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LİTERARY STUDY / ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ 

 
 

К ПЕРЕВОДУ БХАГАВАДГИТЫ АБУ РЕЙХАНОМ БИРУНИ 

 
Новрузов Рафиг 

Бакинский славянский университет, Азербайджан 

rafik_novruzov@mail.ru           

Orcid id: 0000-0001-7045-5471 

Новрузова Гюльнар 

Доктор философии по филологии, доцент  

Бакинский славянский университет, Азербайджан 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению перевода древнеиндийского 

религиозно-философского произведения «Бхагавадгита» с санскрита на арабский язык известным 

ученым энциклопедистом Абу́ Рейха́н Мухамме́д ибн Ахме́д аль-Бируни́ (973-1048 (50?) гг.). Автор 

статьи выражает свое несогласие с мнением комментаторов В.Эрмана и А.Халидова к книге «Индия» 

(«Индия, или Книга, содержащая разъяснение принадлежащих индийцам учений, приемлемых 

разумом или отвергаемых») Бируни в русском переводе, утверждающих, что «некоторые выдержки» 

из часто цитируемого текста «Бхагавадгиты» «не имеют соответствий в известном» им тексту 

оригинала, хотя по их же последующему мнению «большинство цитат из «Бхагавадгиты» можно 

идентифицировать с санскритским текстом». Большинство ученых придерживаются мысли, что 

Бируни  перевел только «Йога сутру» Патанджали, которая занимает определенное место в этой книге, 

признавая вместе с тем, что существуют «значительные расхождения» в сравнении со знаменитой 

«Йога-сутрой» Патанджали. Исследование показывает, что цитаты и переводы из индийского 

оригинала в сравнении с текстами «Йога-сутры» Патанджали составляют большую часть и они должны 

рассматриваться самостоятельно, как переводы, являющимися эквивалентными оригиналу.  

В статье проводится анализ текстов перевода из «Бхагавадгиты» Бируни в сравнительно-

сопоставительной форме с современными переводами на русский язык и с текстом оригинала на 

санскрите. Скрупулезный анализ текстов на третий язык (русский) показывает, что переводы Бируни 

из «Бхагавадгиты» на русский язык находит сходство в содержательном плане с его современными 

вариантами перевода. 

Ключевые слова: Бируни, Индия, Бхагавадгита, переводы.. 

 

ABOUT TRANSLATION OF THE BHAGAVAD GITA BY ABU REYHAN BIRUNI 

 

Abstract This article is devoted to the consideration of the translation of the ancient Indian 

religious and philosophical work "Bhagavad Gita" from Sanskrit into Arabic by a famous scholar 

encyclopedist Abu Reikhan Muhammad ibn Ahmed al-Biruni (973-1048 (50?)). The author of the 

article expresses his disagreement with the opinion of the commentators V. Erman and A. Khalidov 

to the book "India" ("India, or the Book containing an explanation of the teachings belonging to the 

Indians, acceptable by reason or rejected") Biruni in the Russian translation, claiming that "some 

extracts "From the frequently quoted text of the Bhagavad Gita" do not have any correspondences in 

the known text of the original, although according to their own subsequent opinion "most of the 

quotations from the Bhagavad Gita can be identified with the Sanskrit text." Most scholars adhere to 

the idea that Biruni translated only the Yoga Sutra of Patanjali, which occupies a certain place in this 

book, while admitting that there are "significant differences" in comparison with the famous "Yoga 

Sutra" of Patanjali. The study shows that quotations and translations from the Indian original, 

compared to Patanjali's Yoga Sutras, make up the bulk and should be considered on their own as 

being equivalent to the original. 
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The article analyzes the texts of the translation from Bhagavad Gita by Biruni in a comparative 

form with modern translations of this monument into Russian with the original text in Sanskrit. A 

scrupulous analysis of the texts into the third language (Russian) shows that Biruni's translations from 

the Bhagavad Gita into Russian find similarities in content with his modern versions of translation 

into this language. 

Key words. Biruni, India, Bhagavad Gita, translations. 

 

Цель и задачи  
В научных исследованиях больше внимание уделено переводу Абу Рейхана Бируни 

древнеиндийского текста «Йога-сутре» Патанджали, нашедшие отражение в его произведении 

«Индия». Однако, как указывается в предисловии к книге на русском языке, значительное 

место в ней занимает перевод другого древнего памятника «Бхагавадгита». Именно анализ 

данного произведения, который остался за пределами изучения, дает нам четкое 

представление о качестве переводов Бируни с санскрита на арабский язык. Путем 

сравнительно-сопоставительного анализа на третий (русский) язык доказывается 

эквивалентность переводов Бхагавадгиты оригиналу. 

Методы и материал исследования 

Материалом для изучения послужили тексты переводов Абу́ Рейха́н Мухамме́д ибн 

Ахме́д аль-Бируни́ из древнеиндийского религиозно-философского произведения 

«Бхагавадгита», приведенные им в книге «Индия» (Бируни Абу Рейхан, 1994). 

Методы исследования являются общенаучные (наблюдение, сравнительно-

сопоставительный  анализ, синтез) и элементы дискурсивного анализа.           

Результаты и их обсуждение 
В предисловии ко второму изданию «Индия» ученого-энциклопедиста Абу Рейхана 

Бируни В.Эрман и А.Халидов пишут: « «Гита», т.е. «Бхагавадгита», цитируется чаще всего. 

Некоторые выдержки не имеют соответствий в известном нам тексте оригинала; возможно, 

что они принадлежат недошедшему до нас комментарию «Гиты» (в обычае ал-Бируни было 

не отделять основной текст от комментария в ссылках на первоисточники) либо иной редакции 

этого памятника, нам не известной. Но большинство цитат из «Бхагавадгиты» можно 

идентифицировать с санскритским текстом» (Бируни, 1995: с.25). Через абзац эти 

комментаторы утверждают о другом древнеиндийском памятнике следующее: «Что касается 

книги «Патанджали», до сих пор не удалось установить тождество ее ни с одним из дошедших 

до нас оригинальных санскритских текстов; напрашивающееся сравнение со знаменитой 

«Йога-сутрой» Патанджали» показывает значительное расхождение в содержании обоих 

памятников; внимательное исследование выявляет принадлежность их к различным эпохам» 

(Бируни, 1995: с. 25). Однако, указанные расхождения текстов, как видим, не препятствовали 

исследовать перевод этого текста. Так, Андрей Софронов предпринял попытку изучить 

возможность влияния «Йога-сутры» Патанджали в арабском переводе  Бируни на суфизм 

(Софронов А.). Но до выявления этого влияния ученый высказывает весьма интересные, на 

наш взгляд, мысли по поводу перевода этого памятника: «Если быть точным, Китаб 

Патанджали (полное название «Китаб патанджал ал-хинди фи-л-халас мин ал-

амсал») – является не просто дословным переводом,  а, скорее, художественно обработанным 

изложением идей концепций йоги, изложенных в Йога сутре и комментариях. Такая 

непохожая на лаконизм Йога сутры структура текста подтолкнула некоторых 

исследователей  к мнению, что в работу вошли мысли из какого-то из не дошедших до нас 

комментариев Йога сутры. Дасгупта еще более радикален в своих суждениях, утверждая что, 

вероятно, Китаб Патанджала является переводом некой неизвестной книги, написанной 

другим Патанджали в первые  200 или 300 лет  нашей эры и не дошедшей до нас. Однако, как 

справедливо замечает переводчик «Китаба Патанджала» на английский Ш. Пинес, Дасгупта, 
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на момент написания своей книги не мог видеть оригинала рукописи, и его суждения о данной 

книге опирались на самоцитировании Бируни в его «Индии» (Сафронов). 

Как видим, несмотря на расхождение мнений, Китаб Патанджали рассматривается как 

арабский перевод Бируни с санскритского языка. Между тем, переводы Бируни из 

«Бхагавадгиты» по сегодняшний день не были предметом специального исследования. 

Именно эта причина побудила автора настоящей статьи тщательно исследовать тексты 

перевода. Особо примечательным является и тот факт, что впервые сравниваются переводы 

на русский язык на предмет его эквивалентности с санскритом и с современными переводами 

на этот же язык. Мы вполне осознаем, что согласно установленным принципам теории и 

практики перевода, тем более перевода сакрального текста, вполне допустимы значительные 

расхождения текста перевода и оригинала. Но предпринятая попытка направлена на то, чтобы 

изыскать возможность установить при переводе на третий язык соответствие их не только 

подлиннику, но и современным текстам перевода.  

В пятой главе книги Бируни, повествуя о состоянии души и её проявлениях, обращается 

к фрагменту «Бхагавадгиты», где Васудева (Кришна) дает наставления Арджуне: «Если ты 

веришь в предопределение, то, знай, что ни они, ни мы не смертны, мы не исчезнем 

безвозвратно, так как души бессмертны и неизменны. Они странствуют в телах, пока человек 

переходит из детства к юности и возмужалости, затем к старости, за которой наступает смерть 

тела. Затем душа снова возвращается» (Бируни, 1995: с. 89). 

Приводим оригинал: «dexino smin yatxa dexe kaumaram yauvanam djara tatxa dexantara-

praptir dxiras tatra na muxyati». Даем современный перевод на русском языке: «Точно также, 

как душа переселяется из детского тела в юношеское и из него в старческое, так и при смерти 

она переходит в другое тело. Эти изменения не беспокоит того, кто основал свою духовную 

природу» (Бхагавад-гита, 1984: с. 99-100). Сравнительный анализ показывает эквивалентность 

между текстом Бируни и современным текстом перевода. Привлекает особое внимание 

бережное отношение Бируни к индейской религиозной терминологии и сохранению их 

концептуальных слов. Если перейти к комментариям, то следует отметить, что так же в 

переводе сохранена содержательная сторона оригинала. Аналогичную картину мы наблюдаем 

и в последующем отрывке: «Как может вспомнить о смерти и убийстве тот, кто знает, что 

душа вечна в своем существовании, не была ни рождена и не придет к гибели и исчезновению; 

|| что, напротив, она стойка и неизменна, ни меч не может ее рассечь, ни огонь сжечь, ни вода 

поглотить, ни ветер иссушить? Она переселяется из своего тела, когда оно стареет, в другое, 

подобно тому как тело, когда изнашивается платье, меняет его на другое, Так что же ты 

печалишься о душе, которая никогда не погибнет?» (Бируни, 1995: с. 89). В оригинале и 

современном переводе текст передается следующим образом: «nasato vidyate bxavo nabxavo 

vidyate satax ubxayor anu drishto ntas tv anayos tattva-darshibxix //vedavishaninam nityam ya enam 

adjam avyayam katxam sa purushax partxa kam qxatayati xanti kam // nainam chindati shastrani 

nainam daxati pavakax na chaynam knedeyati apo na shoshayati marutax // vasamsi djirnani yatxa 

vixaya navani qrixnati naro parani tatxa sharinani vixaya djirnani anyani samyati navani dexi» - Те, 

кто видят истину, заключили, что несуществующее (материальное тело) – преходяще, а вечное 

(душа) – не претерпевает изменений. Они пришли к этому выводу, изучив природу того и 

другого // О Партха, как может человек, знающий, что душа неразрушима, вечна, нерождена 

и неизменна, убить кого-либо или заставить кого-либо убивать? // Душу нельзя рассечь на 

куски никаким оружием, сжечь огнем, смочить водой, иссушить ветром // Как человек 

надевает новые одежды, сбросив старые, так и душа принимает новое тело, оставив старое и 

бесполезное» (Бхагавадгита, 1984: с. 103, 111- 113). Обратим внимание на существенные 

детали. В переводе Бируни дается характеристика души, выраженную в «вечности», «не 

рождении» и не подверженности «гибели». Стойкость ее проявляется в том, что ее 

невозможно «рассечь мечом», «сжечь огнем», «поглотить водой», «иссушить ветром». 
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Переселение души из одного тела в другое сравнивается с платьем, которая после 

изношенности меняется на другое. Поразительно, что все выше указанные детали перевода 

Бируни полностью соответствуют как оригиналу, так и современному переводу на русском 

языке.  

Будучи последовательным в изложении материала, Бируни беспокоит в древнем 

учении возможности совершенствования души. Он вновь обращается к книге «Гита»: 

«Человек создан, чтобы познавать; поскольку знание [всегда и везде] одинаково, ему даны 

одинаковые органы. Если бы человек был создан, чтобы действовать, то орудия были бы так 

же разнообразны, как различны деяния, в соответствии с различием  трех первичных сил. 

Однако телесная природа поспешно стремится к деятельности  вследствие заложенного в ней 

противодействия знанию и хочет прикрыть эту деятельность удовольствиями, которые в 

действительности являются мучениями. Но именно знание оставляет эту природу 

поверженной на землю и освобождает душу от тьмы, как солнце освобождается от затмения и 

туч» (Бируни, 1995: с. 103). Из текста учения следует, что деятельность в духовном сознании 

означает знания преданного служения Всевышнему в отличие от деятельности, направленную 

на чувственное удовлетворение и достижение материального счастья. Другими словами, 

духовное сознание освобождает человека от двойственности добра и зла, отказа от 

материалистического представления о жизни. Вот как этот текст преподносится в 

современном переводе: «До сих пор я описывал тебе аналитический путь получения этого 

знания, теперь же послушай, как можно обрести его, выполняя деятельность, не приносящую 

выгоды. О сын Притхи, обладая этим знанием и действуя соответственно, ты можешь 

освободиться от кармических последствий // В «Ведах» много говорится о трех гуннах 

материальной природы. О Арджуна, освободись от влияния этих трех гунн, от всякой 

двойственности и от стремления к приобретению и самосохранению, и утвердись в своем «я»               

// Те, чей ум слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, те, 

кто обмануты всем этим, не могут решиться отдать себя преданному служению Всевышнему 

Господу» (Бхагавадгита, 1984: с. 129, 136-137). Сравнение текстов показывает, что перевод 

Бируни в начальных мыслях больше напоминают комментарии к оригиналу, а конечные 

строки полностью совпадают с текстом оригинала.  Конечно, можно предположить, что 

Бируни, возможно, пользовался и другими вариантами памятника. Однако, сакральный смысл 

оригинала сохранен. Слово «sankxya» («аналитическое изучение») (Бхагавадгита, 1984: с. 129) 

означает те знания, которые идут от сердца и являются преданным служением Господу. 

«Kama-atmanax» (желающий удовлетворения чувств) и  «bxоqa» (чувственное наслаждение) 

означают привязанности человека, выражающиеся его поступки. Только лишь освобождение 

от них может вывести человека из оков материального мира и временного счастья. А строки 

«в соответствии с различием  трех первичных сил» следует понимать как три гунны, которые 

и характеризуют материальную природу человека и определяют его карму. 

Следует согласиться с авторитетным мнением первого исследователя книги и ее 

переводчика на английский язык Э.Захау отмечающего, что «некоторые из погрешностей 

доказывают, что ал-Бируни в ряде случаев в процессе работы над переводом был предоставлен 

самому себе. Если принять во внимание возможности, которыми он располагал в эту эпоху, и 

условия, в которых ему приходилось работать, поражаешься успехам, достигнутым в этой 

области замечательным ученым» (Бируни, 1995: с. 20). 

Выводы   

Таким образом, переводы Бируни из древнеиндийского памятника «Бхагавадгита» на  

русский язык говорят о том, что, несмотря на сложность и многозначность религиозно-

философских терминов, переводчик пытался передать его тончайшие нюансы, 

прокомментировать их и создать целостное представление об учении. Проведенное 

исследование дает полное основание утверждать, что переводы фрагментов Бхагавадгиты с 
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арабского на русский язык  и их сравнение с современными переводами иллюстрируют их 

верность подлиннику.    
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Abstract: It is recognized by scientists that fairy tales are closely linked to myths, cults, and religions. 

The basic structure of the legend (disappearing-seeking-finding), on the other hand, leads us to the ancient 

mysteries that are kidnapped by evil forces and the secret search for divine consciousness. Generally this is 

symbolized as a goddess or princess character. In order to save her (goddess, princess), a hero-knight steps in 

against evil forces. Taboos in fairy tales to prevent "loss", a violated prohibition, followed by the emergence 

of an evil power; The plot continues in the form of kidnapping and the struggle of the hero, saving the king's 

daughter and reaching the goal.  

Although the article includes rich folklore information of different countries, Georgian mythology and 

fairy tales, which in many cases are understood to function as a castle-tower protecting the divine 

consciousness of the knight from evil forces, contain similar examples. In this respect, the "The Knight in the 

Panther's Skin", which is in the leading position of poems, is quite remarkable. All this is due to the special 

interest in kings and the desire to protect them. The main purpose of such an action is the fear that evil power 

will turn the established order in the country into chaos. After the knight's appearance, the king's daughter is 

taken to a separate place from the tower in order to be safe and protected by the conditions. All this, the 

elements discussed in the article are interestingly reflected in Georgian literature. 

