək gərəkdir. Zülmü aradan 

qaldırmaq üçünsə iki şey lazımdır: ya məzlum zülmə dözməməlidir, yəni hansı yolla olursa 

olsun, onu aradan qaldırmalıdır, ya da zalım zülmdən əl çəkməlidir. İdrak hələ ki zülmün rəfi 

üçün bu iki yoldan başqasının olduğunu təsəvvürə gətirə bilmir. Dahi ədib daha sonra fi-

kirlərinə davam edərək izah edir ki, min illər boyunca peyğəmbərlər, filosoflar, şairlər və s. 

öncül mütəfəkkirlər zülmün aradan qaldırılmasını istəmiş, buna təşəbbüs göstərmiş və belə 

hesab etmişlər ki, bu işdə əsas və həm də yeganə çıxış yolu zalıma nəsihət vermək, moizə 

oxumaqdır. Peyğəmbərlər zülmdən əl çəkmək müqabilində zalıma behişti vəd etmiş, zülm 

qarşısında isə cəhənnəm əzabı ilə qorxutmuşlar. “Filosoflar zülmü dövlətin zəvalının səbəbi 

bilərək, dövlətin davamı üçün ədalətli olmağı məsləhət görmüşlər”. Bununla əlaqədar pey-

ğəmbərlər kitablar, hədislər ortalığa qoymuş, şairlər və filosoflar isə saysız-hesabsız əsərlər 

yazmışlar. Bu həm qərbdə, həm də şərqdə əsrlər boyunca belə olmuşdur. Lakin tarixin min il-

lərlə davam edən təcrübəsi göstərmişdir ki, bu insanların zülmü aradan qaldırmaq yolunda 

çəkdikləri bütün zəhmətlər “nəticəsiz və faydasız qalmışdır”. Yəni “zülmü aradan qaldırmaq 

üçün moizələr və nəsihətlər zalimin təbiətinə qətiyyən təsir göstərməmiş”, zülm isə heç yerdə 

aradan qaldırılmamışdır. Qərbin inqilabçı humanistlərindən təsirlənən M.F.Axundov israr edir 

ki, zülmü aradan qaldırmaqdan ötrü heç də zalıma nəsihət vermək lazım deyil, “bəlkə, əksinə, 

məzluma demək lazımdır ki: Ey nadan, sən ki qüdrət, say və bacarıq cəhətdən zalimdən qat-

qat artıqsan; bəs nə üçün zülmə qatlaşırsan? Qəflət yuxusundan oyan və zalimin atasının 

goruna od vur!” (1, s.305). 
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Azərbaycan mütəfəkkirinin fikrincə humanist cəmiyyət yaratmağın ən mühüm şərtlərin-

dən biri də ictimai-siyasi idarəetmədə despotizmi ləğv edib dövlət səviyyəsində demokratik 

idarəçilik sisteminə keçməkdir. Sənətkar təəssüf edir ki, min illərdir şərqin bütün dövlətlərin-

də idarəçilik sistemi tamamilə despotizm üzərində qurulmuşdur. “Kəmalüddövlə məktubları” 

traktatında bunu İranın timsalında şərh edən müəllif göstərir ki, despotizm yüz illərdir ki, İra-

nın “rövnəqini pozmuş”, onun fanatizmə, cəhalətə, geriliyə, vəhşətə, zəifliyə, natəvanlığa yu-

varlanmasına səbəb olmuşdur. Ölkə vətəndaşlarının “qabiliyyətini künd edib, cövhəri-əqlini 

paslandırıb”, onların rəzalətə və zillətə düşməsinə bais olubdur. Sədaqəti, ədaləti, vəfadarlığı, 

asayişi məmləkətdən uzaq salıbdır. Onu hər cür yüksəlişdən, “dünyanın proqresindən məhrum 

qılıbdır” (1, s.44-45). Həyatın, aləmin xeyir-şərindən bixəbər və qafil olan İran vətəndaşları 

hal-hazırda da bir tikə çörək üçün dünyanın bir çox yerlərinə səpələnib zülm və ehtiyac içəri-

sində yaşayırlar. Bu fəlakətin səbəbi isə despotizmdədir. Deməli, despotizm yox olmadan cə-

miyyətdə geniş mənada insanpərvərlik amillərini qərarlaşdırmaq, ictimailəşdirmək, qanunlar 

səviyyəsinə qaldırmaq mümkün deyil. Humanist cəmiyyəti isə yalnız ayrı-ayrı fərdlərin insan-

pərvərliyi hesabına yaratmaq olmaz. Bunun üçün dövləti, cəmiyyəti idarəetmə mexanizminin 

özü, idarəçilik qanunları ədalətli, demokratik və humanist olmalıdır. 

Avropanın intibah humanistləri və XVIII əsr maarifçiləri kimi M.F.Axundov da din xa-

dimlərini humanist cəmiyyət yaratmaq yolunda böyük maneə hesab edirdi. Qərb ideoloqları 

Avropada kilsəni demokratiya və humanizm yolunun zülmət bataqlığı hesab etdikləri kimi 

azərbaycanlı mütəfəkkirlər də məscidi və islam ruhanilərini bu yolun qaranlıq kabusu, əsas 

müqəssiri sayırdı. “Kəmalüddövlə məktubları”nda o, mollaların minbərdən oxuduqları bəzi 

moizələrin mətnini verir və göstərir ki, bütün islam aləmində əsrlər boyunca hər yerdə və hər 

zaman ruhanilərin moizələri, vəzləri, söhbətləri bu cür cəfəngiyatlardan ibarət olmuş, xalqı 

mövhumata, xürafata və cəhalətə sürükləmişdir. Şərq cəhalətinin əsas memarları din xadimlə-

ridir. Onların ikinci böyük təqsiri ondan ibarətdir ki, xalqla dövlət arasında daim uçurum, zid-

diyyət yaratmış, xalqı dövlətdən ayrı salmışlar. Ədib təəssüflə bildirir ki, şərqdə “ruhanilər 

xalqın ruhuna və təbiətinə o qədər müsəllət olmuşlar ki, camaat onların dediklərinə sorğu-su-

alsız itaət edir, ürəyində dövlətə nifrət bəsləyir” (1, s.292). 

M.F.Axundov belə bir vacib məsələyə də toxunur ki, din xadimləri özlərinin mənasız 

moizələri, nəsihətləri, buyruqları, yozmaları, uydurmaları ilə “ilahi nurun əsəri olan insan ağ-

lını”, insan zəkasını onun əlindən almış, insana “şərafət və etibar” qazandıran, onu başqa var-

lıqlardan üstün edən bu ilahi nemətləri “həbsdə saxlamış”, “təfəkkür və təcrübədə” ondan isti-

fadə etmək ixtiyarını, imkanını onun əlindən qoparmışlar. Müəllif öz dini-sosioloji şərhlərini 

yekunlaşdıraraq belə bir həqiqəti təkidlə nəzərə çatdırır: “Beləliklə, bəşər övladına səadət və 

qurtuluş ancaq o zaman nəsib olacaqdır ki, istər Asiyada və istərsə də Avropada, insanın 

şüuru tamamilə əbədi həbsdən xilas olacaq və bütün işlərdə və təfəkkürdə hədislər deyil, insa-

nın ağlı yeganə dəlil, sənəd və hakimi-mütləq olacaqdır” (1, s.218-219). Nəticə etibarı ilə mü-

əllif onu demək istəyir ki, demokratik və humanist bir cəmiyyətin yaranması üçün ən vacib 

şərtlərdən biri də insanın ağıl, zəka və təfəkkürünün azad olması, dini buxovdan, ehkam-

çılıqdan , xürafatdan və ruhanilərin əsarətindən qurtuluşudur. 

Mirzə Fətəlinin humanist cəmiyyət yaratmaq ideyasının əsas şərtlərindən biri də toplu-

mu təşkil edən fərdlərin bütövlükdə düşüncə və fikir azadlığına malik olmaları idi. Bu məsələ-

də o, daha çox ingilis filosofu Con Stüart Millin azadlıq barədə görüşlərindən qaynaqlanırdı. 

Bununla əlaqədar Azərbaycan maarifçisi “Con Stüart Mill azadlıq haqqında” adlı dəyərli bir 

məqalə də yazmış, burada həm ingilis filosofunun fikirlərini şərh etmiş, həm də öz baxışlarını 

vermişdi.  

Problemin elmi yeniliyi XIX əsrin ortalarında Azərbaycanda yeni məzmunlu huma-

nizm ideyalarının inkişafına zəmin yaradan amillərin oyrənilməsini təhlil etmək tədqiqatımı-

zın yeniliyidir. 
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Problemin praktik əhəmiyyəti Azərbaycanda ictimai fikrində yeni məzmunlu ideyala-

rın yaranması və öyrənilməsi təhsil müəssisələrində də istifadə edilə bilər. 

Problemin aktuallığı XIX əsrin ortalarından yaranan yeni məzmunlu ideyaların inkişa-

fına təkan verən amillər bu gün də böyük əhəmiyyət daşıyır. 
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Г.М.Набиева  

Идеи нового гуманизма в Азербайджане в середине XIX века  

и факторы, которые делают это возможным 

Pезюме 

 

История хунанизма древняя. Это относится к социально-педагогической среде Азербай-

джана. Но с середины XIX века в социокультурной и педагогической среде Азербайджана нача-

ли формироваться новые идеи гуманизма. Конечно, это связано с рядом причин и не является 

случайным событием. В статье объясняются эти причины. В то же время, суть новых гуманис-

тических идей интерпретируется. Идеи, что эти идеи нашли отражение в творчестве азербай-

джанских мыслителей и демократических просветителей. Он также фокусируется на том, как 

эти идеи возникли в работе азербайджанского просвещения. Показано, что в этот период гума-

нистические идеи продвигались через художественные, педагогические и общественно-полити-

ческие произведения.  

 

G.M.Nabiyeva  

The ideas of new humanism in Azerbaijan in the mid-19th century  

and the factors that make it possible 

Summary 

  

The history of Hunanism is ancient. This applies to the socio-pedagogical environment of 

Azerbaijan. But since the middle of the 19th century, new ideas of humanism have begun to form in 

the socio-cultural and pedagogical environment of Azerbaijan. Of course, this is due to a number of 

reasons and is not a casual event. The article explains these reasons. At the same time, the essence of 

new humanistic ideas is interpreted. The ideas that these ideas are reflected in the creativity of 

Azerbaijani thinkers and democratic educators. It also focuses on how these ideas emerged in the work 

of Azerbaijani enlightenment. It is shown that during this period humanistic ideas were promoted 

through artistic, pedagogical, and public-political works. 

  

 Rəyçilər: dos. Y.Rzayeva,  

p.f.d. T.Ə.Vahabova 

Redaksiyaya daxil olub: 08.07.2019
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ŞAGİRD ÖZÜNƏNƏZARƏTİNİN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA 

 
Açar sözlər: təlim prosesi, özünütərbiyə, tərbiyə vasitəsi, tərbiyə metodları, tərbiyənin mərhələləri 

Ключевые слова: процесс обучения, самовоспитание, средство воспитания, методы воспитания, 

этапы воспитания 

Key words: self-education, learning, tools of self, techniques of self 

 

Uzun müddət elmi-pedaqoji və metodik ədəbiyyatda özünütərbiyə metodları ilə bağlı 

mübahisələr aparılmışdır. Bəzi müəlliflər A.İ.Koçetov (1) metodları fəaliyyət qrupları, bəzi-

ləri A.Y.Aret (2) bu fəaliyyət qruplarını özünütərbiyə priyomları kompleksi adlandırmış və 

onları üç qrupa bölmüşdür: 1) özünüdərk; 2) özünüməcbur; 3) özünüələalma. 

Başqa müəlliflər isə özünütərbiyə metodlarını vasitə A.İ.Ruvinski (3), digərləri isə üsul 

R.F.Kovalyov (4) adlandırmışdır. 

Bilirik ki, priyom öz-özünə təsir üsuludur. Həm də məlumdur ki, bir neçə priyomun 

məcmuyu metodu təşkil edir. Vasitə dedikdə isə, işi nəyin köməyi ilə görmək deməkdir. 

Apardığımız nəzəri tədqiqat, özünütərbiyə işinin yaxından öyrənilməsi bizə belə bir nəti-

cəyə gəlməyə imkan verir ki, yuxarıda adları çəkilən üsulları metod adlandıraq. Çünki onlar 

şəxsiyyətin öz üzərində aparacağı işi həyata keçirmə üsullarıdır. Bu metodlar özünütərbiyə pro-

sesində ayrı-ayrılıqda mümkün olmayıb, bir-birini tamamlamaq əsasında səmərə verə bilər. 

Özünütərbiyə işini təşkil edən vasitələr: özünüdərk, özünənəzarət, özünüməlumatlandır-

ma, özünəöhdəlik, özünüidarə, özünüinandırma, özünüstimullaşdırma, özününizamlamadır. 

Əvvəlcə özünüdərk metodu üzərində dayanaq. Özünütərbiyə prosesi şagirdin şüurlu 

fəaliyyətidir; yəni özünütərbiyə özünüdərkdən, öz ləyaqətini və çatışmazlıqlarını öyrənməkdən 

başlayır. Bu isə ilkin yeniyetməlik dövründə yaranır. Kiçik yaş dövrlərindən fərqli olaraq yeni-

yetməlik və ilk gənclik dövründə şagirdin fiziki ölçülərinin artması, cinsi yetişməsi, onu kəskin 

zahiri və daxili dəyişikliklərə gətirib çıxarır ki, buda onda özünə, öz “Mən”inə maraq yaradır. 

Buna görə də yuxarı siniflər şəxsiyyətin və onun dünya görüşünün formalaşması, ideal-

ların və inamların yaranması dövrüdür. Məhz bu yaşda uşaqlar həyatda öz yerlərini tapmağa, 

vəzifələrini mürəkkəbləşdirməyə çalışırlar. Onları yalnız kim olmaq yox, həm də necə olmaq 

sualı düşündürür. Şagirdlər artıq ətrafdakılara və özünə kənardan göz yetirməyə, özlərinə və 

ətrafdakılara qarşı tələbkar olmağa başlayırlar. 

Özünüdərkin rolu şəxsiyyətin həyatında böyükdür. Özünüdərk prosesində şəxsiyyətdə 

öz imkanlarını və həyatda yerini müəyyən etmək bacarığı əmələ gəlir. Bu da imkan verir ki, 

insan öz qarşısına müəyyən məqsəd, konkret vəzifələr qoysun və onları həyata keçirmək üçün 

plan cızsın. Bütün bunlar isə özünü, müsbət və mənfi tərəflərini öyrənmədən mümkün deyil-

dir. Şagird şəxsiyyətinin gələcəkdə tam şəkildə formalaşması, özünütərbiyəsi onun özünü 

dərk etməsindən, düzgün qiymətləndirməsindən asılıdır. 

İnsanın öz güclü və zəif tərəflərini anlaması aktiv fəaliyyətdə baş verir. Fəaliyyət nə 

qədər genişdirsə, şəxsiyyət özünü obyektiv qiymətləndirmək üçün daha böyük imkanlara 

yiyələnir. Şagirdin ünsiyyət dairəsi nə qədər genişdirsə, bir o qədər də onun özünü başqaları 

ilə müqayisə etmək, mənfi və müsbət tərəfləri ilə tutuşdurmaq imkanı artır. Məhz bu cəhətdən 

özünüdərk özünəqiymət və özünütənqidin əsasını təşkil edir. 

Dərketmənin nəticəsi kimi mənlik şüuru meydana gəlir. Özünüdərk birdən-birə yaran-

mır. İnsan biliklərə yiyələnmək prosesində, digər insanlarla münasibətdə olmaqla və fəaliyyət 

prosesində özünü dərk etməyi öyrənir. Yuxarı sinif şagirdi insan xarakterini, onun davranış 
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motivlərini dərk etdikcə, müxtəlif həyati şəraitdə ayrı-ayrı şəxsləri müşahidə etməyə, ətraf-

dakı tarixi şəxsiyyətləri, bədii əsərlərin qəhrəmanlarını öyrənməyə marağı artır. Bu da öz 

“Mən”inin mahiyyətini daha dərindən başa düşməkdə ona kömək göstərir. 

Şüur əsasında çox mürəkkəb proses olan Mənlik şüuru yaranır və inkişaf edir. Fərd bu 

zaman dərketmənin həm obyektinə, həm də subyektinə çevrilir. 

Mənlik şüuru şəxsiyyətin inkişafının qanunauyğun təzahür formasıdır. O, pedaqoji-psi-

xoloji kateqoriya olub insanın başqa insanlarla münasibətdə və həqiqətlər sistemində özünü 

dərketməsidir. Mənlik şüuru şəxsiyyətin hansı tərəfə meylini (həyati məqsədlərini, idealını, 

əsas ehtiyaclarını, hakim maraqlarını, özünüdərk, özünəqiymət, özünəqarşı tələbkarlıq və s. 

kimi elementləri, özündə birləşdirir. İnsanda mənlik şüuru tarixi və fərdi inkişaf prosesində, 

başqalarını anlamaqla əmələ gəlir. Yəni insan özünü başqaları ilə müqayisə edə-edə, digər in-

sanlara onun münasibəti, digərlərinin ona göstərdiyi münasibət, istər-istəməz özünə qarşı da 

münasibət yaradır. 

Mənlik şüuru özünütəyin və özünütəsdiqlə, yəni insanın, o cümlədən, böyük məktəb-

yaşlı uşağın öz əməyini, məişətini, istirahətini, təhsilini və başqaları ilə qarşılıqlı münasibətini 

düzgün təşkil etməsiylə sıx surətdə bağlıdır. 

İnsan inkişaf etmiş mənlik şüuru vasitəsi ilə cəmiyyətdə öz vəziyyətini obyektivcəsinə 

başa düşür, həyatda öz yerini, vəzifəsini, rolunu dəqiq təyin edir. Buradan da onun həyati 

məqsədləri, maraqları və planları ortaya çıxır. Onda Vətənə, xalqa qarşı ən yüksək hisslər tər-

biyə olunmur, o, cəmiyyət qarşısında öz borcunu və vəzifələrini düzgün başa düşür. 

Bir çox müəlliflər mənlik şüurunu tənqid edərək belə bir fikrə gəlmişlər ki, o, özünütər-

biyəyə təsir göstərir. Bəzi müəlliflər isə bunların başqa-başqa proseslər olduğunu iddia edirlər. 

Lakin aparılan tədqiqatlar bizim belə bir nəticəyə gəlməyimizə əsas verir ki, mənlik şüuru 

şəxsiyyətin daxili inkişafının əsas səbəbidir. 

Mənlik şüurunun elementləri artıq kiçik yaşlı məktəblilərdə hiss olunmağa başlayır. La-

kin düzgün özünəqiymət və özünütəhlil müəyyən həyat təcrübəsindən sonra ola bilər. Buna 

görə də mənlik şüuru və onunla birlikdə özünütərbiyə orta və yuxarı sinif şagirdlərində müm-

kündür və məqsədyönlüdür. Deməli, məktəblinin özünütərbiyə prosesinin fəallığı mənlik 

şüurunun səviyyəsindən asılıdır. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür: 

1. Mənlik şüuru özünütərbiyənin ən vacib amilidir. 

2. Mənlik şüurunun inkişafı şəxsiyyətin özünütəkmilləşməsində, özünü yetkinləşdirmə-

sində əsas rol oynayır. 

3. Mənlik şüurunun inkişafı, şəxsiyyətin özünə obyektiv qiymət verməsi, xüsusən dərk-

etmə marağına böyük təsir göstərir. 

Şagirdin geniş və müxtəlif dərketmə marağına yiyələnməsi onun inkişaf etmiş mənlik 

şüurundan xəbər verir, bu maraqlar dünyanı və özünü dərk etməyə kömək göstərir. 

4. Dərketmə marağının özünütərbiyəyə təsiri iki yolla ola bilər: a) birbaşa, yəni marağın 

əqli özünütərbiyəyə təsir göstərməsi ilə; b) şəxsiyyətin ümumiyyətlə özünütəkmilləşməsinə 

təsiri ilə. 

5. Şagirdin əxlaqi cəhətdən özünütərbiyəsi onun şüurlu və obyektiv şəkildə özünə, müs-

bət və mənfi cəhətlərinə qiymət verə bilmək bacarığından, öz işinə və hərəkətlərinə düzgün 

münasibətdən asılıdır. 

Burada özünəqiymət bir tərəfdən şəxsiyyətin özünüdərkin stimuluna çevrilir, digər tə-

rəfdən isə özünətələbkarlığın motivi rolunu oynayır. Deməli: 

1) Şagirdlərin dərketmə marağının inkişafı onlarda mənlik şüurunun formalaşmasının 

əsas şərtlərindən biridir. 

2) Mənlik şüurunun inkişafının səmərəli olması şagirdin təhsildə, əməkdə, ictimai-fay-

dalı işdə fəal mövqeyindən asılıdır. 

3) Özünütərbiyədə fəallıq və son müsbət nəticənin qazanılması yalnız inkişaf etmiş 

mənlik şüurunun yaranması ilə mümkündür. 
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Mənlik şüuru özünüdərkin nəticəsi kimi meydana çıxır. Özünüdərk metodu özündə bir 

neçə üsul birləşdirir: özünümüşahidə, özünütəhlil, özünütənqid, özünüanlama, özünüqavrama, 

özü haqqında başqalarının fikrini öyrənmə, özünüyoxlama, özünəqiymət. 

Özünüdərk özünüanlama ilə sıx surətdə bağlıdır. Özünüanlama öz fəaliyyətinin, hərə-

kətlərinin, həyati planlarının mahiyyətini müəyyən etməsi, cəmiyyətdə və kollektivdə insanın 

öz yerini aydınlaşdıra bilməsi deməkdir. Özünüanlama özünütərbiyənin əsasında dayanır və 

insanın bütün həyatı boyu davam edir. 

Özünümüşahidə özünüqavramanın ayrı-ayrı aktlarından yaranır. Özünüqavrama insanın, 

o cümlədən, yuxarı sinif şagirdinin, bu və ya digər keyfiyyətlərini və xüsusiyyətlərini görə 

bilməsi ilə bağlıdır. Özünüqavramanın istiqaməti, gücü, dərinliyi, həcmi, davamlılığı, çox sa-

həliliyi özünümüşahidə də müxtəliflik əmələ gətirir. 

Özünümüşahidə birbaşa hadisə baş verdiyi və olub keçənlər yada salındığı zaman yara-

nır. Özünümüşahidənin ən maraqlı variantı özünü başqa adam yerinə qoyub özü üzərində mü-

şahidə aparmasıdır. Özünütərbiyə prosesində özü haqqında başqalarının fikrini öyrənmə çox 

mühüm rol oynayır. 

Uşaq özü haqqında ilkin məlumatı onu əhatə edən adamlardan alır. İnsanı bütün ömrü 

boyu başqalarının onun haqqındakı fikirlər izləyir. Bu üsulun şəxsiyyətin özünüdərk və özü-

nütərbiyə prosesində əhəmiyyəti çox böyükdür. Aparılan tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, şa-

girdin bu fikirləri nəzərə alması fikir müəlliflərinin nüfuzundan çox asılıdır. Məktəbəqədər 

yaş dövründə uşağın inandığı şəxs valideynlər, kiçik yaşlı məktəblilərdə müəllim, yeniyetmə-

lərdə yoldaşlar və xüsusi hörmət bəslənən adamlar, gənclərdə isə müxtəlif şəxslərdir. 
 

Ədəbiyyat 
 

1. Кочетов А.И. О возможности самоконтроля. М:, Народное образование. 2003, №10. 

2. Арет А.Я. Очерки по теории самовоспитания. Фрунзе, 2011. 

3. Рувинский А.И. Теория самовоспитания. М., Изд.Московского управления. 2000. 

4. Ковалев Р.Ф. Самовоспитание школьников. М., 2017. 

5. Ağayev Ə.Ə. Həyatın astanasında. Bakı, Təhsil, 2005. 

6. Kazımov N.M. Məktəb pedaqogikası. Bakı,OKA Ofset, 2009. 

7. Qaralov Z.İ. Tərbiyə. B., 2005, T.1, s.231-248. 
 

Т.А.Набиева 

О средствах самоконтроля учащихся 

Резюме 
 

В статье анализированы методы и средства самоконтроля учащихся, выяснены возмож-

ности комплексного применения приемов самоконтроля. Установлено что, можно получить хо-

роший результат при взаимодействии методов самосознания, самозаставления и самоуправле-

ния. Потому что, эти понятия являются структурными компонентами процесса самоконтроля. 

Статья служит обогащению теории педагогической психологии. 
 

 T.A.Nabiyeva 

On the means of self-education students 

Summary 
 

The paper analyzes the methods and means of self-education students to investigate the 

possibility of complex techniques of self. It is established that, you can get a good result in the 

interaction techniques of self-consciousness. Because these concepts are structural components of the 

process of self-education. 

Article is enriching the theory of educational psychology. 
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Müasir dünyamız sosial, iqtisadi, telekommunikasiya və digər sahələrdə baş verən yeni-

liklər və inkişafı özündə əks etdirən qloballaşma da daxil olmaqla bir çox terminlərin meyda-

na gəlməsinə şahidlik edir. Dünyanın inkişaf qanunauyğunluğunun doğurduğu qloballaşma 

adlandırılan prosesin ortaya çıxması yaşadığımız dövrü səciyyələndirən dövrün və zamanın 

tələbinə çevrilib. Bəs qloballaşma nədir? İlk dəfə 1983-cü ildə T.Lеvit tərəfindən işlədilmiş 

«qlоbаllаşmа» tеrmini o dövrdə fəaliyyət göstərən аyrı-аyrı şirkətlərin istеhsаlı оlаn məhsul-

lаrın bаzаrdа birgə аdlаndırılmаsını nəzərdə tuturdu. Sonralar qloballaşma anlayışının sosiolo-

giya baxımından araşdırılmasında sosioloq R.Robertsonun xidməti danılmazdır. R.Robertsona 

görə, “qloballaşma beynəlxalq əhəmiyyətə malik müxtəlif amillərin (sıx iqtisadi, siyasi, mə-

dəni əlaqələr və informasiya mübadiləsi) ayrı-ayrı ölkələrin sosial həyatına artmaqda olan tə-

sir prosesidir.” (7, s.388).  

M.Voters hesab edir ki, qloballaşma coğrafiyanın sosial və mədəni strukturlaşmaya artmaq-

da olan təsirinin aradan qaldırılması və bunun insanlar tərəfindən dərk edilməsi prosesidir (2).  

Rus filosofu S. Panarinə görə, “qloballaşma bir vaxtlar xalqları bir-birindən təcrid edən, 

eyni zamanda xarici təsirlərdən qoruyan ərazi, sosiomədəni və siyasi maneələrin aradan qalx-

ması və beynəlxalq səviyyədə qarşılıqlı əlaqə və asılılığın yeni sisteminin təşəkkül tapması 

prosesidir” (6, s.394-395).  

Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox tədqiqatçılar (А.С. Панарин, В.А. Кутырев, А.И. Ут-

кин və digərləri) qloballaşmanın tarixi köklərini və yaranma səbəblərinin müəyyənləşdirmək 

istiqamətində araşdırmalar aparmış və qloballaşma prosesinin bəşəriyyət tarixində tamamilə 

yeni bir fenomen olmadığını göstərmişlər. Min illər əvvəl də, təcrid olunmuş vəziyyətdə möv-

cud olan lokal sivilizasiyalar arasında çoxsaylı ticarət, iqtisadi, mədəni və s. əlaqələrin möv-

cudluğunu əsas gətirərək, qloballaşmaya daha qədim tarixi perspektivdən yanaşmağın əhə-

miyyətini qəbul edirdilər. 

Qloballaşmanın “əlamətləri” hesab edilən inteqrasiya, informasiya mübadiləsi, qarşılıqlı 

iqtisadi əlaqələr müasir dövrdəki kimi geniş miqyasda olmasa da, demək olar ki, bütün dünya 

ölkələrinin inkişaf tarixində müşahidə edilmişdir. 

Dünyanın hazırki inkişaf dinamikasına nəzər saldıqda yaşadığımız dövrü səciyyələndirən 

qloballaşma bəşər həyatının bütün - texnoloji, siyasi, iqtisadi, sosial, hüquqi və digər aspektləri-

ni əhatə etməklə yanaşı, dünyanın müxtəlif güşələrində yaşayan insanların, xalqların mədəni 

təcrübə, adət-ənənələrini təqdim etmək baxımından xarici dillərin tədrisindən də yan keçməmiş-

dir. Qloballaşmanın geniş vüsət aldığı informasiya cəmiyyətində yüksək intellektə malik insan 

kapitalının formalaşmasında, davamlı inkişafa zəmin yaradan güclü iqtisadiyyatın qurulmasında 

təhsilin, xüsusilə xarici dillərin rolu danılmazdır. T.F.Qolik, İ.Q.Kojevnikov, N.A.İvanov, 

E.V.Sviridov, S.Y.Şerbaçenko və digərlərinin əsərlərində beynəlxalq ünsiyyət vasitəsi kimi in-

gilis dilinin rolu və dünya mədəniyyətinə təsiri nəzəri baxımdan öz əksini tapmışdır.  
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Xarici dillərin öyrənilməsi müxtəlif dil daşıyıcılarının mədəniyyətlərinin öyrənilməsi ilə 

də sıx bağlıdır. Dil özünün əsas ünsiyyət vasitəsi olmaq funksiyası ilə yanaşı, həmçinin mən-

sub olduğu xalqın mədəniyyətinin daşıyıcısı hesab edilir. Dildə baş verən hər hansı dəyişiklik-

ləri həmin dilin daşıyıcılarının mədəniyyət amilindən kənarda anlamaq mümkün deyil. “Dil 

mədəniyyətdir, mədəniyyət isə dildir” fikri əsasında formalaşmış dil və mədəniyyət uyğunlu-

ğu xalqın mədəni və tarixi irsi hesab edilən dilin araşdırılması və tədrisi həmin xalqın davra-

nış, inanc, bilik və dəyərlərinin göstəricisi olan mədəniyyətin əsas amil olaraq diqqətdə saxla-

nılmasını tələb edir. 