Keywords: The Knight in the Panther's Skin, Castle, Tower, Mythology, Literature. 
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Özet:  

Bilim adamları tarafından masalların mitler, kültler ve dinler ile yakından bağlantılı olduğu kabul 

edilmektedir. Efsanenin ise, temel yapısı (kaybolma-arama-bulma) itibari ile kötü güçler tarafından kaçırılan 

ve gizli ilahi bilinç arayışı olan antik gizemlere bizleri götürür. Genel olarak bu bir tanrıça veya prenses 

karakteri şeklinde sembolize edilir. Onu (tanrıça, prenses) kurtarmak amacıyla kötü güçlere karşı bir 

kahraman-şövalye devreye girmektedir. "Kaybı" önlemek için masallarda tabular, ihlal edilmiş bir yasak, 

ardından kötü bir gücün ortaya çıkması; adam kaçırma ve kahramanın mücadelesi, kralın kızını kurtarma ve 

hedefe ulaşması şeklinde olay örgüsü devam eder. 

Makale, farklı ülkelerin zengin folklor bilgilerini de içermekle birlikte birçok durumda şövalyenin 

ilahi bilinci kötü güçlerden koruyan bir kale-kulenin işlevini yerine getirdiği anlaşılan Gürcü mitolojisi ve 

masalları benzer örnekler barındırmaktadır. Bu bakımdan şiirlerin baştacı konumunda olan "Kaplan Postlu 

Şövalye" hayli dikkat çekicidir. Bütün bunlar krallara özel ilgi ve onları koruma arzusundan 

kaynaklanmaktadır. Böylesi bir eylemin asıl amacı, şeytani gücün ülkedeki kurulu düzeni kaosa çevireceği 

korkusudur. Şövalyenin ortaya çıkmasından sonra kralın kızı şartlar gereği  güvenli ve korunaklı olması adına 

kuleden ayrı bir yere alınır. Bütün bunlar, makalede tartışılan unsurlar Gürcü edebiyatında ilginç bir şekilde 

yansıtılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kaplan Postlu Şövalye, Kale, Kule, Mitoloji, Edebiyat.  

 

GÜRCÜ MİTOLOJİSİ VE EDEBİYATI’NDA KALE-KULE’NİN SANATSAL İŞLEVİ 

 

Bilim adamları tarafından masalların mitler, kültler ve dinler ile yakından bağlantılı olduğu 

kabul edilmektedir. Efsanenin ise, temel yapısı (kaybolma-arama-bulma) şeklinde; kötü güçler 

tarafından kaçırılan ve örtülen ilahi bilinç arayışı olan antik gizemlere bizleri götürmektedir. Genel 

olarak bir tanrıça veya prenses karakteri şeklinde sembolize edilir. Onu (tanrıça, prenses) kurtarmak 

amacıyla kötü güçlere karşı savaşan bir kahraman-şövalye devreye girmektedir. Araştırmacı Zviad 

Gamsakhurdia’ya göre bu olayın mitolojik bir şemasıdır çünkü bir masal, “kendi mitolojik temeli 

itibari ile mit-efsane’yi teşkil etmektedir” (V. Propp, Levi Strauss). 

Araştırmacı Vladimir Propp’un görüşü ile yukarıda getirilen şema masalın en belirgin 

özelliklerinden biridir. “Kaybolmayı” önlemek amacıyla masallarda bir tabu veya yasaklama 

kullanılır. Çoğu durumda böylesi bir yasaklama çocuklarla ilişkilidir ve onu ihlal etmek ana konuyu 

daima geliştirir. Ardından ise “kaybolma” gelir, sonra da arama ve sonuç olarak kesin bir “buluş” söz 

konusudur.   

Ebeveynler evden çıkmadan önce çocuklarını şu şekilde uyarırlar: evden çıkmayın, kapıyı 

açmayın, bahçeye çıkmayın, odaların kapılarını açmayın çünkü bu davranışın talihsizliği getireceğine 

inanılır. Kimi zaman gizemli, açıklanamayan bir korku veya kötü önsezi kimi zaman da bir rüya 

aracılığıyla kendini dışa vurur.  

Farklı milletlerin folklorik öğelerinin incelenmesi neticesinde saklanma alanı olarak sadece 

ev görülür. Araştırmacı Vladimir Propp, Rus masallarından bir örnek olarak: “Bir çukur kazdılar, 

onu bir oturma odası gibi süslediler, yiyecek-içeceklerini topladılar, oraya çocukları yerleştirdiler, 

yapıyı sağlamca çatı ile örttüler, toprakla kapladılar ve iyice düzleştirdiler” (Propi, 1986: 38). “Kral, 

oğluna gözü gibi bakardı. Toprak altında konakları kurdurdu böylece oğluna ne rüzgarın uğultusu 

ne de güneşin yakıcı ışıkları dokunabilirdi” (Propi, 1986: 106); “Kulede kralın kızı oturur. 

Doğduktan sonra hep orada saklarlar ve onu hiçbir zaman dışarıya çıkarmazlar” (Propi, 1986: 107).  

Jamse Freezer’in görüşüne göre bu gibi durumlar daha çok kral ve üst düzey rahipler ile 

ilişkilendirilmektedir. “Güney Amerikalılar gelecek önderlerini kilit altında tutarlardı. 

Düşüncelerine göre, önder olacak birisi eğer güneşe doğru bakarsa krallıklarını kaybederlerdi” 

(Prezeri, 1983: 127). Abartılmış bir özenin asıl nedeni kralların ve üst rahiplerin doğaüstü yetenekleri 

olduğu sanılmasıdır. “Onlar ilahi gücün dünyadaki temsilcileri sayılırlardı. İyi ve kötü hava, hasat, 

doğal afetlerin önlenmesi gibi herşeyden onlar sorumluydular” (Prezeri, 1983:  165). “Bu gibi 

kurallara büyük özen gösterilir ve kural çiğneyenlere karşı da ağır cezalar uygulanırdı. Kral 

sarayından çıkmamalıdır; parlayan güneşe doğru bakmamalı ve ayağı asla toprağa değmemelidir. 
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Bundan dolayı şehzadeleri karanlık, yüksek kulelerin içerisinde; yalnız, dostsuz, arkadaşsız, 

ailelerinden uzakta yetiştirirlerdi. Aynı zamanda şehzadelerin kendi hizmetçileriyle de münasebetleri 

yasaktı, gerektiğinde perde arkasından iletişim kurarlardı. Öyle olaylar da anlatılır ki inanması çok 

güçtür; o dönemde şehzadelerin yiyecekleri dahi pencereden uzatılırdı” (Propi, 1986:  38).  

Bir Gürcü masalında bulutlara kadar yükselen bir kulede kapatılan prensesten söz edilir. 

Prenses, kapkara saç örgüsünü yerlere kadar uzatır, kendi yiyeceklerini bu örgülü saçının üzerinden 

kuleye çıkarırdı (Gürcü Halk Masalları, 1986: 207). 

Rus folklorunda ise şehzadeler köşklerin içerisinde, sarayın küçük bir konağında, yer altında 

inşa edilen saray koridorlarında yetiştirilirlerdi. Gürcü masallarında bu gibi kadın karakterleri 

“Güneşe Görülmeyen” (Güzel Kız) olarak adlandırırlar;  bir başka deyişle insanların gözlerinden 

uzakta yetiştirilirler. 

Araştırmacı M. Tikhaia-Tsereteli’ye göre “prenses (“Güneşe Görülmeyen”) sıra dışı 

güzelliğe sahip bir kızdır. O, güneş gibi parlıyordur ve onun güzelliğinin altını çizmek için şu sözlerle 

dile getirilir: “Güneşe: ‘Sen bat, ben doğarım!’ ” (Tikhaia-Tsereteli, 1932: 7). 

“Kralın güzeller güzeli kızı bulutlara değen bir köşkte yaşar ve onu, krallıkta hiç kimse 

görmemiştir” (Ğlonti, 1991: 177). 

Kale-kulelerin özel işlevinin altını sadece Gürcü folkloru çizmez, Eski Gürcü Edebi 

eserlerinde de aynı şekilde yer almaktadır.  

Gürcü dini eser olan “Grigol Khanzteli’nin Hayatı”-nda kralların kendi milletlerine karşı 

olan misyonlarına yer verilir ve büyük bir saygının altı çizilir. “Vepkhistkaosani”-de (Kaplan Poslu 

Şövalye) ise şu olguya dikkat çekilir –kendi hayatlarını kralların uğruna feda edenler için anında 

cennetin kapısı açılacaktır ve kralların sevdası gök cisimlere bile yansıyacaktır – işte krallar ve gök 

çizimler arasındaki ilişki bu kadar sıkıdır.  

Bütün bunlara dayanarak hükümdarlara karşı böylesi aşırı bir özen onları tehlikelerden 

korumak olarak nitelendirilir. Tabu (yasak), hiçbir zaman sebepsiz ortaya çıkmaz. Ona neden olan 

birçok sebep vardır. Zaman aşılmak içindir. Kötü güçler zarar ziyan vermesin, büyü yapılmasın ve 

ülkenin düzei bozulmasın diye gerekli önlemler alınır. İşte, tam da bu bilinçsiz korku, aşırı özen 

duygusunu doğurur. Öyle bir an olur ve kralın kızı bahçede gezmeye gider gitmez tam o anda bir 

ejderha gelip onu kaçırır. Bir masalda (Gürcü Halk Masalları, 1986: 91) böyle bir tema işlenir. Bir 

dev, güzeller güzeli sarayı bahçesinde gezerken alıp kaçırır.     

“Şav-Teimurazi, Mze-Teimurazi da Mtvare-Teimurazi” (“Kara-Teimuraz, Güneş-Teimuraz 

ve Ay-Teimuraz”) adlı masalında (Gürcü Halk Masalları, 1986: 86) devler bile kaçırdıkları 

prensesleri derin mağaralarda saklarlar. İlginç olan onlar neden korkarlar? Muhtemelen, o devler 

ancak kurtarıcı kahraman yiğitten çekinirler. Çünkü onun görevi prensesi kurtarmaktır. Görüldüğü 

gibi bu kahraman, prensesi kurtarmank ve onu korumak, ülkesi ve milleti için emniyetin ve iyiliğin 

garantisi olarak algılanmaktadır.  

Bütün yukarıda söylenenler bizi “Vephistkaosani”-ye (Kaplan Poslu Şövalye) kadar götürür. 

Belki de, Hindistan kralı olan Parsadan’ın da kendi kızını bir köşk içerisinde saklamasının bunun gibi 

geçerli bir sebebi vardı? “Şu bir gerçek ki, eserde Nestan’ın ayağı toprağa değmemeliydi fakat 

prensesin arkadaşı olan Asmat tarafından getirilen bir halı vardı. Sözde o halı; kızı yabancı gözlerden 

iyice koruyordu. Onu sadece birkaç kişi görebilirdi ve onun bahçesinde her şey halılarla kapanmıştı.” 

bütün bunlar Nestan’ın hayat tarzı ile ilgili bizlere birtakım ipuçları vermektedir (Khvedeliani, 2017:  

199). 

Kralın kararının sebebi kızının güneşe karşı olan rakipliği de olabilir. Nestan küçüklüğünden 

beri “Güneş gibi güzeldi”, “Güneşe kafa tutardı”, “Güneş’in ta kendisiydi” ve “Güneşten bile daha 

güzeldi”.  

Kanaatimizce, böylesi bir ihtiyat parlayan güneşin korkusundan kaynaklanıyor olabilir. O, 

böbürlenen rakiplerini uygun bir şekilde cezalandırabilir. Güzel prensesler için genellikle güneş gibi 

parlak veya ay gibi aydınlık ifadeleri kullanılır. Böylesi güzel kızı görünce güneşin onu kıskanmaya 



“Intercultural relations in the modern world”, 27 February 2021, Tbilisi, Georgia 

Elger Scientific Centre                    İSBN: 978-605-74702-1-8                    Grigol Robakidze University 

 

-----------....14.....----------- 
 
 

başladığı ve çekingen ayın ise bulutlar arkasına saklandığı sanılır. Dolayısıyla aileler kendi 

kızlarından ilgi ve alaalarını esigemezler. Kızlarının kıskançlık objesi haline gelmelerini de 

istemezler. Halk söyleyişilerindeki gök cisimler için insani duygular hiç de yabancı değildir.  

“Ava gitmiş bir şehzade geyiğe atacağı oku güneşe atmış, güneş ise ondan intikamını almış – 

onu lanetlemiş ve onu “Güneş’in Ölüsü” haline getirmiştir. Bu aslında gündüz ölüp geceleri 

yaşamayı haketmiştir” (Gürcü Halk Masalları, 1986:  115).  

Buna göre, beli bir süre boyunca evde kalmak sadece kızlar için değil, aynı zamanda 

şehzadeler için de zorunlu bir davranıştı. Örneğin, “bir masalda yeni doğan oğluna karanlık bir ev 

inşa etmiştir. Birden korkunç bir fırtına ve yıldırımlar çıkmış, eve yıldırım ve rüzgâr girip oğlanı 

kaçırmışlar... O olaydan sonra oğlan bir evde oturmaya devam etmiş ve gündüzleri ölüp geceleri 

tekrar hayata dönüyormuş” (Gürcü Halk Masalları, 1986:  94).    

Eğer güneş, kızı kaçırıp oğlanları “Güneş Ölüsü” haline dönüştüyorsa cezalandırıyor 

demektir. Yeraltı dünyasının sakinlerinin de kendilerine özgü tutkuları vardır. Ebeveynlerin 

korkularının objektif olmasını kanıtlamak için şu mitolojik karakterleri getirmek yeterli olacaktır: 

Hades ve Persefones Poseidon ve Nimfa Amfitrita (Su Perisi), Sabah tanrıçası Eos ve ölümlü Kefalos, 

Kleitosis, Zeus ve Hanimedes, Yıldırım tanrısı Boreas ve Atina prensesi Orithya, güneş tanrısı Frair 

ve Gerda...   

Araştırmacı O. Freidenberg, damat arketipi olarak ışığı saymaktadır (Preidenbergi, 1997: 73). 

Işık, gelini arar, bu nedenle güzel prensesler kalelerde ve yeraltı konaklarda saklanıp gerçek eşlerini 

sabırsızlıkla bekliyorlardır.      

Belki de, insana has olan bu özellik (intikam arzusu) gök cisimlere karşı olan korku ve 

çekinme duygularını doğurmuştur. Bu şekilde kendi kızlarını korumaya çalışırlar. Daha sonra uygun 

görülen, o koruyucu şövalye ortaya çıkana kadar. Böylesi bit yiğit, kendi eşini kanuni bir koca 

hükmüyle koruyacaktır yani, “bir koruyucu, bir kale-köşk işlevini yerine getirecektir” (Kirtadze, 

1990: 55). Güzel prensesin köşkten çıkması onun evliliğinin bir ön koşulludur. Fakat evliliği sıradan 

bir oğlanla değil, seçkin bir kahramanla gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde, mutlak olarak kötü güç 

şeklinde bir engel karşısına çıkacaktır, böylece bir kale-köşkün veya kulenin yerini bir diğeri alır.   

Buna benzer bir tablo “Vephistkaosani”-de (“Kaplan Poslu Şövalye”) gerçekleşir. Kral 

Parsadan, saray sakinlerine kendi kızını tanıştırdığı ana kadar saklı olan defineyi herkese göstermiştir. 

Ne var ki, güzeller güzeli kızına yakışır bir damat yerine sahte bir damadı karşısında bulmuştur. Bu 

vaka Hindistan’ın hayat biçimini değiştirmiş, zengin ve şatafatlı bir kule, Kaceti Kalesi (Vahşilerin 

veya Cinlerin Kalesi olarak adlandırılır) ile değiştirilmiştir. Adı geçen yapı ise vahşi askerler 

tarafından korunmaktadır.  

Kendi işlevi itibari ile kule-köşk, şehzadelerin güvenliği ve dokunulmazlığın bir garantisi 

olarak düşünülmektedir. Bunun dışında da kozmolojik olarak üç boyutun birleştiği bir alan olarak 

algılanır ve evren ağacıyla özdeşleştirilir (Kvelaşvili, 2012: 125). Ağaç, dağ ve kulelerde tanrılar ve 

ilahi gücüne sahip olan birileri yaşayabilir. Burada, bulutlar hükümdarının güzeller güzeli kızı – 

Kamar aklımıza gelmektedir. Adı geçen mitolojik karakter, başkahraman Amiran devreye girmeden 

önce gök ve yeryüzü arasında zincirle asılmış bir sarayda yaşar. Bütün bunlar, kral ve onun 

çocuklarının ilahi kökleri ile ilgili olsa gerek.    

Araştırmacı Rusudan Çolokaşvili bu adeti şu şekilde açımlar: “Sarayda yaşamak gökler 

dünyasında yaşamakla özdeşleştiriliyordu çünkü bir insanın ilahi öze sahip olması için ancak 

göklerde yaşayıp daha sonra dünyaya dönmesi bir gerekirdi. Ancak gökler dünyasında belirli bir 

süre yaşadıktan sonra ilahi evlilik ve beraberlik mümkün olabilirdi” (Çolokaşvili, 2004: 52). Bu olgu 

çok ilginç bir noktaya işaret eder. Burada kastedilen bir şehzadenin güneş ışığını görmemesi 

gerektiğidir; yeraltındaki konağında ikamet etmelidir. Bu da gökler dünyasında olmanın bir 

belitisidir. Şunu da unutmamalıyız ki, kendi ilahi kökünü ispatlamak amacıyla birçok kahraman 

ölülerin dünyasını ziyaret etmiştir (Odiseus, Tezeus, Akilis, Kuhulaind, Megrelauri…)  
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Yeraltı ve yerüstü dünyalarını birleştiren bir öge olarak kuyu karşımıza çıkmaktadır. “Kuyu, 

kendini bilmenin, ruhi bir yükselişinin bir vasıtası olarak görülür. Belirli bir anlamda o, yeraltı 

dünyası ile ilişkilidir. Yaraltı dünya ise eski zamanlardan beri sadece mitolojik yaratıkların yaşadığı 

bir mekan ve definelerin saklandığı bir yer olarak algılanmamalıdır. Oraya inen bir insan iç katarsis 

deneyimi içerisinden geçer, ruhen kendini arındırır, fiziki açıdan da yenilenmeye ulaşmaktadır” 

(Khvedeliani, 2017:  147).   

İlginçtir olan, dini eserlerinde de kuyunun buna benzer bir işlevi tespit edilmektedir. Rahipler 

için kuyu, ruhunu arındırmanın ve ilahi bilgisini kavrama yeri olarak görülür. Yeraltı dünyası gizli 

tinselliğin yeridir. Yalnızlık suskunluğa neden olur, suskunluk da geçmiş hayatı, diğer yandan ise 

gelecek işler ile ilgili düşünceleri doğurur. Bütün bunlar ise insanı şahsi gelişmeye, Yaradan’a 

yaklaştırmaya ve O’nun yanında olmaya teşvik eder.     

Gürcü folklorunda de kuyunun benzeri bir işlevi vardır. Onun derinliğinden dayanılmaz bir 

sıcaklık çıkar çünkü ölülerin dünyasında ruhlar bütün yanlarıyla arındırılmış olarak girerler, ateş 

alevleri ise arınmanın bir aracıdır. İnsan vücudu yanar ve böylece “ölmüş” (dönüştürülmüş) olarak 

“öteki” dünya ile kaynaşır... Engellerin üstesinden herkes gelemez, fakat gerçek kahramanlar 

yandaşlarına der ki - “ne kadar zorlanırsam beni o kadar aşağılara indirin” diye. Böylece, varış 

yerine gider ve onu orada seçilmişler için saklanan define bekler. Çoğu durumda bunlar sihirli 

objelerdir, bazen esir alınmış bir prenses, bazense her şeyi kapsayan gizemli bir bilgidir.  

Kulelerde veya yeraltındaki konaklarda saklanan çocukların kitapları, öğretmenleri, bakıcıları 

da vardır. Onların yardımlarıyla ilahi bilgiye ulaşırlar. Bu ise ancak seçilmişlere has bir ayrıcalıktır.  

Örneğin, masallarda başkahraman her zaman başkalarından gizli tutulan değerlere sahip 

olabilmektedir: arzu sofrasını, sihirli kılıcı, görünmez şapkasını, büyülü yüzüğü… Fakat tam da bu 

noktada yırtılmış sofra ve şapkanın, paslanmış kılıcın ve yüzüğün gereksizliğini; ilahi bilgi ile hakiki 

değerini kişiye gösterir. Bu nedenle dış görünüşü itibari ile parlayan eşyalar: altın ve gümüş paralar, 

değerli taşlarla süslenmiş mücevherler bütün bunlar belirli bir süre sonra toprağa dönüşür (Gürcü 

Halk Masalları, 1986). Tam da bu nedenle “Vephistkaosani” (Kaplan Poslu Şövalye) kahramanları 

için devlerin mağaralarında ve Kaceti Kalesinin konaklarında buldukları sayısız zenginlikler onlar 

için hiçbir şey ifade etmez. Onlar için en değerli şey onların zırhları ve silahlarıdır. Aynı durum Batı 

kahramanlık romanlarında da söz konusudur. Eser kahramanları için ilahi bilgiyi kavrama yolu yeraltı 

dünyasından geçer.      

“İrlanda destanlarının başkahramanı olan Kuhulaind üstün bir savaşçıdır fakat kendi 

üstünlüğünü ispatlamak için yeraltı dünyasına inmek zorunda kalır” (İrlanda Sagaları, 1971: 59), 

savaş sanatında ustalanmış olan kahraman orada ruh açısından kendini geliştirir. Aynı şey Walter 

Von Eschenbach’ın Parsifal için de söylenebilir. Parsifal, manevi açıdan gelişmeden kutsal kabın 

koruyuculuğuna ulaşamaz ve de Heraklitus, Tezeus, Odiseus, Megrelauri ve diğerleri yaptıkları 

kahramanlıklarına ve başarılarına rağmen kendi seçilmişliklerini ispatlamak için öbür dünyanın 

yüzüğüne ihtiyaçları vardır.       

Nestan-Darecan da aynı şekilde, köşkte öz teyzesi ile beraber yaşar. Teyze büyük “ilahi 

bilgiye” sahip birisidir. Onu Kaceti şehrinde evlendirmişler ve dul olduktan sonra da baba evine 

dönmüştür. İşte orada gizli ve hakiki bilgiye sahip olmuştur. Bu nedenle, Kral Parsadan kendi kızını 

yetiştirmek için ona teslim etmiştir. Teyze de kendine üstlenen görevi büyük sorumlulukla yerine 

getirir. Teyze, Hindistan için sağduyulu bir kraliçeyi yetiştirir. Eğer Parsadan yabancı bir damadı 

kabul ederse, o halde Hindistan kraliçesinin aklı ve sağduyusu daha fazla önem kazanacaktır.  

Hakikaten, kendi hayatı boyunca Nestan aşamalı olarak çocukluğunda edinmiş erdemi ve 

bilgiyi açığa vurmuştur. Kaceti kalesinden gönderilen mektup onu doğrular. Nestan, kendi 

duygularını kontrol altına almayı öğrenip hakiki değerleri kavrayabilmiştir. Bu durumda da kendisini 

yetiştiren teyzesindeki erdemin izi görülür. Teyze, Nestan’ın kolayca edindiği bilgiyi gerektiğince 

takdir etmediğini görünce kendisine bilgiyi kavrama olanağını tanımıştır ve böylece prensesi bu 

zenginliğin haklı sahibi haline getirmiştir.   



“Intercultural relations in the modern world”, 27 February 2021, Tbilisi, Georgia 

Elger Scientific Centre                    İSBN: 978-605-74702-1-8                    Grigol Robakidze University 

 

-----------....16.....----------- 
 
 

Ne var ki, “öbür” dünya olarak sadece yeraltı dünyası sayılmaz. Masal karakteri çoğu kez 

güneş boyutunda kendini bulur ve güneşin de devler gibi bir tepkisi vardır. Güneş de insanoğlunun 

tiksindirici kokusu hakkında yakınır. Güneşe de şunu hatırlatırlar: “Yeryüzünü sen gezersin ve 

insanoğlunun kokusunu ondan duyuyorsundur”. Saraya giren kahramanlar için çoğu kez güneş için 

öngörülen yıkama suyu ile yıkanmalarına gerek duyulur çünkü bu yöntemle ilahi bilincine 

kavuşuyorlar. Bu ise Parnavaz’ın rüyasını bizlere hatırlatır. Güneş, Gürcü şehzadeyi ilahi bilgiye 

kavuşturur ve O da ülkeyi güçlendirir, toprakları toparlar, iktisadi açıdan onu geliştirir ve sonunda 

“Gürcü Dilini yaymıştır. Ve Gürcü yazısı ortaya çıkmıştır”.  

Kulenin fonksiyonlarından bir diğeri de hayatın dalgalı okyanusunda yollarını şaşıranlar için 

bir aydınlatıcı fener olmasıdır. “Güzel prensesler ki onlar ebediyeti arama vesilesi olarak 

algılanırlar, ilahi güçleri taşıyan birilerin aydınlatıcı fenerlerine dönüşürler ve bu da kahramanların 

kulelerde saklanan güzel prenseslere olan ilgilerini tabii olarak doğurur” (Abzianidze, Elaşvili, 

2011: 141).   

 

ციხე-კოშკის  მხატვრული  ფუნქცია  მითოსსა  და  ქართულ  მწერლობაში 

მეცნიერ-მკვლევართაგან აღიარებულია, რომ ზღაპრები მჭიდროდაა 

დაკავშირებული მითოსთან, კულტებთან, რელიგიასთან. მითოსს კი, თავის მხრივ, 

ანტიკურ მისტერიებთან მივყავართ, რომლის ძირითადი სტრუქტურა (დაკარგვა-ძებნა-

პოვნა) ბოროტი ძალების მიერ გატაცებული და საფარველდადებული ღვთაებრივი  

ცნობიერების ძიებაა,  რაც  ყველაზე ხშირად სიმბოლიზებულია ქალღმერთის  ან  მეფის 

მზეთუნახავი ასულის სახით. მის გასათავისუფლებლად საჭიროა გმირი-რაინდის 

თავგანწირული ბრძოლა  ბოროტი  ძალის  წინააღმდეგ. მკვლევარ ზვიად გამსახურდიას 

აზრით, ეს მითოსური სქემაა, რადგან ზღაპარი „თავის მითოლოგიურ საფუძველში  მითს  

წარმოადგენს“  (ვ. პროპი, ლევი სტროსი). 

მკვლევარ ვლადიმერ პროპის აზრით, ზღაპრისთვის ფრიად ნიშანდობლივია 

ზემოხსენებული სქემა. იმისათვის, რომ „დაკარგვა“ თავიდან აიცილონ, ზღაპრებში 

გამოყენებულია ტაბუ, აკრძალვა. არცთუ იშვიათად ეს ეხება ბავშვებს  და  აკრძალვის 

დარღვევა ყოველთვის იწვევს სიუჟეტის განვითარებას,  ამას  მოჰყვება  „დაკარგვა“, 

რითიც განპირობებულია  ძებნა  და  ბოლოს  გარანტირებული  „პოვნა“. 

მშობლები  სახლიდან  გასვლის  წინ  აფრთხილებენ ბავშვებს: არ დატოვონ სახლი, 

არ გადააბჯონ ზღურბლს, არ გავიდნენ ეზოში, არ გააღონ რომელიმე  ოთახის  კარი,  

რადგან  ამას აუცილებლად მოჰყვება უბედურება და ეს იდუმალი, აუხსნელი შიში 

ზოგჯერ ავი წინათგრძნობით, ზოგჯერ კი წინასწარმეტყველური  სიზმრითაა  

განპირობებული. 

სხვადასხვა  ქვეყნის  ფოლკლორული  მასალის გაცნობის შემდეგ აღმოჩნდა,  რომ 

სამალავად მოიაზრება არა მხოლოდ სახლი. მკვლევარ ვლადიმერ  პროპს  მოაქვს 

მაგალითი რუსული ზღაპრებიდან: „ამოთხარეს ორმო,  სასახლის დარბაზივით 

მოკაზმეს, მოიმარაგეს სანოვაგე, ჩასხეს ბავშვები,  შენობა  საიმედოდ გადახურეს, 

გადააყარეს მიწა და საგულდაგულოდ  მოასწორეს“ (პროპი, 1986: 38). „მეფე  შვილს 

თვალისჩინივით უფრთხილდებოდა,  მიწისქვეშა დარბაზები მოაწყო, რომ არც ნიავი 

მიჰკარებოდა და არც  მზის  სხივს  დაეწვა“  (პროპი, 1986: 106);   „კოშკში მეფის ასული 

ცხოვრობს, რაც  დაიბადა,  მზის  სინათლეს არ ანახვებენ, გარეთ არასოდეს  გამოდის“ 

(პროპი, 1986:  107). 

ჯეიმს ფრეზერის აზრით, მსგავსი შემთხვევები ძირითადად მეფეთა და უმაღლეს 

ქურუმთა სახელთან იყო დაკავშირებული. „სამხრეთ-ამერიკელი ინდიელები მომავალ 
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ბელადებს ამწყვდევდნენ. მიიჩნევდნენ, რომ თუ მზეს შეხედავდნენ,  მეფურ წოდებას 

დაკარგავდნენ“ (ფრეზერი, 1983: 127). ამ გადამეტებული მზრუნველობის მიზეზს 

მკვლევარი მეფეთა და უმაღლეს ქურუმთა ზებუნებრივ  შესაძლებლობებში  ეძებდა. 

„ისინი ღვთის განსხეულებად მიიჩნეოდნენ. მათზე იყო დამოკიდებული დარი და 

ავდარი, მოსავლიანობა, სტიქიური უბედურებების თავიდან აცილებაც მათ 

მოეთხოვებოდათ“ (ფრეზერი, 1983:  165).  ამ  წესს  განუხრელად იცავდნენ და ურჩების  

წინააღმდეგ  მკაცრ  ღონისძიებებსაც  არ  ერიდებოდნენ.  მეფეს არ უნდა დაეტოვებინა 

სასახლე, თვალი არ უნდა გაესწორებინა მნათობი  მზისთვის,  მისი  ფეხი არ უნდა 

შეხებოდა მიწას, ამიტომაც ზრდიდნენ უფლისწულებს სიბნელეში, ცადაზიდულ ციხე-

კოშკებში, მარტოდმარტოს,  უმეგობროდ,  მშობლებისგან  მოშორებულს,  რომლებსაც  არ 

ჰქონდათ ქვეშევრდომებთან ურთიერთობის უფლება და უკიდურესი აუცილებლობის 

შემთხვევაში ფარდის მიღმიდან საუბრობდნენ. ისეთი შემთხვევებიც  კი არის  

დადასტურებული,  როცა  მეფის შვილებს სარკმლიდან  აწვდიან  საზრდოს“ (პროპი, 

1986: 38). 

ერთ  ქართულ  ზღაპარში საუბარია თვალმიუწვდენელ კოშკში გამოკეტილ 

მზეთუნახავზე, რომელიც თავისი გიშრის ნაწნავებს გადმოშლიდა და სასახლის 

დარბაზში ამ გზით აჰქონდა მისთვის  განკუთვნილი სანოვაგე (ქართული ხალხური 

ზღაპრები, 1986: 207). 

რუსულ ფოლკლორში ხშირია შემთხვევები, როდესაც უფლისწულებს კოშკში, 

სასახლის პატარა სენაკში, მიწისქვეშეთში ჩაშენებული სასახლის დარბაზებში ზრდიან. 

ქართულ ზღაპრებში ასეთი პერსონაჟი-ქალები მზეთუნახავებად იწოდებიან, რომლებიც, 

როგორც წესი, გარკვეულ დრომდე ადამიანების  თვალთაგან  დაფარულად  იზრდებიან. 

მკვლევარი მ. ტიხაია-წერეთელი მიიჩნევს, რომ „მზეთუნახავი  უჩვეულოდ 

მომხიბლავი  ასულია,  რომელიც მზესავით  ანათებს“  და მისი მზეთუნახავობის 

ხაზგასმას ყოველთვის მოსდევს მეტოქეობის გამომხატველი ფრაზა: „მზეს ეუბნებოდა: 

შენ ჩადი, მე უნდა ამოვიდეო“ (ტიხაია-წერეთელი, 1932: 7). 

„ხელმწიფის  მშვენიერი  ასული თვალმიუწვდენელს კოშკში ზის და მთელ 

სამეფოში არავის უნახავსო“ (ვირსალაძე, 1958: 251); „ხელმწიფემ შეკრიბა თილისმის 

მცოდნე პირები, სასახლე გააჩერა  ჰაერში დაკიდებული, ხმელეთიდან  კიბე  გააკეთებინა  

და  იმით  ადიოდა  ქალთან“ (ღლონტი, 1991: 177). 

მეფეთა განსაკუთრებულ როლზე არა მხოლოდ ქართული ფოლკლორი ამახვილებს 

ყურადღებას,  არანაკლებ  საინტერესო  მასალა  შეიძლება  ვნახოთ  ძველი  ქართული  

ლიტერატურის  ძეგლებშიც. 

აგიოგრაფიულ თხზულებაში „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“ საგანგებოდაა 

ხაზგასმული უღრმესი პატივისცემა იმ მნიშვნელოვანი მისიის გამო, რაც მეფეს ეკისრება 

ერის წინაშე, ხოლო „ვეფხისტყაოსანში“ ნათქვამია, რომ მეფისთვის სიკვდილი 

სასუფევლის კარს დაუბრკოლებლად გაუხსნის ყველას  და  მეფეთა სევდა მნათობებზეც 

აისახება, იმდენად  მჭიდროა  მეფეთა  და  მნათობთა  კავშირი. 