Xarici dilə yiyələnmək müxtəlif millətlərin nümayəndələri arasında ünsiyyət üçün vacib 

şərt olaraq qalmaqdadır. Müasir informasiya dünyasında, iqtisadi, siyası, sosial və mədəni əla-

qələrin, informasiya texnologiyalarının sıçrayışlı inkişafının səbəb olduğu qloballaşma döv-

ründə insanların xarici dilləri öyrənmək zərurəti sürətlə artır. Nəticə etibarı ilə, orta və ali təh-

sil müəssisələrində xarici dillərin tədrisi dövrün və zamanın ehtiyacları ilə ayaqlaşmağı tələb 

edir. Dünya fərqli bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur, qloballaşma prosesi, yəni dünya döv-

lətlərinin iqtisadi, siyasi, mədəni baxımdan inteqrasiyası və unifikasiyası ictimai həyatın bü-

tün sahələrini, o cümlədən elm və təhsil sahələrini də əhatə edir. Müxtəlif dillərin və mədəniy-

yətlərin yaxınlaşması və qovuşması zəminində qlobal dil anlayışı meydana gəlir. Bu gün dün-

ya xalqlarına məxsus mədəniyyətin təbliğində və həmin xalqların nümayəndələrinin bir-birilə-

ri ilə ünsiyyət saxlamasında əsas vasitəsi kimi çıxış edən ingilis dili qlobal və beynəlxalq dil 

statusunu qazanmaqla, A.Pennikukun təbirincə desək, “ümumi, lakin “heç kəsə” məxsus ol-

mayan dil” funksiyasını yerinə yetirir (1, s.51).  

Qloballaşma dövrü, həm də informasiya cəmiyyətinin formalaşması dövrü adlandırılır. 

Bu, ilk növbədə, elmi-texniki yenilik, vahid informasiya mənbəyi olan “İnternet-məkan”ın 

formalaşdırılması, inkişaf etmiş ölkələrin milli-dövlət sərhədlərini aşan iqtisadi kapitalının 

həddindən çox olması, qarşılıqlı əlaqə və asılılığa aparan ölkə və dövlətlərin iqtisadi, siyasi və 

mədəni cəhətdən bir-birinə qarşılıqlı müdaxilələri, artmaqda olan internasionalizm və inteqra-

siya prosesləri kimi amillərlə bağlıdır. 

Qlobal informasiya məkanında mədəniyyətlərarası ünsiyyətin iştirakçıları arasında qar-

şılıqlı əlaqə prosesində istifadə olunan müxtəlif elektron kommunikasiya vasitələri (elektron 

ünvan, skayp, videoyayınlama, feysbuk, twitter kimi sosial şəbəkələr və s.) dünyanın mədə-

niyyət ailəsinə daxil olmaq, xalqların öz mədəniyyətlərini bütün dünyaya tanıtmaq üçün nadir 

imkanlar yaratmaqdadır. Elektron kommunikasiya vasitələrinin inkişafı “diskursun xarakterini 

kardinal şəkildə dəyişərək kompyuter vasitəçiliyi ilə yaranan ünsiyyət formaları”nın inkişafı-

na gətirib çıxarmışdır (5, s.15).  

Elektron kommunikasiya vasitələrinin səbəb olduğu əsas yeniliyi insanlar arasında 

qarşılıqlı münasibətlərin şərtlərində, o cümlədən dil səviyyəsində baş verən dəyişikliklər təş-

kil edir. E.Toffler yazırdı ki, sənaye baxımından çox inkişaf etmiş cəmiyyətdə yaşamalı olan 

insanlar üç əsas sahədə yeni bacarıq və vərdişlərə ehtiyac duyacaqlar: öyrənmə bacarığı, ün-

siyyət bacarığı və nəhayət, seçmək bacarığı (8).  

İctimai həyatda baş verən innovativ yeniliklər təhsil sistemi ilə yanaşı labüd olaraq xari-

ci dillərin tədrisi metodikasının qarşısında duran məsələlərin də dəyişikliyə uğramasına səbəb 

olur. Qloballaşma dövründə xarici dillərin tədrisi sahəsində innovasiyalar təlimin məzmunun-

da, təlim texnologiyalarının, təlimin metod və vasitələrində dəyişikliklərin edilməsini şərtlən-

dirir. S.D.Karakozov və A.Y.Uvarovanın fikrincə, ənənəvi təhsil transformasiya olunaraq yeni 

formalar alır: ”Hesab etmək olar ki, telekommunikasiya və texnologiya sahəsində inqilabı də-

yişikliklər artdıqca, ənənəvi təhsil sisteminin başqa səviyyəli təhsil sisteminə çevrilməsinə 

doğru irəliləyəcəyik” (4).  

Bir çox ölkələr üçün ingilis dilinin tədrisi ilə bağlı problemlərdən biri təlim məzmunu-

nun, ünsiyyət üçün kifayət qədər təlim materialının seçilməsi, “nəyi öyrətmək” və hansı mə-

dəniyyəti öyrətmək kimi sualları cavablandırmaq təşkil edir. Qloballaşma zəminində xarici 



Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      4 / 2019 

 

  212 

dillərin tədrisinin üzləşdiyi digər bir problem metodikanın tədqiqat obyektini təşkil edən “ne-

cə və hansı vasitələrlə öyrətmək”dir. 

Xarici dillərin tədrisi metodikasında təlimin məzmununa dair bir neçə fərqli fikirlərə 

rast gəlmək mümkündür. Q.V.Roqovanın təqdim etdiyi təlimin məzmunu linqvistik, psixoloji 

və metodoloji komponentdən ibarətdir. A.N.Şukin təlimin məzmununa təlimin obyekti 

(teaching), qavrama obyekti (learning) və təlimin nəticəsi (competence) prizmasından nəzər-

dən keçirir: “Təlimin məzmununu dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə etməyi, şəxsiyyətin 

formalaşması və inkişafını təmin edən bilik, bacarıq, vərdiş və səriştə təşkil edir.” (9, s.145). 

İ.L.Bimin fikrincə, təlimin məzmunu təhsil prosesində şəxsin mənimsəməsi və ya yiyə-

lənməsi üçün lazım olan hər şeydir. O, hesab edir ki, təlimin məzmununun komponentlərini 

təlimin məqsədi, yəni kommunikativ səriştə və onun tərkib hissələri (dil, nitq, sosiomədəni, 

kompensator və təlim-idrak səriştələri), dilöyrədən və dilöyrənənin fəaliyyəti, əlverişli təlim 

mühitinin yaranmasına kömək edən təlim məzmununun komponentlərinin qarşılıqlı təsirindən 

yaranan hiss və emosiyalar təşkil edir (3). İ.L.Bim, eləcədə digər metodistlər (A.A.Mirolyu-

bov, İ.V.Raxmanov) mətni təlimin məzmununu təşkil edən əsas komponentlərdən biri hesab 

edirlər. Mətn təlimdə görmə (oxu) və eşidib-anlama yolu dərketmənin obyekti, eləcə də nitq 

yaranmanın məhsulu (danışıq, yazı) kimi çıxış edir.  

Mətni təlimin məzmununun əsas komponenti hesab edərək xarici dillərin tədrisi zamanı 

internet və telekommunikasiya vasitələrinin imkanlarından istifadə aktual, autentik internet 

informasiya mənbələrinə çıxışı təmin etməklə, xarici dillərin tədrisi prosesində dilöyrənənlər 

üçün motivasiyaedici mühitin yaradılmasına xidmət edir ki, bu da öz növbəsində, bilik, baca-

rıq və vərdişlərin mənimsənilməsində müsbət təsirini göstərmiş olur.  

Qloballaşmanın cəmiyyətin bütün sahələrinə öz tələbini diqtə etdiyi zaman xarici dilləri 

“necə və hansı vasitələrdən istifadə etməklə tədris etməli” suallarını cavablandırarkən müasir 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarını və Web 2.0 imkanlarını (skayp, video kon-

franslar, elektron kitabxanalar, virtual muzeylər və s.) imkanlarını nəzərdən qaçırmaq və ya-

rarlanmamaq olmaz. Dilöyrənənlərin bu vasitələrdən istifadəsinin metodiki baxımdan düzgün 

təşkili nitq fəaliyyətinin səmərəliliyinin artmasına və xarici dildə ünsiyyətin rəvanlığının və 

səlisliyinın təmin olunmasına imkan yaratmış olacaq.  

Təhsil sisteminin modernləşdirilməsi xarici dilin tədrisi ilə məşğul olan səxslərin də 

qarşısında yüksək tələblər qoyur. Xarici dili tədris edənlərdən təkcə tədris etdikləri fənn üzrə 

bilik və bacarıqlara deyil, həm pedaqoji, həm də informasiya- kommunikasiya texnologiyala-

rına, xarici dillərdə distant təhsil sahəsində tətbiq olunan texnologiyalara da yüksək səviyyədə 

yiyələnmələri zamanın tələbi kimi qarşıya qoyulur.  

Sosial şəbəkələrdə və internet-icmalarda (интернет-сообщества) işləmək prinsipləri 

haqqında peşə biliklərini, auditoriyada interaktiv təlim metodlarından istifadə bacarığını, elek-

tron materialları hazırlamaq və ingilis dilində sərbəst ünsiyyət aparmaq vərdişini qlobal-

laşmanın tələb etdiyi dərs səviyyəsinə uyğun formalaşdırmalıdır. Qeyd olunan bacarıq və 

vərdişlər aşağıdakı keyfiyyətlərə malik müəllim obrazını yaratmağa kömək edir: 

 Təşəbbüskar, novator 

 Fəaliyyəti boyu bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirməyə can atan 

 Yeni proqramların müəllifi və istifadəçisi 

 Yaradıcı şəxsiyyət 

 Koqnitiv, sosial-emosional və rəqəmsal səriştəyə malik olan 

 Rəqəmsal texnologiyadan istifadə etmək bacarığına malik 

 İntellektual-innovativ dəyərlərin təbliğinin təşkilatçısı və s. 

Beləliklə, qlobal dünyamızın informasiya, texnologiya, iqtisadi məkanları ilə yanaşı, 

təhsil məkanında da inqilabi inkişaf proseslərini özündə ehtiva edən qloballaşma bununla əla-

qədar xarici dilləri mükəmməl mənimsəmiş gəncləri yetişdirilməsi və onları yeni texnologiya 

mühitinə hazırlığının təmin edilməsini zərurətə çevirir. Bu zərurət də öz-özlüyündə dilöyrə-
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nənlərdə dil bacarıqları ilə yanaşı, yeni dövrün tələblərinə cavab verən digər zəruri səriştələrin 

formalaşdırılmasından, təlim modellərinin tətbiqindən ibarətdir. 
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Я.А.Нуриев 

Влияние глобализации на преподавание иностранных языков 

Резюме 

 

В статье рассматривается актуальная проблема глобализации и её влияние на препо-

давание английского языка как языка международного общения. Особое внимание уделяется 

тому факту, что происходящие изменения в направлении глобализации требуют широкого ис-

пользования разнообразных электронных средств связи, как электронной почты, скайп, голосо-

вой и видеосвязи, социальных услуг и многого другого в учебном процессе, что требует адек-

ватных изменений в содержании обучения иностранному языку, методиках и средствах обуче-

ния в соответствии с требованиями современного общества. 

Наряду с этим, также подтверждается, что для того, чтобы добиться усвоению иностран-

ного языка и подготовки учащихся к реальному межкультурному общению, учителя иностран-

ного языка должны учитывать особенности межкультурного общения и владеть современными 

коммуникационными и образовательными технологиями.  

 

Y.A.Nuriyev 

The impact of globalization on teaching foreign languages 

Summary 

 

The article deals with a topical problem of globalization and its impact on teaching the English 

language as a language of international communication. Special attention is attached to the fact that 

the ongoing changes towards the globalization necessitate a wide use of a variety of electronic means 

of communication – e-mail, Skype, voice and video communication, social services and more in 

teaching process stipulates the adequate shifts in the content of foreign language teaching, methods 

and means of education according to the requirements of the modern society.  

Alongside with it, it is also substantiated that in order to achieve the fostering of foreign 

language and learners' preparation for real intercultural communication, the foreign language teachers 

must take into account the peculiar properties of intercultural communication and be proficient in 

modern communication and educational technologies. 
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KİÇİKYAŞLI MƏKTƏBLİLƏRİN RİYAZİ NİTQİNİN  

İNKİŞAFI İMKANLARI 

 
Açar sözlər: riyazi təlim, mənimsəmə, riyazi təfəkkür, nitq inkişafı, məsələ həlli 

Ключевые слова: математическое обучение, усвоение, математическое мышление, развитие 

речи, решение задач 

Key words: mathematical training, learning, mathematical thinking, language development, problem 

solving 

 

İbtidai siniflərdə riyaziyyat təliminin məqsədləri çoxşaxəli və çox istiqamətlidir. Əsas 

məqsədlərdən biri şagirdlərin riyaziyyatdan ümumi inkişafının təmin edilməsidir. Buraya şa-

girdlərin nitqinin və xüsusi halda riyazi nitqinin inkişaf etdirilməsi də daxildir. Bunu aşa-

ğıdakı yollarla həyata keçirmək olar: 

Seçilmiş məsələlərin təhlil və həll edilməsi, məsələ tərtib edilməsi, müəyyən proses və 

ya hadisənin riyazi şəkildə ifadə edilməsi, verilən ədədi ifadə və ya tənliyə görə mətnli məsələ 

tərtib edilməsi və s. Bu kimi əməli işlər şagirdlərin həm nitqini və o cümlədən riyazi nitqini 

inkişaf etdirməklə yanaşı, onların riyazi biliyini də zənginləşdirir. 

Hər bir riyazi məsələnin şagird tərəfindən düzgün həll edilməsi – həmin məsələni nə də-

rəcədə başa düşülməsi, təhlil edilməsi də kəmiyyətlər arasındakı asılılıqları riyazi dildə ifadə 

edilməsindən asılıdır. Hər bir riyazi ifadəni sözlərlə düzgün və lakonik ifadə etmək, sözlərlə 

ifadə olunmuş mətni riyazi dildə (şəkildə) ifadə etmək kimi keyfiyyətlə şagirdin riyazi mədə-

niyyətinin əsas göstəricisi olan – düzgün riyazi nitqinin inkişafı üçün mühüm əlamətlərdir.  

I sinifdən başlayaraq şagirdlərin riyaziyyatdan şifahi və yazılı nitqinin formalaşdırılması 

və inkişaf etdirilməsi üçün ciddi və ardıcıl iş görülür: həm dərsdə, həm də dərsdənkənar pro-

seslərdə əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, şagirdlərin şifahi və yazılı nitqinə verilən tələblər 

bunlardır: məzmunluluq, məntiqlilik, ardıcıllıq, aydınlıq və dəqiqlik. Bu tələblər, əlbəttə 

kompleks şəkildə reallaşdırılmalıdır. 

Məlumdur ki, riyazi təfəkkürün inkişafının təzahür forması şifahi və yazılı nitqlə ifadə 

olunur. Lakin təcrübə göstərir ki, bu iki təzahür forması heç də bərabər səviyyədə inkişaf et-

mir. Yəni, burada aşağıdakı hallar ola bilər: 

1) təfəkkürün inkişaf səviyyəsi şifahi və yazılı nitqlə düzgün (keyfiyyətcə) ifadə olun-

mur; 

2) təfəkkürün inkişaf səviyyəsi yazılı nitqlə yaxşı ifadə olunduğu halda, şifahi nitqlə ifa-

də oluna bilmir; 

3) təfəkkürün inkişaf səviyyəsi şifahi nitqlə düzgün ifadə olunduğu halda, yazılı nitqlə 

zəif şəkildə ifadə olunur; 

4) təfəkkürün inkişaf səviyyəsi həm şifahi və həm də yazılı nitqlə qane olunan şəkildə 

ifadə olunmur. 

Riyaziyyatla bağlı müşahidə və təcrübə göstərir ki, çox vaxt şagirdlərin yazılı nitqi 

şıfahi nitqindən yaxşı inkişaf edir.  

Şagird hər hansı bir təklifi, qanunauyğunluğu riyazi şəkildə düzgün yaza bildiyi halda, 

şifahi şəkildə onu ifadə etməkdə çətinlik çəkir. Bu, çox vaxt məsələ həllində, müxtəlif yazılı 

və şifahi hesablamalarda, həndəsi məzmunlu məsələlərin həllində özünü göstərir. Deməli, 

“təfəkkür → şifahi nitq → yazılı nitq” sxemində göstərilən ardıcıllıq pozula bilər (sxem 3).  
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Sxem 3. 
 

Yəni “təfəkkür → yazılı nitq” və ya “təfəkkür → şifahi nitq” gedişi üstünlük təşkil edə 

bilər.  

Əlbəttə, şagirdin normal əqli inkişafı əvvəlcə göstərdiyimiz birinci halın tələblərini 

ödəməlidir. Bəzən nitqin zəifliyini formalizmlə əlaqələndirirlər. Bilikdə formalizmin olması 

başqa səbəblərlə bağlıdır. Bunlardan biri bilik-əzbərçiliyin məhsulu olub, təfəkkürdə lazımi 

təhlilini tapmamasından ibarətdir.  

İndi şagirdlərin şifahi riyazi nitqinin inkişaf etdirilməsi priyomlarını nəzərdən keçirək.  

1. Şifahi nitqin səsli cəhətinə aid işin aparılması. Buraya riyazi ifadənin və ya məsə-

lədəki riyazi terminin düzgün və ifadəli (vurğulu) oxunması aid edilir.  

Buna nail olmaq üçün ilk növbədə müəllim riyazi materialları, anlayış və terminləri 

düzgün tələffüz etməlidir. Çünki, şagird müəllimin dediyini, onun ifadə tərzini ifadə etməklə 

öyrənməlidir.  

Məlumdur ki, şagirdlərin riyazi nitqini məzmununu riyazi anlayışlar və onların adları 

(terminlər) təşkil edir. Ona görə də ilk növbədə şagirdlərə verilən tapşırıqların məzmununa 

həmin anlayışları daxil etmək lazımdır. Məsələn: 

1) toplama, çıxma, vurma və bölmə anlayışlarının tələffüzündə vurğunun düzgün vurul-

ması və ya vurğudan istifadə edilməsi (toplama, toplama, toplama toplama, çıxma, çıxma, çıx-

ma, vurma, vurma, vurma, bölmə, bölmə, bölmə). Mötərizədə yazılı variantdan düzgün oluna-

nı yağlı hərflərlə yazıb, sinifdən asmaq lazımdır. Onun başlığı belə olmalıdır: “Riyazi adların 

düzgün tələffüzü”;  

2) millimetr, santimetr, desimetr, metr, kilometr, kvadrat metr, ar, hektar, kvadrat kilo-

metr; 

3) plyus, minus, mötərizə, hissə, artırmaq, azaltmaq kimi anlayışların düzgün tələffüzü 

– onlarla tanışlıq mərhələsindən başlayaraq, bütün təhsil illəri ərzində davam etdirilir.  

Şagirdlərin riyazi nitqini inkişafında riyazi ifadə münasibətlərin hazır mətn əsasında 

şifahi tələffüz edilməsində mühüm rol oynayır. Yuxarıdakı çalışmalardan fərqli olaraq, burada 

çoxvariantlı tələffüz forması mövcuddur. Bu da nitqin zəngin olmasına xidmət edir. Məsələn,  

a) 62+35 ifadəsinin aşağıdakı variantlarda oxumaq olar: 

 62 və 35 ədədlərinin cəmi, 62 ədədinin 35 vahid artırılması, 62 plyus 35; 

b) 42-25 ifadəsini 42 və 25 ədədlərinin fərqi, 42 ədədinin 25 vahid azaldılması, 42-dən 

25-in çıxılması, 42 minus 25; 

v) x-5=7 tənliyini belə tələffüz etmək olıar: 

x və 5 ədədlərinin fərqi 7-yə bərabərdir; x-i 5 vahid azaltdıqda, 7 alınır; azalan-x, çıxılan 

5 olduqda, fərq 7 olur;  

q) 18×3  

Bu ifadəni şagirdlər aşagıdakı kimi tələffüz edirlər:  

 18 ədədinin 3-ə hasili,  

 18 və 3 ədədlərinin hasili, 

 18 ədədinin 3-ə vurulması, 

 18 ədədinin 3 misli, 

 18 ədədi toplanan kimi 3 dəfə götürülmüşdür və ya 18∙3=18+18+18. 

Təfəkkür 

Şifahi nitq Yazılı nitq 
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2. Şagirdlərin yazılı riyazi nitqinin inkişaf etdirilməsi.  

Şagirdlərin yazılı nitqi əsasən şifahi nitqə, müşahidə və əqli nəticəyə əsaslanır. Burada 

aşağıdakı hallardan istifadə etmək olar: 

1) Şifahi deyilən ifadə və ya cümlənin, münasibəti riyazi dildə yazılı şəkildə ifadə edil-

məsi. Məsələn, 42 və 17 ədədlərin cəmini 7 vahid azaldın, 12 ədədinin 3 mislindən 5-i çıxdıq-

da 31 alınır. 

Fikirdə tutduğum ədədi 10 vahid artırdıqda, 23 alınır. Bu ədədi tapın.  

2) Riyazi terminlərin yazılışında buraxılmış hərflərin bərpa edilməsi. Məsələn:  

Nöm-mə, az-an, çı-an, ki-ram, ki-tr, bö-ən, ar-maq və s. 

3. Cümələrdə (təkliflərdə) buraxılmış sözlərin bərpa edilməsinə aid çalışmalar. Məsələn:  

Cəmdə .... yerini dəyişsək, ..... dəyişməz; 

Azalanı 3 vahid ..... fərq də ..... artar; vuruqların birini 2 dəfə..... hasil də 2 dəfə....  

4. Verilmiş sözlərdən istifadə etməklə əməllərin xassələrinə aid qaydaların ifadə edil-

məsi və yazılması. 

Məsələn: cəm, fərq, toplananlar, hasil, vuruqlar, bölünən, qismət, cəmdən ədədin çıxıl-

ması və s.  

5. Riyazi nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması. 

Nitq mədəniyyəti dedikdə - dilin qrammatik qayda – qanunlarına əməl edilməsi ilə fik-

rin düzgün ifadə edilməsi nəzərdə tutulur. Riyazi nitq mədəniyyəti – dedikdə, nitqdə qram-

matik və riyazi səhv və nöqsanların olmaması, fikrin ifadəsində riyaziyyata məxsus məntiqlik 

və lakoniklik, artıq sözlərin işlədilməsi, sözlərin cümlədə yerinə görə düzülməsi, fikrin məna-

sını başa düşməyi çətinləşdirən ifadə və sözlərin olmaması və s. nəzərdə tutulur.  

Şəgirdə verilən informasiya o zaman biliyə çevrilir ki,  

1) şagird onu cümlələrlə, sözlərlə ifadə etməyi bacarsın,  

2) həmin bilikləri praktikada tətbiq edə bilsin. 

Məktəb təcrübəsində çox vaxt müəllim belə hallarla qarşılaşır: sinifə sual verir və əlini 

qaldıran şagirddən cavabını soruşur. Lakin şagird cavab verə bilmir və ya çətinlik çəkir, 

sözləri əlaqələndirə bilmir. Müəllim başqa şagirddən soruşmalı olur. Əvvəlki şagird isə inad 

edir ki, o həmin sualın cavabını bilir. Müəllim ondan ikinci dəfə soruşmalı olur, yenə düzgün 

və tam cavab ala bilmir. Kim burada haqlıdır: müəllim yoxsa şagird? 

Əslində müəllim haqlı olsada, şagird də haqsız deyil. O, həmin sualın cavabına dair təsəv-

vürlərə malikdir və təfəkkürlə dil arasında qarşılıqlı əlaqə yaranmamışdır. “Verilən informasiya 

→ təfəkkür → dil” sxemi üzrə yol hələ açıq deyil. Ona görə də şagird hələ biliyə çevrilməmiş 

təsəvvürləri sözlərlə ifadə edə bilmir. Belə hallarda müəllim şagirdlə fərdi işləməli və həm onu 

inandırmalıdır, həm də təsəvvürlərin anlayışa, biliyə çevrilməsi yollarını öyrətməlidir.  

III-IV sinif şagirdlərinin nitqində qüsur və nöqsanları aradan qaldırmaq üçün xüsusi 

seçilmiş çalışmalardan istifadə olunmalıdır. Məsələn: 

1) 2x-3=13 bərabərliyinin sol tərəfindəki ifadədə məchul ədədi tapmaq üçün 13-ə 3-ü 

əlavə etmək lazımdır. Bu cümlədə nöqsanları tapın,  

2) “7 rəqəminin üstünə 5-i gəlsək, 12 alarıq” cümləsindəki səhvi göstərin. 

3) “28-x=23 bərabərliyində məchulu tapmaq üçün böyük ədəddən kiçik ədədi çıxmaq 

lazımdır” – cümləsində səhvi düzəldin. 

Şagirdlərin riyazi nitqini qrammatik qanunauyğunluqlara tabe etmək üçün riyazi müna-

sibətlərin çox formalı tələffüzlərindən istifadə etmək və tədricən onlardan ən əlverişlisini seç-

mək lazımdır. Belə olduqda şagirdin riyazi nitq mədəniyyəti formalaşmağa başlayır. 

Şagirdlərin riyazı nitqinin inkişafında riyazi oyunlar, tapmacalar, məntiqi və əyləncəli 

çalışmalar, məsələ tərtib etmək kimi çalışmalar mühüm rol oynayır. 

Şagirdlərin yazılı riyazi nitqinin inkişaf etdirilməsində məsələlərin əməllər üzrə həll 

edilməsi, məsələnin müxtəlif üsullarla və həll edilməsi mühüm didaktik əhəmiyyət kəsb edir. 

Hesab məsələsinin əməllər üzrə həlli zamanı sual qoyulur və ya sual ifadə edilir, sonra ona 
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uyğun əməl icra edilir. Hər bir sualın düzgün qoyuluşu – yəni az sözlər vasitəsilə fikrin 

düzgün və konkret ifadə edilməsi prosesində şagirdin şifahi və yazılı nitqi inkişaf edir. 

İbtidai məktəb şagirdlərinin riyazi nitqinin inkişaf etdirilməsində aşağıdakı cəhətlərə 

diqqət yetirmək lazımdır: 

1) Riyazi məsləhətlərin (bərabərliklərin, tənliklərin, bərabərsizliklərin) yazılı şəklinin 

şifahi ifadə edilməsinə və sözlərlə ifadə olunmuş münasibətlərin analitik şəkildə yazılmasına 

xüsusi diqqət yetirmək və bu işi sistematik həyata keçirmək lazımdır. 

2) Hesab məsələsinin əməllər üzrə (sual-əməl və ya əməl-izah) həllinə və məsələnin 

müxtəlif üsullarla həllinə diqqət yetirmək lazımdır. Həll prosesində sualın şagirdlər tərəfindən 

qoyuluşuna və onun şagirdlər tərəfindən redaktə olunmasına çalışmaq lazımdır. 

3) Məsələnin təhlilini və həllini asanlaşdırmağa kömək edən qısa yazılış və sxemin 

(cədvəlin, diaqramın) icrasını şagirdlərə həvalə etməklə, onların riyazi nitqinin inkişafına nail 

olarıq. 

Sual oluna bilər: şagirdlərin riyazi nitqinin, riyazi nitq mədəniyyətinin inkişafı riyaziy-

yat təliminin həyatla əlaqəsinin reallaşdırılmasına xidmət edirmi və ya həmin problemin həlli 

dairəsinə daxildirmi? Cavabımız belədir: bilavasitə daxildir və onu da qeyd edirik ki, riyazi 

nitqin inkişaf etdirilməsi – riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsində başlıca rol oyna-

yır. Təlim prosesində hər bir əlaqə, varislik şifahi və yazılı nitq şəklində reallaşdırılır. Məsələ 

həlli vasitəsilə təlimin həyatla əlaqələndirilməsi fəaliyyəti də şagirdin həyat dairəsinə daxildir.  
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İnsanın həyat prosesində orqanizmin morfoloji quruluşu və funksiyaları fasiləsiz surətdə 

dəyişir. Həyatın müxtəlif dövrlərində bədən tərbiyəsi keçirilərkən və hansı metodun daha mü-

vafiq olmasını bəyan edərkən həmin bu dəyişiklikləri ətraflı surətdə nəzərə almaq lazımdır. 

Yaşlı nəslin kütləvi şəkildə sağlamlığını təmin etmək üçün bədən tərbiyəsinin əhəmiyyəti bö-

yükdür. 

Ahıl yaşlı əhalinin fiziki tərbiyəsini təmin etmək üçün sağlamlaşdırıcı fiziki hərəkətlər-

dən istifadə edərək öz həyat fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi güdülür. Həyatın müxtəlif 

dövrlərində bədən tərbiyəsi keçirilərkən və hansı metodun daha müvafiq olmasını bəyan edər-

kən həmin bu dəyişiklikləri ətraflı surətdə nəzərə almaq lazımdır. 

İnsan həyatı, adətən bir neçə yaş dövrünə ayrılır: 

1. Südəmər dövr – 1 yaşadək 

2. Uşaqlıq dövrü – 1-dən 7 yaşadək 

3. Yeniyetməlik dövrü – 7 yaşdan 17-dək 

4. Gənclik dövrü – 18-dən 28 yaşadək 

5. 29-39 yaşlı kişilər və 29-34 yaşlı qadınlar, 4-5 yaş qrupları yetkin yaşın 1 dövrü adlanır. 

6. 40-60 yaşlı kişilər, 35-55 yaşlı qadınlar. Bu yaş dövrü yetkin yaşın II dövrü adlanır. 

7. 61-74 yaşlı kişilər və 54-56 yaşlı qadınlar. Bu yaşlı adamlar ahıl yaş dövrünə aid edilir. 

8. 75-90 yaşlı kişilər və qadınlar. Bu yaş dövrü qocalıq dövrü adlanır. 

9. 91 və yuxarı yaşlı kişilər və qadınlar. Bunlar uzun ömürlülər qrupuna daxildir. 

Eyni zamanda axırıncı yaş dövrü tədricən qocalıq dövrünə keçir və qeyd etmək lazımdır 

ki, belə yaş dövrü şərti olub ümumi və təxmini hüdudlardır. 

Bədən tərbiyəsi insanın bütün həyatı boyu orqanizmi fiziki cəhətdən inkişaf etməsi 

prosesində böyük təsir göstərir. Buna görə də yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, tədris-təlim 

prosesi, yəni hərəkətlərin miqdarı, forması və üsulları müəyyən edilir. 