ყოველივე ზემოთქმულიდან შეიძლება აღვნიშნოთ, რომ მეფეთა მიმართ 

განსაკუთრებული  მზრუნველობა  მათი  საფრთხისგან  დაცვითაა  გამოწვეული. ისიც 

უნდა აღინიშნოს,  რომ ტაბუ  (აკრძალვა)  არასოდეს  ჩნდება უმიზეზოდ, უნიადაგოდ.  

მისი  გამომწვევი  მიზეზი  ხშირად შიშია, რომ  ბოროტმა  ძალამ  არ ავნოს, არ 

მოაჯადოვოს, არ გაიტაცოს და ქვეყანაში დამყარებული წესრიგი უცებ ქაოსად არ იქცეს. 
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სწორედ ეს გაუცნობიერებელი შიში წარმოშობს განსაკუთრებული მზრუნველობის 

აუცილებლობას.  მართლაც,  საკმარისია მეფის ასულმა ბაღში გაისეირნოს, რომ  

საიდანღაც  მაშინვე  გამოჩნდება  გველეშაპი  და  გაიტაცებს  მას. ერთ ზღაპარში  

(ქართული ხალხური ზღაპრები, 1986: 91)  მსგავსი შემთხვევაა აღწერილი. მზეთუნახავს 

დევი  სწორედ  სასახლის  ბაღში  სეირნობის  დროს   იტაცებს. 

ზღაპარში „შავ-თეიმურაზი, მზე-თეიმურაზი და მთვარე-თეიმურაზი“ (ქართული 

ხალხური ზღაპრები, 1986: 86) მზეთუნახავებს  თავად  დევებიც კი ღრმა გამოქვაბულში 

მალავენ. საინტერესოა, მათ რაღასი ეშინიათ? სავარაუდოდ, გმირი-რაინდის, რომელიც 

მზეთუნახავის  მხსნელის ფუნქციითაა მოვლენილი. როგორც ჩანს, მზეთუნახავის 

დამალვა და მისი ხელშეუხებლობა ქვეყნისა და ხალხის უსაფრთხოებისა  და  

კეთილდღეობის  გარანტად  ითვლება.  

ყოველივე ზემოთქმულს „ვეფხისტყაოსნამდე“ მივყავართ. იქნებ ინდოეთის მეფე 

ფარსადანსაც ჰქონდა ანგარიშგასაწევი მიზეზი თავისი ასულის კოშკში გამოსაკეტად? 

„მართალია, პოემაში პირდაპირ არაა ნათქვამი, რომ ნესტანის ფეხი არ უნდა შეხებოდა 

მიწას, მაგრამ ფარდაგი, რომელიც მეფის  ასულის  მეგობარმა - ასმათმა  „აზიდნა“ და 

რომელიც  უცხო  თვალისგან  საიმედოდ  იცავდა  მეფის ასულს, ის, რომ მისი ხილვა 

რამდენიმე ადამიანს შეეძლო მხოლოდ და კიდევ ის, რომ მის ბაღში ყველაფერს ფარავდა 

„ფარდაგები  ოქსინოსა“ გარკვეულ წარმოდგენას გვიქმნის ნესტანის ცხოვრების წესსა და 

ზემოხსენებულ   წარმოდგენას შორის“ (ხვედელიანი, 2017: 199). 

შესაძლოა მეფის გადაწყვეტილების მიზეზი მისი ასულის „მზის მოწუნარეობაც“ 

იყოს. ნესტანი  სიყრმიდანვე „მზესა  ჰგვანდა“,  „მზისგან  ვერ-შეფრობილია“,  `მზისა  

დარია“ და  „მზეცა  ვერა  სჯობდა“.  

ვფიქრობთ, ეს სიფრთხილე მნათობი მზის შიშით იყო გამოწვეული, რომელსაც 

შეეძლო სხივბრწყინვალებაში მისი გაკადნიერებული მოცილე სათანადოდ  დაესაჯა.  

მით  უფრო,  რომ  მზეთუნახავებზე ნათქვამია მზესა და მთვარეს მშვენიერებას მატებდა, 

მის შემხედვარე მზეს შური ერეოდა და დარცხვენილი მთვარე ღრუბლებს ეფარებოდაო, 

მაშინ გასაგებია, რატომ ცდილობდნენ  მშობლები  თავიანთი  ასულისათვის თვალი  არ 

მოეშორებინათ, რომ შურისძიების ობიექტად არ ქცეულიყვნენ. მით უფრო, როგორც  

ხალხური სიბრძნე გვაუწყებს, მნათობები ადამიანურ გრძნობებს მოკლებულნი  სულაც  

არ  არიან. 

ცნობილია, რომ ნადირობისას ხელმოცარულ ერთ უფლისწულს ირმისთვის 

განკუთვნილი ისარი მზისთვის უსვრია, მნათობს კი შური უძიებია, უფლისწული 

დაუწყევლია და „მზის მკვდრად“ უქცევია, რაც დღისით სიკვდილსა და ღამით 

სიცოცხლეს გულისხმობს (ქართული ხალხური ზღაპრები, 1986:  115). 

აქედან გამომდინარე, გარკვეული პერიოდის მანძილზე სახლში ყოფნა არა მარტო 

ასულთათვის, უფლისწული ვაჟებისთვისაც აუცილებელი ყოფილა. მაგალითად: ერთ  

ზღაპარში ახლადშეძენილ ვაჟს მეფემ აუშენა ბნელი სახლი, რომ სინათლეს არ 

შემოეღწია... მაგრამ უცებ „ატყდა საშინელი ჭექა-ქუხილი, შემოვარდა სახლში ელვა, 

ქუხილი და სეტყვა და გაიტაცეს ბიჭი... ამის მერე ერთ სახლში ცხოვრობდა, დღისით 

მკვდარი იყო, ღამღამობით კი ცოცხლდებოდა“ (ქართული ხალხური ზღაპრები, 1986: 

94).   

თუ მზეს ძალუძს ქალის გატაცება ან ვაჟის „მზის მკვდრად“ ქცევა და ამ სახით 

დასჯა, ქვესკნელის არსებასაც ჰქონია ვნების უნარი. სამაგალითოდ ჰადესისა და 
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პერსეფონეს, პოსეიდონისა და ნიმფა ამფიტრიტეს, რიჟრაჟის ქალღმერთ ეოსისა და 

მოკვდავ კეფალოსის, კლეიტოსის, ზევსისა და განიმედეს, ქარიშხლის ღმერთის-

ბორეასისა და ათენის პრინცესა ორითიიას, მზის ღმერთის-ფრაირისა და გერდას და სხვა 

მრავალთა გახსენებაც საკმარისია, რათა ნათელი გახდეს, რომ მშობლების მღელვარებას 

ნამდვილად ჰქონდა რეალური საფუძველი. 

მკვლევრ ო. ფრეიდენბერგს სასიძოს არქეტიპად ნათლის სხივი მიაჩნია 

(ფრეიდენბერგი, 1997:  73).  სხივი ითხოვს თავის კუთვნილ საპატარძლოს, ამიტომაც 

იმალებოდნენ მზეთუნახავები ციხე-დარბაზებსა და მიწისქვეშეთის პალატებში და 

მიწიერი მეუღლის მოლოდინში მოთმინებით იცდიდნენ. 

შესაძლოა, სწორედ ადამიანისათვის დამახასიათებელმა ამ თვისებამ (შურისძიებამ) 

აღძრა შიში და კრძალვა მნათობთა მიმართ და მშობლებმაც  ამ გზით სცადეს ასულების 

დაცვა იქამდე მაინც, სანამ ღირსეული მფარველი რაინდი არ გამოჩნდებოდა, რომელიც 

კანონიერი ქმრის უფლებით დაიცავდა თავის რჩეულს, ანუ „მცველის, კოშკის ფუნქციას 

შეასრულებდა“ (კირთაძე, 1990:  55). ისიც ცნობილია, რომ მზეთუნახავისგან კოშკის 

დატოვება ერთგვარი წინაპირობაა მისი ქორწინებისა, მაგრამ არა ჩვეულებრივ ჭაბუკთან, 

არამედ გამორჩეულ გმირთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში აუცილებლად გამოჩნდება 

დაბრკოლება ბოროტი ძალის სახით და ერთი  ციხე-კოშკი მეორე კოშკით შეიცვლება. 

მსგავსი ვითარებაა აღწერილი „ვეფხისტყაოსანში“. როცა ფარსადან მეფემ თავისი 

ასული სამეფო კარს წარუდგინა, ამით იქამდე  დაფარული განძი ხილული გახადა, 

მაგრამ ღირსეული რაინდის ნაცვლად ცრუ სასიძო დაახვედრა, რამაც გადაასხვაფერა 

ინდოეთის ცხოვრების წესი, მდიდრული კოშკი ქაჯეთის ციხემ შეცვალა, რომელიც ქაჯი 

მეომრებისგან  საიმედოდ  იყო  დაცულ-დახშული.  

კოშკი თავისი დანიშნულებით გააზრებული იყო, როგორც ხელმწიფის შვილთა 

უსაფრთხოებისა და ხელშეუხებლობის გარანტი, გარდა ამისა, კოსმოგონიური 

წარმოდგენით იგი სამი სკნელის დამაკავშირებელ ნაგებობად მიიჩნეოდა და 

გაიგივებული იყო სამყაროს ხესთან (ყველაშვილი, 2012: 125). ხეში, მთაში და კოშკში 

ცხოვრება ღვთაებებსა და ღვთაებრივი წარმომავლობის მქონე პიროვნებებს შეეძლოთ. 

ძალაუნებურად გვახსენდება ღრუბელთა ბატონის მზეთუნახავი ქალი – ყამარი, 

რომელიც ქართული  მოთოლოგიური  გმირის - ამირანის გამოჩენამდე ცასა და ქვეყანას 

შორის ჯაჭვით დაკიდებულ სასახლეში ცხოვრობს. ეს ყოველივე მეფისა და მეფისწულთა 

ღვთაებრივი წარმოშობით იყო განპირობებული.  

მკვლევარი რუსუდან ჩოლოყაშვილი ამ ჩვეულებას ასე ხსნის: „სასახლეში ყოფნა 

იმქვეყნად ყოფნად აღიქმებოდა, რადგან არსებისათვის ღვთაებრიობის მიმნიჭებელი 

მხოლოდ იმქვეყნად ნამყოფობა და იქიდან დაბრუნება იყო, და, სწორედ, იმქვეყნად 

ყოფნის განსაზღვრული პერიოდის შემდეგ იყო შესაძლებელი ღვთაებრივი ქორწინება“ 

(ჩოლოყაშვილი, 2004: 52). ძალიან საყურადღებო შეხედულებაა, რამდენადაც ყველა 

შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ მეფისწულს არ უნდა ეხილა მზის სხივი, უნდა 

ეცხოვრა მიწისქვეშა გამოქვაბულში, რაც იმქვეყნად ყოფნის თვალსაჩინო მინიშნებაა. არ 

უნდა დავივიწყოთ ისიც, რომ ღვთაებრიობის დასამტკიცებლად არაერთმა რაინდმა 

მოინახულა მიცვალებულთა სამეფო (ოდისევსმა, თეზევსმა, აქილევსმა, კუხულაინდმა, 

მეგრელაურმა...) 

ქვესკნელ-ზესკნელის დამაკავშირებელ ერთ-ერთ საშუალებად მიჩნეულია ჭა. „ჭა 

გააზრებულია, როგორც გზა თვითშემეცნებისა, სულიერი განღმრთობისა. იგი 
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გარკვეულწილად უკავშირდება მიწისქვეშეთს, მიღმურ სამყაროს, რომელიც ოდითგან 

არა მხოლოდ ხთონურ არსებათა სამყოფელად და განძთა საცავად აღიქმებოდა, იგი 

მნიშვნელოვანი იყო იმითაც, რომ ჭაში ჩაშვებული ადამიანი განიცდიდა კათარზისს, 

გაივლიდა გზას სულიერი განწმენდისას, რის შემდეგაც ფიზიკურ-სულიერად 

სრულქმნილი აღწევდა მიზანს“ (ხვედელიანი, 2017:  147). 

სხვათა შორის სასულიერო მწერლობაშიც დასტურდება ჭის ანალოგიური 

მნიშვნელობა. წმიდა მამებისთვის ეს სულიერი განწმედისა და ღვთაებრივი ცოდნის 

შემეცნების  ადგილად  მიიჩნეოდა. 

მიწისქვეშეთი დაფარული სულიერების ადგილია. მარტოდმყოფობა იწვევს 

დუმილს, დუმილს მოჰყვება, ერთი მხრივ, განვლილ ცხოვრებაზე, მეორე მხრივ, 

სამომავლო ღვაწლზე ფიქრი და ამ გზით პიროვნული სრულქმნა, უფალთან მიახლება და 

თანამყოფობა.  

იმავე მნიშვნელობითაა გააზრებული ჭა ქართულ ფოლკლორშიც. „მისი სიღრმიდან 

აუტანელი მხურვალება ამოდის, რადგან სულთა სამეფოში ყოველმხრივ განწმენდილნი 

ხვდებიან, ცეცხლის ალი კი გამწმენდი გენიაა. ადამიანის ფიზიკური სხეული იწვის და 

ამგვარად „გარდაცვლილნი“ (სახეცვლილნი) ეზიარება „მუნ“ სამყაროს... ყველა ვერ 

ახერხებს დაბრკოლების გადალახვას, მაგრამ ჭეშმარიტი გმირი მეგობრებს უბარებს, რაც 

მეტად გამიჭირდება, უფრო ქვევით ჩამიშვითო. სწორედ ამ გზით აღწევს დანიშნულების 

ადგილს, სადაც მხოლოდ ხელდასხმულთათვის განკუთვნილი განძი ელის, რაც ხშირ 

შემთხვევაში მაგიური საგნებია, ხშირად კი ტყვედპყრობილი მზეთუნახავი ან 

ყოვლისმომცველი იდუმალი სიბრძნე.  

კოშკში ან მიწისქვეშეთში განმარტოებულ ბავშვებს ჰქონდათ წიგნები, ჰყავდათ 

აღმზრდელები, მასწავლებლები. მათი დახმარებით ეზიარებოდნენ ღვთიურ სიბრძნეს, 

რომელიც მხოლოდ რჩეულთათვის იყო ხელმისაწვდომი. 

მაგალითად, ზღაპრებში რეალური გმირი ყოველთვის მოიპოვებს სხვებისთვის 

საფარველდადებულ ფასეულობას: ნატვრის სუფრას, რკინისმკვეთელ ხმალს, 

უჩინმაჩინის ქუდს, ჯადოსნურ ბეჭედს, მაგრამ სწორედ ღვთაებრივი ცოდნა 

შეაცნობინებს დახეული სუფრისა და ქუდის, ჟანგიანი ხმლისა და ბეჭდის ჭეშმარიტ 

ღირებულებას, ამიტომ ის, რაც გარეგნულად ბრწყინავს: ოქროს ზოდები და ვერცხლის 

მონეტები, პატიოსანი თვლებით შემკული სამშვენისები და თვალწარმტაცი სამკაულები, 

გარკვეული პერიოდის შემდეგ მიწად იქცევა (ქართული ხალხური ზღაპრები, 1986),  

„ვეფხისტყაოსნის“ რაინდებისთვის სწორედ ამიტომაა ნაკლებად მნიშვნელოვანი დევთა 

გამოქვაბულსა და ქაჯეთის ციხის დარბაზებში ნაპოვნი აურაცხელი საგანძური და 

ჭეშმარიტი ღირებულებისა მხოლოდ აბჯარი-საკვირველია, რომელიც მათ უღირთ მთელ 

სამეფოდ. ანალოგიურ ვითარებას ვაწყდებით დასავლურ სარაინდო რომანებშიც. 

თხზულებათა პერსონაჟებისათვის ღვთაებრივი სიბრძნის შემეცნებისკენ  მიმავალი გზა 

მიწისქვეშა სამყაროზე გადის. 

ირლანდიური საგების მთავარი გმირი – კუხულაინდი სწორუპოვარი მეომარია, 

მაგრამ სრულყოფილების დასამტკიცებლად სკატახში (მიწისქვეშეთში) ჩასვლაა საჭირო 

(ირლანდიური საგები, 1971: 59), სამხედრო ხელოვნებაში გაწვრთნილი გმირი იქ 

სულიერებას ეზიარება, იგივე შეიძლება ითქვას ვალტერ ფონ ეშენბახის პარციფალის 

შესახებ, რომელიც მანამდე ვერ მოიპოვებს გრაალის მცველობის პატივს, სანამ მის 

სულში ზნეობრივი გმირი არ იშვება, ან ჰერაკლეს, თეზევსის, ოდისევსის, მეგრელაურისა 
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და სხვათა შესახებ, რომლებსაც, არაერთი ამქვეყნიური წარმატების მიუხედავად, მაინც 

სჭირდებათ მათი რჩეულობის დამადასტურებელი იმქვეყნიური ბეჭედი. 

ნესტან-დარეჯანიც  კოშკში  გამზრდელ  მამიდასთან  ერთად ცხოვრობს, იგი  დიდი 

„სიბრძნის მფლობელია“, რომელიც  ქაჯთა ქალაქში გაუთხოვებიათ, დაქვრივების 

შემდეგ კი მამისეულ სასახლეს დაბრუნებია. სწორედ იქ შეუძენია მას იდუმალი ცოდნა, 

რამაც  მეფე ფარსადანს თავისი ასულის აღსაზრდელად მიბარება აფიქრებინა და ისიც 

სრული პასუხისმგებლობით ეკიდება დაკისრებულ მოვალეობას. ბრძენ, საღად  

მოაზროვნე  დედოფალს უზრდის ინდოეთს, რადგან მშვენივრად ხვდება, რომ თუ 

ფარსადან მეფე უცხოტომელის ჩამოსიძებას მოიწადინებს, მაშინ ასმაგად დაფასდება 

ინდოელი დედოფლის გონიერება. 

და მართლაც, თავისი რთული ცხოვრების მანძილზე ნესტანმა ეტაპობრივად 

გამოავლინა შეთვისებული სიბრძნე. ქაჯეთის ციხიდან გამოგზავნილი წერილი 

ადასტურებს, რომ ნესტანმა ისწავლა გრძნობების მართვა, შეიცნო ჭეშმარიტი 

ღირებულებები. ამ შემთხვევაშიც მკვეთრად აღიბეჭდა გამზრდელი  მამიდას  სიბრძნის  

კვალი, რომელმაც იგრძნო რა, რომ ნესტანმა ვერ დააფასა მზამზარეულად მიღებული 

ცოდნა, საშუალება მისცა თავად ზიარებოდა ცოდნის საცავს, რითაც  მეფის  ასული ამ 

საუნჯის ღირსეული მფლობელი გახადა. 

თუმცა, უნდა ითქვას, რომ „მუნ“ სამყაროდ მხოლოდ მიწისქვეშეთი არ გაიაზრება. 

ზღაპრის გმირი ხშირად მნათობი მზის სამყოფელში ხვდება და მზესაც დევების მსგავსი 

რეაქცია აქვს. ისიც ლაპარაკობს ძე-ხორციელის უსიამოვნო სუნზე, მასაც შეახსენებენ: 

ქვეყანაზე შენ დადიხარ და ხორციელის სუნიც შენ მოგყვებოდაო“. სასახლეში 

მოხვედრილი რაინდებისთვის ხშირად მზის პირისნაბანი წყლის შესმა ან ამ წყლით 

სახის დანამვა ხდებოდა საჭირო და ამ გზით სწვდებოდნენ ღვთაებრივ ცნობიერებას, რაც 

უნებლიედ გვახსენებს მეფე ფარნავაზის სიზმარს. მზისცვარს ანუ ზისცვარს მზესთან 

წილნაყარ და ღვთივგანბრძნობილ ხელმწიფედ რომ აქცევს ქართლელ უფლისწულს, 

რამაც ისეთი განძი აპოვნინა, რომ გაერთიანებული სახელმწიფო შეაქმნევინა, 

ტერიტორიები შემოუმტკიცა, ეკონომიკურად გააძლიერა და დასასრულ „განავრცო ენა 

ქართული... და შექმნა მწიგნობრობა ქართული“. 

კოშკის ერთ-ერთი ფუნქციაა იყოს შუქურა, „ვითარცა ცხოვრების ბობოქარ ოკეანეში 

გზადაბნეულთა მხსნელი მანათობელი ლამპარი“, მზეთუნახავებიც, რომლებიც  

მარადიულ საძიებელ ობიექტებად გაიაზრებიან, თავისდაუნებურად ღვთაებრივ ძალთა 

მატარებელ ადამიანთა შუქურებად გარდაისახებიან, მათი არსებობა თავისთავად 

განაპირობებს გმირების ყურადღებას კოშკში გამომწყვდეულ ასულთა მიმართ“ 

(აბზიანიძე, ელაშვილი, 2011: 141). 
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ОТРАЖЕНИЕ ПОНЯТИЙ "ОГОНЬ", "ГОСПОДЬ" В ПОЭЗИИ МАГЖАНА 
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Аннотация:  В статье исследуется отражение понятий «огонь» и «тенир», значение 

индивидуальной и национальной свободы в поэзии поэта. Дан анализ поэтических поисков  

поэта. 

Ключевые слова: Магжан, огонь, тенир, свобода, поиск, поэтика, пространство, время, 

поэзия 

 

МАГЖАН ЖУМАБАЕВДИН ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ  «ОТ», «ТЕҢИР» 

ТҮШҮНҮКТӨРҮНҮН ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ 

 
                                                                   Венера Акматова  

д.ф.н., профессор  

Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына 

 

Аннотация:  Mакалада акындын поэзиясындагы «от» жана «теӊир» түшүнүктөрүнүн, 

инсан жана  улут эркиндигинин маанисинин чагылдырылышы тууралуу иликтенет. Акындын 

поэтикалык изденүүлөрү жана табылгаларына анализ берилет. 

Түйүндүү сөздөр: Магжан, от, теӊир, эркиндик, изденүү, поэтика, мейкиндик, мезгил, 

поэзия 

 

Адам, ал ээлеген мейкиндик, ага тиешелүү мезгил тынымcыз кыймылда жүрүп 

олтуруп, адам тагдырына нечен түркүн кырдаал-шартты туюндурат экен. Улуу саналганы 

түпкүргө түшүп, жокко кеткени кайра жаралып гүлдөп отурат тура. 

 Мейкиндик өзгөрүп, Мезгил алмашып, муундар жаңырып турганы – улуу табият 

мыйзамы экен. Ошол катаал мыйзамга туруштук берчү – Эс тура. Улуу Эстин адамга гана 

ыйгарылганы анын асылзат экенин аныктап, рухун өлтүрбөй, ары-бери чайпаганы менен улам 
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жаңыртып, кеңейтип турарлыгын көп кылымдар адамдын өзүнө далилдеп берди. Эстин 

мазмунун түзүп, адамзат рухун бийиктикке көкөлөтүп, түбөлүгүн түз кылуу чанда бир 

инсандын тагдыр-өмүрүнө ыйгарылат. Ошондон ал  – Улуу, Гений, Өлбөс. 

Казак элинин акыны Магжан Жумабаевдин (1893-1938) ырга айланган өмүрү адамзат 

рухунун түбөлүккө кеткен жолуна салынган чыйырлардын бири экенине анын  поэзиясы 

менен таанышкан соң  айныгыс ынанасың.  

Акындардын жан-табиятынын улуулугу күчтүү интуиция, сергек акыл курч сөз менен, 

өзүнө берген таамай аныктамаларынан көрүнөт. Көзү тирүүсүндө өзүнө өлбөс эстелик 

тургузганын генийлик алдын-ала туюу сезими менен байкай билишкенин ар бир улуу көркөм 

сүрөткерден жолуктурабыз.  

А. С. (Пушкин «Өзүнө түбөлүк эстелик тургузганын» айтса, А. Осмонов «кайра кайтып 

жолугушчу жолдор бар» экенине бекем ишенет. Акын Магжан «Мен ким?» деген ырында 

                                   Көктө Күнмүн, көпкө нурум чачамын, 

                                   Көңүлгө алсам, азыр бейиш ачамын. 

                                   Чети, түбү жок деңизмин кара, көк, 

                                   Эригенде толкуп, чалкып, ташамын  (Жумабаев, 2003: 14) – деп, 

ырга толгон лирикалык-романтикалуу кенен дүйнөсүнө сыйбай, жан-дүйнө, акыл байлыгын 

күнгө, деңизге, жалынга салыштырат. 

                                   Өзүм – Теңир, табынамын өзүмө! 

                                   Сөзүм – куран, багынамын сөзүңө! 

                                   Бузуучу да, куруучу да өзүммүн, 

                                               Эми эскилик, келдиң өлөөр кезиңе! (Көрсөтүлгөн китеп, 15) – 

жогорку саптарында өзүн Теңирге теңеген инсандык, акындык кудуретин ачыкка чыгарып, 

сөздүн ыйыктыгына таазим этет. Акындын өзүн Теңирге теңөөчү пенделик аша чапкандык, 

кудайын тааныбаган чаарбаштык же эгоисттик-нарцисстик сезим эмес. Исламга чейин 

Теңирге сыйынуучулук өкүм сүргөн түрк элдери үчүн Көкө Теңирден өткөн ыйык, касиеттүү 

түшүнүк болбогондуктан, акындын «Теңирге тең келүүсү» аша чапкандык болбос бекен?.. 

Болбос, акын таза жүрөгү, бийик поэтикалык сезими менен өзү аркылуу Адамдын касиетин, 

дүйнө түзүүчүлук, куруучулук кудурет-күчүн даңктайт. Инсандын индивидуалдык 

ыйыктыгын, баалуулугун өзүнө сездиргиси келет. Адамдын коомдогу, чөйрөдөгү орду жансыз 

зат же кара малга бааланган феодалдык-патриархалдык, айрым учурда кулчулук формалары 

жашаган мезгилде Адам факторун даңктоо Магжандын элинин зркиндиги үчүн жан үрөп, 

өмүрүн сайган күрөшүнөн, эңсөөсүнөн келип чыккан. Ар бир инсандын көкүрөгүн тазалап, 

көңүл кулпусун ачкысы келген. Эл эркиндиги үчүн күрөштөн сырткары эле жараткандан 

акындын ыйык миссиясы ушул түшүнүккө камтылган. Ар бир инсандын өзгөртүүтө, курууга, 

жаратууга, ошол эле учурда бузууга жөндөмдүүлүгүн белгилейт. Акындын поэзиясындагы 

жанып турган пафостун тамыры мына ушунда! «Жер жүзүнө»,  «От», «Күн Чыгыш», «Теңир», 

«Тилегим» ж. б. ырларында ал идеялар так-таамай чагылдырылган. Акындын  күчтүү сезимге 

жыш, таза акындык жан-дүйнөсүн ачууда «От», «Жалын», «Күн», «Теңир» сөздөрү жардамга 

келет. Бул сөздөр көпчүлүк ырларынан орун алып, ырга күчтүү эмоционалдык боёк сүртүп 

турат. 

Элдин көз каранды эместиги, эркин ойлоонун, эркин жашоосу үчүн жан үрөп, өмүрүн 

курмандыкка чалган күрөш – Магжандын өмүрү, поэзиясы – ошол өмүрдүн чатылышы. 

Жаңы казак  адабиятын  негиздөөчүлөрдүн бири, акын,  публицист, педагог  Магжан 

Жумабаев 1893-жылы, 25-июнда Акмоло облусунун  Петропавлов уездиндеги Сарыайгыр 

волостунда  Сасыккөл айылында жарык дүйнөгө келип, 1938-жылы, 19-мартта каза тапкан 

(История казахской литературы: в 3-томах, 1970: 35),  Ал тууралуу академик Алкей 

Маргуландын минтип айтканы бар: «Магжан Жумабаев  англичандар үчүн Шекспир, орустар 

үчүн Пушкин кандай мааниге ээ болсо, казак эли үчүн ошондой мааниге ээ».   
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Анын атасы Бекен оокат-аштуу, казактын тектүү тукумдарынан чыккан. Атасынын 

социалдык абалы Магжандын билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. 1903-жылы Магжан 

айылдык молдодон билим ала баштайт. 1905-1910-жж. араб, фарсы, түрк тилдери окутулган  

медреседен билим алат.  Табиятынан идиреги бар Магжан үчүн алган билими жетишсиз эле. 

Орус тилин өздөштүрүү бийликке аралашууга жакшы мүмкүнчүлүк бергендиктен, атасы 

Магжанды орус төбөлдөрү менен кызматташа билген бийлөөчүлөрдөн болсо деген  ниетте эле. 

Магжан өзүнө ишенүү сезиминин күчтүүлүгүнөн атасынын оюна макул болбой өз алдынча 

турмуш жолун тандап алат. Анын өжөрлүгү, беттегенин бербеген кайраты акынга азап да, 

бакыт да тартуулары ошондо эле сезилген. Магжан Уфага келип Медреседен окуусун 

улантууну каалайт. Медресе Галия ошол мезгилдеги Борбордук Азиядан чыккан алдыңкы, 

таланттуу жаштардын борборунан орун алган элиталык окуу жайы болгон. 1910-1911-жж. 

Уфадагы  атактуу  «Галия» медресесиндеги  устаттарынын бири  татар адабиятынын классиги 

Галимжан Ибрагимов болгон. 1913-1916-жылдары Омбудагы мугалимдер семинариясында 

Сакен Сейфулин менен чогуу окуйт. Анын тагдырында орчундуу орунда академик Г.Н. 

Потанин турат. Ал Магжан менен биринчи жолукканда эле аны экинчи Чокон Валиханов 

болот деген оюн айтат. Чындап эле  Магжан Жумабаев көрүнүктүү түрколог, тарыхчы, 

лингвист, педагог болуп чыкты. Ал казак тили жана адабияты боюнча окуу китептерин жана 

«Педагогика» аттуу эмгектин автору (Жумабаев М. "Педагогика"(Научные статьи), Оренбург, 

1922)  (Жумабаев, 1993). 

Ата менен баланын ортосундагы карама-каршылык Магжан үчүн жеңилге турган жок. 

Каражатсыз, жалаң ой, чабыттаган жаркын тилек менен башка өлкөнү көздөй жол тартып кете 

берет. Атасынын маңдайында даяр оокат, жай турмушка ыраазы болуп күн өткөрсө азаптан 

тыш бакубат жашоо өткөрмөк. Өзү  үчүн эмес, көпчүлүккө арналып жаралган тагдыр 

туңгуюктан жарык издеп, эл аралап, дүйнө таанып жер кезүүгө чакырып туруп алды.  

М. Жумабаевдин өзү туулуп өскөн чөйрөдөн бир топ өнүккөн орустардын 

цивилизациясы менен таанышуусу, анын өзүн-өзү таануусуна алыстан туруп өз элин 

таануусуна инсандык кудурет берди. Эрксиз элинин оор турмушун өзгөртүү – анын өмүрүнүн 

акырына чейинки эңсеген тилеги, жалгыз үмүтү болуп кала берди. Керт башынын 

жыргалчылыгынан кечип, дүйнө байлыктан кечип өзүн элдин келечегине арнады. 

Казак элинин экономикалык-социалдык жактан алдыңкы элдерге теңелүүсү, билим-

илимдин өнүгүшү үчүн колунан келгенин аяган эмес. Анын өмүрү метеор жылдызындай аз, 

бирок жарыгы күчтүү өмүрлөрдөн. Өзү сыяктуу казактын алдыңкы жаштарын топтоп Омбу 

шаарында «Бирлик» кол жазма журналын чыгарат. Сөздүн таасиринин күчтүүлүгү элди 

ойготуп, алдыга үндөө үчүн мыкты курал экенин эрте түшүнгөн Магжан улуу күрөшкө 

чакырган ырларын жарата баштаган.  

Казак элинин социалдык турмушунун   бардык сфераларына    мүнөздүү 

проблемаларды анын 1912-жылы жарык көргөн «Чолпон» («Шол-пан») туңгуч ыр 

жыйнагынан айкын көрө алабыз. Бул жыйнак араб арибинде казак тилинде чыккан, мына ушул 

жыйнактан кийин  ал казак интеллигенциясынын арасында тааныла баштайт Колонизатордук 

Россиянын саясатынын түпкү маанисине түшүнгөн Магжан «Алаш» партиясын түзүүгө чын 

дилинен катышат. Мындан бир кылымдай мурда эркин казак мамлекетин куруу үчүн бет алган 

«алашчылардын» тарыхый тагдыры терең трагедия менен аяктаган. Бирок Улуу Эс эч нерсени 

кыя кетирбейт тура... Магжандын ырлары жеке эле казак элинин масштабында эмес. Акындык 

улуулуктун салтын улап кенен чабыттап, ойлору орошондойт. Анын Лермонтов, Кольцов, 

Бальмонт, Мережковский, Вс. Иванов, Мамин-Сибиряк, Горький, Блоктун, мындан тышкары  

Гете, Гейне жана бир катар чет элдик акын-жазуучулардын чыгармаларын  казак тилине 

которуусу өзүнүн да чыгармачылыгына таасирин тийгизбей койгон эмес [5].  
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  «Пайгамбар» аттуу ыры акындын терең драматизмге толгон кылымдын кайгысы 

менен казак-кыргыз сыяктуу майда улуттардын трагизмин чагылдырууну көздөгөн 

поэзиясынын концепциясы сыяктуу. 

                                Күн батышты караңгылык каптаган, 

                                Күнү батса, кайра таңы атпаган. 

                                Билген эмес, «ыйман» деген нерсени, 

                                Карын» деген сөздү гана жаттаган (Жумабаев, 2003). 

Батышта адеп-ахлактуулук капиталисттик экономиканын таман алдында калып 

бараткан моралдык кейпи, Чыгышка (Азия жана Африка өлкөсүн) жасаган кыйратуучулук 

колонизатордук саясатынын кесепетин акын жүрөгү менен туюп, Батыштан агылып келе 

жаткан кесепетти «кара түнгө» салыштырат. Түн билинбей, сезилбей  жылып чүмкөгөн 

сыяктуу бир кылымдын ичинде  Күн батыштан бир топ кесепетти өзүбүзгө албадыкпы. 