Bütün bu yaş qruplarında müxtəlif və əsaslı dəyişikliklər baş verir. Ona görə də bədən 

tərbiyəsi müəllimləri, məşqçiləri və təlimatçıları həmin dəyişiklikləri bilməlidirlər, eyni za-

manda onlarla məşğul olarkən və onlara məsləhət verərkən, müxtəlif yaş qruplarında bunu nə-

zərə almaq lazımdır. 

Təxminən demək olar ki, insanın yaşayış dövrünün üçdə bir hissəsi (25-30 yaş) müddə-

tində orqanizmdə inkişafa doğru böyük dəyişikliklər baş verir. Əksər idman nailiyyətləri hə-

min dövrdə əldə edilir. Bu dövr həyatın çiçəklənən dövrüdür. Lakin sonra gələn yaş dövrlərin-

də inkişaf sabitləşir və sürət get-gedə azalır. Yaş çoxaldıqca bədən üzvlərinin bəzilərinin inki-

şaf prosesi dayanır, sümükləşmə başa çatır, çəki artır, boy artımı zəifləyir, əzələ gücü yüksə-
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lir, eyni zamanda bu dövrdə insan yüksək iş qabiliyyəti əldə edir. 25 yaşadək dövrdə bədən 

bioloji qabiliyyəti bütün idman növləri məşq etməyə imkan verir. Təxminən 23 yaşda vege-

tativ funksiyaların formalaşması qurtarır. Bu yaşda (23-25 yaş) uzun müddətli və gərgin iş 

tələb edən fiziki keyfiyyətlərin inkişafı yüksəlir. 

31-40 yaşadək dövrdə bədənin inkişafı sabitləşir. 40 yaşda orqanizmin bəzi orqanlarının 

fəaliyyəti azalır. 

Fiziki hərəkətlərlə məşğul olmayanlarda 40 yaşdan sonra involyutsion proses, yəni 

orqanizmin fizioloji xassələri get-gedə çönməyə başlaması prosesi baş verir. Demək olar ki, 

bu proses 60 yaşdan sonra başlaya bilər. 

Ölkəmizin əhalisinin 2/3 hissəsini və demək olar ki, əsas hissəsini yaşlı əhali təşkil edir. 

Onların sağlamlığının qorunub saxlanılması: fiziki güclərinin inkişaf etdirilməsi. Vətənin mü-

dafiəsinə və əməyə hazırlanması fiziki tərbiyənin əsas vəzifələrindən biridir. Fiziki tərbiyənin 

xalqının məişətinə daxil olması vəzifəsi dövlətin qərarlarında öz əksini tapmışdır. 

Fiziki tərbiyə əməyə elmi təşkilində, iş günlərinin xəstəliyə görə itirilməsi və azalması 

prosesində peşəkar iş fəaliyyətinə hazırlıq və hərbi xidmətdə, cəmiyyətimizin ictimai-siyasi 

həyatında əsas rol oynamalıdır. 

Səhər gimnastikası, istehsalat gimnastikası, etik stadion və idman salonlarında, üzgü-

çülük hovuzlarına getmək, hər bir adamın gündəlik və ündə tələbatı olmalıdır. 

Fiziki hərəkətlər adamların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilində, onların fiziki tərbiyə 

və idman sahəsindəki şəxsi maraqlarında əsas yer tutmalıdır. Bədən tərbiyəsi insanda ruh yük-

səkliyi, cəsarət, gümrahlıq kimi gözəl sifətlər aşılayır. Bədən tərbiyəsi hərəkətinin inkişafında 

ən mühüm cəhət odur ki, heç bir yüksək idman nəticəsi, bədən tərbiyəsinin geniş əhali kütləsi-

ni sağlamlaşdırmaqdan ibarət olan başlıca vəzifədən uzaqlaşdıra bilər. 

Fiziki hərəkətlər həyat üçün zəruri olan yeni hərəkəti bacarıq və vərdişlərin formalaş-

masına və təkmilləşməsinə, köhnələrin bərpa olunmasına kömək edir. Fiziki hərəkətlər həm 

də, ürək və qan-damar sisteminin həyat fəaliyyətini artırır, eyni zamanda tənəffüs sisteminin 

fəaliyyətini və orqanizmin müxtəlif xəstəliklərə qarşı müqavimətini artırır. (2) 

Fiziki tərbiyənin ən başlıca və əsas vəzifələrindən biri hərəki bacarıq və vərdişlərin im-

kan daxilində qorunub saxlanılması və yaxşılaşdırılmasıdır. Əhalinin bir çox hissəsini təqaüd 

yaşına çatdıqdan sonra, az da olsa aktiv əmək fəaliyyətini davam etdirə bilmir, ona görə, fiziki 

tərbiyə fiziki-əmək fəaliyyətinin saxlanılmasına və peşə xəstəliyinə tutulmasına qarşı profilak-

tiki tədbirlərin yerinə yetirilməsini qarşıda bir vəzifə kimi qoyur. 

Ümumiyyətlə deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, yuxarı yaşlıların fiziki tədbir-

lərinin qarşısında qoyulan əsas vəzifələr bunlardır: 

1. Həyat üçün zəruri olan yeni bacarıq və vərdişlərin inkişaf etdirilməsi, köhnələrin bər-

pası. 

2. Sağlamlığın qorunub möhkəmlənməsi qocalma ilə əlaqədar olan zəifləmənin dayan-

dırılması və aradan qaldırılması, funksional imkanların genişləndirilməsi və orqanizmin əmək 

fəaliyyətinin yüksək səviyyəyə qaldırılması. 

3. Sağlamlığın qorunub saxlanması üçün fiziki tərbiyədəki vasitələrdən müstəqil olaraq 

istifadə etməklə, onu gündəlik məişətə daxil etmək. 

Yuxarı yaşlılarla fiziki tərbiyənin təşkil olunduğu proses yaşından, əmək fəaliyyətindən, 

xarakterindən, orqanizmin funksional vəziyyətindən və reaktivliyindən, fiziki hazırlığından, 

istifadə olunan forma və şəraitdən asılı olaraq onun vəzifələrində konkretləşir. 

Ümumi vəzifələr isə məşğul olanların marağını bu və ya digər fiziki hərəkət növü ilə 

maraqlanmasını, həkim və pedaqoji nəzarətin nəticələrini nəzərə almaqla dəqiqləşdirilir. 

Yuxarıda qeyd edilən vəzifələrin həyata keçirilməsi və yaş xüsusiyyəti ilə əlaqədar ola-

raq orqanizmdə baş verən dəyişiklikləri nisbətən aradan qaldırmaq üçün fiziki hərəkət məşğə-

lələrindən istifadə etmək lazımdır. 
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Müntəzəm fiziki hərəkətlər, sadə gigiyena şərtlərinə riayət edilməsi, əməyin və istira-

hətin vaxtında bir-bir ilə əvəz edilməsi ali tənzim üzvünün – beyin kürəcikləri qabığının nor-

mal fəaliyyətinin bərpa edilməsinə kömək edir. 

Fiziki hərəkətlər hüceyrə quruluşuna da müsbət təsir edir. İnsan bədən tərbiyəsi və id-

manla məşğul olmağa nə qədər tez başlasa, hüceyrələrdə qocalıq dəyişiklikləri bir o qədər az 

və gec baş verər. 

Ümumiyyətlə, yaşlı əhalinin bədən tərbiyəsi məşğələləri təqribən aşağıdakı formalarda 

təşkil edilir. 

1. Gigiyenik istiqamətli fiziki tərbiyə. 

2. Sağlamlaşdırıcı, bərpaedici istiqamətli fiziki tərbiyə. 

3. Ümumi fiziki hazırlıq istiqamətli. 

4. İdman istiqamətli fiziki tərbiyə 

5. Peşə – tətbiqi istiqamətli fiziki tərbiyə. 

Fiziki tərbiyənin yuxarıda qeyd edilən istiqamətlərinin müvafiq qaydada yerinə yetiril-

məsi nəticəsində yaşlı əhalinin müxtəlif tələb və ehtiyacları ödənilir, fiziki tərbiyənin qarşısın-

da duran kompleks vəzifələr həll edilir. 

Bunlardan başqa prof. M. Amosovun irəli sürdüyü bəzi hərəkət məşğələlərinə və 

komplekslərinə nəzər salaq. O deyir ki, “Başa düşürəm ki, bədən tərbiyəsi sistemlərinin heç 

biri mənim metod və hesablamalarda yaş xüsusiyyətləri barədəki nöqteyi–nəzərlə razılaşma-

yacaqlar. Yaşla əlaqədar olaraq, əsas mübadilədə 70 yaşa qədər böyük dəyişikliklər olmur. 

Deməli, ən aşağısı 60 yaşına qədər fizioloji göstəricilərdəki bütün dəyişikliklər yaşla əlaqədar 

olmayıb həyat tərzinin dəyişməsi nəticəsində baş verir ki, bu da orqanizmin az hərəkət etməsi-

nə və piyləşməsinə gətirib çıxarır. (3) 

Sağlamlıq üçün hədd yoxdur. Hərçənd ki, elm bu məsələni hələ aydınlaşdırmamışdır, 

lakin yaş texnologiyası və sosial inkişaf dövründə yaşayan sağlam adama xas olan bəzi 

əlamətləri indi də demək mümkündür. O, sağlamlığı təmin edən həyat tərzini məhdudiyyət və 

hərəkət rejimi adlandırmışdır. 
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А.Х.Рамазанов, Р.Ф.Гадимов 

Особенности физического воспитания пожилых и пожилых поколений 

Резюме 

 

Морфологическая структура и функции организма в жизненном цикле человека постоян-

но меняются. Эти изменения должны быть подробно рассмотрены при создании физического 

во Общими задачами являются выяснение интересов участников. Принимая во внимание кон-

кретный тип действий, с учетом потребностей врача и педагогического контроля. Cпитания в 

разные периоды жизни и при объявлении метода более актуальным. Физическое воспитание 

имеет большое значение для обеспечения массового здоровья пожилых людей. 
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 A.Kh.Ramazanov, R.F.Gadimov 

Haracteristics of physical education of elderly and elderly generations 

Summary 

 

The morphological structure and functions of the organism in the human life cycle are 

continuously changing. These changes should be considered in detail. As a result of the above-

mentioned implementation of physical training, various tasks and needs of the elderly population are 

solved. Complex tasks facing physical education are solved. When making physical education in 

different periods of life and when declaring the method to be more relevant. Physical education is of 

great importance to ensure the mass health of the elderly. 
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FİZİKİ TƏRBİYƏNİN METODİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: sinir sistemi, funksional pozğunluq, uşaqlar, fiziki tərbiyə 

Ключевые слова: нервной системы, функциональных нарушениях, детей, физического воспитания 
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Uşaqların fiziki inkişafı – onların sağlamlığının vəziyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. 

Uşaqların sağlamlığı onların müxtəlif yaş dövrlərində fiziki, zehni, funksional inkişafın-

dan, böyümə prosesi zamanı adaptasiya reaksiyalarının səviyyəsindən, keçirdiyi xəstəliklər-

dən rezistentliyindən, immun sisteminin müdafiə qabiliyyətindən və s. asılıdır. Ontogenez 

prosesinin gedişində uşaq və yeniyetmələrdə intensiv morfofunksional dəyişiklikər baş verir. 

Bu hal, sağlamlığın qiymətləndirilməsində nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda, bu dövr sosial-

iqtisadi şəraitin tez-tez dəyişilməsinin təsiri ilə səciyyələnir (1, s.146). 

İbtidai məktəb (6-7) yaşı ərəfəsində, uşaqların çoxunun məktəbə getdiyi bir zamanda 

beyin yarımkürələrin alın payında morfoloji yetişkənlik baş verir ki, bu da tabe olma qabiliy-

yətini, davranış proqramını mənimsəməsi, ətraf mühitin ehtimal faktorlarına uyğunlaşması, 

nəticəni öncədən görməni təmin edir. Bu yaşda sinir prosesləri kifayət qədər güc və balansla 

yəni, müvafiq norma ilə xarakterizə olunur və daxili ləngimənin bütün formaları özünü nor-

mal biruzə verir. Lakin uşaqlar sadə və dəqiq hərəkətlərin yerinə yetirilməsində çətinlik çəkir-

lər. Hələ də aktiv və konsentrasiyanı təmin edən mexanizmlər kifayət qədər inkişaf etməyib. 

Yorğunluq tez baş verir, bəzən də nevroloji xəstəliklərlə müşayət olunur ki, bu da hədsiz dərs 

yükü ilə bağlıdır. 

Sinir sisteminin pozğunluğuna səbəb sinir sisteminin aldığı zədəsi də ola bilər. Bu barə-

də Q.M.Cəfərovun və S.B.Yolçuyevin fikri belədir: “Baş nahiyəsindən alınan zədələr baş bey-

nin silkələnməsinə, sıxılmasına və əzilməsinə səbəb ola bilər. Bu zədələr zamanı baş beyinin 

toxumasının pozulması qansızmaya, qanaxmaya, damarların sıxılmasına və başqa pataloji 

dəyişikliklərə səbəb olur ki, nəticədə baş beynin hipoksiyası, işemiyası və bəzən də beyin 

maddəsinin nekrozu da yarana bilər...” (2, s.118).  

Sinir proseslərinin gücü, hərəkətin balanslaşdırılması yaş keçdikcə dəyişir. Təlim-tərbi-

yə işində uşaqların korreksiya edilə biləcək tipoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Qızlarda 

bu dövrü 11-13 yaş arası, oğlanlarda 11-15 yaş arası davranışdakı dəyişiklik, mərkəzi sinir 

sisteminin həssaslığının yüksəlməsiylə əlaqələndirilir. Bəzən bu yüksək həssaslığa, tez yorul-

maya, yuxunun pozulmasına səbəb olur. Bu dövrdə şərti reflektor fəaliyyətdə fərqlənmə siq-

nallarının pisləşməsi, həssaslığın geniş iradiyasiyası qeyd olunur. Oğlanlarda əsasən əlin, aya-

ğın və bədənin hərəkəti diqqət çəkəcək dərəcədə artır. 

11-13 yaş qızlara-həssaslığın artması, tez-tez özünəməxsus zehni iş qabiliyyətinin aşağı 

düşməsi, vegetativ sinir sistemiylə bağlı olaraq qeyri-adekvat reaksiyalar aid edilir. 

Yetkinlik çağının ikinci fazası (qızlar 13-15, oğlanlar 15-17) inkişafın kritik dönəmidir. 

Psixi prosesin çılğın heyranlıqdan depresiyaya və əksinə, böyüklərə qarşı mənfi münasibət, 

inciklik, qızlarda tez ağlamaq müşahidə olunur. Neqativ və affekt halların özünü tez biruzə 

verməsi halları yaranır. 
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Fiziki tərbiyənin məqsədi beyin qabığındakı ləngimədir. Məktəblərdə fiziki və psixi yü-

kün çoxluğu normadan sapmanın dərinləşməsinə, yüksək sinir fəaliyyətinin funksional pozul-

masına, nevrozun inkişafına gətirib çıxarır. 

Nevroz-xəstəlikdir, geri dönüşü olan emosional və samotovegetativ məyusluq formasın-

da təzahür edir, şəxs tərəfindən dərk edilir və yad ağrılı bir hal (vəziyyət) kimi qəbul olunur. 

Nevrozun qorxu, isterik, depresiya, müdaxilə halı, monosimptomlu nevrozlar, potoloji 

alışqanlıq halları vardır. Nevroz zamanı sinir prosesləri gücünün zəifləməsi qeyd olunur, 

onların potoloji metrliyi və ya hərəkətliyi, kəllə beyin qabığı fəaliyyətinin “faza halı” patoloji 

sistem birinci və ikinci siqnal sisteminin qarşılıqlı təsirinin pozulması yer tutur.  

Sinir sisteminin funksional pozğunluğu zamanı fiziki tərbiyə vasitələri kimi bərkimə, 

özünü massaj, onurğa üçün tənəffüs hərəkətləri, aerobika, suda hərəkət, hərəkətli oyunlar ola 

bilər. Məşğələlər zamanı tərbiyə vasitəsi olan musiqidən aktiv istifadə oluna bilər. 

Sinir sistemində funksional pozğunluğu olan uşaqlarla məşqlərin metodiki xüsusiyyətlə-

rinə aiddir: 

- uşağa emosional yaxınlıq göstərmə; 

- uşaq üçün psixoloji narahatlığı yaradan məqamı,ortanı aşkarlama; 

- giriş hissəni uzatma; 

- əsas yeri fərdi yanaşmaya vermə; 

- neqativ qiymətləndirmədən çəkinmə; 

- “rasional analiz” diqqətin yönəlməsi, “diqqətin yayınması” kimi metodlardan istifadə 

olunur; 

- zehni gücü, nəfəs hərəkətləriylə, boşalma hərəkətləriylə əvəzləyirlər. 

- tərbiyəedici vasitələrlə nöqsanları düzəltmə: aktivlik formalaşdırmaq, təşəbbüskarlıq 

və çətinlikləri dəf etmə bacarığı aşılama. 

Beləliklə, qorxu nevrozu zamanı qorxunu deaktivizə etmək məqsədilə yayındırma, fiki-

rin keçid alması rasional analizi tətbiq olunur, özünə inam aşılanır. 

İsterik nevrozlarda şüurlu olaraq isterik (göstərişli) təzahürü nəzərə almaq, vəziyyəti ra-

sional qiymətləndirmə metodu tətbiq olunur. 

Depressiv (məzlum) təzahürləri zamanı hərəkət aktivliyini yüksəltmək, kollektiv yaradı-

cılığa cəlb etmək lkazımdır. 

Nevrozun asılılıq olmayan hallarında (artıq, lazımsız hərəkətlər və s) bioloji və psixi qı-

cıq yaradan səbəbi aradan qaldırmağa çalışmaq, bunun üçün də fiziki hərəkət yükünü, aktivli-

yi artırmaq lazımdır. 

Rahatlaşma, istirahət məşqləri – psixi və fiziki aşırı yüklənmənin profilaktiki vasitələ-

rindən biridir. 

Əzələ gərginliyinin azalması, bütün sinir sistemində olan həyəcanın zəifləməsinə səbəb 

olur. 

Təlim prosesi zamanı düzgün olmayan stereotipləri, mənfi psixoloji halları əmələ 

gətirən yorğunluğu istirahət ilə tez bir zamanda aradan qaldırmaq mümkündür.  

İstirahət məşqlərinin ardıcıl sistematik olması əzələlərdə sərbəst boşalma (rahatlaşma) 

şərti refleks yaradır ki, buda öz hərəkətlərində məqsədyönlü və qənaətliliyə şüurlu surətdə 

nəzarət etmə bacarığı formalaşdırır. 

Bu məqsədlə İ.V. Lovidskinin məşhur dörd mərhələli boşalma (əzələ istirahəti) məşqləri 

təklif olunur: 

- əzələlərin tək və qrup şəklində gərgin vəziyyətdə boşalma vəziyyətinə, və ya əksinə 

olaraq tapşırılmış ardıcıllıqla idarə oluna biləcək adət dərəcəsində əvəzlənmə; 

- eyni zamanda bir qrup əzələnin gərgin, digər qrupun boşalması tapşırığının yerinə 

yetirilməsi; 

- yerli hərəkətlərdə (ayaq və ya qol) bir əzələnin gərginliyinin, digər əzələnin boşalması 

ilə uyğunlaşan tapşırığın verilməsi; 
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- məqsədyönlü əşya ilə müəyyənləşən hərəkətlərin (məsələn: əşyanı qaldırmaq, nişan 

almaq) boşalma tələb olunan anı vurğulamaqla yerinə yetirilməsi. 

Əzələlərin boşalması üçün hərəkətlərin şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsində müəl-

limin ümumi tapşırıqları: 

- şagirdlərin sakit vəziyyətdə tapşırıq yerinə yetirərkən öz əzələlərinin işini necə dəyiş-

diyinə nəzarət etmə bacarığını aşılama qabiliyyəti; 

- əzələ boşalmasını aydın hiss etmə bacarığına nəzarət qabiliyyətini inkişaf etdirmək; 

- müxtəlif əzələ qruplarında tam boşalma bacarığına yiyələnməyə nail olmaq; 

- bir qrup əzələni boşaldaraq, digər qrup əzələləri gərginləşdirmək bacarığını inkişaf 

etdirmək. 

Əzələ boşalması üçün verilən çalışmaların da müəyyən metodiki yanaşması mövcuddur: 

- bütün bədənin əzələ tonusunu əks etdirən mimiki əzələlərə nəzarət;  

- boşalma anında zorla nəfəs vermə və ya bir-birinin ardınca qısa nəfəs vermələrin 

uyğunlaşması; 

- hərəkətin boşalma anında verilən konsentrasiya öncəsi psixomotor obrazın xəyali 

bərpası. 

Əzələlər üçün sərbəst boşalma təliminin metodiki tövsiyələrinə aşağıdakılar aiddir: 

- bədənin və digər hissənin ilkin vəziyyətdən, yeni vəziyyətə keçərkən güclü gərginləş-

məsi; 

- əzələ gərginliyi dərəcəsini azaldaraq, bədənin lazımi hissəsinə düşən ağırlığı aşkar hiss 

etmə; 

- gərginliyin bədənin hər hansı hissəsinə düşməsiylə olan əzələ boşalması. 

Sinir sisteminin funksional pozğunluğu zamanı ümumi müalicə kompleksindən - 

müalicə bədən tərbiyəsindən geniş istifadə olunur. 

“Müalicə bədən tərbiyəsi neyrohumoral tənzimləmə mexanizmində də mühüm yer tutur. 

Neyrohumoral dəyişikliklər orqanizmin verilən yükə qarşı reaksiyasını təşkil edir, xəstənin 

ləngimiş psixi reaksiyasını aradan götürür, pozulmuş hərəkət reaksiyaları stimullaşdırır və s. 

Müalicə bədən tərbiyəsi sinir yollarının keçiriciliyini artırır, fəal hərəkətlərin yaranmasına kö-

mək edir, yeni reflekslər yaradır, qan və limfa dövranını fəallaşdırır, toxumaların qidalanması-

nı yaxşılaşdırır. Bütün bunlar da sinir liflərinin regenerasiyasını və zədələnmiş toxumaların 

sağalmasını sürətləndirir (3, s.198-199).  

 Sinir sisteminin funksional pozğunluğu zamanı fiziki tərbiyənin metodiki xüsusiyyət-

ləri ilə əlaqədar irəli sürülən fikir və mülahizələrdən bədən tərbiyəsi və idman sahəsində çalı-

şan müəllim-məşqçi kontingenti öz peşə fəaliyyətlərində yetərincə istifadə edə bilərlər. 
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Я.Б.Самедов, C.X.Haджафова, С.С.Mамедoвa 

Методические особенности физического воспитания  

при функциональных нарушениях нервной системы 

Резюме 

 

В статье говорится о причинах нервных нарушений у детей младших классов. Особенно 

отличается сила нервных процессов, уравновешивание движений, изменения и повышение 
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чувствительности центральной нервной системы у девочек относительно мальчиков. Указаны 

идеи методических особенностей тренировок детей с функциональными нарушениями нервной 

системы. Одновременно, особое внимание уделён четырехэтапному предложению, выдвинуто-

му И.В.Ловадским, проводятся тренировки по расслаблению. 

В статье поставлены задачи по уделению внимания типологическим особенностям детей 

корректирование которых возможно при учебно-воспитательной деятельности.  

  

Y.B.Samadov, S.Kh.Najafova, S.S.Mammadova 

The methodical character of physical behavior  

during functional disorder of nervous system 

Summary 

 

This article is argued the causes of nervous system disorders of the little aged schoolchildren. 

The force of nerve process, balance of movement, changing and raising sensitiveness of central 

nervous system of girls and boys are especially remarked.Suggestion is given according to the 

methodical character of training with the children who have functional disorder of the nerve system. 

At the same time I.V. Ludovski’s 4 terms training is played an important role in this article. The 

correction of the supervision typological character of children’s behavior is noted as main thing. 
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(Bakı şəh., F.Xoyski pr., 98) 

 

DÖZÜMLÜYÜ İNKİŞAF ETDİRMƏ VASİTƏLƏRİNƏ DAİR 
 
Açar sözlər: dözümlülük, inkişaf, vasitələr, elmi mənbələr, məşq 

Ключевые слова: выносливость, развития, средства, научные источники, тренировка 

Key words: endurance, development, facilities, scientific courcts, training 

 

Gənc nəslin fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam olması, ahəngdar böyüməsi prosesində 

fiziki tərbiyə və idman həm də dözümlüyün, səbrin, təmkinliyin, güclü iradənin mənbəyidir. 

Bütün bu vasitələrdən istifadə etmək imkanının reallaşdırılmasında əsas məsuliyyət məşqçi və 

müəllimlərin üzərinə düşür. Onlar bilməlidirlər ki, dözümlüyün inkişafına yeni rakursda 

yanaşmaq lazımdır. Çünki, yeni baxışdan yanaşmalar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

“Sağlam və gənc adamlarda fiziki məşqlər mübadilə prosesini stimullaşdırır ki, bu da 

boy artımını sürətləndirir. Müxtəlif dinamiki yüklərlə məşqlər, tullanma məşqləri, üzgüçülük 

və s. müəyyən müddət ərzində insan orqanizmində somatotropinin miqdarını üç dəfədən çox 

artıra bilir” (1, s.63). Bu da orqanizmin dözümlüyünün artmasına səbəb olur. 

Dözümlüyü inkişaf etdirmək üçün aşağıda qeyd edilən tələblərə cavab verən müxtəlif 

vasitələrdən və onların komplekslərindən istifadə etmək olar: 

-Nisbətən asan icra texnikasına malik olan; 

-Skelet əzələlərinin əksəriyyətinin aktiv funksionallığını təmin edən; 

-Dözümlüyün təzahürlərini məhdudlaşdıran funksional sistemlərin yüksək aktivliyi; 

-Məşq yükləmələrini dozalaşdırmaq və tənzimləmək imkanları; 

-Müddətli icra imkanları (bir neçə dəqiqədən bir neçə saata qədər). 

Sadalanan tələblərə daha çox dövri idman tapşırıqları: yürüş, qaçış, üzgüçülük və s. – 

uyğun gəlir. Dövri tapşırıqların əksəriyyətinin icra texnikası praktiki olaraq bütün insanlar 

üçün əlverişlidir. Onların icrasında praktiki olaraq bütün skelet əzələləri iştirak edir və orqa-

nizmin aparıcı funksional sistemlərin fəaliyyəti aktivləşir. Lakin dövri tapşırıqların əsas dəyəri 

- müəyyən insanın sağlamlığının vəziyyətindən və fiziki hazırlıq səviyyəsindən asılı olaraq 

yükləmələrin intensivliyini və müddətini tənzimləmək imkanlarından ibarətdir. Dözümlüyü 

inkişaf etdirmə vasitəsi kimi dövrü hərəkətlərin icrasına yönəldilmiş məşqlər, əsasən, ara və 

qurama məşqlər üsulu ilə həyata keçirilir (2, s.205). 

Monotonluq və emosional həyəcanlanmanın aşağı səviyyədə olması dövri tapşırıqların 

çatışmamazlığı hesab edilir. Məhz buna görə də uşaq və yeniyetmələrlə keçirilən məşqlərdə 

onların istifadəsi məqsədəuyğun deyil. 

Dövri tapşırıqlar vasitəsi ilə ümumi dözümlüyün inkişafındakı müsbət dəyişikliklər on-

ların nisbətən kiçik vegetativ komponentlərinin spesifikliyinə görə hərəkət fəaliyyətinin müx-

təlif strukturunun (məişət, sənət, idman) işgüzarlığına müsbət təsir göstərirlər. Digər sözlərlə 

desək, mülayim və yüksək fizioloji gərginlik sahələrində icra edilən tapşırıqlarda, dözümlü-

yün yüksək keçirilməsi müşahidə olunur. 

Dözümlüyün inkişaf etdirilməsi vasitələrinin ən effektlisi idman və hərəkətli oyunlar sa-

yılır. Oyun fəaliyyətinin yüksəldilmiş emosional fonu uzun müddət ərzində yüksək hərəkət 

fəallığını qorumağa imkan verir. Belə ki, yüksək təsnifatlı futbolçular bir oyun ərzində 10 km 

artıq məsafə qət edirlər (cədvəl). 



 Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри      4 / 2019  

 

  227 

Xüsusi ilə uşaq və yeniyetmə yaşlarında dözümlüyün kompleks şəkildə (ümumi, sürət, 

güc) inkişaf etdirilməsi üçün idman və hərəki oyunları olduqca effektivdir. Bununla əlaqədər 

qeyd etmək lazımdır ki, onların dozalaşdırılmasının, tənzimlənməsinin və məşq yükləmələri-

nin hesablanmasının mümkünsüzlüyü onların əsas çatışmamazlığı hesab edilir. 

 

Cədvəl 

Bir oyun ərzində “Bakı” kulubu futbolçularının hərəkət aktivliyinin göstəriciləri 

(K.Ə.Şıxəliyev, M.H.Dadaşov, 2015) 

Oyun ampulası Hərəkət aktivliyinin həcmi Mühüm intensivli hərəkət 

aktivliyinin nisbi həcmi, % Dəqiqələr Metrlər 

Kənar müdafiəçi 70,9 – 77,7 8600 – 9800 20 – 25 

Mərkəz müdafiəçi 69,6 – 77,6 9000 – 9400 20 – 25 

Yarım müdafiəçi 79,9 – 81,9 9600 – 11200 35 – 40 

Kənar hücumçu 70,2 – 79,5 8900 – 10400 25 – 35 

Mərkəz hücumçu 70,0 – 81,0 9600 – 10800 15 – 25 

 

Dözümlüyü inkişaf etdirdikdə qeyd olunan tələblərə cavab verən asiklik tapşırıqların 

köməyi ilə də mühüm effekt əldə etmək olar. Adətən onların effektivliyi ayrı-ayrı tapşırıqların 

icra edilməsi ilə deyil, dəfələrlə təkrarlanan müxtəlif tapşırıqların cəminin təsiri ilə təmin 

edilir. Buna əsasən də aparıcı funksional sistemlərə lazım olan təsir əldə edilir. 