Батыштын кыян-кески саясаты ыйыктыкка, улуулукка сокку уруп, баалуулуктардын 

тебеленишине алып келе турганын акындын учурундагы биринчи, акындан кийинки экинчи 

дүйиөлүк согуш көрсөтпөдүбү. Алдын ала туюу сезими өнүккөн акын рухтун кыйрай 

башташын сүрөттөп, дүйнөнү сактап калууга «Күн Чыгыштын таңы» кудуреттүү экенине 

ишенет. 

           Тээ заманда оттуу күндөн Күн туулган, 

           Оттуу гундан от болуп ойноп мен туулгам. 

           Жүзүмдү да, жүлжүк кара көзүмдү, 

           Туулгандан жалын менен мен жуугам (Көрсөтүлгөн китеп, 24). 

 «Мен келемин,    мен пайгамбар – Күн уулу» – бул    саптар ар бир акындын калеминен 

жаралбас.  Күчтүү  руху, тазалыкка, абийирге күбө өтчү ички кудурети, күрөшкө тойбогон 

жалын орогон    жан-дүйнөгө ээ инсан    гана тартынбастан    так кесе ушинтип    айта алат. 

Акын    «Пайгамбар» ырында    берилген ойлорун  «От» аттуу ырында төмөнкүчө улантат. 

                  Өзүм-күнмүн, өзүм – от, 

                  Сөзүмдө да, көзүмдө – от. 

                  Жүрөгүмдү, жанымды  

                  Ыйманымды, арымды 

                  Жалын менен жууганмын (Көрсөтүлгөн китеп, 25). 

      «Күн баласы» экенин «Жерде жалгыз Теңир – от, Оттон башка Теңир жок» экенин 

белгилейт. Чыгыш элинин философиясында от ыйыктыктын, тазалыктын символу. Абийирди 

таразалоодо, кол тийбес баалуу нерсени ыйык боюнча сактап калууда отту колдонушкан. От 

– жашоонун, өмүрдүн, тирүүчүлүктун символу. Ошону менен эле адамдын жан-тениндеги 

адамдык кудурет күч. «Жамандыкка», адилетсиздикке каршы күрөшө билүүгө түрткү берчү 

кайрат-эрк. Кайдыгерликти жеңип чыгууга күч берүүчү түрткү. Анын ырларында «Отту» 

мына ушундай толук маанисинде колдонот. Орустун  улуу жазуучусу  А. П. Чеховдун «Мен 

өзүмдүн канымдагы кулчулук сезимди кашыктап олтуруп түгөттүм» деген  сөзү жеке керт 

баштын жана жалпынын эркин жашоого болгон укугу үчүн күрөшүү оңойго турбасын 

айгинелейт. Магжан улуттун улут катары өзүн таанып билүүсү үчүн, эркиндик үчүн күрөшө 

билүүсү үчүн ыйманды жалын менен жууп, арды от менен тазалаш керек экендигине бекем 

ишенген. 

Жогорудагы ырларында белгиленген ойлор «Күн Чыгыш» аттуу ырында мындайча 

уланат: 

Жүлжүк көздүү Күн Чыгыш, 

Бул турушуң кай  туруш 

Аттан эми, баатырым (Көрсөтүлгөн китеп, 26).   
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Күн Чыгыш элинин, анын ичинде түрк элдеринин тарыхы, рухий дүйнөсү, жашоо 

мүнөзү жөнүндө кабардар болгондуктан табиятынан намыскөй Магжан XX кылымдын 

баштапкы мезгилиндеги «ооруп» турган Чыгыштын абалына жаны кейиген. 

Улуу кыпчак талаасынын даңктуу кулундарынын мүңкүрөгөн абалы менен келише 

алган эмес. Орустун интеллектуалдарына аралашып, алардын илим, маданий чөйрөсүн көрүп, 

ошол эле учурда улуу Абай, Чокон, Алтынсариндин тукумдарынын  артта калып, караңгылык 

басканына чыдаган эмес. Өз улутунун эле эмес, жалпы гунн тукумдарынын ар-намысы, жарык 

келечеги үчүн күрөшүүгө бет алган. 

              Эркин  ыргып чыккам бийик Алтайга, 

              Кырда туруп саадак тарткам Кытайга 

              Далай тайган, тар кечүүдөн тайбаган, 

              Баатыр жүрөк, кайрат эми  алдайбы аа?   (Көрсөтүлгөн китеп, 27).  

«Жер жүзүнө»    аттуу ырындагы бул идеялар    өзүнөн башка аз сандагы  элдерди  

«кичүү»    эсептеп, «улуу эл» атын  алган улуттар үчүн түн уйкусун бузчу ой болот эмеспи. 

  Акын эркиндик, адилеттик үчүн арналган күрөшүндө жадынан «Теңирди»  чыгарбайт. 

Ак менен караны айырмалоодогу туңгуюкта Теңирге кайрылат, Теңирдин адилдигине, 

касиетине бекем ишенет. «Оору» аттуу ырында «Не себептен Теңирим, Денеге эми бар, жанга 

жок?» деп жан оорусунун себебин, дарысын сурап билгиси келет. Сырдын ачкычы Теңирде 

экенине ишенет. 

Алаш  балдары  үчүн жайытка жайлуу жер бербей, бейиштен  куулгандай сары чөл, 

какыраган талаа бергенине таарыныч кылат. Башка элдердикиндей күчтүү жол башчы 

бербегендигине, жол көрсөтөр «китеп» бербегенине нааразы болуп, пендечиликтен кеткен 

таарынычы үчүн Теңирден кечирим сурайт. Акындын рухий дүйнөсү үчүн Теңирдин 

миссиясы өтө чоң. Магжанга чейин Теңирчиликке сыйынган түрк элдеринин бир да акыны 

Теңирчилик мааниси жөнүндө мынчалык кенен жазбаган. Кыргыз-казак сыяктуу түрк 

элдеринин ислам динин атайын дин катары кабыл алып, ишеним артып жашаганына бир топ 

жүз жылдыктар өткөндөн кийин да акындын Теңирге сыйынуучулугу феноменалдуу, кызык 

көрүнүш. Түпкүргө кеткен ыйыктыктардын Улуу Эсте сакталып кала берүүсүнүн ачык 

айгинеси. М. Булгаковдун «Мастер жана Маргаритасындагы» Воланд айтылган сөздү өрттөп 

да өчүрүүгө болбой тургандыгын айтат. 

М. Жумабаев Улуу Көчмөндөр цивилизациясын экономикалык-социалдык жактан эле 

эмес, рухий жактан кайра жараткысы келген. Бул каалоо-тилек   анын улуу күрөшчүл эркинин 

булагы эле. 

Капиталисттик Россиянын мезгилинде эле 1917-1918-жылдарга чейин «Алаш» 

партиясы  «Казак автономиясын жарыялап»,  «Алаш ордо» өкмөтүн түзгөн. Магжан Жумабаев 

да 1917-жылы Оренбургада «Алаш» партиясын жана «Алаш ордо» өкмөтүн түзүүгө катышкан. 

Мына ушул ишмердиги үчүн пантүркист, алашордочу, жапон жансызы деп күнөөлөнүп 10 

жыл эркинен ажыратылат. Москвада «Бутырка», Карелия, Архангел облусундагы түрмөлөрдө 

отурат. 1934-жылы М.Горкийге кат жазат, анын кийлигишүүсү менен 1936-жылы бошоп 

чыгат. Бирок  бир жарым жылдан соң 1937-жылы 30-декабрда кайра кармалып 1938-жылы 19-

мартта атууга кетет.  Жыйырма жылдан ашуун анын жубайы Зулайка акындын архивин 

тамдын чатырына катып жүрөт. Акыры 1960-жылы Магжан акталып, ырлары элге кайрып 

берилет (Жумабаев, 1996).     

 Күнкорсуз мамлекет түзүү аракеттерине эркиндикти, теңдикти, адилеттикти  

гарантиялаган  коммунисттик  идеологияга үндөш боло тургандыгына ишенген патриот-

романтиктер жаркын үмүт менен Совет бийлигинин орношу үчүн жан үрөшкөн.  

1922-жылы Түркстан крайынын Совнаркомунун төрагасы Турар Рыскулов Казак-

кыргыз агартуу институтуна окутуучу болуп иштөөгө чакырат. Менин оюмча ушул жылдары 

анын кыргыз акындарына, өзгөчө Касым Тыныстановго таасири тийген. Ташкенттеги 
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Түркстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин органы «Ак жол»    газетасында иштейт. 

«Сана», «Шолпан» газета-журналдары менен кызматташат.  1922-жылы    Казандан 1923-

жылы Ташкенттен ырлар жыйнагын чыгарат. Магжандын поэзиясындагы патриоттук-

күрөшчүл идеялар ар кандай улуттардын алдыңкы жаштары үчүн күчтүү таасирин тийгизет 

(Елеукенов, 1995). 

Европа, орус маданияты менен таанышып, саясий-коомдук турмушка тыгыз аралашкан 

Магжан мезгилдин күрөө тамырын кармай билген. Табиятынан акыл-сезиминин тунуктугуна 

алган билими көмөктөш болот. Акын орустардын коммунисттик жаркын идеяларга жамынган 

түпкү максатын түшүнө баштайт. 

Улуттун эркиндигине чындап коркунуч жакындай баштаганын туюп, жанына алдыңкы 

ой жүгүрткөн жаштарды топтоп, «эркин мамлекет» түзүү күрөшүн баштайт. Анын жан 

далбастаган аракети көпчүлүк калың эл тарабынан колдоого ээ болбой жаткандыгы анын 

канат-бутагын кыйып, арманы болот. Эл өзүнүн эркиндиги үчүн күрөшүүгө али даяр эмес 

эле... Улуу  Магжан өз элинин жана кошуна түрк элдеринин чейрек кылымдан көп «Улуу» 

элдин кол алдында калып, тилинен, тарыхынан, рухий баалуулуктарынан ажырап мүңкүрөп, 

кол куушурган мүнөз күтөрүн, өйдө карап албай жалтанчак болорун алдын ала көрүп-туюп, 

акырындап бараткан жолду өзгөртүүгө кудурети жетпей  арманда кете берген. Көзү 

тирүүсүндө эле улам акталып, соттолуп, куугунтукка алынды. Эркиндик өз кунун алып жатты. 

Күрөшчүл өмүрдүн азап-тозогу Магжан үчүн көнүмүшкө айланган. Анын поэзиясы 

«декаденттик адабият» катары казак адабиятынын тарыхынан алынып салынды. Окууга, ал 

жөнүндө жазууга тыюу салынды. «Улутчул» пантүркисттик» идеялары үчүн «эл душманы» 

реакциячыл акынга айланып көп жылдар унутта калды, тактап айтканда, унуткарылыш үчүн 

аракеттер жасалды. Тарыхтын тамашасын, мыйзамын кара, Магжандын поэтикалык дүйнөсү 

өлбөй-өчпөй кайра жаңырып, миң кубулуп эркин казак талаасына кайра келди... 

М. Жумабаевдин өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу кыргыз эмес казак эли тааныш 

болбогондуктан, К. Тыныстанов сыяктуу улуттун эркиндиги, келечеги үчүн күрөшкөн 

инсандардын өмүр-жолунун мазмуну, чыгармачылыгынын түпкү булактары, андагы орун 

алган идеялардын толук мааниси ачылбай келди. Кыргыз элинин белгилүү акыны, 

окумуштуусу К.Тыныстановдун поэзиясындагы саясий идеялардын чагылдырылышын  

М. Жумабаевдин поэзиясына, параллель коюп иликтөө өтө кызыктуу ойлорду 

жаратары бышык… 

 
Адабияттар 

 

1. Жумабаев М.  (2003). Ырлары // Которгон  Н. Калыбеков – Б.  

2. Көрсөтүлгөн китеп. 15-бет 

3. История казахской литературы: в 3-томах. (1970). Т.3. – А-Ата.  

4. Жумабаев М. (1993). Педагогика. – Алматы.   

5. М. Жумабаев. (1989). Избранное. – Алма-Ата: Жазушы.  

6. Жумабаев  М. (2003). Ырлары  // Которгон  Н. Калыбеков – Б. 

7. Көрсөтүлгөн китеп. Б.24 

8. Көрсөтүлгөн китеп. Б.25 

9. Көрсөтүлгөн китеп. Б.26 

10. Көрсөтүлгөн китеп. Б.27 

11. Жумабаев М. (1996). Избранное: в 3 томах. – Алматы.: Бiлiм.   

12. Елеукенов Ш. (1995). Магжан. Творческая биография. – Алматы.: Санат.  

 
 

 

 



“Intercultural relations in the modern world”, 27 February 2021, Tbilisi, Georgia 

Elger Scientific Centre                    İSBN: 978-605-74702-1-8                    Grigol Robakidze University 

 

-----------....28.....----------- 
 
 

UOT:82-09  

DIALOGUE AND ARTISTIC DETAIL IN NARRATION 
 

Ulviyya  Rahimova 

PhD, Associate Professor 

Azerbaijan University, Azerbaijan  

 ulviyye72@mail.ru  

Orcid id: 0000-0002-2595-4973 

 

Abstract: The article deals with the analysis of artistic details including dialogue in artistic works and 

the attempt to define their genesis in the process of their narration. In a literary artwork, as well as in narration 

– particularly in the story dialogue plays an important role in the comprehension of idea-content line and 

characteristic features of the personages. Literary critics signify dialogue as "the conversation of two or more 

people between themselves". That comment indicates one of the simplest and the most widespread versions of 

dialogue, although dialogue has many other functions. Dialogues are supposed to realize mutual information 

exchanges. Thus, dialogue realizes the interchange process. It means that the sides change their places in a 

concrete condition and in the stage of information transmission and it's not like one of the sides is always an 

information giver and another one is a receiver. In all cases, transmission and acceptance of information rouse 

interest from two points of view: firstly, in terms of connection of literary artwork with its content and 

secondly, as a tool of artistry. Information, which was expressed in the author's narration and relevance or 

irrelevance in its perception by the reader, defines the relevance of the literary artwork: in the theory of 

narration "to be fictitious" only means, "to be presented". The analysis of the dialogue has been given through 

the examples brought from Azerbaijani literature. It also determines the principles of use of artistic details in 

the process of narration. As a result, it is concluded that the more details the author refuses in the process of 

presenting the event, the more scope opens up for the narrator's imagination and, conversely, the more details 

he reaches, the more he limits it. 

Key words: narrative, dialogue, literary, characters, author, representative 

   

TƏHKİYƏDƏ DİALOQ VƏ BƏDİİ DETAL 
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 Azərbaycan  Universiteti, Azərbaycan 

 

Xülasə:  Məqalədə  bədii əsərlərdə dialoqun , o cümlədən bədii detalın təhlili, onların təhkiyə 

prosesində genezisinin müəyyənləşdirmək cəhdi qeyd olunur. Bədii əsərdə, o cümlədən epik növdə, xüsusən 

də hekayə janrında dialoq əsərin ideya-məzmun xəttinin və obrazların səciyyəvi cəhətlərinin dərk olunmasında 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ədəbiyyatşünaslar dialoqu «bədii əsərdə iki və ya daha artıq adamın öz aralarında 

danışması» kimi mənalandırırlar. Amma bu şərh dialoqun ən sadə və geniş yayılmış variantlarından birini 

ehtiva edir. Halbuki dialoqun bir sıra başqa funksiyaları da vardır. Əslində dialoq qarşılıqlı məlumat alıb-

ötürmə xarakteri daşıyır. Tərəflərin biri həmişə informasiya verən, digəri alan rolunda çıxış etmir, onlar 

konkret şəraitdə və informasiya ötürülməsi mərhələsində yerlərini dəyişirlər, yəni dialoq bir növ mübadilə 

xarakteri daşıyır. Bütün hallarda  informasiyanın ötürülməsi və qəbulu iki baxımdan maraq doğurur: birincisi, 

əsərin məzmunu ilə bağlılığı baxımından və ikincisi, sənətkarlıq vasitəsi kimi. Müəllifin təhkiyəsində öz 

ifadəsini tapmış informasiya və onun oxucu tərəfindən qavranılmasında uyğunluq (relevantlıq) yaxud 

uyğunsuzluq ədəbi əsərlərin relevantlığını müəyyənləşdirir: Təhkiyə nəzəriyyəsində "fiktiv olmaq" yalnız 

"təqdim olunmaq" deməkdir. Azərbaycan ədəbiyyatından gətirilən misallarla dialoqun təhlili verilmişdir. 

Həmçinin təhkiyə prosesində bədii detallardan istfadənin hansı prinsiplərlə aparılması müəyyənləşdirilir. 

Nəticə olaraq  belə qənaətə gəlinir ki, müəllif hadisənin təqdimatı prosesində nə qədər təfərrüatdan çox imtina 

edirsə, bir o qədər oxucunun təxəyyülü üçün geniş meydan açır və əksinə, nə qədər təfərrüata varırsa, bir o 

qədər onu çərçivəyə salır.  

Açar sözlər: təhkiyə, dialoq , ədəbiyyat, obraz, müəllif, detal, təhkiyəçi 

 

The narrator, who usually plays the role of the representative of the author in a literary-artistic sample, 

accomplishes the function of representing the position and the will of the author, although sometimes the 
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authors intentionally reduce the role of the narrator to the maximum extent possible in order to define the 

specific aesthetic power of the literary artwork. That is to say, the author depicts the events with the help of 

the narrator in the artwork, however, becomes deprived of the right to interfere in the characteristics of the 

personages and the essence of events. The well-known Russian literary critic Mikhail Bakhtin had used the 

term “the voice of the author” for the narrator in the enhancement plan, which he had written for the book – 

“Problems of Dostoevsky’s Poetics.” He had even put forward the idea of the author being equal in rights with 

his heroes at that level. Bakhtin’s polyphony concept in the narration of Dostoevsky’s novel is based on this 

system of relationships.  

From this point of view, it emphasizes the natural flow and logic of events. In that case, the weight of 

the narration in the literary artwork falls to the lot of the dialogues, which are the other carrier-leading elements 

of the construction of the work. In the literary artwork, also in narration – particularly in the story the formation 

of the dialogue plays an important role both in the literary realization of the idea and storyline of the work - 

the co-author, who accomplishes it with the author’s intention and in the creation of an organic relationship 

and contact between the personages, who are in a dialogic contact with each other. Dialogue is in a continuous 

process of improvement on the content and it serves to make an impression and give information about the 

characters, their moral and spiritual values, characteristics, feelings, and emotions. In that kind of dialogue 

different aspects of the events, personages and ideas become involved and the characters are being depicted in 

the different conditions of life. The dialogue, which serves to test the characters with the happenings, sufferings 

and tests of the reality, expresses a mutual relationship with the condition as well: The personage doesn’t 

accept some sides of reality by the use of dialogue and protests them, on the other hand, accepts them. Yousif 

Samadoglu had put forward important matters by the use of dialogue in this short story and had managed to 

lighten the moral and spiritual worlds of the characters from the inside.  

The essence of the events is coming to the surface by the use of the dialogues in the “Cradle” of Yousif 

Samadoglu as well:  

- I wish them to be burned to the ground! –  The wife grumbled. 

- Who do you wish to?  

- I mean the ones in the Institute. 

- The man turned back. 

- They have nothing to do with that! It’s your son’s fault! 

- So, you started again?” (Samadoglu, 2005: p.262) 

M. Bakhtin was mentioning in one of his studies on dialogue that, “The attitude towards the object 

(more accurately, to its thingness) may not be dialogic (So, there may not be a conversation, an argument or 

an agreement). The attitude towards the meaning is always dialogic” (Bakhtin, 2012). In the quotation that we 

cited from the author, the explanation of the dialogue’s relationships between the individual and the objects 

and happenings of the world is one of the noteworthy characteristics. So, the dialogue is not only being 

considered appropriate between two or more individuals, but also between all of the humans and objects and 

events in the world. But he generally used to indicate the possibility of the existence of the dialogic relations 

not directly with the object itself, but its meaning. Let’s look at the dialogue above, which we gave as an 

example from this side. First of all, the woman objectifies the people, who work in the Institute (starting from 

the maid until the students and professor-teacher staff) by generalizing them. Secondly, she enters into a 

dialogic relationship with the meaning of this object by exactly this status: She is not interested in the attitude 

of the different individuals, but the Institute as a whole towards her “poor” son. Thirdly, the profile and 

activities of the Institute don’t attract the attention of the woman; not the general meaning of the Institute, but 

“her” personal meaning of it comes to the fore. Fourthly, the woman doesn’t enter into a relationship with the 

Institute (the ones in the Institute) directly, but in a context of dialogic relations with his husband. This can 

also be an example for an indirect dialogue – “dialogue inside a dialogue.” It would fit into place to mention 

that the husband expresses his objective position about his wife’s “malicious” and “subjective” attitude to “the 

ones in the Institute.” Thus, this short dialogue can explain the multi-branched idea of the story by its complex 

structure. In addition to all of these, it should also be mentioned that, as one of the most universal values of 

the mankind, the woman attained to reflect the embodiment of the rebellion of a mother, who is ready to defend 

her son no matter what happens and is not agree with any objective or subjective reasons, just by the use of 

the phrase-imprecation – “to be burned to the ground.” This dialogue is a good example for the amalgamation 

of artistry with naturalness and making up an organic unity in the narration.  
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As can be seen, there is a dialogue between 3 echelons: Institute, man, and woman. The Institute is 

being reflected through the man’s speech when the dialogue starts and has a direct meaning. There is a moment 

of agreement with the Institute in the man’s words, but opposite of that attitude draws attention in the woman’s. 

In this dialogue, which is occurred without the intervention and complete withdrawal of the narrator, one can 

get information about the family, the attitude towards the occurrence, the characters of the personages, even 

the people, who have been mentioned, but haven’t been seen in the story.  

Or another dialogue: 

- Should I turn off the lights? 

- No, it’s not necessary. You can do if you want to sleep. 

- Sleep? It’s already been two months since I’m longing for sleep…” (Samadoglu, 2005: p.262) 

The woman’s concern – her anxiety about the occasion that occurred in the family was not being 

reflected directly, but indirectly in this short dialogue, which was given without the interference of the narrator 

to the colloquy between the personages.  

The woman expresses her sense of motherhood softly by including the word “sleep” to her own 

narration from the sentence “You can do if you want to sleep.” Her condemnation towards her husband because 

of his lack of ability to share her grief until the end, her self-wigging because of her inability to help her son 

and her concerns about the future of the family had been expressed here.  

Besides the dialogues, the author had also indicated the psychological mood of the spiritual problems 

with the details. 

It’s known that each occurrence or event that happened in reality had been organized by countless 

elements. One of the methods – even the essential one, which had been used to include the occasion to the 

body of the literary artwork, is selecting only the elements, which are required for the reader’s imagination 

because of the impossibility to present the occurrences, which were attracted to the depiction in every detail. 

Genette relates the expansion-compression phenomenon with the choice, which was made during the literary 

event (plot) in a relation towards the happenings (the occurrences, which were happened beyond the boundaries 

of the story) in his “Figures” (Genette, 1998: p. 412). That choice is being expressed with artistic details in the 

given story.  

But the narrator depicts the happening by using artistic details so well that the reader understands the 

exact point of it. “She crossed her arms under the thick, striped blanket, lowered her voice and whispered 

plaintively.” (Samadoglu, 2005: p. 263) The author manages to emphasize laconically the confrontation 

between the careless world and a sorrowful person by underlining the stripes of the blanket. The whole world 

turned itself away from the woman on the example of the stripes: the striped blanket may warm her body, but 

not prevent her from freezing and shivering inside. “The woman closed her eyes and sunk in thought. Then 

her lips became shriveled and a moan like sound was heard…” (Samadoglu, 2005: p.262) The previous 

depiction of the narrator does not satisfy the author. So he refuses the description of the outside elements, 

which cause may “distraction” in order to turn the woman into a generalized image of all of the sad mothers. 

The narrator focused all of the attention on the woman here: None of the elements of the outside world were 

attracted to the depiction. This situation allows the author to make a direct connection between the physical 

appearance - body and the inner world of the character. The artistic details created an opportunity to give a 

meaning to the idea of the story also enlighten the moral-spiritual worlds of the characters.  

Owing to the impossibility of a comprehensive depiction according to the artistic and aesthetic 

principles of the genre in a literary-artistic sample as given above, in most cases, a specific detail is preferred. 

The writer, who takes the advantage of that method effectively, had expressed his attitude indirectly by using 

the artistic details in the right places instead of expressing his views on the characters, their behaviors, thoughts, 

feelings, and excitements.  

If we classify the components, which are in contact with the detail in the stories of Yousif Samadoglu, 

according to the artistic material we may say: First, the characterization of the character by the detail; “The 

husband saw his wife’s fingers, which were swelled because of chopping meat, onion, washing clothes, and 

sewing, darkened tips of them and cracked nails when she put the glass in front of him.” (Samadoglu, 2005: 

p.261). The husband’s glance towards his woman is the result of the unification of two points of view here: 

the narrator watches the man’s wife through the personage and his gazes. The husband’s gaze towards her 

“swelled”, “darkened” fingers and “cracked” nails, focusing his attention on them actually expresses the 

husband’s inner world, his attitude towards his wife, whom he is scanning implicitly. In fact, the author intends 

to accent the existence of some time interval here. Everything that happened during this interval, the 
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visualization of some memories in front of the personage’s eyes is being passed to the reader with the silence 

of the narrator. So, it gives an opportunity to the reader to visualize the problems, which the couple very likely 

is facing in their lives, in the light of their own imagination and look through and appreciate them once more 

by showing the mood of the husband himself and especially the tension of his wife. According to the 

requirement of the genre of the story, the author manages to attract the reader to the process of narration, to go 

through the occurrences of the story, to feel the same emotions with the characters, to think exactly like them 

through the narrator-personage mutual relationships with the help of a laconic depiction.  

Yousif Samadoglu creates an organic unity between the microcosm (inner world of the personage) and 

macrocosm (world) by the effectual choice of the details: “The man was walking looking at the ground under 

his feet, for some reason he was not in a hurry for home. After wandering for a few hours in the streets, he 

even went to the seaside boulevard, ignoring the frost, which was making him chill to the bone and listened to 

the terrific roaring of the Caspian…” (Samadoglu, 2005: p.263).In the given example the impression of the 

occurrence had been expressed with the help of the embodiment of the inner mood of the character by the 

narrator. Although the narrator didn’t directly declare his attitude towards the happening, the artistic details, 

which were used during the process of depiction displays his obvious sympathize with his hero. The man is 

not in a hurry to go home. It is already clear to the reader that his wife is waiting for him to give some promising 

news, but his news will bring disappointment to the family. On the other hand, the man himself is worrying 

about the future of his child. That pain does not even let him feel the “frost”. The most remarkable aspect in 

this sample is that the depiction of nature – landscape in narration matches with the mood of the personage. It 

is known that every human being appreciates the nature and its beauties according to his or her own mood and 

worldview and the narrator manages to explain the character’s pains and mental state by the use of the phrase 

“the terrific roaring of the Caspian”; As if the whole world joins the father and shares his grief at the example 

of the Caspian and a domestic affair, which seems ordinary at first glance, assumes a space-wide importance.  

The author skillfully uses the details in order to indicate the psychological experiences dynamically 

with the choice and order of them. “For some reason, he became sad and felt uncomfortable. Raised his head 

and stared at the red lampshade, which was hanging from the middle of the ceiling. The big, black shadow of 

the lampshade caught his eye. It seemed to him as if the shadow is slipping on the wall, one minute it is 

shrinking, the next it is bloating.” (Samadoglu, 2005: p.263) By the way, the author’s “shadow detail”, which 

indicates the psychological experiences dynamically on the third part of this artistic detail, is somewhat 

exaggerated. The light-shadow concept, which is the embodiment of the stream of consciousness in the story, 

can be characterized as an evident philosophical category, a dialectical conflict, a struggle and unity of the 

opponents. The complexity of the whole world and notions about the existence are hidden behind those simple 

words. From this point of view, the depiction of the shadow in the story – its shrinking and bloating was 

referring to the divergence in the personage’s mood…  

“Today the words, which had been told to him by the prosecutor, were so tough as if they drilled his 

ears: “Your son’s sin is very big. The interrogator questioned him a couple of times and he confessed 

everything.” The man had asked madly after hearing those words: “So, it is impossible to get my son out of 

prison?” The prosecutor had answered him with a shrug…” (Samadoglu, 2005: p.263) Indicating the real truth, 

which happens to be different from the process of speech and other purposes are in the center of attention in 

this sample. The main point of the occurrence, which was happened in the story, becomes uncovered in this 

example. The narrator only performs the role of the depicter here. The dialogue between the prosecutor and 

the man itself elucidates the occasion to the reader, but the narrator visualizes the man’s mood for the reader 

by repeating the words, which will be said by the prosecutor. The apathetic attitude of the society towards a 

poor father, who can’t help to his son’s tough fortune and all of these happenings, is displayed with the “shrug” 

of the “prosecutor.”  

As it was said, the components of the occasion, which happened, in reality, are in a mutual relationship 

with the detail, each demand and complete the other one. Indeed, detail is usually picked up from the 

components. One of the characteristics that draw attention in another example from the story is that it 

emphasizes that this occurrence is a common problem of the society in a unique way. The narrator indicates 

the man’s thoughts about the young people he had seen in the street and then delivers his inner speech about 

that: “The man remembered those young people again. “Why did I mistake them for Agil?” – he questioned 

himself, but afraid to answer that question…” As can be seen, the writer shares the anxiety of a father, who 

senses a threat of destruction of the moral values on the growth of the youth instinctively through the Agil 

phenomenon, who doesn’t deal with the rules of the society with a short sentence.  
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Yousif Samadoglu managed to indicate the specific life – living mottos and moral-spiritual 

characteristics of the personages using their own behaviors and styles without giving a way to Pathetics, 

Didactics, and subjective opinions in this story, like he did in his other works.  
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Summary: Epics have a special content in the richness of Shirvan folklore environment. It serves as 

a basic source in terms of clarifying the general flow of the ethnocultural system, its content and the direction 

of the historical and cultural process. The possibility of the saga as a form has a special texture in terms of 

showing the local, national, human level. In the example of all this, it is necessary to analyze the Shirvan saga 

environment in the context of the epic. Necessary steps have been taken in the field of studying Shirvan folklore 

environment in folklore studies, successful work has been done in terms of collection, publication and research. 

It includes those in the field of epos. However, the analysis of the epic (as well as myths) in the synchronous 

and diachronic context and the clarification of the essence it signifies, the typology of the text, the landscape 

of symbolism, etc. has always been relevant in the richness of the genre of the environment, and is still the 

case today. Those who come from the old Turkish saga tradition ("Yaradilish", "Alp Er Tonga", "Oguz Kagan", 

"Shu", "Manas", "Alpamish", "Koblandibatir", "Kitabi-Dada Gorgud", "Koroglu", "Jorabatyr", “Edige”, 

“Maday Kara”, etc.), as well as monuments created in the Shirvan saga environment (“Koroglu's visit to 

Shirvan”, “Koroglu's visit to Bilhadi”, “Shirvanli Gahraman Shah”, “Adgozel and Aslan Shah”, “Ashig 

Tahmiraz”, “Shahzada Gasim”, “Shahzada Abulfaz and Rena khanum”, etc.) as a whole have been passed 

down from century to century as an example of the spiritual memory of ethnic memory. At the level of Shirvan 

saga creativity, their analysis as a whole provides the necessary material to clarify the general historical and 

cultural flow, while allowing systematic approaches and is the basis for achieving perfect results. 

Keywords: Epos, saga, epic tradition, saga, story, Shirvan ashugs, etc. 
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Xülasə: Şirvan folklor mühitinin zənginliyində dastanlar xüsusi məzmun daşıyır. Etnokulturoloji 

sistemin ümumi axarını, sərgilədiyi məzmunu aydınlaşdırmaq və tarixi-mədəni prosesin hansı istiqamətdə 

gedişini aşkarlamaq baxımından əsaslı mənbə funksiyasını yerinə yetirir. Dastanın bir forma olaraq imkanlılığı 

lokal, ümummilli, bəşəri səviyyəni sərgiləmək baxımından da xüsusi fakturaya malikdir. Bütün bunlar 
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timsalında Şirvan dastan mühitinin epos kontekstində təhlilə gətirilməsi bir zərurət olaraq qarşıda durur. 

Folklarşünaslıqda Şirvan folklor mühitinin öyrənilməsi sahəsində gərəkli addımlar atılmış, toplama, nəşr və 

tədqiq baxımından uğurlu işlər görülmüşdür. Dastan yaradıcılığı sahəsində olanlar da bura daxildir. Lakin 

mühitin janr zənginliyində eposdan dastana gələnlərin (eləcə də miflərin) sinxron və diaxron kontekstdə təhlilə 

gətirilməsi və onun işarələdiyi mahiyyətin aydınlaşması, mətn tipologiyası, simvollaşma mənzərəsi və s. 

həmişə aktuallıq kəsb etmiş və bu gün də belədir. Əski türk dastan ənənəsindən gələnlər (“Yaradılış”, “Alp Ər 

Tonqa”, “Oğuz Kağan”, “Şu”, “Manas”, “Alpamış”, “Koblandıbatır”, “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, 

“Corabatır”, “Edige”, “Maday Kara” və s.), eləcə də Şirvan dastan mühitində yaranmış abidələr (“Koroğlunun 

Şirvan səfəri”, “Koroğlunun Bilhədi səfəri”, “Şirvanlı Qəhrəman şah”, “Adgözəl və Aslan şah”, “Aşıq 

Təhmiraz”, “Şahzadə Qasım”, “Şahzadə Əbülfəz və Rəna xanım” və s.) bütünlükdə etnik yaddaşın mənəviyyat 

örnəyi olaraq əsrdən-əsrə daşınmışdır. Şirvan dastan yaradıcılığı səviyyəsində bunların bir bütöv olaraq təhlili 

sistemli yanaşmalara imkan yaratmaqla, həm də ümumi tarixi-mədəni axarı aydınlaşdırmaq üçün lazımı qədər 

material verir və mükəmməl nəticələrə gəlmək üçün əsas olur. 