“Nisbətən sabit şəraitdə (hərəkətin sürəti, hərəkətlərin tezliyi və amplitudası, xarici mü-

qavimətin ölçüsü) hər hansı bir tapşırığın çoxsaylı təkrarları nəticəsində əvvəlcə müvafiq hə-

rəkətlərin dinamik stereotipi formalaşır və sonra isə o, ətalət stereotipinə çevrilir. Bu zaman 

adi şəraitdə sürət məşq yükləmələrin həcminin artırılmasının cəhdi cəldliyin artmasına yol aç-

mır, əksinə olaraq, hərəkət fəaliyyətinin texniki parametrlərinin və nəticə etibarı ilə onun icra 

olunma cəldliyinin daha da sabitləşməsinə şərait yaradır” (3, s.335). Nəticədə ümumi dözüm-

lüyün inkişafına səbəb olur. 

Ümumi və sürət dözümlüyünü inkişaf etdirmək üçün həm dövri tapşırıqlar, həm də id-

man və xüsusilə seçilmiş hərəki oyunların tətbiq edilməsi məqsədəuyğundur. Məsələn, yüksək 

təsnifatlı futbolçular bir oyun ərzində yüksək intensivliklə 1,5 km-dən 4,5 km-dək məsafə qət 

edirlər (cədvəl). Basketbolda, həndbolda və digər idman oyunlarında da hərəki aktivliyin 

bənzər xüsusiyyəti müşahidə olunur. 

Dözümlüyün kompleks şəkildə inkişaf etdirilməsində köməkçi vasitələr kimi tənəffüs 

hərəkətlərin: tənəffüsün tezliyinin, dərinliyinin və ritminin dəyişilməsinin tənzimlənməsi; ağ-

ciyərlərin hiperventilyasiyası (havasının dəyişilməsi) və tənəffüsün ölçülmüş şəkildə saxlanıl-

ması; tənəffüsün hərəki fəaliyyətin fazaları ilə sinxronlaşdırılması (uyğunlaşdırılması); müxtə-

lif tənəffüs növlərinin – ağız və burun, döş qəfəsi və qarın nahiyyəsi ilə - seçilməsi və s. – ye-

rinə yetirilməsi məqsədəuyğundur. Ətraf mühit faktorlarının: havanın temperaturunun, nisbi 

rütubətin, ultrabənövşəyi şüalanmanın, atmosfer təzyiqinin və s. – məqsədyönlü şəkildə istifa-

dəsi də, dözümlüyü inkişaf etdirən məşqlərin effektivliyinin artırılmasına zəmin yaradır. Han-

sı iqlimə uyğunlaşmaqdan asılı olmayaraq, iqlim şəraitinin hər hansı bir dəyişilməsi mütləq 

orqanizmdə fizioloji dəyişikliklərə zəmin yaradır. Dəyişkən hava – iqlim şəraitinə uyğun-

laşma (adaptasiya olunma) nəticəsində vegetativ sinir sistemin reaktivliyi artır, tənəffüs və 

qan dövranı stimullaşır, oksidləşmə - bərpa prosesləri güclənir və nəticə etibarı ilə də dözüm-

lük artır (Saltin, 1988; Kolçinskaya,1990; Sutton, Balcomb, Killian et al., 1992; Bulatova, 

Platonov, 1996; Terrados, Melichna, Sylven et al., 1998 və s.). 

Ətraf mühit faktorları arasında dözümlüyə daha çox təsirə malik olan dağlıq şəraitidir. 

Bu onun bir sıra spesifik xüsusiyyətləri ilə şərtləndirilir: atmosfer təzyiqinin aşağı olması, 

oksigenin parsial təzyiqinin aşağı olması, ultrabənövşəyi şüalanmanın aktivliyinin artması     
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və s. Dözümlüyün inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş məşqləri dəniz səviyyəsindən 1500-2500 

m yuxarıda aparmaq məqsədəuyğundur. 

Dəniz səviyyəsindən 1800-2700 m yüksəkdə yaşayan idmançıların nailiyyətləri bunu 

sübut edir. 1500 m olan hündürlüklərdə məşqlərin keçirilməsi zamanı dağ iqlimi orqanizmin 

adaptasiya (uyğunlaşma) imkanlarının dəyişilməsinə əlavə olaraq mühüm təsir göstərmir. 

2500-3000 m yüksək olan hündürlüklərdə isə mühüm fiziki yükləmələrin icrası orqanizmin 

funksional imkanları ilə məhdudlaşdırılır. 

Dözümlüyü inkişaf etdirmə vasitələrinə dair irəli sürülən bütün fikir və mülahizələrdən 

bədən tərbiyəsi və idman sahəsində çalışan müəllim-məşqçi kontingenti öz peşə fəaliyyətlə-

rində yetərincə istifadə edə bilərlər. 
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Methodc of endurance development 

Summary 

 

The article discussts the mechanisms for the implementation of special tools in the process of 

endurance development. Also, articles related to endurance, scientific sources containing information 

about speed and other various types of endurance were studied. The emphasis is on the use of both 

periodic exercises and the use of applied tools of specially selected motor games for the development 

of endurance. The means of development of endurance have been analyzed in pedagogical terms. 
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Hal-hazırda təhsil ocaqlarının qarşısında duran vacib məsələlərdən biri fiziki keyfiy-

yətlərin aşılanması prosesinin təşkilində köhnə metodlarla yanaşı yeni metod və vasitələrdən 

istifadə etmək, gənclərin fiziki və əqli cəhətdən şəxsiyyət kimi formalaşmasında bədən tərbi-

yəsi və idmanın geniş potensialından səmərəli yararlanmaqdır.  

Bədən tərbiyəsi və idman məşğələləri böyüməkdə olan nəslin orqanizminin hormonik 

formalaşmasına, sağlamlığın möhkəmlənməsinə və onların işgörmə qabiliyyətinin yüksəlmə-

sinə, mühüm hərəki bacarıq və fiziki keyfiyyətlərin – ümumi dözümlüyün dinamik inkişafına 

yönəldilməlidir. 

Dözümlülüyü təkmilləşdirmə müddətində müxtəlif məşq metodlarını nəzərdən keçirər-

kən ilk növbədə tətbiq olunan gücün (gərginliyin) hər bir komponentinin əsas xüsusiyyətini və 

məqsədini nəzərə almaq vacibdir. İş ondadır ki, hər bir metod və hətta məşq variantı belə fi-

zioloji, biokimyəvi və s. xarakterli adaptasiyanın spesifik xüsusiyyətini yaradır. Bu halda, 

konkret məşq metodunun seçilməsi hazırlıq mərhələsindən, hər bir fərdin fərdi xüsusiyyətin-

dən və əlbəttə ki, yarış məşqlərinin spesifikliyindən aslıdır.  

Dözümlüyün qlikolitik anaerob komponentlərinin inkişafı üçün birdəfəlik son yük 

həddi, təkrar və fasiləli metodlardan istifadə oluna bilər (1, s.84). 

Ümumi dözümlüyü inkişaf etdirərkən məşqin, onun təzahürlərini məhdudlaşdıran fak-

torlara təsirini təmin etmək lazımdır. Bu da öz növbəsində aşağıdakı məsələlərin mərhələli sü-

rətdə həllini tələb edir: 

- Aerob enerji təminatının funksional sistemlərinin qüvvəsinin inkişaf etdirilməsi. Oksi-

genin maksimal sərfi (OMS) onun ümumiləşdirilmiş göstəricisidir; 

- Aerob enerji təminatının həcminin inkişaf etdirilməsi. İnsanın işinin icrası üçün tələb 

olunan oksigen tələbatının maksimal səviyyəsində daha uzunmüddətli olaraq müəyyən işi icra 

etmək bacarığı ilə səciyyələnir;  

- Aerob enerji təminatının funksional sistemlərinin hərəkətliyinin mükəmməlləşdirilmə-

si. Aerob enerji təminatı sistemlərin işinin onların maksimal qüvvəsinədək genişlənməsinə 

sərf olunan vaxtın azalması ilə səciyyələnir; 

- Funksional və texniki qənaətin yaxşılaşdırılması. Standart işin bir vahidinə sərf olunan 

enerjinin azalması ilə səciyyələnir; 

- Orqanizmin bufer sistemlərin gücünün həcminin yüksəldilməsi və onun realizəetmə 

imkanlarının artırılması. İnsan orqanizminin daxili mühitində baş verən dəyişikliklərə (bədə-

nin hərarətinin artması, süd turşusunun yığılması, bədənin müxtəlif nahiyələrində ağrı və ya 

ağırlıq və s.) rəğmən, onun dözümü ilə səciyyələnir. 

Qeyd edilən məsələlər ciddi nizamlanmış və yarış hərəkətləri metodları ilə daha effektiv 

şəkildə həll oluna bilər. 
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Sübut olunmuşdur ki, aerob enerji istehsalı nə qədər yüksək olsa, intensiv işin daha 

uzun müddət davam etdirilməsi mümkündür. Maksimal aerob enerji istehsalının əldə olun-

ması və yüksək oksigen borcu şəraitində davam etdirilməsi mümkünlüyü gərgin məşqlərin 

enerji təminatına imkan verir (2). 

Ümumi dözümlüyün inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş məşq tapşırıqlarının müddətini 

müəyyən etdikdə, əzələ işinin vaxtını və enerji təminatının yaranma yollarını da nəzərə almaq 

lazımdır (cədvəl). 

Aerob imkanların artırılmasına yönəldilmiş iş prosesində aerob prosesin qüvvəsinin mü-

kəmməlləşdirilməsinə tələbat yaranır. Bu da, uzun müddət ərzində yüksək aerob məhsuldarlı-

ğının göstəricilərini saxlamaq bacarığında özünü göstərən və bu iş üçün maksimal əlverişli 

olan oksigen sərfiyyatının saxlama müddəti ilə müəyyən edilən, oksigenin maksimal sərfi və 

aerob prosesin həcminin göstəriciləri ilə qeyd edilir.  

Cədvəl 

Əzələ işinin enerji təminatı 

Mənbələr Yaranma yolları 
Yaranma vaxtı, 

s 
Təsir vaxtı 

Maksimal 

enerjinin ifraz 

edilməsi 

Alaktat 

anaerob 
ATF, kreatinfosfat 0 25 s-dək 10 s-dək 

Laktat 

anaerob 
Laktatın yaranması ilə qlikoliz 15 - 20 

25 s-dən –  

5 - 6 dəq-dək 

30 s-dən 1 dəq 

30 s-dək 

aerob 

Karbonatların və yağların 

havada oksigenlə 

oksidləşdirilməsi 

90 - 180 
Bir neçə 

saatadək 
2 – 5 dəq 

 

Bir çox mütəxəssislər insanın dözümlük tələb edən fiziki yükləmələrin yerinə yetirmə-

yinin potensial imkanları kimi laktatın kandarı hesab edirlər (Uilmor, Kostill, 2001 və s.). Sa-

bitlik vəziyyətindən fərqli olaraq, fiziki yükləmələrin intensivliyinin həddən çox artırılmasını 

qanda laktatın akkumulyasiyasının başlanma anı kimi qəbul edərək, laktatın kandarı hesab 

edirlər. Əzələ fəaliyyətinin səviyyəsi az və ya ortadırsa, laktatın səviyyəsi sabitlik vəziyyəti-

nin göstəricilərinə nisbətən bir balaca artmış olur. İntensivliyin artması laktatın akkumulyasi-

yasının güclənməsinə səbəb olur.  

Bəzi tədqiqatçıların (N.Volkov, Nesan, Ospenko, Kopsun, 1998; Moxan,Qlesson, 

Qrinxaff, 2001 və s.) fikrinə görə, laktatın hədd göstəricisi laktatın yaranmasına səbəb olan 

anaerob qlikoliza tərəf mühüm irəliləyişin göstəricisidir.Anaerob oksidləşmənin aşağı kəndar 

həddi (AOAKH) dedikdə, intensiv yüklənmə zonasında işlək əzələlərdə yaranan süd turşusu 

ilə onun digər orqanlarda mənimsənilməsi arasında saxlanılan tarazlıq nəzərdə tutulur. 

Uilmor və Kostill laktat kəndarı ilə əzələdə gedən anaerob metabolizmin arasındakı 

uzlaşmanın olması haqqında ziddiyyətli fikirlərin mövcud olduğunu bildirirlər. Hələ laktat 

kəndarı yaranmadan, əzələlər laktatı ifraz edir və digər toxumalara ötürürlər. Bundan əlavə, 

fasiləsizlik nöqtəsi çox vaxt bilinmir. Məhz buna görə də, mütəxəssislərin çoxu qanda laktatın 

akkumulyasiyasının başlanma anını əks etdirən sərbəst göstəricisi kimi istifadə olunan 1 litr 

oksigenə 2,0 və ya 4,0 mmol laktat təyin edirlər. Bu – qanda laktatın akkumulyasiyasının 

başlanma anı və ya işin başlanma anıdır. 

Adətən laktat kəndarının onun çatdığı OMS faizlərində ifadə edilir. Laktatın yaranması 

yorğunluğun göstəricisi olduğuna görə, yüksək intensivli işi laktat yaranmadan icra etmək 

qabiliyyətinin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Buna görə də OMS 60%-lıq laktat kəndarına 

nisbətən OMS 80 %-lıq laktat səviyyəsi fiziki yükləmələrə qarşı daha dözümlü olmanın 

göstəricisidir. OMS eyni olan, lakin laktat səviyyəsi daha yüksək olan, iki şəxsdən birinin 

dözümlük tələb edən fiziki fəaliyyətin səviyyəsi daha yüksək olacaq. 

İnsanın məşqetmə səviyyəsindən asılı olaraq, anaerob oksidləşmənin aşağı kəndar həddi 
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(AOAKH) OMS-nın 65 – 90% arasında olacaq. Bu ÜVS – nin 155 – 180 vur/dəq
-1

 diapazo-

nuna uyğun gəlir. ÜVS – nin sədd göstəricilərinə də əsaslanmaq olar. Fiziki cəhətdən orta ha-

zırlıqlı adamlarda AOAKH fərdi maksimal ÜVS göstəricilərindən 50 – 60 vur/dəq
-1

 aşağı 

olan səviyyədə lokallaşır. Məsələn, fiziki cəhətdən orta hazırlıqlı gənc kişidə ÜVS maksimal 

səviyyəsi 215 vur/dəq
-1

- dir. Deməli, AOAKH – nın ÜVS – si, 155 – 165 vur/dəq
-1

 olacaq. 

Fiziki yüklənmələrin orqanizmə təsiri özünü skelet əzələlərində və digər orqanlarda 

oksigenin iştirakı ilə gedən sərbəst radikal proseslərin dəyişmələrində göstərir(3,səh.138) 

Fiziki cəhətdən orta və ya yaxşı hazırlıqlı olan və özlərinin aerob enerji təminatı reji-

mində keyfiyyətli hazırlıq keçən şəxslərlə işləyərkən bu yükləmə rejimindən istifadə etmək 

məqsədəuyğundur. 

Dözümlüyün inkişafının fizioloji mexanizmləri də, elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır. Bu 

barədə “Hərəki keyfiyyətlərin fizioloji səciyyəsi” adlı kitabda deyilir: “Dözümlüyün yaranma-

sının 3 əsas fizioloji mexanizmləri vardır: bioenergetik mexanizmlər (aerob və anaerob 

səmərələlilik və ya da dözümlülük); yorğunluğun artması və homeostazda dəyişikliklərin 

proqresiv olaraq getdiyi bir şəraitdə orqanizmin fəaliyyətini (işi) davam etdirməyə imkan ve-

rən müxtəlif sistemlərin fəaliyyətinin “funksional davamlılığını” təkmilləşdirmə mexanizmləri 

(hipoksiyaya qarşı davamlılıq böyük rol oynayır); funksional sərfəliliyin inkişafı mexanizmi 

(işin vahid həcminə düşən enerji sərfinin azalması) və bütöv orqanizmin fəaliyyətinin səmərə-

liliyinin artması (eyni işə qarşı funksiyalarda gedən dəyişikliklərin azalması)” (4, s.24).  

Hər bir məşqçi-müəllim bilməlidir kı, idman ictimai sistem sinfinə aiddir. Onun əsas 

komponenti, tərkib hissəsi insandır, bütün fəliyyət onun sağlamlığına yönəldilməlidir. Bütün 

bu deyilənlərdən mütəxəssislər müsbət nəticə çıxarmalı və öz fəaliyyətlərində səmərəli istifa-

də etməlidirlər. 
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 О методика развития общей выносливости 

Резюме 
 

В статье перечислены различные факторы, выявленные в развитии общей выносливости в 

тренировочном процессе. Кроме того, делается ссылка на научные мнения многих экспертов и 

ученых, которые полагали, что лактат является потенциальной возможностью в выполнении 

физических нагрузок, требующих выдержки от человека. В статье также затрагивается су-

щестовование противоречивых представлений о осуществовании лактата и анаэробного мета-

болизма в мышцах. 
 

 Y.B.Samadov, V.M.Valiyev 

Methodology of improvement of general endurance  

Summary  
 

The article lists various fastors identified in the development of general endurance in the 

training process. And also, reference is made to the scientific opinions of many experts and scientists 

who delieved that lactate is a potential opportunity in performing physical activities that requires 

endurance from a person. The article also touched on the existence of contradictory opinions about the 

coexistence of lactate and anaerobic metabolism in muscles. 
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“İnsan təbiətdən öyrənir, onun havası ilə pərvəriş tapır,  

ağıla dolur, zənginləşir, təzələnir, təmizlənir” 

H.Əliyev 

 

Ekoloji mədəniyyət ümumi mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi ictimai, fərdi mənəvi-etik 

normalar, eləcə də insan və təbiət arasında münasibətlər sistemi olub, cəmiyyət və təbiətin 

harmoniyası, insanların ətraf aləmə, ekoloji problemlərə yanaşmasında öz əksini tapır. Ekoloji 

mədəniyyət hər bir bəşər övladının ətraf aləmə, təbiətə, bütün canlılara qayğıkeşliyinin 

təzahürüdür. Ekoloji mədəniyyət gələcək nəsillərin sağlamlığı naminə cəmiyyət və təbiətin 

qarşılıqlı əlaqə və birliyinin ifadəsi və insanların hərtərəfli, ahəngdar şəxsiyyət kimi inkişa-

fının göstəricilərindən biridir. Ekoloji mədəniyyət ekoloji tərbiyənin əsas vəzifəsi olduğu ki-

mi, həm də onun nəticəsi hesab edilə bilər. 

«Ekoloji tərbiyə cəmiyyətlə təbiət arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin ahəngdarlığını tə-

min etmək yollarından biridir, cəmiyyətin ekoloji mədəniyyətinin tərkib hissəsinə daxildir, 

şəxsiyyətin təbiətə münasibət mədəniyyətinin göstəricisidir» (2, s.91). Ekoloji mədəniyyət 

məsələlərinə Azərbaycanın ən qədim abidəsi, milli-mənəvi dəyərimizdən hesab edilən «Kita-

bi-Dədə Qorqud»da rast gəlmək olar: Dastanın qəhrəmanları – Oğuz ərənləri – təbiətə, ağacla-

ra canlı, müqəddəs bir varlıq kimi müraciət edirlər. İnsan üçün ağacın yalnız təsərrüfat mate-

rialı deyil, təbiətdəki ən böyük, güclü mühafizəçi, mənəvi dayağı olduğunu nəzərə çatdırılır. 

Ağac insanın təbiətə, ətraf aləmə məhəbbətin timsalı hesab edilir. İnsanlar sevinəndə, kədərlə-

nəndə üzünü təbiətə – dağlara, ağaclara, çaylara tutmuşlar. «... ali inkişaf səviyyəsinə malik 

olan insan təbiətin qanunauyğunluqlarından asılıdır, təbiətlə sıx əlaqədardır və ona bilavasitə 

bağlıdır» (1, s.463). Qədim eposda Vətən təbiətinin əsrarnəgiz guşələri, sərin bulaqları, al-əl-

van, laləli çəmənlikləri, uca dağları, yaşıl meşələri, bərbəzəkli quşlarının gözəlliyi tərənnüm 

edilir və böyüyən nəslə bu gözəlliklərini qorumağı, sevməyi və onların nümunəsində tərbiyə 

olunmaları tövsiyə olunur. 

Təsadüfi deyil ki, elmi pedaqogikanın banisi, böyük slavyan alimi S.A.Komenski peda-

qogikanı – təlim və tərbiyəni – təbiətə müvafiqlik prinsipi əsasında qurmuş və qeyd etmişdir 

ki, «təbiət hər yerdə bizə nümunə göstərir. Təbiətdə hər şey təbii yolla baş verir. Uşaq da tə-

biətin bir hissəsi olduğuna görə onun tərbiyəsi də təbii yolla getməlidir» (1, s.339). 

S.A.Komenski təbiətə verdiyi dəyərə əsasən insanın əqli tərbiyəsini də canlı təbiətlə 

bağlamış və qeyd etmişdir: «Əql həqiqətin intizam kotanı ilə əkin üçün hazırlanan canlı tarla-

dır» (1, s.341). 
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Ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasının əsas məqsədi təbiətə düzgün, qayğıkeş müna-

sibətin formalaşdırılmasıdır ki, bu da özünü əsasən 3 aspektdə biruzə verir: 1) insanın həyat 

şəraitini müəyyənləşdirən təbii mühitin qorunmasına məsuliyyətlə yanaşmaqda; 2) insanın hə-

yatında sosial dəyər hesab edilən sağlamlığına düzgün münasibətdə; 3) təbiəti və ətraf aləmi öy-

rənməkdə yaradıcı fəaliyyətin həyata keçirilməsində. Azərbaycan Respublikasının Konstitu-

siyasında ekoloji durumu qorumaq və ətraf mühitin mühafizəsinin hər bir kəsin vətəndaşlıq bor-

cu olduğu göstərilmişdir. «Ətraf mühitin qorunması hər bir şəxsin borcudur» (4, maddə 78). 

Təbiətə sevgi, ona qayğı – insanın ali hisslərindən biridir. Məhz bu hiss insanın cəmiy-

yətdə ədalətli, məsuliyyətli, qayğıkeş, həyatsevər olmasına zəmin yaradır və cəmiyyətdə eko-

loji mədəniyyətin əsasını qoyur. 

Təbiətə həssas münasibətin yaradılması, ətraf aləmə düzgün yanaşma ekoloji mədəniy-

yətin əsasını təşkil edir ki, bu insani keyfiyyətlərin çox erkən yaşlardan formalaşdırılması la-

zımdır. 

Qloballaşan dünyamızda ekoloji mədəniyyət bir sıra elmi, iqtisadi, gigiyenik, əxlaqi, si-

yasi, etik aspektləri özündə ehtiva edir. Ekoloji mədəniyyətitn aktuallığı aşağıda qeyd olunan 

məsələlərdən irəli gəlir: 1) insanın yüksək mədəniyyətə və onun tərkib hissəsi olan ekoloji 

mədəniyyətə sahib olmasının vacibliyindən; 2) bəşər övladının yaşayış məskəni olan Yer kü-

rəsində lazımi şəraitin yaradılması və qorunmasının vacibliyindən; 3) təbii ehtiyatlardan qə-

naətlə istifadə və onların qorunması və artırılması məqsədindən; 4) qlobal ekoloji problemlə-

rin hər bir insanın şəxsi problemi kimi qəbul edə bilməsi nöqteyi-nəzərindən; 5) hər bir insa-

nın təbiəti qorumaq, ona qayğı ilə yanaşmaq, təbiəti sevmək kimi mənəvi keyfiyyətlərə nail 

ola bilməsi məqsədindən. 

Təbiətin rolunu insanın yaşayışında, həyat və fəaliyyətində dəyərləndirmək çox çətindir. 

Təbiətin vəziyyəti insanların, ümumiyyətlə, cəmiyyətin yaşam tərzini, rifahını və inkişaf səviy-

yəsini müəyyənləşdirir. Məhz ekoloji mədəniyyət «insan – təbiət - cəmiyyət» ahəngdarlığında 

ekoloji problemlərin həlli baxımından əsas amillərdən biridir. Ekoloji problemlərin yaranması 

insan fəaliyyəti, antropogen faktorların nəticəsində baş verir. Bu faktorlara: meşələrin məhv 

edilməsi, yol, kanal və trasların salınması ilə bağlı landşaftın dəyişməsi, torpaq, su, havada zə-

rərli maddələrin toplanması, bitki və heyvanların bilavasitə məhv edilməsi, texnogen qəzaların, 

təbii fəlakətlərin artması və s. aiddir ki, bunun fəsadları okean səviyyəsinin qalxması (ildə         

2 mm-dən 1 sm-ə qədər), zərərli fiziki sahələrin (elektromaqnit sahəsi) yaranması, populyasiya 

və ekosistemlərin səviyyələrində növ müxtəlifliklərinin kasadlaşması və nəhayət, canlı aləmdə 

ölüm sayının hər il artmasına gətirib çıxarır. «Ekoloji tarazlığı, onun mürəkkəb və bir-birilə sıx 

bağlı mexanizmlərini, ətraf mühitin (təbiətin) insanın təsiri və reaksiyasını təbii sistemlərdə yol 

verilə biləcək yükü bilmədən, yəni ekoloji biliyə dərindən yiyələnmədən təbiətdən, onun 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək, təbii mühiti həyat üçün yararlı (davamlı) halda 

saxlamağı proqnozlaşdırmaq mümkün deyildir» (3, s.11). Son dövrlərdə dünya miqyasında əha-

linin artımı, kimya sənayesi sahəsində qazanılmış yeniliklər, müasir texnika ixtiraları bəşəriy-

yətə faydası ilə yanaşı fəsadlarını, daha doğrusu, ekoloji problemə səbəb olmuşdur. 

Təbii ki, Azərbaycanımız da bu ekoloji problemlərdən xali deyildir. Odur ki, respublika-

mız ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunmasında, ekoloji sistemin mühafizə olunmasında, təbiət 

və təbiətdən gələn sərvətlərimizin qorunmasında maraqlıdır. Bununla bağlı ölkəmizdə bir sıra 

qərarlar qəbul edilmiş və bu qərarların yerinə yetirilməsinə ciddi nəzarət həyata keçirilir. Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü, dəstəyi və nəzarəti ilə baş tutan layi-

hələr ölkəmizdə ekoloji problemlərin həllinə inam yaradır. Bu isə cəmiyyətin, kiçikdən böyüyə 

qədər hər kəsin ekoloji maariflənməsi, ekoloji tərbiyəsi, ekoloji mədəniyyətinin formalaş-

dırılmasını tələb edir. Ekoloji mədəniyyət cəmiyyətimizdə bəşəri mədəniyyəti təcəssüm etdirən 

mədəniyyətin sivil inkişaf formasıdır. Son dövrlərdə, insanlarda ekoloji mədəniyyətin, ekoloji 

təfəkkürün, şüurun, ekoloji məntiqin, ekoloji dünyagörüşünün formalaşdırılması aktual 

problemə çevrilmişdir. Bunun vacib yollarından biri ekoloji təhsil – tərbiyədir. Bu proses fərdin 
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şəxsiyyət kimi formalaşdığı dövrdən başlamalı, təməli məktəbəqədər təhsil ocaqlarında, ibtidai 

siniflərdə qoyulmalı və möhkəmlənməli, orta və ali məktəblərdə davam etdirilməlidir. Görkəmli 

ekoloq-alim M.Xəlilov Vətənimizdə ekoloji problemlərin həlli yollarını araşdırarkən belə qə-

naətə gəlmişdir ki, sənaye tərəqqisi dövründə, qloballaşan dünyamızda yalnız mədəni ənənələr 

deyil, yeni ekoloji mədəniyyətin məqsədyönlü inkişafı mütləqdir. Alimin fikrincə, ekoloji mə-

dəniyyət insanın təbiətlə əlaqəsi, onu dərk etməsi ilə birləşməsinin, barışmasının yeni üsuludur. 

Ekoloji mədəniyyətin ən vacib xüsusiyyəti və əlaməti ekoloji problemlərin həlli zamanı üstünlü-

yün iqtisadi amillərə deyil, təbii amillərə verilməsinin vacib hesab edilməsidir. 

Ekoloji mədəniyyətin formalaşması ailədən, məktəbəqədər yaş dövründən başlamalıdır. 

Uşaqlar lap kiçik yaşlarından (3 yaşdan) bilməlidirlər ki, məskunlaşdığımız Yer planeti, onun 

təbii sərvətləri, təbiəti insanın sağlam yaşaması üçün vacib olan təbii amillər (günəş, hava, su) 

hamı üçündür. Yer kürəsi və təbiət bütün canlıların yaşadığı məkandır. Odur ki, hər kəs tə-

biətə, ətraf aləmə, təbiətdə olan digər canlılara qayğıyla yanaşmalı, təbii sərvətlərdən düzgün 

istifadə etməlidir. 

Ümumiyyətlə, ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasında əsas məqsəd insanlarda eko-

loji təfəkkürü, ekoloji dünyagörüşünü yaratmaq, təbiəti sevməyi, qorumağı öyrətməkdir. Bu 

proses isə məktəbəqədər dövrdən, ahıl yaşa qədər davam etməlidir. Ekoloji mədəniyyət fasi-

ləsiz tərbiyə, təhsil və inkişaf proseslərinin nəticəsində formalaşır ki, bu da öz əksini Azərbay-

can Respublikasının Ümumi Təhsil Konsepsiyasında (Milli Kurikulum) tapmışdır. Müasir 

dövrdə ekoloji problemlərin ümumbəşəri təhlükə yaratmaması üçün təbiətin bizə bəxş etdiyi 

nemətlərdən qənaətlə istifadə etməli, ona sevgi və qayğı ilə yanaşmalı, mühafizə etməli, qoru-

malıyıq. Odur ki, qlobal ekoloji təhlükənin hamımıza aid olmasını dərk etməliyik, tərbiyə və 

təhsilin nəticəsi olan ən yüksək ekoloji mədəniyyətə yiyələnməliyik. Bu isə ekoloji bilik, ba-

carıq, vərdiş və ekoloji mədəniyyətə malik cəmiyyətin formalaşmasına zəmin yaratmış olar. 

«Cəmiyyət və təbiətin ahəngdar, qarşılıqlı münasibətlərini yaratmaq yollarının axtarışı bütün 

bəşəriyyətin ümumi mədəniyyətində, ekoloji mədəniyyətə xüsusi yer ayrılmasını vacib tələb 

kimi qarşıya qoyur» (5, s.113). 
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А.Сеидова 

Экологическая культура как задачи  

и результаты экологического воспитания 

Резюме 

 

Экологическая культура есть неотъемлемая часть культуры, которая охватывает те стороны 

мышления и деятельности человека, которые, соотносятся с природной средой. Человек при-

обретал культурные навыки не только и не столько потому, что преобразовывал природу и соз-

давал свою среду. Человек на протяжении всей истории всегда, находясь в той или иной среде, 

учился у нее. Это утверждение относится и к современности, когда пришло время синтеза со-

циального и природного начал в культуре на основе глубокого понимания природы и ее законы. 
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A.Seyidova 

Ecological culture as tasks and results of environmental education 

Summary 

 

Ecological culture is an organic, integral part of culture, which covers those aspects of human 

thinking and activity that relate to the natural environment. Man acquired cultural skills not only and 

not so much because he transformed nature and created his own environment. Throughout history, he, 

always seing in a particular environment, learned from her.  
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 ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ  

В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  

В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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Учебный текст как методическая категория характеризуется специфическими 

функциями, которые он выполняет в учебном процессе. 

Подход к обучению русскому языку с позиций профессиональной речи предпола-

гает подбор соответствующих текстов с учетом ряда требований. Главным из них 

является то, чтобы содержание текстов было профессионально направленным; не менее 

важно и то, чтобы информация, заключенная в тексте, была достоверной и соответ-

ствовала удовлетворению критерия типичности материала для предъявления; и нако-

нец, то, чтобы признаки, свойственные тексту, предполагали возможность удобно соче-

тать языковую работу и беседу профессионального характера. 

Наш экскурс в специальную литературу позволил выявить, что проблема исполь-

зования текста в качестве средства для развития речи имеет определенную историю. 

Подход к тексту как лингводидактическому материалу характеризуется, в общем 

виде как продукт речемыслительной деятельности, возникающей в процессе познания 

окружающей действительности и в процессе непосредственной и опосредованной 

коммуникации. 

Учебный текст используется на занятиях, прежде всего, как дидактическая едини-

ца, обусловленная реализацией коммуникативно-деятельного подхода. В этой связи 

учебный текст должен быть доступным для чтения, осмысления и понимания сути со-

держащейся в нем информации, соответствовать тому, чтобы в нем был отражен изу-

чаемый в данный момент грамматический материал и не был перегружен незнакомой 

лексикой. Словом, создатель учебного текста должен иметь в виду, что тематика и язык 

текста были понятными для восприятия и удобными для формирования у обучаемых 

необходимых умений и навыков. 

В ходе подготовки учебных текстов следует принимать во внимание дидакти-

ческие требования, которые, помимо языковой образцовости предполагают наличие в 

его содержании познавательной ценности, новизны информации, научности, а также 

наполненности необходимым лексико-грамматическим материалом. 

С точки зрения ценности учебного текста в методической науке принято говорить 

о трех его функциях: обучающей, развивающей и воспитывающей. 

Обучающая функция учебного текста как дидактической единицы является основ-

ной, потому что материал, содержащийся, в нем используется, прежде всего, для реали-

зации конкретных практических целей обучения студентов. В этом справедливым пред-

ставляется мнение Л.В.Щербы, который считает, что обращение к текстам в процессе 

обучения русскому языку является наиболее ценным и естественным, потому что они 

представляют собой тот самый материал языка, который вместе с его структурой и 

механизмами речи составляет сам язык, его феномен (6, с.32). 
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Обучающая функция учебного текста реализуется при условии соблюдения опре-

деленных требований, соответствующих реалиям современной методики. Эти требо-

вания связываются с доступностью текстовой информации пониманию обучаемых, 

достаточной насыщенностью изучаемыми грамматическими категориями: стройностью 

композиционной структуры, четкостью и конкретностью языка; наличием возможности 

практического использования текстовой информации в естественной среде (2, с.79). 

При этом обучающая функция находит свою конкретику через посредство осу-

ществления разнообразных методов и приемов и выполнение практических заданий. 

При составлении учебных текстов следует принимать во внимание характер се-

мантической нагрузки, которую несёт определенное предложение и его компоненты в 

процессе коммуникации. Этот факт является важным и целесообразным с методиче-

ской точки зрения. 

Работа по обучению русскому языку на основе учебных текстов способствует осу-

ществлению функционального принципа изучения грамматического материала. Суть 

этого принципа «заключается в одновременном знакомстве обучающихся с особен-

ностями языковых единиц и их функциями (текстообразующей, изобразительно-выра-

зительной) в речи, которые позволяют формировать как учебно-языковые (опознава-

тельные, классификационные), так и коммуникативные умения (обоснование автором 

языковых единиц), сознательный выбор грамматических форм для реализации соб-

ственного замысла при создании текста» (1, с.80). 

Развивающая функция использования учебного текста заключается в том, что 

текст как самая объемная языковая единица позволяет в совокупности совершенство-

вать языковые и речевые умения. Обучаемый в ходе этой деятельности, формируясь 

как языковая личность, овладевает целым рядом умений, связывающих воедино теоре-

тические знания и практические навыки. Сказанное означает, что обучаемые, анализи-

руя текст, одновременно могут осуществлять взаимосвязь своих знаний, упорядочить 

их, осуществлять запросы к различным базам данных, получать необходимую инфор-

мацию и отбирать актуальные сведения. 

В этой связи при составлении учебных текстов к описанию русского языка для 

преподавания в азербайджанской аудитории следует пользоваться и таким порядком 

слов, который позволял бы познакомить студентов и со значением инверсионности. 

Это означает, что студенты будут знакомиться с порядком слов не только для того, 

чтобы правильно понимать смысл читаемого или слушаемого, но и для того, чтобы 

добавить в формирующуюся у них языковую интуицию ещё один критерий связности 

речи. Иными словами, если мы расцениваем порядок слов как средство улучшения 

понимания – это дополнительный, факультативный материал; если же мы относимся к 

порядку слов как к одному из способов создания связности производимой речи – 

включение его в учебный процесс является условием обязательным. 

Учебный текст как сложная многоуровневая система представляет собой важную 

единицу коммуникации на начальном этапе. Отбирая тексты для реализации учебных 

целей, связанных с формированием у обучаемых способности в профессиональном об-

щении, наряду с текстами по специальности, могут оказаться пригодными и художест-

венные тексты. В качестве примера, который бы мог послужить дидактическим источ-

ником в обучении профессиональному общению будущих филологов могут явиться 

рассказы советских писателей. 

Упражнения с опорой на текст 

Упражнение 1. Прослушайте текст. Следите за интонацией. Составьте 

вопросы к тексту. 

…Он подошёл к портрету с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужа-

сом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была 
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та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Он 

тихо отошёл от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на 

него, а между тем глаз невольно сам собою, касаясь, окидывал его. Наконец ему сдела-

лось даже страшно ходить по комнате; ему казалось, как будто сей же час кто-то 

другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был 

никогда труслив, но воображенье и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог 

истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что 

кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Сквозь щёлки в ширме он видел осве-

щённую месяцем свою комнату и видел месяцем свою комнату и видел прямо висевший 

на стене портрет. Глаза ещё страшнее, ещё значительнее его и, казалось, не хотели ни 

на что другой глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился 

встать с постели, схватил простыню и, приблизься к портрету, закутал его всего. 

Упражнение 2. Прочитайте, соблюдая правильное ударение в прилагательных. 

Дождь кончился и стало посветлей. 

Всё стало сразу лазурным, ласковым. Серебром покрылась лёгкая рябь воды, и 

вспыхнули пожаром окна точно приставшей на цыпочки и улыбнувшейся миру избушки. 

Все, сколько было народу, залитые лучами солнца, смотрели пристально вдаль, 

на приближавшийся караван оленей. Олени шли друг за другом гуськом, связанные про-

водами по восьми штук, и на переднем олене каждой такой связки цепко сидело по ма-

ленькому человеку. По бокам взад вперёд носились оленята: спускались к воде, птицей 

взлетали по откосу в тайгу, выпархивали вновь на опушку, отыскивали глазами мате-

рей и, не найдя, рычали, вытягивая шеи. 

Солнце медлило прятаться, но вечер брал своё: каменная гора за рекою росла, по-

ка не закрыла мрачной своей громадой последних золотых лучей дня. Сразу стало хо-

лодно, сразу стало тоскливо и скучно, погасла река, провались в избушке окна, она при-

села и перестала улыбаться, тайга насупилась потеряла радость. 

Скоро караван поднялся вверх, и тунгусы принялись расседлывать оленей. 

Упражнение 3. Прослушайте текст. Следите за интонацией. Прочитайте и 

озаглавьте текст. 

Роза – царица цветов. Её любили, ей поклонялись, её воспевали с незапамятных 

времён. О ней создалось столько сказаний она играла такую выдающуюся роль в исто-

рии человечества, что об этом бы написать целые тома. 

Слово «гюль», роза, для персов, и особенно для персянки является очароватеней-

шим из слов, и сама Персия у поэтов получила название «Гюлистана» - сада роз. И дей-

ствительно, здесь всюду розы. Ими переполнены и сады, и внутренние дворы, ими 

украшены все комнаты, купальни, могилы, и без них не обходится ни одного тор-

жества, ни одного праздника. 

Розой увлекался, говорят, даже и великий Конфуций, посвящая свою поэзию её 

красоте и запаху и воспевая её как царицу цветов. Говорят также, что из восемнад-

цати тысяч томов, составляющих библиотеку китайского императора, более пяти-

сот трактуют только о розе и что в императорских садах она растёт в таком коли-

честве, что цветы её дают ежегодно более пятидесяти литров эссенции. 

Греки считали розу даром богов, и знаменитая поэтесса Сафо дала ей название 

царицы цветов. 

Венками из роз греки украшали чело богов, и венки же роз клали у ног. Но особен-

но украшалась ими, как статуя Венеры: увядшие на её челе розы считались даже чудо-

действенными. 

Таким образом, текстоориентированный подход, который внедрился в методику 

преподавания русского языка, делает текст единицей содержания обучения и единицей 

контроля. 
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Если обучение русскому языку как иностранному предполагает овладение обу-

чаемыми лингвистической (языковой) и речевой (коммуникативной) компетенциями, 

то следует иметь в виду, что формирование лингвистической компетенции осущест-

вляется на единицах языка, а речевая (коммуникативная) компетенция формируется 

лишь на уровне текста. Однако, это не означает, что при формировании языковой 

компетенции следует избегать текстов. Текст в этом случае используется в качестве 

иллюстративного материала, который является образцом для наблюдения, анализа и 

осмысления правил функционирования языковых единиц различного уровня. 

Формирование речевой (коммуникативной) компетенции зиждется на работе с 

текстом. В ходе этой работы основное внимание уделяется содержанию текста, его ин-

формативной стороне, структурным свойствам. Именно текст обладает возможностью 

для построения ситуативно обусловленного общения, потому что только в нем содер-

жится информация о сферах и конкретных ситуациях. 

Таким образом, исследование основных лингводидактических концепций исполь-

зования текста в обучении РКИ дает основание о необходимости составления текстов 

по специальности и разработки рациональной методики, способствующей развитию 

профессиональной русской речи обучаемых, творческого подхода к использованию 

текстовой информации в языковой подготовке будущих филологов русского языка. 
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Rus dilinin xarici dil kimi tədrisində təlim mətnlərinin  

mədəniyyətlərarası kommunikasiya aspektində tədbiqi 

Xülasə 

 

Məqalə təlim mətninin əsas xüsusiyyətlərinə həsr olunub. Təlim mətni tədrisin əsas məzmunlu 

vahididir. Rus dilinin xarici dil kimi tədrisində onun xüsusiyyəti linqvodidaktik yönundən ibarətdir. 

Eləcə də qaynağından asılı olaraq, mətnin növləri, funksiya, həcmi və təşkili məsələsi araşdırılır. İşdə 

mətnlərin növləri araşdırılır, mətn üzərində tapşırıq sistemi və rus dilinin hər səviyyədə tədrisində 

mətnlərin tətbiqi metodikası verilir.  

 

S.B.Bagirova 

In teaching Russian language as a foreign language, the usage of textbooks  

from the point of view of intercultural communication 

Summary 

 

The article is dedicated to crucial criteria in course book. Course book is a unit of main content 

of teaching process. In the assimilation of Russian as a foreign language, its feature constitutes lingua-

didactic approach. Depending on the source, the types of texts, their function and extent are being 
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investigated as well. Here are investigated Motorsports tedris texts, text on the task at each level of the 

system and the Russian language teaching methods are used in texts. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО КУЛЬТУРЕ РУССКОЙ РЕЧИ В ВУЗОВСКОЙ АУДИТОРИИ 

 
Ключевые слова: культура русской речи, игровые технологии, вузовская аудитория, дидакти-
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Использование элементов игровых технологий на занятиях по культуре русской 

речи помогает студентам в той или иной степени снять ряд трудностей, связанных с 

запоминанием материала, способствует развитию познавательного интереса к русскому 

языку и культуре речи как к учебному предмету. Игра на занятиях по культуре русской 

речи способствует обогащению словарного запаса студентов, расширяет их кругозор. 

Применение активных форм обучения заключается и в организации взаимодействия 

преподавателя и учащихся, а также в создании условий для развития их мотивации – 

эмоциональной, творческой, экспериментальной деятельности. Главная задача внедре-

ния активных форм обучения в любой учебный курс – воспитание творческой личнос-

ти, самостоятельной в принятии решений и готовой к конкуренции. Специфику и осо-

бенности игры и игровой деятельности в процессе образования и воспитания исследо-

вали такие признанные ученые, как Л.С.Выготский, Г.П.Щедровицкий, Д.Б.Эльконин и 

др. На современном этапе развития гуманитарной мысли игра выдвигается на роль 

основы инновационной деятельности и стимулятора креативного мышления (6, с.123).  

В зависимости от тех методических задач, которые решаются в процессе игры, 

различают следующие типы игровых заданий. Игровые некоммуникативные задания 

используются для усвоения, отработки языковых форм, лексики, речевых моделей, а 

также для формирования речевых механизмов. Игровые предкоммуникативные задания 

используются для формирования и развития лексических, грамматических, фонетиче-

ских и речевых умений и навыков. Задания этого типа позволяют осуществить переход 

от овладения языковым инструментарием к общению на изучаемом языке (4, с. 145). В 

целях оптимизации учебно-воспитательного процесса, развития речевой компетенции 

обучающихся, их умственных способностей, тренировки памяти, мышления в совре-

менных педагогических технологиях предлагается использовать ролевые и учебные 

лингвистические игры. Поскольку основная цель в зависимости от потребностей учеб-

ного процесса меняется, то и сама система игр должна быть подвижной, динамичной. 

Один и тот же тип игры может быть использован при обучении различным аспектам 

языковых знаний и при развитии разных видов умений и навыков.  

Среди различных вариантов ролевых игр, позволяющих развивать речевую куль-

туру нерусскоязычных студентов, нами чаще всего используются ситуационно-ролевые 

игры бытового содержания. Обучающие возможности таких игр заключаются в том, 

что они максимально имитируют естественные ситуации, с которыми учащиеся стал-

киваются в реальной жизни. В процессе этих игр у студентов вырабатываются комму-

никативные качества речи в общении с другими людьми. Ролевые игры позволяют 
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развивать навыки правильной русской речи в определенной ситуации общения. Так, 

при изучении темы «Коммуникация и виды коммуникации» нами используются роле-

вые игры «Знакомство» и «Интервью». Методические цели этих игр ‒ отработка правил 

вербальной (словесной) коммуникации и понятия «речевая ситуация».  

Ролевая игра «Знакомство» имеет два варианта.  

Вариант 1. Описание: участники делятся на две группы. Каждый член первой 

группы придумывает себе роль – имя, образ, «историю». Во второй группе все ос-

таются самими собой. Члены второй группы должны познакомиться с кем-нибудь из 

первой группы участников. Оговаривается ситуация (в транспорте, на улице, в школе, 

на пляже, в каком-либо городе и пр.).  

После проигрывания ситуаций группы меняются ролями. 

Вариант 2. Описание: члены группы встают так, чтобы образовались два круга – 

внешний и внутренний (участники стоят лицом к друг другу). Внешний круг движется, 

внутренний неподвижен; проводится «серия встреч» – каждый раз с новым участником. 

Нужно войти в контакт, поддержать разговор и проститься. Время на каждое 

установление контакта и беседу 3-4 мин.  

Примеры речевых ситуаций. 1. Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с 

ним. 2. Перед вами знакомый, которого вы давно не видели. 3. Перед вами маленький 

ребенок, который чего-то испугался и т.п.  

Ролевая игра «Интервью». Описание: каждый участник должен в течение 3-5 мин. 

подготовить по одному вопросу для всех членов группы. Вопросы должны касаться 

внутренних личностных особенностей человека ‒ его характера, привычек, интересов, 

привязанностей и т.п.  

Основное правило ‒ отвечать как можно более полно и правдиво. Участник, 

готовый первым дать интервью группе, садится так, чтобы видеть в лицо всех членов 

группы. Члены группы по очереди задают приготовленные (именно этому участнику) 

вопросы. В качестве интервьюируемого должен побывать каждый участник. 

В учебно-методической литературе, обеспечивающей процесс обучения нерод-

ным языкам, представлены лингвистические игры в основном соревновательного ха-

рактера, которые разделены на 6 видов «по цели использования»: 1) игры по развитию 

речевого и фонематического характера; 2) игры по закреплению лексики; 3) игры по 

развитию связной речи; 4) игры по закреплению грамматического материала; 5) игры 

по переводу; 6) игры, способствующие закреплению культурологического материала 

(2, с.32; 3). 

Игры предназначены для индивидуального и коллективного выполнения; могут 

быть полностью использованы, частично изменены и дополнены в зависимости от 

конкретных дидактических целей и задач, а также от уровня подготовленности аудито-

рии. Мы использовали в практике преподавания культуры русской речи студентам с на-

циональным образованием игры, связанные с уровневой организацией системы русско-

го языка (5). При отработке темы «Нормы словообразования», а также «Письменная 

речь» можно использовать игру «Анаграммы». Методические цели: формирование сло-

вообразовательных навыков в области русского языка, развитие письменной речи, раз-

витие логического мышления и лингвистического «чутья». Перед игрой преподаватель 

объясняет значение слова анаграмма: перестановка букв или слогов в слове, в резуль-

тате которого получается новое слово. Условие: участники, разделившись на команды, 

могут загадывать друг другу анаграммы, назначая или штрафы проигравшим, или очки 

выигравшим, например, придумать и записать новые слова, состоящие из этих же букв 

в другом порядке.  

Задание: преподаватель дает участникам 8-10 слов (количество слов связано с 

количеством участников игры). Образец: атлас (салат).  
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Игра «Вопрос–ответ» проводится на занятиях по изучению лексических норм 

русского языка и их правильного употребления. Методические цели: формирование 

умения различать значения слов-омонимов; развитие речи, обогащение словарного 

запаса. Условие: студенты делятся на две команды, каждая команда загадывает слова-

омонимы, записывает их на листке и отдает преподавателю. Отгадывающая команда 

задает три вопроса, на каждый вопрос отвечают двое из противоположной команды. В 

итоге отгадывающая команда называет слова-омонимы, а преподаватель подтверждает 

их правильность или опровергает.  

Выигрывает команда, правильно отгадавшая все слова-омонимы. 

Задание. Даны ранее изученные слова-омонимы (8-10 слов).  

Образец. ЛУК – 1) Где вы можете встретить этот предмет? – В огороде, на охоте; 

2) В каком виде этот предмет может быть? – В жареном, в натянутом; 3) Почему вы 

любите этот предмет? – Полезный, из него можно стрелять. Игра «Найди пару» прово-

дится при изучении норм употребления фразеологических единиц в русском языке. Ме-

тодические цели: обогащение и активизация фразеологического запаса, формирование 

умения определять значение фразеологизма и подбирать синонимичные фразеологи-

ческие единицы. Условие: играют две команды, участники получают по две карточки, 

на которых записаны фразеологизмы. На четных карточках фразеологизмы, синони-

мичные фразеологизмам на нечетных карточках. Раздаются карточки так, чтобы фра-

зеологизм и его синоним достались разным командам. Представитель первой команды 

читает карточку №1, а один из членов второй команды должен быстро опознать и про-

читать фразеологизм-синоним. Выигрывает та команды, чьи участники не допустили 

ни одной ошибки. Задание: предлагается 5-8 пар фразеологических единиц. 

Образец: от доски до доски – от корки до корки; один на один – с глазу на глаз. 

Игра «Четыре карточки» проводится на занятии по усвоению основных орфографи-

ческих норм русского языка. Методические цели: формирование навыка проверки без-

ударной гласной в корне слова; запоминание правильного написания слов и их значе-

ния. Условие: каждому участнику даются 4 карточки, на которых написано по одной 

букве: А, О, Е, И. Преподаватель готовит текст с предложениями и карточки со слова-

ми из предложений, в словах пропущена безударная гласная. Преподаватель читает 

предложение и одновременно показывает карточку, на которой написано слово с про-

пущенной безударной гласной. Участники должны сразу же поднять карточку с изобра-

жением той буквы, которая должна стоять в слове. За один правильный ответ засчиты-

вается одно очко.  

Задание: дается 4-6 пар слов.  

Образец. Пора ОТВОРИТЬ окно. ОТВАРИТЬ к обеду картофель. 

Таблетку надо ЗАПИВАТЬ водой. В походе ребята громко ЗАПЕВАЮТ.  

Для закрепления норм на разных языковых уровнях русского языка на занятии по 

культуре речи можно использовать лингвистическую игру «Скорый поезд». Каждый 

участник в роли проводника должен заполнить свой «вагон» «пассажирами», ему 

заранее определен свой «вагон». «Пассажиры» ‒ это тот материал, который необходимо 

закрепить или обобщить на занятии. Преподаватель знакомит обучающихся с условия-

ми посадки «пассажиров» в «поезд».  

После выполнения задания участники проверяют «вагоны»: сверяют записи слов 

друг у друга с правильным вариантом, появившимся на доске (на экране). Преподава-

тель контролирует процесс проверки. 

При опросе на любую тему по культуре русской речи можно использовать игру 

«Чистая страница». У всех студентов на столах лежат чистые листы. Слушая ответ од-

нокурсника, студенты попутно формулируют и записывают вопросы, которые помогут 

вспомнить пройденный материал, упущенное в ответе или расширить ответ. Затем свои 
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вопросы студенты задают и обсуждают. Тот, у кого остался чистый лист, считается 

неподготовленным. Такой прием позволяет задействовать всю группу при опросе, уча-

щиеся слушают отвечающего внимательно, чтобы уловить ошибку, упущение и подго-

товить вопрос.  

Как лингвистическую можно предложить студентам игру «Восстанови рассказ». 

Игра может быть использована на занятии по теме «Письменная и устная речь. Моно-

лог и диалог». Методическая цель – формирование связного монологического или диа-

логического текста, активизация соответствующих умений и навыков. Ход игры состо-

ит в том, что каждый участник получает листок бумаги с одним предложением из опре-

деленного рассказа, который не разрешается ни показывать, ни записывать. Участник 

должен запомнить предложение. Затем преподаватель собирает листы и зачитывает 

каждое предложение. Играющие прослушивают их, а затем каждый в соответствии с 

логической последовательностью по очереди называет свое предложение. В условиях 

обучения русскому языку как неродному методическая эффективность игровой тех-

нологии нацелена, прежде всего, на стимулирование познавательной активности. В 

связи с этим на занятиях по культуре русской речи могут использоваться кроссворды, 

ребусы, викторины, которые не только способствуют закреплению учебного материала, 

развивают умение применять его в новых условиях, но и формируют познавательные 

способности учащихся. 

Таким образом, игровые методики применительно к любому курсу по русскому 

языку способствуют систематизации и обобщению приобретаемых студентами знаний 

и умений, повышают интерес к занятиям и способствуют положительной мотивации 

обучения. Ролевая игра рассматривается в современном учебном процессе как меха-

низм нового образования, как вид моделируемой, коммуникативной деятельности, ко-

мандной работы, в основу которой положена диалогичность и партнерство. 
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S.Ə.Kərimova 

Ali məktəb auditoriyasında rus nitqinin mədəniyyəti üzrə məşğələlərdə 

oyun texnologiyasından istifadə 

Xülasə 

 

Məqalə ali məkrəb auditoriyasında rus nitqinin mədəniyyəti üzrə məşğələlərdə oyun texnolo-

giyasından istifadə yollarının öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Burada rus dilini ali təhsil səviyyəsində 

öyrənənlərlə oyun texnologiyalarının məzmunu araşdırılır, onların tətbiqi yolları göstərilir. Oyun 

fəaliyyətinin məzmuni və strukturu, həmçinin milli auditoriyada rus nitqi mədəniyyətinin öyrədilmə-

sində linqvistik oyunların tipologiyası açıqlanır. 
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Use of game technology in the culture of Russian speech  

in the university audience 

Summary 
 

The article is devoted to the study of the use of gaming technology in Russian speaking culture 

classes at a high school auditorium. Here, the content of game technologies is shown to students at the 

higher education level, and the ways in which they are implemented are shown. The content and 

structure of the game activities, as well as the typology of linguistic games in teaching Russian 

speaking culture in a national audience, are explained. 
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РАЗВИТИЕ РУССКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
Ключевые слова: категория утверждения/отрицания, отрицательное предложение, модальное 

значение, средства выражения отрицания, общеотрицательные предложения, частноотрицательные 

предложения 

Açar sözlər: təsdiq/inkar kateqoriyası, inkar cümlə, modal məna, inkarın ifadə vasitələri, ümuminkar 

cümlələr, qismən inkar cümlələr 

Key words: affirmative/negative category, negative sentence, modal value, means of expression of 

negation, general negative sentences, private negative sentences 

 

При изучении русского языка как иностранного для студентов-азербайджанцев 

большое значение имеет умение правильно строить предложения. В этом смысле струк-

тура утвердительных и отрицательных предложений представляет большой интерес. 

Утверждение и отрицание как единая категория взаимно обусловливают друг друга, и 

следовательно, характеризуют определенные стороны объективной действительности. 

В современной лингвистической литературе нет единого и точного определения 

места отрицания и отрицательных предложений среди других лингвистических поня-

тий. Ряд исследователей связывает отрицание с модальностью (1; 2). Другие считают, 

что категорию отрицательности-утвердительности нельзя считать модальной категори-

ей. Эта категория признается совершенно особой, хотя, нужно отметить, что четкой ее 

характеристики в данном случае нет (5; 6).  

Рассматривая категорию утверждения/отрицания как предикативную категорию, 

И.Г.Гамидов отмечает, что комплекс предикативных категорий состоит из единства 

модальности, субъектности (лица), времени и ассертивности (да/нет). Онтологическая 

сущность категории утверждения/отрицания аргументированно объясняется им в не-

разрывном единстве обеих сторон единой категорий (2, с. 52-54). Для решения вопроса 

о том, следует ли категорию отрицания считать модальной категорий или не следует, 

необходимо как-то определить само понятие модальности.  

В лингвистической литературе модальность определяется и характеризуется весь-

ма различно. Мы исходим из понимания категории модальности Г.В.Колшанским: 

«Модальность есть заключенная в содержании предложения оценка сообщаемого с точ-

ки зрения реальности или нереальности отражаемого в предложении факта действи-

тельности» (5, с.74). 

Категория модальности признается общей семантической категорией, выражаю-

щей отношение высказывания к действительности, с одной стороны, и отношение 

говорящего к высказыванию, с другой стороны. Это общее определение модальности 

конкретизируется у многих в понятиях объективной и субъективной модальности (3).  

Что же выражает категория утверждения-отрицания? Утверждение всегда выра-

жает наличие связей между явлениями действительности, а отрицание – отсутствие та-

ких связей, их нереальность: Идет дождь − Дождь не идет. Он уехал − Он не уехал. 

Люблю тебя − Не тебя люблю. 

Но реальность-нереальность суть модальные категории, поэтому и категория ут-

вердительности-отрицательности есть модальная категория. Негация есть такое мо-

дальное качество предложения, которое выражает отсутствие связей между явлениями 

действительности. 
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Однако это модальное значение отрицания находится в своеобразных отношениях 

с той модальностью, которая квалифицируется как объективная и субъективная. Дело в 

том, что отрицание в предложениях разной объективной модальности способно выра-

жать неодинаковые модальные значения. Так, в повествовательных предложениях ин-

дикативной структуры отрицание выполняет свою основную функцию – разъединяет 

реалии, отрицает связь между ними: Мы не встретимся более. Мой товарищ не учи-

тель. Не я увижу твой могучий возраст… 

При сослагательном наклонении желательность, выражающаяся утвердительной 

конструкцией, при отрицании заменяется значением опасения: Пошел бы дождь − Не 

пошел бы дождь. Сознался бы он в своей ошибке − Не сознался бы он в своей ошибке. 

При повелительном наклонении замена утвердительных предложений отрица-

тельными часто сопровождается изменением грамматического значения глагольной 

формы, а общее значение приказа или просьбы осложняется рядом дополнительных 

модальных оттенков: Иди! – Не уходи! Замолчи! – Не молчи! Упади! – Не упади! 

Как видим, отрицание вносит в предложение целый ряд дополнительных модаль-

ных оттенков, а не только значение отсутствия связей между явлениями действитель-

ности.  

Вероятно, категория отрицания может модифицироваться в зависимости от той 

модальности, которая характеризует соответствующий утвердительный инвариант 

предложения. Категория отрицания может выступить и как объективная модальная ка-

тегория (Поезд еще не пришел), и как субъективно-оценочная модальная категория (Не 

упади. Не говорил бы ты этого) (8, с. 72).  

Утвердительные и отрицательные повествовательные предложения с инди-

кативом представляют собой модальные разновидности единой структурной схемы 

предложения и, следовательно, должны рассматриваться как коммуникативно-синтак-

сические варианты повествовательных предложений.  

По своей конструктивной схеме отрицательные предложения не отличаются от 

утвердительных: Картина была дорога − Картина не была дорога. Я тебя люблю – Я 

не тебя люблю. Солнце уже всходило – Солнце еще не всходило.  

Утвердительные предложения не имеют специальных дополнительных средств 

выражения утвердительности. Их объективное модальное содержание есть в то же 

время и выражение утверждения. Отрицательные же предложения располагают 

специальными средствами оформления своего нового, дополнительного модального 

качества. Эти средства различны, но представляются нам средствами коммуникативно-

синтаксического, а не конструктивно-структурного уровня. К числу специализиро-

ванных средств выражения отрицания принадлежат специальные лексемы, выражаю-

щие отрицание. К ним относится прежде всего частица не: Она не совсем поправилась. 

Не могу описать моего отчаяния.  

Несколько реже ту же функцию выполняет частица ни: Кругом ни звука. На небе 

ни облачка.  

Специализированными средствами выражения отрицания являются также слова 

нет и нельзя: Нельзя равнодушно смотреть на это. У меня почти нет свободного вре-

мени.  

В последнем случае оформление отрицательности связано с заменой личной 

конструкции безличной. Мы думаем, что это диктуется синтаксическими свойствами 

слова нет. 

Отрицание может быть выражено отрицательными местоимениями, хотя по отно-

шению к отрицательным местоимениям нужно отметить следующее. Известно, что к 

отрицательным местоимениям относят две разные группы слов – с приставкой ни и с 

приставкой не (никого – некого; нигде – негде). Мы считаем, что только вторые из них 
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действительно выражают отрицание. Первые же выступают в качестве обобщенно-

усилительных слов при имеющемся уже отрицании: Нигде не слышалось ни шороха. 

Никто не хотел умирать.  

Собственно-отрицательные местоимения в русском языке употребительны только 

в конструкциях с инфинитивом, с которым они составляют единое синтаксическое 

целое (4): Некому руку подать. Решительно некуда ехать. Некого послать.  

Учитывая функции отрицательных предложений в речи и средства выражения 

отрицания, можно соответственно классифицировать их. Обычно выделяют два типа 

отрицательных предложений – общеотрицательные и частноотрицательные. Вслед за 

А. М. Пешковским (7, с. 21) считают, что различия между этими двумя разновидностя-

ми сводятся к тому, какой член предложения отрицается (если сказуемое – общеотри-

цательное, если любой другой член – частноотрицательное). Разграничение отрица-

тельных предложений, которое дается в литературе, кажется нам недостаточным. Оно 

исходит из грамматического членения предложения, не учитывается при этом само 

модальное качество отрицательных предложений и их функция в речи.  

На наш взгляд, среди повествовательно-отрицательных предложений можно 

выделить несколько модальных разновидностей:  

1. Общеотрицательные предложения. Общеотрицательным следует считать такое 

предложение, в котором выражается «прямая нереальность без всякого отношения к 

идее возможности, необходимости, желательности и т.п.» (6, с. 8): Это не понравилось 

им. Ты не видел ее. Я не хочу и не могу молчать. 

Коммуникативно-синтаксической схемой такого предложения будет:  

а) простое повествовательное предложение, в котором отрицается сказуемое и нет 

ни выраженного, ни подразумеваемого противопоставления: Мы родителям не судьи. 

Она не виновата. Он по-прежнему не встречается с ней; 

б) отрицательное предложение инфинитивного строя с отрицательным местоиме-

нием (или наречием). В таких предложениях выражается невозможность совершить 

какое-либо действие из-за полного отсутствия объекта, субъекта действия или какого-

либо обстоятельства: Торопиться было некуда. Некогда мне было понять это. Тут 

гадать не о чем; 

в) безличные отрицательные предложения, в которых главный член выражен сло-

вами нет и нельзя: Нет у меня времени девками любоваться. Вы не захотели, а теперь 

мне нельзя.  

2. Вторая разновидность отрицательных предложений, которая может быть выде-

лена, − это усилительно-отрицательное предложения (8): Все делайте, ничем не брез-

гуйте. Горбун долго не мог ответить ни слова. Нет, я не гожусь на это.  

В таких предложениях, кроме общего отрицания, содержится специальный лекси-

ческий элемент, усиливающий отрицание и заключающий в себе основную коммуни-

кативную нагрузку высказывания. Усиление достигается употреблением в отрицатель-

ных предложениях отрицательных местоимений и наречий с приставкой ни, усилитель-

ной частицы ни или нет: Нет, Самир, я не стану читать. Я нисколько с вами не спорю. 

Никто не ожидал найти в нем человека замечательного.  

3. Частноотрицательные предложения. В частноотрицательных предложениях 

отрицание сосредоточено на каком-либо одном представлении, логически выделяемом 

в высказывании: Не нам об этом думать. Я жил не своей волей.  

Известно, что частноотрицательные предложения, отрицая нечто, что-то ут-

верждают. Это справедливо, но не дает основания исключать частноотрицательные 

предложения из числа отрицательных. И в частноотрицательных предложениях отсут-

ствует утвердительная связь между представлениями. Разница в том, что в частноотри-
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цательных предложениях меньшая степень отрицания и всегда имеется утверждение 

противоположного.  

4. Ответно-отрицательные слова-предложения, встречающиеся в диалогической 

речи. Это слово нет и его синонимы, в том числе фразеологическое: вот еще, как бы не 

так, избави боже, черт знает, еще чего и другие.  

В качестве отрицательных ответов употребительны также отрицательные мес-

тоимения и наречия: 

− Задремал? 

− Нет.  

− Поедешь со мной? 

 − Никогда.  

5. Эмоционально-отрицательные высказывания. В таких предложениях отрицание 

теснейшим образом переплетается с выражением эмоций. Такого рода отрицательные 

предложения всегда очень экспрессивны. Область их употребления – разговорная речь. 

Огромную роль в понимании их содержания играют ситуация и контекст.  

1. − Поезжай-ка ты сам.    2. − Дай, говорю, рюмочку.  

 − Ну вот еще!     − Я тебе такую рюмочку покажу! 

Эмоционально-отрицательные предложения оформляются преимущественно ин-

тонационными средствами.  

Итак, отрицательные предложения, соответствующие повествовательным утвер-

дительным предложениям с индикативной модальностью, представляют собой лишь 

модальную разновидность утвердительных. Исследование данной группы отрицатель-

ных предложений свидетельствует о том, что модальное качество предложения – явле-

ние коммуникативного уровня синтаксиса, а не конструктивного.  
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İ.Ə.Mikayılova 

İnkar cümlələri öyrənərkən azərbaycanlı tələbələrin rus dilində nitqinin inkişafı  

Xülasə 
 

Məqalədə inkar cümlələri öyrənərkən azərbaycanlı tələbələrin rus dilində nitqinin inkişafının bir 

sıra xüsusiyyətləri araşdırılır. Təsdiq / inkar kateqoriyası, cümlənin modal mənasının ifadəsi və onun 

funksional xüsusiyyətləri şərh edilir. Təsdiq və inkar cümlələr cümlənin struktur sxeminin modal növ-

lərini təmsil edir. Не ədatının cümlənin struktur-semantik quruluşunda yeri tədqiq edilir və kommuni-

kasiyada onun rolu şərh edilir. İnkar mənanı ifadə edən xüsusiləşdirilmiş dil vasitələri qeyd edilir və 

inkar cümlənin növləri qruplaşdırılır. İnkar cümlələrin nəqli, arzu və əmr mənalarında işlənən növləri 

müqayisə edilir. Ümuminkar və qismən inkar cümlələrin struktur-semantik və kommunikativ quruluşu 

şərh edilir. Əsas nəzəri müddəalar konkret dil nümunələrinin təhlili ilə təsdiq edilir.  
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I.A.Mikayilova 

Development of Russian speech of Azerbaijani students  

in the study negative sentences 

Summary 

 

The article discusses some features of the development of Russian speech of Azerbaijani 

students in the study of negative sentences. The affirmative / negative category, the expression of the 

modal meaning of the sentence and its functional characteristics are explained. Affirmative and 

negative sentences represent modal types of the block diagram of the sentence. The place of the 

particle не in the structural-semantic structure of the sentence is studied and its role in communication 

is explained. There are distinct linguistic means, expressing a negative meaning, and types of negative 

sentences are grouped. The types used in the narrative, incentive and imperative meanings of negative 

sentences are compared. Interpreted structural-semantic and communicative structure of the general 

negative and particular negative sentence. The basic theoretical principles are confirmed by the 

analysis of specific language samples. 
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 Т.С.ПАШАЕВА 

 

Азербайджанский университет языков 
(г. Баку, ул. Р.Бехбудова, 60) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АНАЛИЗ ОШИБОК  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО (РКИ) 

 
Ключевые слова: открытый урок, ошибки, методика, цель, прием, навыки, учебный процесс 

Açar sözlər: açıq dərs, səhvlər, metod, məqsəd, üsul, bacarıq, tədris prosesi 

Key words: public lesson, mistakes, method, purpose, attainments, studying process, skills 

 

В теории и практике преподавания русского языка как иностранногодолгие годы 

использовались различные методы обучения: сопоставительный, когнитивный, аудио-

визуальный, коммуникативный и т.п. Каждый из указанных методов переплетался с 

другим, смешение считалось более эффективным подходом. В использовании всех ме-

тодов в качестве основной опоры признавались роль владения и ориентировка на род-

ной язык. Так или иначе, опора на интеллектуальный уровень аудитории, а также учет 

особенностей родного языка считается фундаментом для проведения показательного 

урока. В современной методической литературе имеется множество теорий, связанных 

с попыткой необходимости постановки вопроса о корректном проведении открытого 

урока. Открытый урок, как и любой творческий процесс, характеризуется типическими 

особенностями, это учебное занятие в рамках образовательной программы, на котором 

присутствуют гости, эксперты и т.п. Планирование открытого занятия осуществляется 

в соответствии с общепринятыми требованиями. Подобный урок имеет методическую 

цель, достижению которой подчиняется содержание учебного материала. Процесс де-

монстрации коллегам своего опыта предполагает, прежде всего, наличие инновацион-

ной цели, реализация методической идеи или методического приема. Исходя из общей 

идеи современных представлений об учебном процессе в пределах одного урока, его 

содержательной цели формируются три основных взаимосвязанных аспекта: познава-

тельный, развивающий, воспитательный, которые в обязательном порядке отражаются 

в цели по содержанию учебного материала. В течение определенного временного про-

межутка предоставляется возможность продемонстрировать не только структурные 

элементы урока, но и педагогические находки преподавателя, так как он в течение оп-

ределенного промежутка времени своего опыта в принципе должен приобрести опре-

деленные навыки, нововведения, связанные с самим процессом обучения в пределах 

своей компетенции. Чаще всего открытые уроки проводятся:  

1) в целях демонстрации классического урока в рамках учебы молодых учителей;  

2) в целях демонстрации администрации учебного заведения или экспертам с 

целью аттестации на квалификационную категорию;  

3) в целях демонстрации способностей владения инновационной методикой.  

Каждая из указанных целей имеет определенные параметры постановки соот-

ветствующих задач.  

Первая цель проведения открытого урока по предмету РКИ предполагает демон-

страцию классического типа: текст и прилагающие к нему информативные ресурсы 

познавательного характера. К ним относятся ТСО (или ИКТ), иллюстративный мате-

риал, подтекстовые и соответственно текстовые задания с последующим закреплением 

пройденного материала (текст - «Москва – столица Российской федерации» + вопросы 

и задания с соответствующими «ключами» для помощи неуспевающим студентам). 
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Вторая цель предполагает выбор сложной категории с соответствующим мате-

риалом: (текст - «Как я устроился на работу в офис» + информативный адаптиро-

ванный микротекст, соответствующий содержанию главного текста с отсутствующими 

в нем глаголами в нужной форме + ответно-вопросная диалогическая конструкция 

+логические вопросы к тексту).  

Третья цель преследует постановку дидактического материала с использованием 

инновационных технических средств для закрепления материала. Применение новых 

педагогических технологий, при помощи которых реализуются цели занятия, формиро-

вание знаний, умений и навыков на основе самостоятельной познавательной деятель-

ности учащихся, являются одним из основных требований к открытому занятию. На 

уроках РКИ подобным материалом могут служить картины, а также грамматические 

таблицы, соответствующие содержанию текста, при возможности с комическим или 

познавательным эффектом для лучшего запоминания.  

Следует отметить, что наглядные пособия и аудиовизуальные средства необходи-

мо подбирать с целью оптимального эффекта для достижения поставленных целей. В 

отличие от сугубо теоретических дисциплин, проведение урока иностранного языка 

предоставляет преподавателю возможность использовать объёмный наглядный матери-

ал. Соответственно содержанию текста можно использовать интернет ресурсы. Нагляд-

ные методы обучения условно подразделяют на: метод иллюстраций – показ плакатов, 

таблиц, картин, метод демонстраций – показ кинофильмов, диафильмов. Большое коли-

чество наглядных пособий рассеивает внимание учащихся, а их изобилие неоправдано 

на уроке. Все иллюстративные материалы урока должны работать на учебную цель 

занятия (7, с.280). 

Процесс проведения открытого урока русского языка как иностранного в группе с 

большим количеством студентов имеет сложности, связанные с рассеянностью внима-

ния студентов. В данном случае возможна групповая работа, которая предусматривает 

совместную деятельность по созданию определенного продукта. Следует подключить 

присутствующих в активную деятельность, привлечь в качестве участников, предло-

жить ознакомиться с методическим и дидактическим материалом (6, с. 37). В связи с 

этим основные этапы подготовки и проведения открытого урока предполагают: 

А) выбор темы, с учетом анализа материала, на котором преподаватель лучше 

покажет приемы и методы, организацию учебного процесса и способность учащихся на 

разных этапах занятия;  

Б) использование современной информации и подбор материала из литературы; 

В) материально-техническое оснащение с использованием приборов и оборудова-

ний и продуманностью последовательности их использования на занятии.  

В качестве примера можно рассмотреть Модуль 5 из учебника. 

Тема - Мир рядом с тобой.Текст. Демонстрация фотографий городов, магазинов и 

т.п. Грамматическая нагрузка – Р.п. с местоимениями, прилагательными и порядковы-

ми числительными.  

1. Таблица с грамматическими конструкциями демонстрируется на интерактив-

ной доске. Например: У кого есть собака? – У моей старшей сестры. 

2. Ответы на вопросы: Тема: Какая одежда у друзей. 

У кого новая куртка? – У моего старшего брата. 

3. Модель упражнения: Использование конструкции - К сожалению … нет +Р.п. 

У твоего отца есть новая машина? – К сожалению, у моего отца нет новой ма-

шины. 

4. Устно-письменная работа: Отрицание, выраженное Р.П. Продолжите предло-

жения - У моего друга есть новый скутер, а раньше не было (нового скутера). 

5. Склонение местоимения свой: Я получил подарок от своего друга. 
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6. Аудирование: Тема: Откуда пришло сообщение и посылка. Далее демонстри-

руется видеоролик с рекламой города, из которого пришла посылка. Студенты обсуж-

дают данную тему в форме дискутивного диалога, выражая субъективное мнение (1, 

с.147).  

Аудирование в качестве этапа предполагает использование небольшого количе-

ства аудиотекстов, но проблемные моменты в процессе изучения РКИ заключаются в 

том, что учебный материал не направлен на развитие умения воспринимать и понимать 

высказывания. Зачастую недостаточно заданий на устную критическую оценку инфор-

мации, сравнение, обобщение, интерпретацию. Данную функцию выполняют диалоги-

ческие задания, эффективность которых закрепляется в кратковременной непроизволь-

ной памяти. Необходимо учитывать, что механизмами, обеспечивающими динамич-

ность процесса аудирования являются: долговременная память, внутреннее проговари-

вание, деление речевой цепи, идентификация понятий, языковая догадка и осмысление. 

Анализ данных механизмов требует необходимость учета особенностей их функциони-

рования для разработки системы аудитивных упражнений в виде речевых «цепочек» - 

повторением за преподавателем отрезков речи, взятых из обучающего текста (2, с.87). 

Заблуждения методистов в настоящее время заключаются в том, что основные языко-

вые навыки формируются на основе изолированных слов, словосочетаний и предложе-

ний, а единица обучения аудированию – аудиотекст. Но необходимо иметь ввиду тот 

факт, что идеальным обучающим монологическим аудиотекстом является тот, в кото-

ром уже в самом начале содержится основная мысль. Данная мысль должна иметь 

смысловую связность. Эта связность мысли обеспечивает поддержание заинтересован-

ности студентов текстом в целом. При обучении аудированию необходимо учитывать 

разницу между интеллектуальным уровнем обучаемого и его умением говорить           

(4, с.42).  

Учитывая целевую установку РКИ на аудирование, необходимо определить кри-

терии оценки правильности понимания аудиотекста, которые включают: полноту и точ-

ность понимания смысла текста, определение темы (основной идеи), умение воспри-

нимать основную информацию, а также определение коммуникативных намерений 

участников общения (согласие, совет, обмен информацией). При обучении иностранно-

му языку необходимо иметь построение общей системы письменных и устных упраж-

нений, направленных на развитие речевых умений. Начальным этапом является моти-

вирующий – создание ситуации, которая стимулирует речь. При этом студенты должны 

высказать предположение о содержании текста. Включаются мотивационные упраж-

нения, направленные на развитие умений определить темы текста, план, иллюстрации. 

Далее необходимо приступать к тренировочным упражнениям на развитие слухового 

восприятия. При необходимости возможна повторная постановка материала или, в ито-

ге, прочтение данного текста преподавателем. Прослушивание материала является 

третьим этапом, при котором используются информативные упражнения, а именно, от-

веты на вопросы, опровержение утверждения или возможность обсудить и высказать 

свое мнение. Данный процесс является глобальным пониманием сообщения. В завер-

шении аудирования необходимо прослушать аудиотекст с детальным и критическим 

пониманием. Композиционные и игровые упражнения рассчитаны на развитие умения 

субъективной интерпретации и оценки услышанного. Попытка содержания главной 

идеи и пересказа услышанного со стороны студента является основной возможностью 

выйти на первый уровень аудирования. С учетом постановки вопроса о важности ауди-

рования, можно привести следующий пример открытого урока:  

Урок: «Здоровье - наше богатство». Целевая установка: актуализировать темати-

ческую группу «здоровье» и лексико семантическую группу «болеть»; развить умение 

понимать переносное значение слова «богатство» в значении важность, необходимость 
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т.п., ознакомить с тематическими речевыми конструкциями, развить навыки устной 

монологической речи и внедрить идею здорового образа жизни. Оборудование и 

материал: методический план, учебники, карточки со словами по теме урока, 

видеофильм с содержанием тематики урока. 

Оргмомент: вступительная беседа о том, насколько часто мы болеем. 

Преподаватель задает вопросы на тему: Чем болели в последний раз? // Как вы 

лечите простуду? // Вызываете врача на дом или ходите в медицинский центр? // Где 

покупаете лекарство? 

Главная часть урока: 1. Работа с лексическим минимумом. 

Задание 1. Выслушать вопрос и назвать слово-ответ. Преподаватель задает воп-

рос, студент называет слово и фиксирует карточку с данным словом на доске. А) Как 

называется человек, который лечит людей? (врач, доктор) Б) Как называется бумажка с 

названием диагноза и лекарств (рецепт) В) Чем мы измеряем температуру? (градусник, 

термометр) Г) Как вы думаете, какое самое тяжелое заболевание? (каждый высказывает 

свое мнение).  

Задание 2. Глаголы–антонимы: болеть-заболеть // выздороветь-выздоравливать, а 

также навещать-навестить. Студенты спрягают данные глаголы по лицам, пишут 

формы времени на доске, исправляя ошибки. Вопросы с глаголами: Как вы себя чув-

ствуете? – наречия «хорошо/плохо»; прилагательные «больной/болен-здоровый/здоров». 

Задание 3. Переведите названия специальностей врачей на родной язык и скажи-

те, что они лечат. Студент находит верное соответствие в нижнем ряду. 

 

хирург зубы 

окулист ухо/горло/нос 

стоматолог кожа 

оториноларинголог мозг 

дерматолог зубы 

нейрохирург нервы 

невропатолог глаза 

 

Задание 3. Составьте предложения и с/с со словами: больница, поликлиника, ле-

карство, врач, кабинет. 

Объяснение нового материала:  

Задание 4. Передача прямой речи косвенной. Модель: Врач сказал Кате: «Прини-

майте лекарство 3 раза в день». – Врач сказал Кате, чтобы она принимала лекарство       

3 раза в день.  

Задание 5. Прочитайте диалог на тему «Здоровье» по ролям, затем один студент 

прочтет в виде монолога, используя прямую и косвенную речь. 

Аудирование:  

Задание 6. Расскажите, как вы ходили на прием к врачу? или / вы увидели объ-

явление клиники с номерами +994…… , что вы скажете /спросите, позвонив туда. 

Задание 7. Преподаватель выбирает видеоролик соответственно уровню и лекси-

ческому запасу аудитории. Посмотрите мультфильмы «Мойдодыр», «Дядя Федор 

заболел» (Простоквашино), «Ваше здоровье», «Будьте здоровы» (Маша и Медведь) и 

составить рассказ по видеосюжету, отвечая на вопросы преподавателя. В завершении 

урока преподаватель отвечает на интересующие вопросы студентов и проводит оцени-

вание. 

Учитывая основные параметры, при четкой установке методического обеспечения 

занятия в процессе проведения открытого урока, имеет место быть полный перечень 

материалов, включающих следующие элементы: программу по предмету, силлабус, 
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план учебного занятия, конспект лекции, комплект материалов – дидактический разда-

точный, видеоматериалы (в обязательном порядке: мотивирующий или мини видео-

фильм), задания для самостоятельной работы, варианты заданий и вопросов для выдачи 

домашнего задания, а также методическую разработку или рекомендации по проведе-

нию конкретного открытого занятия. «Суть оформления методической разработки зак-

лючается в том, что она должна соответствовать методическим требованиям. Содержа-

ние методической разработки может дополняться и частично перерабатываться после 

проведения открытого занятия, чтобы все ценное, что получено в процессе проведения 

занятия, нашло в ней отражение и могло использоваться другими преподавателями в 

дальнейшем» (3, с. 34-37). 

Принимая во внимание исследовательский опыт в области методики преподава-

ния русского языка как иностранного, можно перечислить перечень ошибок, допуска-

емых при проведении открытого урока (некоторые пункты можно также отнести к ти-

пическим ошибкам в процессе проведения уроков иностранных языков вообще): 

1. психологическое давление на учащихся в ходе подготовки к уроку; 

2. выбор методики, не используемой в ежедневной практике; 

3. излишнее количество иллюстративных методов; 

4. несоответствие темы урока общей программе по предмету; 

5. использование методов, подходящих для внеаудиторных мероприятий с раз-

влекательным характером, имеющих незначительную дидактическую ценность; 

6. несоответствие содержательной стороны урока поставленным целям и задачам; 

7. отсутствие логической и временной взаимосвязи между этапами урока; 

8. отсутствие педагогической гибкости (способности оперативно вносить коррек-

тивы в урок); 

9. преподаватель не учитывает взаимосвязь между культурологическим аспектом 

родного и изучаемого языка (РКИ); 

10. отсутствие индивидуального подхода к каждому студенту в отдельности; 

11. неудачность подбора текстов, имеющих социально-историческую специфику, 

в результате которого уменьшается степень заинтересованности аудитории и снижается 

качество урока (РКИ); 

12. подбор чрезмерного количества заданий, имеющих грамматическую направ-

ленность (РКИ). 

Итак, при проведении открытого урока в целом, преподаватель выделяет важней-

шие научные понятия, теоретические положения, закономерности, главное и важное в 

содержании процесса обучения в целом и его цели. Содержание открытого урока в це-

лом должно отражать межпредметные связи с целью формирования целостной научной 

картины мира. Открытое занятие должно служить иллюстрацией работы над темой, вы-

водов, к которым пришел преподаватель в результате педагогического эксперимента на 

основании многолетнего опыта работы. 
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T.S.Paşayeva 

Açıq rus dili (xarici dil kimi) dərsinin keçirilməsi üzrə  

metodik tövsiyələr və səhvlərin təhlili 

Xülasə  

 

Açıq dərs tipik xüsusiyyətlərlə səciyyələnən prosedurdur. Bu, təhsil proqramı çərçivəsində qonaq-

ların, ekspertlərin və s. iştirak etdikləri təlim sessiyasıdır. Açıq dərs planlaşdırmış şəkildə ümumi qəbul 

edilmiş tələblərə uyğun olaraq həyata keçirilir. Bu təhsil proqramında vacib sayılan bir nümunəvi təlim 

məşğələsidir. Təqdim olunan məqalənin əsas məzmununda metodik tövsiyyələrdən və açıq dərsin keçi-

rilməsində xarici dil müəllimi tərəfindən buraxılan səhvlərdən bəhs olunur. Məqalədə dərs prosesində 

mühüm rol oynayan məqamlara toxunulur. Audiovizual vəsaitlərin xarici dilin öyrənilməsində vacib 

kommunikativ funksiyanın daşıması və dərs zamanı mövzuya dair leksik minimumun yaddaşda həkk 

olunmasının vacibliyi son zamanlar metodik nəzəriyyədə daha çox diqqət cəlb edən məqam sayıla bilər.  

     

T.S.Pashayeva 

Methodical recommendations and analysis of mistakes in the delivery  

of the open lesson on the Russian as a foreign language 

Summary 

 

There are many theories in the modern methodological literature associated with the attempt to 

raise the question of the correct conduct of an open lesson. Like any creative process an open lesson is 

characterized by typical features. This is an educational lesson in the framework of the educational 

program which is attended by experts and guests.The main content of the article is the methodological 

recommendations and mistakes made by the foreign language teacher in teaching methodology and the 

lesson.The significance of audiovisual resources in carrying out a critical communicative function in 

the learning of a foreign language. The importance of the lexical minimum vocabuary on the main 

idea of subject during the lesson may be considered to be more attractive in the methodology. 
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(г. Баку, ул. Узеир Гаджибеков, 34) 

 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ  

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ 

 
Ключевые слова: цель, содержание, устная речь в русском языке, диалогические единицы 

Açar sözlər: məqsəd, məzmun, rus dilində şifahi nitq, dialoji vahidlər 

Key words: task, content, talking, speech, dialogical unity 

 

Русскую разговорную речь нельзя рассматривать иначе как относительно самос-

тоятельный предмет обучения (предмет в предмете) в курсе русского языка. 

Разговорная речь является самостоятельным предметом потому что, во-первых, 

она использует специфические выразительные средства (главным образом лексические 

и синтаксические), которые придают ей стилистическое своеобразие; во-вторых, имеет 

свои коммуникативные границы, в пределах которых является более или менее 

употребительным средством общения; в-третьих, обучение разговорной речи требует 

специальных учебных материалов и специальной методики, значительно отличаю-

щихся от традиционных. 

В то же время самостоятельность разговорной речи как предмета обучения отно-

сительна, потому что, овладение разговорной речью происходит на базе тех знаний, на-

выков и умений, которые учащимися прививаются в связи с программой по русскому 

языку в целом. 

Поскольку разговорная речь является относительно самостоятельным предметом, 

постольку из общей задачи преподавания русского языка в национальной аудитории 

следует выделить её частную задачу, ту, которой должно быть подчинено обучение 

разговорной речи. 

В программе имеется указание на то, что «одна из основных задач преподавания 

русского языка в национальной аудитории состоит в … вооружении студентов навыка-

ми и умениями диалогической (разговорной – М.М.) речи в целях общения и обмена 

мыслями в устной и письменной форме».
 

Однако, это указание нельзя рассматривать как определение задачи обучения раз-

говорной речи, ибо в таком содержании она для вуза нереальна, а для студентов из-

быточна. 

Университет не в состоянии вооружить студентов таким активным словарём, ко-

торый позволял бы им пользоваться русской разговорной речью во всех сферах её 

функционирования, потому что, наряду с общими для всех стилей речи, в каждой из 

сфер употребляются присущие только ей выразительные средства (слова, готовые сло-

восочетания и предложения), которые к тому же пока не ревизованы. Университет не 

должен стремиться к тому, чтобы обучение разговорной речи обеспечило бы 

выпускникам даже и относительно равноправное с носителями русского языка участие 

во всех сферах её действия, ибо за свою жизнь человек, как правило, оказывается 

вовлечённым в очень ограниченное число общественных сфер. А с какими именно 

сферами будущее свяжет каждого студента, это в университете предусмотреть трудно. 

Вот почему из всех потенциально возможных надо выбрать такую общественную 

сферу действия разговорной речи, в которую жизнь вовлечёт каждого выпускника 

университета непременно и независимо от рода его занятий и характера увлечений. Как 
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известно, такой сферой являются обиходно-бытовые отношения. Следовательно, задача 

обучения русской разговорной речи в азербайджанской аудитории и должна состоять в 

том, чтобы вооружить студентов такими навыками и умениями разговорной речи, 

которые позволят им при необходимости относительно свободно пользоваться русским 

языком в обиходе в условиях русского окружения. 

Целесообразность такой задачи обучения разговорной речи тем очевиднее, что в 

сфере обиходно-бытовых отношений разговорная речь наиболее полно проявляет свои 

стилистические особенности и, следовательно, может быть освоена студентами в самом 

её существе (5, с.135). 

Для того, чтобы научить студентов относительно свободно пользоваться разго-

ворной речью в обиходе, надо выработать у них такие конкретные разговорные умения, 

которые требуют от человека повседневные стереотипные ситуации. Учебная работа, 

необходимая для формирования таких умений, определяет содержание обучения разго-

ворной речи. 

Наиболее объективным критерием отбора разговорных умений являются факти-

ческие по времени и перспективные повседневные коммуникативные потребности сту-

дентов, азербайджанцев в русской разговорной речи. 

С достаточной полнотой эти потребности выявляются с помощью опроса тех сту-

дентов азербайджанских секторов, которые, проживая в центральной части гор. Баку, 

где русская среда является довольно плотной, пользуются в обиходе как родным, так и 

русским языком. 

«Язык может выполнять своё назначение лишь постольку, поскольку в нём есть 

стилевая дифференциация. Отсюда очевидно, что функциональные стили должны быть 

отправным пунктом рационального преподавания языка носителям других языков…» 

Отправляясь от этого тезиса, следует признать, что обучение русской разговорной 

речи, в рамках сформулированной выше задачи, должно строиться на языковом мате-

риале русской разговорной речи, причём таком, который употребляется в сфере оби-

ходно-бытовых отношений. Ввиду того, что этот материал включает, наряду с общести-

левыми, т.н. нейтральными, стилистически окрашенные разговорные средства русского 

языка и речи, без установки на освоение разговорных средств обучение разговорной ре-

чи проводиться не может. По справедливому замечанию В.Г.Костомарова, нельзя на-

учиться разговаривать по-русски, не овладев разговорным стилем русского литератур-

ного языка
 
(3, с. 15).

 

Изучение установок программы на усвоение лексико-синтаксического материала 

показало, что ни одна из них не имеет своим объектом специфично разговорные сред-

ства языка и речи. 

Между тем в объяснительной записке к программе имеется указание на то, что 

такие средства студенты должны осваивать. Правда, указание почему-то даётся только 

в разделе «Чтение» и формулируется так же неконкретно, как и задача обучения 

диалогической речи, но тем не менее, повторяем, такое указание в программе есть. Оно 

гласит: «При обучении в университете второму языку, в данном случае русскому, 

следует стремиться к тому, чтобы студенты усвоили в первую очередь тот языковой 

материал, который типичен для всех стилей речи. Однако при установке на развитие 

естественной устной речи возможно и необходимо обращение к языковому материалу, 

специфичному для конкретного речевого стиля, например, разговорного. При этом 

нужно разумно, экономно, в необходимых для живого общения пределах вводить в 

языковой актив студентов специфические выразительные средства данного стиля. 

Чем объяснить, что процитированное указание не получило в программе реализа-

ции? В известной мере тем, что в методике ещё до конца не преодолено ошибочное, 

долгое время господствовавшее мнение, будто приобретая навыки устной речи, студен-
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ты тем самым приобретают умение вести разговор на русском языке, и что поэтому 

предметом устной речи является не столько усвоение словаря, синтаксиса и фразеоло-

гии разговорной речи, сколько усвоение литературного, письменного языка в устной 

форме
 
(6).

 

Однако если раньше, до 50-хх гг., такое мнение можно было объяснить слабой 

изученностью русской разговорной речи в национальном языкознании, в силу чего она 

не могла быть предметом обучения в университете, то теперь этой причины не су-

ществует. Давно уже хорошо известно, что своеобразие разговорной речи проявляется 

в особенностях диалога как речевого акта и в языковом материале, из которого 

строится разговорный диалог. 

Своеобразие разговорной речи было одной из причин, которые привели мето-

дическую дискуссию к выводу о настоятельной необходимости внедрить в препода-

вание русского языка специальное, системное обучение разговорной речи с учётом её 

стилистических языковых особенностей. 

Такой вывод давал основание надеяться на то, что университетский минимум 

специфично разговорного языкового материала будет определён и его усвоение будет 

«узаконено» учебными программами. Надежды эти, повторяем, не сбылись. 

Включённые в программу списки слов, подлежащих активному усвоению, только 

продублировали лексику «Словаря-минимума по русскому языку для I-VI классов 

азербайджанской школы» - словаря, который вовсе не рассчитан на обучение разго-

ворной речи. 1300 слов, составляющих две трети общего объёма словаря, включено в 

него из «Частотного словаря современного русского литературного языка» Э.А.Штейн-

фельд, который по свидетельству самого автора, составлялся исключительно по лите-

ратурным источникам. 

Правда, учтя, что слова обработанной (письменной) речи не могут обеспечить 

достаточной лексической базы для развития устной речи, составители минимума 

включили в него около 100 слов разговорно-бытовой речи. 

Но почему 100, а не меньше и не больше? 

Поскольку в пояснении к словарю-минимуму этот вопрос даже не ставится, мы 

посчитали целесообразным найти доказательства соответствия этого количества слов 

фактически потребностям работы по развитию устной (разговорной) речи, а при 

отсутствии доказательств установить, как это количество следует изменить. 

Из всех имеющихся в настоящее время списков слов разговорной речи наиболее 

объективным источником отбора лексики для нужд обучения разговорной речи 

является список, составленный коллективом преподавателей УДН им. Патриса Лумум-

бы (А.Абакумова, Н.Басис и др.) и изданный под названием «2380 слов, наиболее 

употребительных в русской разговорной речи». 

Список сделан на основе анализа живой разговорной речи, записанной на 

магнитную ленту или застенографированной в непринуждённой обстановке в тех 

местах, где разговорная речь преобладает над другими стилями речи – дома, на оста-

новках транспорта, на транспорте, в магазинах, в поликлиниках и т.д. От родственных 

ему названный список выгодно отличается своей полнотой. Включённые в него слова, 

говорится в пояснительной записке, обеспечивают возможность свободно вести 

бытовой разговор на самые разные темы. 

Указанные особенности, а также впечатляющая документальность списка (обра-

ботано свыше 400 000 словоупотреблений, зафиксированных у 1500 информантов – 

людей, разных по полу, образованию и профессиям) и побудили обратиться именно к 

нему для решения вопроса о том, какие слова разговорной речи должны быть пред-

ставлены в лексическом минимуме для азербайджанской аудитории. 
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При сравнении университетского списка со «Словарём-минимумом…» оказалось, 

что в последней не вошло 1090 слов списка, т.е. примерно 50% его объёма. Стало оче-

видно, что 100 слов, включённых в минимум, явно будет недостаточно для того, чтобы 

научить студентов пользоваться русской разговорной речью практически, активно. 

Возникла необходимость дополнить минимум хотя бы частью тех слов универси-

тетского списка, которые по данным составителей имеют наибольшую частотность. 

Отбор слов проводился с учётом: 

1) употребительности слова в стереотипных бытовых ситуациях; 

2) сочетаемости слова (отбирались слова с наибольшей сочетаемостью: 

употребление таких слов не ограничивается узким кругом ситуаций); 

3) перспективности языкового образования, проявляющейся, в частности, в том, 

что осваиваемая студентами лексика должна удовлетворять не только их фактические 

по времени коммуникативные потребности, но и те, какими они станут хотя бы в 

первое время после окончания университета. 

В процессе изучения соответствующих морфологических категорий студентов 

следует научить образовывать такие формы по аналогии, даём их краткое описание, 

заимствованное из «Очерков по стилистике русского языка» А.Н.Гвоздева. 

1. Существительные с суффиксами – ка, – ик, потерявшими значение уменьши-

тельности (книжка, ножик). 

2. Глаголы с приставкой по- для обозначения ограниченной длительности 

действия (почитать, поработать). 

3. Сравнительная степень прилагательных и наречий с приставкой по-, придаю-

щей слову оттенок смягчения, незначительности превосходства одного предмета над 

другим (Сестра пониже брата. Надо учиться получше.). 

Отмечая выше, что следствием обучения разговорной речи не может не быть вла-

дение её специфическими выразительными средствами и что, следовательно, такие 

средства должны быть представлены в материале обучения, мы имели в виду не столь-

ко лексику разговорной речи (лексика, как известно, менее всего выражает особенности 

стиля), сколько более сложные её элементы, в частности готовые словосочетания и 

предложения. Поскольку программа не предусматривает освоение готовых знаков этих 

порядков, отбор их также оказался необходимым. 

В качестве источника отбора использовались: «Словарь русского языка» 

С.И.Ожегова, «Краткий русско-азербайджанский фразеологический словарь» М.Т.Та-

гиева, двуязычные разговорники, «Очерки по синтаксису русской разговорной речи» 

Н.Ю.Шведовой, исследования А.Н.Васильевой «Частицы разговорной речи» и 

И.П.Святогора «О некоторых особенностях синтаксиса диалогической речи в 

современном русском языке». 

При отборе готовых словосочетаний и предложений учитывалось, что «доля гото-

вых знаков в языковом общении резко падает с увеличением порядка «знака», поэтому 

при тех же критериях, которыми определялся отбор слов, были отобраны только те 

готовые словосочетания и предложения, которые как подсказывает опыт, наиболее 

употребительны в бытовом разговоре и, значит, вероятнее всего будут использоваться 

студентами и выпускниками университетов в речевой практике (приветствия 

«Здравствуй!», «Доброе утро!», «Добрый день!», «Добрый вечер!»; просьбы «Пожа-

луйста!», «Будьте добры!», «Не можете ли вы…» и т.д.) 

Важным условием эффективности обучения разговорной речи является соответ-

ствие синтаксических конструкций реплик учебных диалогов конструкциям их естест-

венных аналогов. В естественном диалоге одни реплики являются относительно самос-

тоятельными, а другие сочетаются в диалогические единства. Для программирования 

(заблаговременного определения) конструкций учебных диалогов больший интерес 
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представляют диалогические единства, т.к. они являются основными структурными 

звеньями диалога. 

При описании конструкций диалогического единства лингвисты ограничивают 

его первую реплику от последующих. Объясняется это тем, что «первая реплика явля-

ется исходной для диалогического единства, а последующие реплики ориентируются 

на её словесный и грамматический состав, дублируют те или иные её особенности». 

Учитывая определяющее значение первых реплик, программирование синтаксиса 

диалогических единств можно ограничить типами конструкций только этих реплик, 

отбирая при этом лишь наиболее употребительные. 

В качестве первой реплики учебного диалога следует употреблять: 1) синтак-

сически развёрнутые предложения, представленные простыми распространёнными и 

нераспространёнными, двусоставными и односоставными, определённо-личными и 

безличными предложениями с разными модально-экспрессивными оттенками вопроси-

тельной, побудительной и повествовательной интонации; 2) некоторые типы синтакси-

чески недостаточно развёрнутых предложений, а именно: 

а) различные по интонации ситуативно обусловленные предложения («Хочешь? – 

Конечно хочу»); 

б) двусоставные предложения, состоящие только из главных членов («Ты считал? 

– Нет»); 

в) односоставные сказуемостные предложения («Поехали? – Поехали»); 

г) синтаксические неразвёрнутые предложения, в которых неразвёрнутость 

является следствием прерванности первой реплики репликой собеседника («Я сегодня 

… - Не выучил урока? –Да. Откуда вы знаете? – По глазам вижу»). 

В диалогическое единство организуются две, три, четыре и более реплик. Соот-

ветственно единства называют двучленными, трёхчленными, четырёхчленными. Не уп-

рощая синтаксиса учебных диалогов, в нём надо представить все типы единств. Одна-

ко, большая их часть должна, видимо, быть трёхчленной, ибо по данным исследова-

телей разговорной речи трёхчленные единства являются наиболее распространёнными. 

Из названного выше исследования И.П.Святогора приводим описания широко ис-

пользуемых в живом разговоре структурных образцов трёхчленных диалогических 

единств. 

«Первая реплика … простое предложение, относительно свободное в своих фор-

мах; вторая – вопросительная конструкция, структурно и категориально ограниченная; 

третья – однословное или немногословное простое предложение, имеющее в своём 

составе такие грамматические формы, которые способны при воссоединении с простым 

предложением первой реплики, распространить его структуру. 
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 Z.Z.Tapdıqova  

Azərbaycan milli auditoriyasında rus danışıq nitqinə öyrədilmənin  

vəzifələri və məzmunu 

Xülasə 

 

Məqalədə milli auditoriyada rus danışıq dilinin vəzifələrindən və məzmunundan söhbət edir. 

Müəllif qeyd edir ki, rus şifahi nitqinin inkişaf prosesində danışıq dili müstəqil predmetidir. Rus danı-

şıq dilinin öyrədilməsi xüsusi təlim materialı və xüsusi metodika tələb edir. Hamı üçün ümumi olan 

nitq üslubları ilə yanaşı hər bir sahədə yalnız ona xas ifadə vasitələrdən (sözlər, hazır söz birləşmələri 

və cümlələr) istifadə edilir. 

Məişətdə danışıq dilindən daha sərbəst istifadə etməyi tələbələrə öyrətmək üçün onlarda gündə-

lik stereotip situasiyaları inkişaf etdirən konkret bir danışıq bacarığı inkişaf etdirmək lazımdır. 

Daha sonra müəllif qeyd edi ki, bu cür bacarığın formalaşması üçün lazım olan təlim işi danışıq 

dilinin öyrədilməsinin məzmununu təyin edir. Danışıq bacarığının artırılmasının ən obyektiv meyarla-

rından biri azərbaycanlı tələbələrin rus danışıq dilinə olan kommunikativ tələbləridir. 

 

Z.Z.Tapdigova 

Aims and content of Russian collaquial language in the national audience 

Summary 

 

Targets and content of speaking in Russian at national auditorium are stated in the article. 

Author states that speaking is independent subject in development process of Russian Oral Speech. 

Instruction of Russian Oral Speech requires special training material and methodology. Beside 

common speech stylistics peculiar expression components (words, ready word combinations and 

sentences) are used in each field. 

Concrete speaking skill, improving daily stereotype situations, shall be developed in order to 

instruct students for free use of oral speech in domestic conditions. 

There after, the author states that the training activity forformation of this skill type defines the 

content of study of oral speech. One of the objective criteria on improvement of speech skill is the 

communicative requirement of Azerbaijani students on Russian. 

 

Рецензент: доц. С.А.Садыхова 
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Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın müasir tarixinin bir qərinəni əhatə edən çox 

mühüm bir mərhələsində respublika rəhbəri, dövlət başçısı kimi fəaliyyət göstərmiş, ölkənin 

ən müxtəlif problemlərinin həllində başlıca rol oynamış, tanınmış siyasi və dövlət xadimidir. 

Elə buna görə də, bu gün müstəqil Azərbaycanın mövcudluğu, inkişafı, müstəqilliyini qoru-

yaraq daha da möhkəmləndirməsi xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlı-

dır. O, bir milli lider kimi, bütün həyatını və siyasi fəaliyyətini məxsus olduğu xalqa xidmətə 

həsr etmiş və özünün Azərbaycan rəhbərliyinin hər iki dövründə ölkəmizi çətin sınaqlardan 

çıxararaq, tərəqqiyə doğru aparmağa nail olmuşdur. Onun respublikada böyük siyasi əzmlə, 

qətiyyətlə həyata keçirdiyi tədbirlər bütün Azərbaycanda olduğu kimi, Naxçıvan MSSR-in də 

iqtisadi və ictimai-siyasi həyatına öz müsbət təsirini göstərdi, muxtar respublika qısa zaman 

kəsiyində bir əsrə bərabər inkişaf yolu keçdi . 

Hələ, Heydər Əliyevin hakimiyyətinin birinci dövründə, 1969-1982-ci illərdə, onun diq-

qət və qayğısı nəticəsində muxtar respublikanın ictimai-siyasi, mədəni həyatında irəliləyiş 

hiss olunmağa başlanmışdı. Əldə edilmiş uğurlar ali dövlət orqanları tərəfindən yüksək qiy-

mətləndirilmiş, “Sovet xalqlarının mehriban dostluğunun möhkəmləndirilməsində böyük mü-

vəffəqiyyətlərinə görə” və SSRİ-nin 50 illiyi münasibətilə Naxçıvan MSSR “Xalqlar Dostlu-

ğu” ordeni ilə təltif edilmişdi. 1974-cü il fevralın 21-də Heydər Əliyev özü bu ordeni Naxçı-

van MSSR-in bayrağına sancaraq nitq söyləmişdi (1, s.126).  

1978-ci ilin oktyabrında Naxçıvanda üçüncü dəfə səfərdə olan Heydər Əliyev buradakı 

ictimai-siyasi və sosial iqtisadi vəziyyətlə tanış olmuş, respublika rəhbərliyi qarşısında kon-

kret vəzifələr qoymuşdu. Həmin vəzifələr 1978-ci il oktyabrın 28-də keçirilmiş Azərbaycan 

KP Naxçıvan VPK plenumunda geniş müzakirə edilərək, müvafiq qərarlar qəbul edilmişdi. 

Nəticədə, muxtar respublikada kadr ehtiyatının yaradılması, onların düzgün yerləşdirilməsi is-

tiqamətində ciddi addımlar atılmış, bir çox məsul vəzifələrdə çalışanlar işdə yol verdikləri 

nöqsanlara görə vəzifələrindən azad edilmişdi (2, v.4). 
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 1980-ci ilin may ayında, Heydər Əliyevin Naxçıvana dördüncü səfəri muxtar respubli-

kanın həyatında ictimai-siyasi hadisəyə çevrildi. Həmin səfərində, Naxçıvan şəhərində parti-

ya, əmək və müharibə veteranları ilə əl tutaraq bir-bir görüşmüş, onların xidmətlərini yüksək 

qiymətləndirmiş, problemləri ilə yaxından tanış olmuşdu (1, s.137). Heydər Əliyev Azərbay-

can MK-nın birinci katibi kimi Naxçıvan MSSR-ə son səfərini 1982-ci ilin oktyabr ayında 

etmişdi (3, v.29-56). 

SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini təyin edilməsi ilə əlaqədar olaraq, 1982-

ci il dekabr ayının 2-də Azərbaycan KP MK-nın plenumunda Heydər Əliyev birinci katib və 

MK bürosunun üzvülüyündən azad edildi. Beləliklə, Heydər Əliyevin Azərbaycana bilavasitə 

rəhbərlik fəaliyyətində fasilə yarandı. Lakin keçmiş SSRİ rəhbərliyindəki məsul vəzifədə işlə-

diyi 1982-1987-ci illərdə də o, Azərbaycanı diqqətdə saxlayır, problemlərini həll edir, respub-

likanın hərtərəfli tərəqqisinə daim qayğı göstərirdi. 

Ümummilli liderin SSRİ rəhbərliyində tutduğu vəzifələrdən istefasından dərhal sonra, 

1987-ci il noyabr ayının əvvəllərindən başlayaraq ermənilər Azərbaycana qarşı əsassız ərazi 

iddiaları ilə mübarizəyə başladılar. Həmin günlərdə, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə coğrafi ba-

xımdan ayrı düşmüş Naxçıvanda da, vəziyyət olduqca gərgin idi. Bu gərginlik 19 yanvar 

1990-cı ildə Naxçıvanda xalqın tələbi və təzyiqi ilə Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin növbədən-

kənar sessiyası çağırılmasına və ”Naxçıvan MSSR-də yaranmış ictimai-siyasi vəziyyət haq-

qında” qərarın qəbul edilməsinə səbəb oldu. Bu qərarla “muxtar respublikanın ərazi bütövlüyü 

və vətəndaşların həyatı təhlükə qarşısında” qaldığından Naxçıvan MSSR-in SSRİ-nin tərki-

bindən çıxaraq özünü müstəqil respublika elan etdi”yi bəyan edildi. Azərbaycan rəhbərliyi 

muxtar respublikanın bu qərarına mənfi münasibət bəsləyərək onun konstitusiyaya zidd oldu-

ğunu elan etsə də, müstəqillik uğrunda mübarizənin genişləndiyi bir dövrdə “Naxçıvanın 

SSRİ-nin tərkibindən çıxıb özünü müstəqil respublika elan etməsi qərarı böyük tarixi əhəmiy-

yətə malik idi” (4, s.33). 

20 yanvar faciəsi, habelə faciədən sonra Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında yaranan 

yeni tarixi situasiya Heydər Əliyevin Moskvadan vətənə qayıdışı prosesini sürətləndirdi. 1990-

ci il iyulun 20-də o, Bakıya gəldi. Lakin Heydər Əliyevin Bakıda yaşamasına o zamankı res-

publika rəhbərliyi səviyyəsində ciddi maneələr və təhlükəsizliyinə təhdidlər olduğundan iki gün 

sonra, iyulun 22-də Heydər Əliyev Bakıdan Naxçıvana gəldi. Həmin gün Naxçıvan şəhərinin 

mərkəzi meydanında böyük dövlət xadiminin vətənə qayıdışı ilə əlaqədar toplaşan 80 mindən 

artıq insanla izdihamlı görüşündə, Ulu öndər qısa çıxışında öz xalqı ilə birlikdə olmaq üçün 

gəldiyini və başlıca məramının bu ağır günlərdə vətənində olmaq istəyi olduğunu bəyan etdi.  

Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin yeni çağırışının 1990-cı il noyabrın 17-də keçirilən bi-

rinci sessiyasına sədrlik deputatlar tərəfindən Heydər Əliyevə həvalə edildi. Sessiyada Azər-

baycan milli dövlətçiliyinin dirçəlişi prosesinin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər geniş 

müzakirə olundu. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adından “Sovet Sosialist” 

sözləri çıxarıldı və Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırıldı. Naxçıvan MSSR Ali Soveti-

nin adı dəyişdirilərək Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi adlandırıldı (5, s.20). Ali 

Məclisin birinci sessiyası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət rəmzi olan üçrəngli, ay-

ulduzlu bayrağın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi haq-

qında qərar qəbul etdi. Heydər Əliyev sessiyada Azərbaycan Ali Soveti qarşısında qanun-

vericilik təşəbbüsü qaydasında irəli sürülən təşəbbüsü də elan etdi: “Naxçıvan Muxtar Res-

publikası Ali Məclisinin qərarı ilə Azərbaycan Demokratik Respublikasının üçrəngli milli 

bayrağını Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət bayrağı kimi qəbul edirik və Azərbayca-

nın ali hakimiyyət orqanına bunu çatdırırıq. Eyni zamanda Azərbaycanın ali hakimiyyət orqa-

nı qarşısında məsələ qoyuruq ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri haqqında qərar 

qəbul etsin” (6, s.68).  

Naxçıvan MR Ali Məclisinin 1991-ci il sentyabrın 3-də fövqəladə sessiyası keçirildi. 

Həmin gün deputatların təkidli xahişi və parlament binası önündə mitinq keçirən xalq kütlələ-
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rinin tələbi ilə Heydər Əliyev Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri seçilməyə razılıq verdi. Ali 

Məclisin sessiyasında bu barədə qərar qəbul olundu: ”Heydər Əlirza oğlu Əliyev Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilsin” (7, iş 0-05, v.8).  

Heydər Əliyevin Ali Məclisə Sədr seçilməsindən dərhal sonra gərgin ictimai-siyasi şə-

raitdə bir sıra çevik və ciddi qərarlar qəbul olundu. Ali Məclisin 1991-ci il 4 sentyabr tarixli 

qərarı ilə sentyabrın 8-ə təyin olunmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinin 

keçirilməsi Naxçıvan MR ərazisində dayandırıldı (6, s.130). O zamankı kommunist rejimi bu 

seçkiləri keçirməklə yalnız öz hakimiyyətini legitimləşdirmək kimi şəxsi və dar mənafeyini 

güdürdü.  

Belə bir mərhələdə Heydər Əliyev özünün milli birlik və həmrəyliklə bağlı ideyalarını 

da inkişaf etdirir və bu birliyin yalnız ölkə hüdudları daxilində deyil, habelə bütün dünyada 

yaşayan milyonlarla azərbaycanlının simasında təcəssüm etdirilməsini zəruri sayırdı. Bu məq-

sədlə, onun təşəbbüsü ilə 1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan MR Ali Məclisi “31 dekabr 

Dünya Azəri Türklərinin Həmrəylik və Birlik Günü” haqqında qərar qəbul etdi (8, s.271-274). 

Bu qərarla “sərhəd hərəkatı” adı ilə tarixə düşmüş 1989-cu il dekabr ayının sonlarında Azər-

baycanın İranla dövlət sərhədlərinin sökülməsi prosesinin milli mənafelərə uyğun uğurlu 

şəkildə tarixiləşdirilməsi həyata keçirildi. 

1992-ci il Naxçıvan MR üçün çox mürəkkəb və məsuliyyətli il idi. Bu dövrdə Ali Məc-

lisin Sədri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvanın müdafiəsi, sosial-iqtisadi və ictimai-si-

yasi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində bir sıra mühüm addımlar atılmışdı. Qonşu Tür-

kiyə və İrana olan səfərləri, həmin səfərlər zamanı imzalanan iqtisadi-mədəni əməkdaşlıq ba-

rədə protokollar, Araz çayı üzərində Azərbaycanla (Naxçıvanla) Türkiyə arasında Sədərək-

Dilucu “Ümid körpüsü”nün açılması, iki qardaş ölkə arasında əlaqələrin uzun illərdən sonra 

bərpa edilməsi sonrakı mərhələdə Naxçıvanın yalnız iqtisadi həyatında deyil, həmçinin siyasi 

həyatında da müstəsna rol oynayır. 

1993-cü ilin may-iyun aylarında Gəncə hadisələri Azərbaycan dövlətçiliyini məhvolma 

təhlükəsi, cəmiyyəti isə vətəndaş müharibəsi ilə üz-üzə qoydu. Belə bir vəziyyətdə xalq bütün 

ümidini Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyevə bağladı. Prezident Ə.Elçibəyin xa-

hişi və dəvəti ilə 1993-cü il iyunun 9-da ümummilli lider Naxçıvandan Bakıya getdi (6, s.777). 

Heydər Əliyev 1993-cü il iyun ayının 15-də Azərbaycan parlamentinin iclasında böyük 

səs çoxluğu ilə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. 1993-cü il iyun ayının 

24-də Milli Məclis 630 № li qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətləri-

nin icrasını Ali Sovetin Sədrinə həvalə etdi. 1993-cü il oktyabrın 3-ə təyin olunan növbə-

dənkənar prezident seçkilərində 98,8% səslə Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Pre-

zidenti seçildi. Bununla da, milli dövlətçiliyimizin xilası, müstəqilliyimizin möhkəmləndi-

rilməsi və inkişafı prosesi başlandı. 

1997-ci il iyun ayının 27-də Milli Məclis xalqın müxtəlif zümrələrinin, minlərlə seçi-

cinin müraciətlərini, arzu və istəklərini nəzərə alaraq görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin respublikada hakimiyyətə qayıtdığı 15 iyun gününün Azərbaycan xalqının Milli 

Qurtuluş Günü elan edilməsi barədə qərar qəbul etdi (9, s.5-6). Bu qərar Azərbaycanın böyük 

oğlu, görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevə ümumxalq məhəbbətinin parlaq təzahürü idi.  

90-cı illərin ortalarında Azərbaycan Respublikası, habelə onun ayrılmaz tərkib hissəsi 

olan Naxçıvan dövlət quruculuğu sahəsində keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoydu. Prezi-

dent Heydər Əliyevin sədrliyi ilə 1995-ci il iyun ayının 2-də Konstitusiya Komissiyası yara-

dıldı. Komissiya Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının layihəsini hazırlayıb 1995-ci 

il oktyabrın 15-də ümumxalq müzakirəsinə verdi. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ilk Konsti-

tusiyası 1995-ci il noyabr ayının 12-də referendum yolu ilə qəbul olundu. Azərbaycan Res-

publikası Konstitusiyası Naxçıvan Muxtar Respublikasına Azərbaycanın tərkibində muxtar 

dövlət statusu verdi (4, s.54). 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu illərdə Heydər Əliyev Naxçıvana xüsusi 

münasibət bəsləyir və muxtar respublikanın hərtərəfli inkişafı üçün zəruri diqqət və qayğı 

göstərirdi. Onun dövlət başçısı kimi Naxçıvana ilk səfəri 1996-cı ilin oktyabrında həyata keçi-

rildi. Naxçıvanda həmişəki kimi böyük məhəbbət və hərarətlə qarşılanan Heydər Əliyev Nax-

çıvana olan münasibətini belə açıqlamışdı: ”Məni naxçıvanlılara bağlayan təkcə bu torpaqda 

doğulmağım, böyüyüb həyata atılmam deyil, həm də muxtar respublika üçün ağır dövrdə – 

1990-1993-cü illərdə onlarla bir yerdə yaşamam, Naxçıvanı birgə qorumam idi” (10, VII c., 

s.477). 

Səfər zamanı böyük Azərbaycan şairi və dramaturqu H.Cavidin qəbri üzərində tikilmiş 

məqbərənin açılışında iştirak edən Prezident Heydər Əliyev ictimaiyyətin nümayəndələri, 

əsgər və zabitlərlə, Ali Məclisin üzvləri ilə görüşlər keçirdi. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusuna həmişə böyük əhəmiyyət verən Prezident Heydər 

Əliyev 1999-cu il fevralın 4-də “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyinin keçirilməsi 

haqqında” Fərman, fevralın 12-də isə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyi üz-

rə dövlət komissiyasının tədbirlər planı haqqında” Sərəncam imzaladı (11, 1999, 13 fevral). 

1999-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının təşkil edilməsinin 75 illiyi ilə əlaqədar Bakı 

şəhərində, müxtəlif rayonlarda tədbirlər, elmi konfranslar keçirildi. Heydər Əliyev Naxçıvan 

MR-nın 75 illiyi münasibətilə keçirilən dövlət tədbirlərində iştirak etmək üçün 1999-cu il 

oktyabr ayının 10-da Naxçıvana gəldi, yeni müəssisələrin açılışında iştirak edən Ulu öndər 

muxtariyyətin yubileyinə həsr edilmiş təntənəli mərasimdə geniş və əhatəli nitq söylədi.  

Prezident Heydər Əliyevin Naxçıvana növbəti səfəri 2002-ci il iyunun 15-də oldu. O, 

Naxçıvanda Olimpiya-İdman Kompleksinin açılışında, “N” saylı hərbi hissədə keçirilən təd-

birdə, görkəmli Azərbaycan rəssamı Bəhruz Kəngərlinin xatirəsinə yaradılmış muzeyin açılış 

mərasimində iştirak və çıxış etdi. 

Heydər Əliyev 2002-ci il avqust ayının 10-da Naxçıvana həmin ildə ikinci, ümumiyyət-

lə isə, Prezident kimi dördüncü dəfə səfər etdi. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti olduğu 1993-2003-cü illərdə Naxçıvana böyük qayğı ilə yanaşmış, 

muxtar respublikanın siyasi-hüquqi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni cəhətdən yüksəlişi və tərəq-

qisi yolunda mühüm qərarlar qəbul etmiş, ardıcıl tədbirlər həyata keçirmişdir. Bu gün də, 

muxtar respublika Heydər Əliyev ideyalarını rəhbər tutmaqla ardıcıl inkişaf etdirilir.  
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А.Г.Джаббарлы, Ф.И.Джафарова 

Нахчыван живет и развовается в свете идей Гейдара Алиева 

Резюме 

 

Гейдар Алиев, будучи общенациональным лидером, посвятил всю свою жизнь и полити-

ческую деятельность служению людям, к которым он принадлежит, и сумел вывести нашу страну 

через сложные испытания и добиться прогресса в оба периода своего руководства. Его по-

литические действия в республике, как и во всем Азербайджане, оказали положительное влияние 

на экономическую и социальную жизнь Нахчыванской Советской Социалистической Рес-

публики, и в течение короткого периода времени автономная республика прошла долгий путь. 

В статье также разъясняются эти вопросы и описывается деятельность великого лидера в 

этой области. 

 

A.H.Jabbarli, F.I.Jafarova 

Under the lights of ideas of Heydar Aliyev, Nakhchivan lives and develops 

Summary 

 

Heydar Aliyev, as a national leader, has devoted his entire life and political activity to serving 

the people he belongs to, and in both periods of his leadership, he has managed to lead our country 

through difficult trials and to progress. His great political determination and determination, as in all of 

Azerbaijan, had a positive impact on the economic and social life of the Nakhchivan Soviet Socialist 

Republic. The country has been developing for a short period of a century. 

The article also clarifies these issues and describes the activities of the great leader in this area. 

 

Rəyçi: t.e.d. X.A.Hüseynov 
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NAXÇIVAN TARİXİNƏ BAXIŞ 

 
Açar sözlər: Naxçıvan, müstəqillik, tarix, araşdırma, obyektiv, inkişaf, simpozium, tədqiqat 

Ключевые слова: Нахчыван, независимость, история, исследование, цель, развитие, симпозиум  

Key words: Nakhchivan, independence, history, research, objective, development, symposium, research 

 

Tarix ayrı-ayrı siyasi liderlərin, müxtəlif xalqları təmsil edən görkəmli dövlət xa-

dimlərinin öz ölkələri və xaqları qarşısında, habelə bəşəriyyətin tarixində oynadıqları mühüm 

rollara dair faktlarla zəngindir. Ümumdünya tarixinin xüsusən yeni və ən yeni dövrünün siyasi 

təcrübəsi göstərir ki, bu mərhələdə öz dövlətlərini qurmuş və ya bərpa etmiş xalqlar öz 

azadlıqlarına məhz milli lider səviyyəsinə yüksəlmiş görkəmli tarixi şəxsiyyətlərin rəhbərliyi 

ilə qovuşmuşlar. Hətta, bir çox hallarda liderlər ətrafında birləşdikdən sonra xalqlar özlərinin 

milli dövlət ideyasını yaradaraq apardıqları mübarizə nəticəsində istiqlaliyyət əldə edərək, öz 

dövlətçiliklərinə sahib çıxmış, dövlətlərini yaratmışlar. Bir sözlə, tarixin şahid olduğu bütün 

istiqlaliyyət mübarizələrində siyasi liderlər başlıca rol oynamışlar. 

Bu baxımdan, xüsusən XX əsrdə Azərbaycan tarixi, ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqti-

sadi, milli-mədəni inkişafı, dövlət müstəqilliyimizin əldə edilməsi və möhkəmləndirilməsində 

həmin əsrin sonuncu qərinəsində Azərbaycan siyasi mühitində özünəməxsus müstəsna yer tut-

muş Heydər Əliyev xalqımız qarşısında göstərdiyi xidmətləri, siyasi liderlik xüsusiyyətləri ilə 

və görkəmli dövlət xadimi kimi böyük xidmətlər göstərmişdir. 

Adətən, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrü adlandırılan 1969-

1982-ci illər Azərbaycanın kommunist partiyasının diktatura dövləti olan SSRİ tərkibində ol-

duğu, birpartiyalı rejimin dövlət idarəçiliyinin bütün sahələrinə nəzarət etdiyi totalitar sovet 

hakimiyyəti illəri idi. Bütün sovetlər birliyi miqyasında olduğu kimi, SSRİ-ni təşkil edən müt-

təfiq respublikaların hər birində kommunist partiyasının respublika təşkilatları dövlət idarə-

çiliyini həyata keçirirdilər. Başqa sözlə, milli respublikalarda hakimiyyətə gəlməyin yeganə 

yolu kommunist partiyasının rəhbəri vəzifəsinə seçilmək idi. 

Həyatının böyük bir dövrünü sovet hökumət orqanlarında, xüsusən Dövlət Təhlükəsizli-

yi sistemində işləməklə keçirən Heydər Əliyev böyük bir təcrübə toplamış, Azərbaycan Döv-

lət Təhlükəsizlik Komitəsinin (DTK) sədr müavini (1964-1967), sədri (1967-1969) vəzifəsi-

nədək yüksəlmiş, DTK generalı rütbəsini almışdı. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 

Komitəsinin (KP MK) 1969-cu il iyulun 14-də keçirilən plenumunda Heydər Əliyevin Azər-

baycan KP MK-nın birinci katibi seçilməsi ilə respublikaya rəhbərliyinin ilk dövrü başlamış-

dı. Bu dövr Azərbaycanın XX əsr tarixində sosial-iqtisadi yüksəliş, milli-mədəni dirçəliş və 

milli ideyanın çiçəklənməsi dövrü kimi xarakterizə olunur. 1969-1982-ci illərdə Heydər 

Əliyevin apardığı müdrik idarəçilik siyasəti nəticəsində Azərbaycan aqrar respublikadan aq-

rar-sənaye respublikasına çevrilmiş, burada bir çox yeni sənaye sahələri yaradılmış, əhalinin 

həyat səviyyəsi yüksəlmiş, iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə intensiv inkişafa nail olunmuşdu. 

Dövrün yaratdığı çox ciddi siyasi-ideoloji buxovlara və təqibə baxmayaraq, Heydər 

Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin ilk mərhələsində məhz respublika rəhbərinin özü tərəfin-

dən son dərəcə ciddi düşünülmüş şəkildə milli ideyanın inkişafı prosesi aparılırdı. Azərbaycan 

dilinin 1978-ci il Konstitusiyasında ayrıca, 73-cü maddə ilə dövlət dili statusunun təmin edil-

məsi, milli ideya mövzusunda əsərlər yaradan ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət xadim-

lərinin siyasi təqiblərdən qorunması, Azərbaycan tarixinin tədqiqinə diqqətin xeyli artırılması, 
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ciddi maneələrə baxmayaraq, tarixi keçmişimizlə bağlı xəritələrin çap edilməsi və s. kimi mə-

sələlər ölkənin gələcək perspektivi ilə bağlı əməli-nəzəri potensialın yaradılmasına yönəldil-

miş müdrik siyasətin istiqamətlərini təşkil edirdi. 

Heydər Əliyevin müdrikliyini təsdiqləyən ən əsas amil isə xalqımızın çoxminillik zən-

gin tarixinin dərindən və hərtərəfli öyrənilməsi və araşdırılması ilə bağlı həyata keçirdiyi isla-

hatlar idi. Heydər Əliyev üçün tarix yalnız “üzü keçmişə siyasət” deyildi, həm də daha çox 

millətin öz həqiqi keçmişini dərindən öyrənib gələcəyə getməsi üçün bir məktəb, ilham mən-

bəyi idi (2, s.366). 

Bu baxımdan, Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin öyrənilməsi, araşdırılması sahəsində 

böyük işlər görməklə bərabər, həm də bu tarixi öyrənib tədqiq etməyi müqəddəs bir vəzifə 

kimi qarşıya qoymuşdur. Azərbaycan tarixinə qiymət verən ulu öndər ilk dəfə tariximizin 

zəngin, lakin keşməkeşli dövrü əhatə etməsi haqqında demişdir: «Tariximiz zəngindir, eyni 

zamanda əzab-əziyyətli tarixdir. Xalqımız illər boyu böyük sınaqlardan, çətinliklərdən 

keçmiş, ancaq öz mənliyini, milliliyini, öz dilini itirməmişdir» (3, s.24). 

Zəngin, hərtərəfli və dərin tarixi biliyə malik olan Heydər Əliyev doğma tarixin doğru-

düzgün araşdırılması, öyrədilməsi və təbliğ olunmasını daim diqqət mərkəzində saxlamış, bu 

mühüm sahəyə böyük qayğı göstərmiş, metodoloji göstərişləri və apardığı çox dəyərli ümumi-

ləşdirmələrlə tarix elminin inkişafına güclü təkan vermişdir (4, s.377). 

Heydər Əliyevin fəaliyətinin əsas istiqamətlərindən biri ata-baba ocağı olan Naxçıvan 

tarixinin öyrənilməsi idi. Heydər Əliyevin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri Naxçıvan 

və onun tarixi məsələləri idi. “Naxçıvan həm təbiətinə, həm də iqliminə görə çox gözəldir” (1, 

s.287) deyən ulu öndər bu diyarın təbiətinə, insanlarına həmişə yüksək qiymət vermiş, hərtə-

rəfli inkişafı üçün böyük işlər görmüşdü. 

Heydər Əliyevin fəaliyyətinin ən əsas istiqamətlərindən biri, bəlkə də birincisi məhz 

Naxçıvan tarixi və bu tarixin öyrənilməsi idi. Ulu öndər hər bir çıxışında Naxçıvanın tarixinə 

toxunur və tarixin gələcək nəsillərə çatdırılmasını vacib məsələ kimi qarşıya qoyurdu. 

Heydər Əliyev çox haqlı olaraq qeyd edirdi: “…Azərbaycanın bu gözəl, qədim diyarının 

tarixi hələ indiyə qədər yaxşı təhlil, tədqiq olunmayıbdır, təbii ki, yazılmayıbdır” (1, s.192). 

Naxçıvanın çoxəsrlik tarixini yüksək qiymətləndirən Heydər Əliyev bu qədim bölgənin 

tarixinin hərtərəfli və dərindən araşdırılmasını tarixiçi alimlərə həmişə tövsiyə edirdi. Xalqımı-

zın dahi oğlu yurdumuzun bu qədim və əsrarəngiz diyarının tarixinə ali məramla, dünya çapında 

yanaşır və qiymət verirdi: «Azərbaycanın bir hissəsi olan Naxçıvanın tarixi ilə əlaqədar gərək 

çox fundamental əsərlər yaradaq, bu əsərlərlə də təkcə iddiaçılara cavab vermək yox, bütün 

dünyaya Azərbaycanın qədim, zəngin tarixini, mədəniyyətini göstərək» (5, 1999, 11 fevral). 

Ulu öndər Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin istər birinci, istərsə də ikinci mərhələsində 

Naxçıvanın tarixinin öyrənilməsi istiqamətində bir sıra mühüm addımlar atmış, konkret təd-

birlər görmüşdü. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyi üzrə Dövlət Komissiyasının iclasın-

da çıxış edən ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi: “…məqsəd sadəcə bir mərasim keçir-

məkdən ibarət deyil, məqsəd Azərbaycanın tərkib hissəsi, ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanın 

tarixini təhlil etmək və bunu geniş kütləyə, o cümlədən beynəlxalq aləmə təqdim etməkdən 

ibarətdir. 

…biz ümumiyyətlə, bu işin təməlini qoyuruq və gələcək bir çox illər üçün proqram dü-

zəltməliyik, yaratmalıyıq. Naxçıvanın tarixi bu proqram əsasında öyrənilməli və yazılmalıdır. 

Bu barədə əsərlər yazılmalıdır, başqa işlər görülməlidir” (6, s.146-147). 

Və Ulu öndər qətiyyətlə bildirirdi ki: “Naxçıvanın qədim və son əsrlərdəki tarixi daha 

da geniş təhlil olunmalıdır, yazılmalıdır. 

…bir də ona görə ki, biz artıq müstəqil dövlət olaraq tariximizi düzgün, doğru, kənar 

təzyiqlərdən azad şəkildə özümüz müəyyən edirik və bu halda da müəyyən edirik, edəcəyik ” 

(6, s.145). 
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2002-ci ildə Naxçıvana səfər edən Ulu öndər bu qədim diyarın tarixinə bir daha toxu-

naraq vurğulayırdı ki: “Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir, gözəl bir diyardır və 

Azərbaycan ərazisində ən qədim insan məskənlərindən biridir. Naxçıvanın tarixini tarixçilər 

müxtəlif cür deyirlər. Biri deyir onun üç min il tarixi var. Biri deyir, onun bizim eradan çox-

çox əvvələ aid böyük tarixi var. Bu fərziyyələrin hər birinin əsası var. Sadəcə, bizim tarix-

çilər, arxeoloqlar gərək bundan sonra Naxçıvan tarixi haqqında daha da geniş axtarışlar apar-

sınlar və Naxçıvanın tarixini ətraflı yazıb hazırlasınlar” (5, 2002, 18 iyun). 

Göründüyü kimi, Heydər Əliyev Naxçıvan tarixinin geniş şəkildə tədqiq edilməsi, öyrə-

nilməsi vəzifəsini həmişə irəli sürmüş, tarixə obyektiv yanaşmağı vacib saymışdır. 

Ümummilli lider həqiqətləri vurğulayaraq qeyd etmişdir ki, Naxçıvan Azərbaycanın ən 

qədim diyarlarından biridir, çox zəngin tarixə malik olan Azərbaycanın bir hissəsidir, qədim 

tarixi olan Azərbaycan torpağıdır. Bu tarix çox zəngin hadisələrlə doludur. Bunlar hamısı 

Azərbaycan üçün Naxçıvanın nə qədər qiymətli olduğunu həmişə göstərib, göstərir və gələ-

cəkdə də göstərəcəkdir. Azərbaycanın, millətimizin, Azərbaycan xalqının qədimliyini, dərin 

köklərini, zəngin mədəniyyətini və ulu babalarımızdan bizə gəlib çatmış irsi daha da dərk et-

məyin, daha yaxşı bilməyin, şübhəsiz ki, bugünkü və gələcək nəsillər üçün çox əhəmiyyəti 

vardır. Bütün Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda bu tədqiqatlar aparılmalıdır, bu işlər gö-

rülməlidir (1, s.194). 

Göründüyü kimi, Ulu öndərin fəaliyyətinin əsas hissəsini təşkil edən mühüm məsələ-

lərdən biri məhz Naxçıvan və onun tarixinin öyrənilməsi ilə bağlı olmuşdur. Heydər Əliyev 

tarixin dərindən araşdırılmasına xüsusi diqqət yetirir, tarixçilər qarşısında mühüm tədqiqat və-

zifələri qoyurdu. Onun hərtərəfli qayğısı nəticəsində Naxçıvanla bağlı tədqiqatlar aparıldı, ta-

rixə yeni baxış keçirildi, maraqlı əsərlər işıq üzü görməyə başladı. Naxçıvanın bəşər sivilizasi-

yasının ilk beşiklərindən olması sübut edildi. 

Böyük öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan dövru fəaliyyəti (1990-1993) Azərbaycan 

tarixi üçün bir sıra maraqlı məsələlərin həlli ilə də əlamətdardır. 

Ulu öndər ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycanda, eləcə də onun 

ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanda da elmin, təhsilin sürətli inkişaf dövrü başlandı. «Nax-

çıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyinin keçirilməsi haqqında» prezident Heydər Əliyevin       

4 fevral 1999-cu il tarixli fərmanı diyarın tarixinin öyrənilməsi və qorunub saxlanılması üçün 

çox böyük tarixi və siyasi əhəmiyyətli hadisə idi. Yaradılmş Dövlət Komissiyasının iclaslarının 

birində Naxçıvanın qədim tarixinin öyrənilməsi ilə bağlı maraqlı fikirlər söyləyən ölkə Prezi-

denti tarix elmi qarşısında duran vacib məsələləri xatırladaraq demişdir: «...Bundan sonra da elə 

əsərlər yaratmalıyıq ki, o əsərlər indi Ermənistan yerləşən həmin torpaqların Azərbaycana məx-

sus olmasını daim ardıcıl surətdə sübut etsin. Biz bunu etməliyik. Biz gələcək nəsillər üçün bir 

yol açmalıyıq. Tarix böyükdür. Bir əsrdə olan hadisələr də sonrakı əsrdə dəyişilə bilər. Biz sa-

dəcə, bu həqiqətləri əsərlərdə əks etdirməliyik” (5, 11 fevral, 1999). 

Heydər Əliyev Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etmələrinə, tor-

paqlarımızın işğal edilməsi məsələsinə də toxunmuş və bu dövrün də dəqiq tədqiq edilməsini 

önə çəkmişdi. Çünki bu məsələlər nə əvvəlki ölkə rəhbərlərini, nə də tarixçiləri maraqlandır-

mamışdır. Yalnız, Heydər Əliyevin təşəbbüsü nəticəsində bu istiqamətdə də tədqiqatlar aparıl-

dı, əsərlər yazıldı. Bu əsərlər vasitəsilə xalq öz ata-baba torpaqlarını tanıdı. 

Beləcə, alimlərimiz Naxçıvanın qədimliyini, onun əzəli və əbədi Azərbaycan torpağı ol-

masını sübut edən qiymətli əsərlərini yazaraq ictimaiyyətin ixtiyarına verdilər. Naxçıvanda il-

kin şəhər mədəniyyətinin 5 min il əvvəl meydana gəlməsi istiqamətində tarixçilərimiz tədqi-

qatlar apardılar və uğurlu nəticələr əldə etdilər. 

Naxçıvan bölgəsinin XIX-XX əsrlər tarixinin öyrənilməsi istiqamətində də böyük irəli-

ləyişlər baş verdi. 

Muxtar Respublikada 2006-cı il 9-10 iyunda keçirilmiş “Naxçıvan: tarixi gerçəklik, 

müasir durum, inkişaf perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq əhəmiyyətli simpozium ölkə-
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mizdə elmin, mədəniyyətin inkişafında böyük rol oynamaqla yanaşı, Naxçıvan tarixinin öyrə-

nilməsində də əhəmiyyətli rol oynadı. Bu simpoziumda bölgənin XIX-XX əsrlər tarixinə ge-

niş yer verilmiş, tarixin aktual məsələləri işıqlandırılmışdır (7). İlk dəfə 1996-cı il, 11-13 iyul-

da, Naxçıvan şəhərində «Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan» mövzusunda keçirilən simpo-

zium Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi, tədqiqi işinə geniş imkanlar açmaqla bərabər, Azərbay-

can tarix elmində mühüm hadisə oldu. Bu simpoziumda Naxçıvan tarixinin bütün dövrləri 

təhlil edilmiş, tutarlı fakt və dəlillər aşkar edilmiş, tezislər çap edilmişdir (8). Həmin gündən 

bu günədək 350-yə yaxın müxtəlif xarakterli beynəlxalq simpozium və konfranslar keçirilmiş, 

Naxçıvan tarixi ilə bağlı maraqlı əsərlər ortaya çıxmış və bu materiallar çap olunmuşdur. 

Bir sözlə, uzun illər xalqdan gizlədilmiş, saxtalaşdırılmış tariximiz məhz Heydər 

Əliyevin səyləri nəticəsində obyektiv təhlilə cəlb edildi, hadisə və proseslərə müasirlik baxı-

mından yanaşıldı, bu sahədə ciddi irəliləyişlər əldə edildi. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Naxçıvanla bağlı həmişə çox mühüm fərman və sə-

rəncamlar imzalamışdır. Burada əsas məqsəd Naxçıvan tarixinin daha obyektiv araşdırılması, 

xalqımızın, gələcək nəsillərin öz keçmişini, kimliyini daha dərindən dərk etməsindən ibarət idi. 

Doğma Naxçıvanı canından əziz tutan Heydər Əliyev bu qədim diyarın tarixinin, maddi 

və mədəniyyətinin müasir elmi əsaslarla dərindən, hərtərəfli araşdırılması, yüksək səviyyədə 

tədqiq olunması üçün böyük işlər görmüş və bu işi davam etdirməyi yaradıcı nəsillərə ərma-

ğan etmişdir. 

Bu gün də, bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar davam edir, Naxçıvan tarixi ilə bağlı tu-

tarlı əsərlər yazılır. 
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А.Г.Джаббарлы 

Обзор истории Нахчывана 

Резюме 

 

Как мы знаем, самым важным фактором, подтверждающим мудрость Гейдара Алиева, 

были реформы, проведенные нашим народом для изучения и изучения богатой многолетней ис-

тории. 

Одним из основных направлений деятельности Гейдара Алиева, пожалуй, первым, было 

изучение истории Нахчывана и его истории. В каждом из своих выступлений великий лидер 

касался истории Нахчывана и подчеркивал важность передачи истории будущим поколениям. 

В статье также освещается деятельность Гейдара Алиева по тщательному и тщательному 

исследованию истории, материала и культуры этой древней земли с использованием совре-

менных научных основ и доведению до сведения. 
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A.H.Jabbarli 

Overview of Nakhchivan History 

Summary 

 

As we know, the most important factor confirming the wisdom of Heydar Aliyev was the 

reforms undertaken by our people to study and investigate the rich history of many years. 

One of the main directions of Heydar Aliyev's activity, perhaps the first, was the study of 

Nakhchivan's history and its history. In each of his speeches, the great leader touched Nakhchivan's 

history and put forward the importance of transmitting history to future generations. 

The article also focuses on the work of Heydar Aliyev to thoroughly and thoroughly investigate 

the history, material and culture of this ancient land on the modern scientific bases, and the work done 

in this direction. 
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БЕСПЛОДИЕ И ШАНС ДЛЯ ОТЧАЯВШИХСЯ 

 
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, экстрокорпоральное оплодотво-

рение, абляция, фокусированая ультразвуковая абляция (сжигание) 

Açar sözlər: köməkçi reproduktiv texnologiyalar, ekstrakorporal gübrələmə, ablyasiya, fokuslaşmış 

ultrasəs ablyasiyası 

Key words: assisted reproductive technology; extracorporeal fertilization; ablation, focused ultrasound 

ablation (burning) 

 

Большинство женщин планируют стать счастливыми мамами в тот или иной мо-

мент своей жизни. Для благополучного наступления беременности необходимо, чтобы 

репродуктивная система как женщины, так и мужчины была полноценной. Однако этот 

тонкий и сложный механизм иногда дает сбои, и семья сталкивается с проблемами. На 

сегодняшний день все эти проблемы оформились в рамках нового направления меди-

цинской науки – репродуктивной медицины. За последние 15 лет произошли довольно 

большие изменения в медицинском мире – появились новые лекарства, новые методы 

обследования и лечения, целые новые направления. Одним из них и стала репродуктив-

ная медицина – этот термин подразумевает полный охват всех сторон человеческой 

жизни, задействованных в наступлении беременности, вынашивании и рождении ре-

бенка. Репродуктивная медицина вобрала в себя последние достижения таких специ-

альностей, как акушерство и гинекология, урология, андрология, перинатология, кли-

ническая лабораторная диагностика, рентгенхирургия, анестезиология и реанимация, 

малоинвазивная хирургия, вспомогательные методы репродукции, фармакология. 

Одной из основных проблем, стоящих перед репродуктивной медициной, явля-

ется диагностика и лечение бесплодного брака и невынашивания беременности. Ведь 

современная демографическая ситуация, несмотря на некоторые положительные тен-

денции, по-прежнему характеризуется высокой частотой мужского и женского беспло-

дия, низким уровнем рождаемости, высокой частотой сочетания заболеваний репро-

дуктивной сферы и заболеваний других органов и систем. Возникает необходимость 

обращения к врачу, проведения обследования, определения тактики лечения, иногда – 

использования оперативного вмешательства. По оценкам Всемирной организации здра-

воохранения, от 60 до 80 миллионов пар в мире страдают бесплодием. 

Ученые, изучающие бесплодие, выделяют 22 женских и 16 мужских факторов, 

приводящих к невозможности иметь детей. Наиболее часто встречающиеся из них – не-

проходимость маточных труб у женщины (40% случаев), нарушения процесса созре-

вания яйцеклетки (30%), нарушение способности к зачатию со стороны мужчин – сни-

жение количества и качества сперматозоидов (в 30% случаев), в 70% случаев те или 

иные проблемы выявляются у обоих супругов. Обратиться к гинекологу и андрологу 

паре необходимо при отсутствии желанной беременности в течение года (так рекомен-

дует Всемирная организация здравоохранения). 

Самой главной задачей врача при проведении обследования пары является уста-

новление точного диагноза, то есть выявление основной причины заболевания, в этом 
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нам помогают методы исследования, которые проводятся для каждой пары. Среди них 

есть стандартные, выполнение которых необходимо во всех случаях, и более специ-

фические, требующие более серьезных показаний. 

Протоколы обследования семейной пары регламентированы ВОЗ. Как правило, 

длительность обследования для выяснения причин бесплодного брака (или невынаши-

вания беременности) не превышает 3-4 месяцев. Обязательно выполняется ультразву-

ковое исследование, обследование на инфекции, проверка проходимости маточных 

трубы с помощью рентгенологического исследования, определение уровня гормонов в 

крови (у женщины и мужчины), оценка количества и качества сперматозоидов. В ряде 

случаев могут потребоваться дополнительные методы диагностики – лапароскопия 

(осмотр органов малого таза) и гистероскопия (осмотр полости матки). После опреде-

ления основного фактора бесплодия (а чаще их бывает несколько) своевременно назна-

ченное лечение в большинстве случаев позволяет достичь успеха, и трое из четырех 

женщин становятся счастливыми мамами (1). 

Во многих случаях семейной паре может быть предложено лечение с использо-

ванием вспомогательных репродуктивных технологий – экстракорпорального опло-

дотворения (ЭКО), оплодотворения единственным сперматозоидом (ИКСИ), использо-

вания донорской спермы и другие. Иногда есть необходимость в применении более 

сложных процедур: использование донорской яйцеклетки, донорского эмбриона, сур-

рогатного материнства. Процесс оплодотворения при использовании этих высоко-

технологичных процедур нисколько не нарушается, даже если происходит вне организ-

ма женщины. Частота наступления беременности при этом может достигать 40-50 % и 

приближается к физиологической вероятности наступления беременности у женщины в 

каждом отдельно взятом менструальном цикле. Рожденные таким образом дети 

совершенно не отличаются от других детей (имеется статистика за 26 лет врачебного 

наблюдения). В настоящее время на Земле живет более 300 тысяч людей, рожденных с 

помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВТР) (3). 

Сегодня возможно использование ЭКО и вне бесплодного брака – в таких ситуа-

циях, когда другие методы лечения не могут помочь – планирование рождения ребенка 

с отрицательным резус-фактором крови при резус-конфликтной беременности, отбор 

эмбриона для имплантации с использованием предимплантационной генетической 

диагностики (если в семье есть наследственные заболевания), получение стволовых 

клеток для лечения старшего ребенка, больного лейкозом, и так далее. Так, в России на 

сегодня возможно тестирование по 17 заболеваниям, имеющих генетическую природу 

– все эти семьи могут получить собственного здорового ребенка (3). 

Большое значение при лечении бесплодного брака и невынашивания беремен-

ности имеет полноценное лечение воспалительных заболеваний, инфекций, послед-

ствий неудачного прерывания беременности в прошлом. 

Так, обратившиеся к нам пациенты ранее сталкивались с впервые выявляемой па-

тологией в ходе ЭКО (фрагментация эмбрионов, регрессирование эмбрионов, отсут-

ствие оплодотворения в связи с иммунологической несовместимостью по системе 

HLA). При дальнейшем обследовании пар оказалось, что часть из этих проблем была 

связана с недообследованием супругов перед ЭКО, необходимостью специальной под-

готовки к ВРТ, иногда – с недостаточной оснащенностью клиник, где были проведены 

предшествующие попытки ЭКО. 

Во многих случаях эффективность лечения зависит от самой женщины или ее 

супруга – например, одним из важных условий нормализации цикла часто является 

снижение избыточной массы тела (как ни странно, но иногда этого фактора при беспло-

дии достаточно для наступления естественной беременности). Очень важным момен-

том является полноценное информирование пары об особенностях выполнения проце-
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дуры ЭКО. Это позволяет правильно ценить вероятность выполнения дополнительных 

процедур в ходе ЭКО – дефрагментации эмбрионов, лазерного хетчинга, предимплан-

тационной генетической диагностики, использования донорской спермы или процеду-

ры ИКСИ (1). 

Современная репродуктивная медицина дает возможность сохранить способность к 

зачатию и вынашиванию беременности даже в тех случаях, которые раньше однозначно 

считались бесперспективными – при миоме матки (в том числе с множественными 

узлами), ранних формах онкологии, при наличии наследственных заболеваний. Имею-

щиеся сегодня в арсенале гинеколога технологии стоят на стыке многих специальностей. 

На службе у репродуктивной медицины рентгенхирургия (эмболизация маточных 

артерий) и магнито-резонансная томография с фокусированной ультразвуковой абляцией 

узлов миомы; эндоскопия, с помощью которой проводится консервативное удаление 

узлов миомы; фармакология – медикаментозная терапия проводится с использованием 

современных эффективных гормональных и негормональных препаратов (2). 

Репродуктивная медицина движется в сторону малоинвазивных (нетравматичных) 

технологий, усовершенствования способов обезболивания вмешательств, разработки 

новых или максимального усовершенствования имеющихся медикаментозных препара-

тов, профилактики заболеваний – и в первую очередь инфекций. Недавно появилась по-

следняя разработка американских специалистов – вакцина от рака шейки матки. Совре-

менные технологии лечения иногда кажутся фантастическими – разве можно предста-

вить, что после испарения миомы в ходе фокусированной ультразвуковой абляции 

можно обойтись и без обезболивания, и без больничного листа и выйти на работу на 

следующий день после процедуры! Испарить за один сеанс ФУЗ-абляции можно узел 

до 10 сантиметров в диаметре! Однако в некоторых ситуациях предпочтение следует 

отдать другим методам лечения. Сохраняют свое значение и традиционные методы ме-

дицинской реабилитации – санаторно-курортное лечение, физиопроцедуры. Современ-

ная фармакотерапия позволяет значительно повысить их эффективность. Во всем мире 

продолжаются научные исследования. 
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A.E.Hacıyeva, L.A.Şeyxova 

Sonsuzluq və ümudsizlərə bir şans 

Xülasə 

 

Son diaqnostik və müalicə üsullarından istifadə edərək, modern reproduktiv təbabət uşaqsız 

ailələrə yaxşı şans verir. Uşaqsız ailələrin diaqnostikası və müalicəsi reproduktiv təbabətin qarşısında 

duran əsas problemlərdən biridir. Müasir demoqrafik vəziyyət, bütün müsbət tendensiyalara baxmaya-

raq, kişi və qadın sonsuzluğunun yüksək göstəricisi, doğuşun aşağı olması ilə xarakterizə olunur. 

 

A.E.Hajiyeva, L.A.Sheyxova  

Infertility and chance for judge 

Summary 

 

Modern reproductive medicine using the newest metods of diagnostics and treatment gives a 

good chance of childless families. One of the main problems facing reproductive medicine is the 

diagnosis and treatment of infertile marriage and miscarriage. After all, the current demographic 
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situation, despite some positive trends, is still characterized by a high frequency of male and female 

infertility, low birth rates. 

 

Rəyçi: dos. S.Zamanova 

 

Redaksiyaya daxil olub: 05.07.2019
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