Açar sözlər: Epos, dastan, epik ənənə, dastan, əhvalat, Şirvan aşıqları və s. 

 

Giriş. Şirvanın zəngin mənəvi mədəniyyətində mühüm hissəni etnosun folklor yaddaşında 

olanlar təşkil edir ki, bu da müxtəlif müstəvilərdə sinxron və diaxron yanaşmaları gərəkli edir. 

Çünki folklor bir bütöv olaraq etnosun bədii-estetik, tarixi-mədəni, kulturoloji yaddaşında 

oturuşmuş sistemin dinamikasını, genetik mənzərəsini aydınlaşdırmaq üçün ən əsaslı mənbədir. 

Ona görə də Şirvan folklor mühitinin zəngin janr fakturasında hər bir kanonik sistemin, janr 

yaddaşının müxtəlif aspektlərdən araşdırılması ciddi məsələ kimi həmişə mühüm önəm kəsb 

etmişdir. Dastanın bir forma olaraq kəsb etdiyi mahiyyət, mətn paradiqması, etnosun gerçəkliyə 

münasibətinin epik mənzərəsi baxımından imkanlılığı mühit səviyyəsində məsələnin mahiyyətinin 

aydınlaşdırılmasını aktuallaşdırır. “İstər yazılı, istərsə də şifahi ədəbiyyatımızda dastan daha çox 

ədəbi istilah kimi işlədilmiş və müxtəlif  mənalar daşımışdır. 

Məlum olduğu üzrə, klassiklərimiz bu sözü əhvalat, hekayə, macəra, tərifnamə, tərcümeyi-

hal, hətta tarix mənalarında işlətmişlər. Eyni zamanda bu söz  rəvayət, hətta xalq romanı, xalq kitabı 

mənalarını da daşımışdır” (Təhmasib, 1972: s. 57). Göründüyü kimi, bu anlamların hamısında etnik 

yaddaş baxımından bir-birinə yaxın təsəvvürü formalaşdırır. Çünki dastan bir forma olaraq elə 

geniş mahiyyətli ədəbiyyat hadisəsidir ki, onun janr səciyyəsində  fundamental bir zənginlik özünə 

yer alır. Ozan və aşıq yaradıcılığının ədəbi faktı kimi yüz illər boyu bu forma bütünlükdə xalqın 

bədii-estetik, tarixi-mədəni gücünü ortaya qoya bilmək imkanı ilə seçilmişdir. “Yaradılış”dan, 

“Alp Ər Tonqa”dan, “Oğuz Kağan”dan, “Şu”dan, “Manas”dan, “Alpamış”dan, 

“Koblandıbatır”dan, “Kitabi-Dədə Qorqud”dan, “Koroğlu”dan, “Tahir və Zöhrə”dən, 

“Qurbani”dən, “Abbas və Gülgəz”dən, “Əsli və Kərəm”dən, “Aşıq Qərib”dən, “Valeh və 

Zərnigar”dan və s. gələn bu ənənə çoxçeşidli və çoxspektrli bir mənzərəni özündə ehtiva edir.  

Şirvan folklor mühiti və  ənənənin yaşarlığı.  Şirvan folklor mühiti dastan ənənəsinin 

yaşarlığı və zənginliyi baxımından əsaslı bir faktura ilə səciyyələnir və bütünlükdə türk dastan 

düşüncəsinin genetik mənzərəsini, dinamik istiqamətini aydınlaşdırmaq üçün gərəkli faktlarla 

səciyyələnir. Şirvan folklor mühitinin tədqiqatçısı S.Qəniyev vurğulayır ki, “Azərbaycan şifahi 

poetik söz sənətinin regional özünəməxsusluğunu Şirvan folklor örtüyü əsasında araşdırmaq üçün 

öncə bu mühitin regional janr coğrafiyasını müəyyənləşdirmək lazım gəlir. Çünki ərazi folklorunun 

regional özünəməxsusluğu hər şeydən qabaq, konkret ərazidəki folklor janrlarının işlənmə 

tezliklərinin müxtəlifliyində qabarıq şəkildə nəzərə çarpır” (Qəniyev, 1997: s. 6). Dastan 

yaradıcılığı Şirvan folklor yaddaşında möhtəşəm bir imkanlılıqla, zəngin mahiyyət faktları ilə 

səciyyələnir.  

Çağdaş mühitin mənzərəsi arxaik mədəniyyət faktı kimi onun mahiyyətində nələrin 

yaşandığını, bazis kimi hansı etnokulturoloji layları mahiyyətində qoruyub saxladığını 

aydınlaşdırmağı zəruri edir. Çünki Şirvan bir bütöv olaraq mədəniyyətimizin, ictimai, siyasi, 

mədəni düşüncəmizin beşiyi olan məkanlardandır. Onun arxaik qatı, etno-mədəni sistemi yaddaş 
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stixiyasında mif əcdaddan bu yana olanlarla müəyyənləşir. Lokal səviyyədən qlobal səviyyəyə 

qədər ümumi mənzərənin çeşidlənməsi qarşımızda ciddi mənzərə yaradır və daha təfərrüatlı 

təhlillər aparmaq üçün material verir. Burada diqqəti cəlb edəcək istiqamətlərdən birisi aspektlərin 

(məhəlli aspekt, ortaq türk aspekt, Şərq aspekt və s.) aydınlaşmasıdır. Bunlar regionun folklor 

örtüyünün bütünlükdə janr və məzmun paradiqmalarına ciddi şəkildə  aydınlıq gətirmək üçün 

material verir və məsələnin açılması gərəkliyini ortaya qoyur.  

Epos yaradıcılığı və klassik epik ənənənin ümumi məzmunu zəngin bədii nümunələrlə 

faktlaşır ki, bu da Şirvan folklor mühitində yaranmış dastanların təhlili baxımından məsələyə diqqət 

yetirməyi zəruri edir. Burada digər istiqamət isə mühitin sənət repertuarında özünə yer tapmış 

klassik dastan nümunələridir ki, tipoloji təhlil müstəvisində daha dolğun və əsaslı nəticələrə 

gəlməyə imkan yaradır. Çünki Şirvan aşıq mühiti özünün tarixi səciyyəsi, ifa və repertuar 

mənzərəsi ilə ciddi təsəvvür formalaşdırmışdır. Aşıq yaradıcılığının tədqiqatçıları bu mühitin tarixi 

dinamikasını, sənət şəcərəsini, onun genetik sistemini açmaq baxımından əsaslı işlərə imza 

atmışlar. Ayrı-ayrı dövrlər üzrə aparılan araşdırmalar, eləcə də ustad sənətkarların yaradıcılığı ilə 

bağlı yazılan monoqrafik tədqiqatlar, toplama işləri və s. bunun göstəricisidir. “Şirvan ərazisi 

coğrafi baxımdan  qədim Qəbələ şəhəri, şərqdən mavi gözlü Xəzər dənizinə, qərbdən Yevlax 

ərazisinə, cənubdan isə Kür çayına qədər baş alıb gedən cənnət misallı bir diyarı əhatə edir” 

(İsmayılov, Qəniyev, 2005: s. 13). Bu ərazilər təkcə tarixi tikililəri, maddi mədəniyyət abidələri ilə 

səciyyələnmir, onun digər istiqamətdə ağırlıq mərkəzini zəngin mənəvi sərvəti, folklor örnəkləri 

əhatə edir. Həmin zənginliyin bir bütöv olaraq müəyyənləşməsi müstəvisində əfsanə, əsatir, 

rəvayət, nağıl, dastan nümunələrinin, eləcə də mərasim folklorunun müstəsna rolu vardır.  

Dastan yaradıcılığı Şirvan folklor zənginlikdə mühüm əhəmiyyətə malik olub etnosun 

kulturoloji düşüncəsini qoruyub saxlamaq və spesifikasını, özünəməxsusluq qatlarını 

aydınlaşdırmağa ciddi əsas verir. Onu da əlavə edək ki, “Şirvanda sufi poeziyasının, o cümlədən 

sufi ocaqlarının zənginliyi bu folklor mühitinə böyük təsir göstərmişdir. Onların arasında biri 

digərini zənginləşdirən çoxşaxəli əlaqələr və qarşılıqlı təsirlər  mövcud olmuşdur” (İsmayılov, 

Qəniyev, 2005: s. 12). Ozan-aşıq ənənəsindən süzülüb gələn bu zənginliklər tarixi-mədəni 

səviyyənin ümumi fondunu ortaya qoymaqla prosesin istiqamətini düşünməyə əsas verir.  

“Koroğlunun Şirvan səfəri”, “Koroğlunun Bilhədi səfəri”, “Şirvanlı Qəhrəman şah”, 

“Adgözəl və Aslan şah”, “Aşıq Təhmiraz”, “Şahzadə Qasım”, “Küçə Rza”, “Seydi və Pəri”, “Aşıq 

Ağaməmməd və Məryəm”, “Aşıq Bilalın dastanı”, “Şirvanlı el şairi Püstə Şikar qızı”, “Barıdday 

Soltan”, “Yasər Xəzri və Səhər Təbrizi”, “Arif və Qərənfil”, “Gəlin və qaynana dastanı”, “Canbaxış 

və Qudyal”, “Aşıq və falçı”, “Şahzadə Əbülfəz və Rəna xanım”, “Nadir şah və Murtuzəli”, “Mikail 

və Aybəniz”, “Səfili Məmməd”, “Bikəs”, “Yetim Aydın” və s. kimi dastan nümunələri klassik epos 

sisteminin dinamikasını, yaddaş fasiləsizliyini aydınlaşdırmaq üçün əsaslı material verir. Motiv və 

hadisə zənginliyi baxımından bunun klassik örnəklərini görürük. Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud” 

timsalında “bəli, məqsudum budur. Mənim dəxi oğlum olsa xan Bayındırın qarşısın alsa dursa, 

qulluq eləsə, mən dəxi baxsam, sevinsəm, qıvansam, güvənsəm – dedi. 

Böylə degəc Qalın Oğuz bəyləri üz göyə tutdular. Əl qaldırıb dua elədilər” (Kitabi-Dədə 

Qorqud, 1978: s. 45-46). Ozandan aşığa gələn ənənənnin ümumi mahiyyətində duran məsələlər 

bədii-estetik təfəkkürdə olanlardan tutmuş mənəvi dəyər qəliblərinə qədər bütöv bir zənginliyi 

əhatə edir ki, onun da rəngarəngliyində motivləşmə bir model olaraq müxtəlif səviyyələrdə özünə 

yer alır. Çünki çeşidli dastan nümunələri möhkəm bazaya əsaslanmaqla etnik-mədəni şüurun  

davamlılığını və bədii yaddaşın mükəmməl sistemə əsaslandığını göstərir. Onarın etnokulturoloji 

mənzərəsinin bir bütöv olaraq izlənməsi və janr informasiyasında boy göstərən fasiləsizliyin 

tipoloji müstəvidə nələrlə səciyyələnməsi məhəlli xarakteri, regional səviyyəni aydınlaşdırmaq 

üçün mühüm önəm daşıyır. Burada qaldırılan problemlər bir istiqamətdə qlobal səviyyəni 

müəyyənləşdirir ki, onun da konkret nümunələr əsasında təhlilinə zərurət artmaqdadır. 
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Dastan yaradıcılığı və Şirvan aşıq mühitində onun ümumi mənzərəsi.  Şirvan aşıq 

mühitinin zəngin fakturasında dayanan özünəməxsusluq xüsusiyyətlərindən biri dastan 

yaradıcılığındakı gedən proseslərin ümumi mənzərəsinə bağlanır. Şirvanlı Molla Qasımdan bu 

yana olan proseslərin ümumi mənzərəsi müstəvisində etnokulturoloji təfəkkürün arxaik  qatları 

burada daha spesifik xüsusiyyətləri işarələyir. “Musiqi repertuarından fərqli olaraq Şirvan aşıq 

mühitinin saz repertuarı digər mühitlərdən  regional əlamətlərlə seçilmir. Ənənəvi klassik aşıq 

dastanları, eləcə də saz-söz ustadlarının poetik irsi  burada da söz yükünün əsasını təşkil edir” 

(Qasımlı, 2011: s. 214-215).  Şirvan folklor mühiti üzərində aparılan müşahidələr, söyləyici 

repertuarının sistemli şəkildə mənimsənilməsi bu bağlılığın, tarixi ənənənin yaşarlığının mühit 

üçün özünəməxsusluq olaraq görünüşünü düşünməyə əsas verir. Ona görə də Şirvan dastan 

yaradıcılığı klassik epos sisteminin tərkib hissəsi olaraq özlüyündə bir sıra istiqamətləri 

müəyyənləşdirməsi ilə səciyyələnir. 

a) etnosun arxaik yaddaş modellərinin qorunuşu və bütün olanları özündə ehtiva etməsi 

imkanları ilə; 

b) gerçəklik haqqında təsəvvürlərin epik sisteminin kulturoloji mahiyyətini aydınlaşdırmaq 

xarakteri səviyyəsində; 

c) ritual mənzərəsini və söyləyicilik mühitini bir ənənə olaraq müəyyənləşdirmək 

baxımından; 

ç) klassik epos ənənəsinin tarixi dinamikasını və texnoloji sistemini bir bütöv olaraq ortaya 

qoymaq  müstəvisində və s. 

Bütün bunlar Şirvan dastan yaradıcılığının genetik sistemini, etnomədəni mənzərəsini 

aydınlaşdırmaq anlamında kifayət qədər zəngin materialla faktlaşır. Məsələn, diqqət yetirsək və 

tipoloji müstəvidə mühitlərlə  bağlantıların ümumi mənzərəsinə baxsaq görərik ki, Şirvan dastan 

yaradıcılığı klassik  epos ənənəsinin tərkib hissəsi olaraq daha çox arxaik elementlərlə səciyyələnir. 

“Qurbani” dastanının Zəncan versiyasının Şirvanda qorunuşu bunun örnəyidir. “Ustadlar belə 

deyirlər ki, baş Xudafərin körpüsü ilə Araz-Kür qovşağı arasında Araz boyu yeddi yüz yetmiş iki 

ev yaşayırdı. Bunların içərisində bir çox bəylər,  bəyzadələr var idi. Ancaq bunların hamısı Dirili 

Hüseynalı xana  baxırdı. Hüseynalı xan çox arxalı,  çox varlı, dövlətli xan idi” (Aşıq ədəbiyyatı 

antologiyası, 2017: s. 102). Şirvan dastan mühiti və onun genetik sistemini bütün varlığı ilə özündə 

ehtiva edən epos ənənəsi ozandan aşığa gələn yolun mahiyyətini əks etdirir.  

Aşıq yaradıcılığı türk düşüncəsinin, mənəvi mövcudluğunun özünəməxsusluq funksiyası 

kimi şəriksiz olandır. Onun ehtiva etdiyi yaddaş konstruksiyası, düşüncə sxemləri bütünlükdə əski 

təsəvvürdə olanlarla, onun ilkin nümunələrindən bu yana gələnlərin dinamikası ilə səciyyələnir. 

Ona görə də Şirvan epos ənənəsi, onun mahiyyətində aparıcı xətlərdən biri kimi diqqət mərkəzində 

saxlanan və günümüzə qədər etnosla birgə addımlayan dastan mühiti yaşarlığı ilə əsaslı bir 

məzmunu ortaya qoyur. Ümumiyytələ, “dastanlar  bütünlükdə dünyanın  ayrı-ayrı zamanlara və 

məkanlara səpələnmiş dərslikləridir. Keçib gəlinən yollar və gediləcək yollar daha dürüst və 

dəqiqliklə orada  özünün əksini tapmışdır” (Allahmanlı, 2017: s. 5).  Azərbaycan xalqının mənəvi 

düşüncəsinin möhtəşəmliyini əks etdirən iki eposun biri (“Kitabi-Dədə Qorqud”) ozan 

təfəkkürünün məhsuludursa, digəri (“Koroğlu”) aşıq düşüncəsinin mükəmməllik faktıdır. Dünya 

epos sənətinin ən möhtəşəm abidəsi kimi bu nümunələr bütünlükdə türk təfəkkürünün, Şərq mənəvi 

zənginliyinin hadisəsi olaraq üfiqi və şaquli istiqamətlərdə şifahi və yazılı mühitdə tipik ənənənin 

gedişini izləməyə əsas verir. Burada digər məsələ ozandan aşığa gələn türk və Şərq mədəniyyətinin 

bütün müstəvilərdə arxitektonikası, paradoksal mənzərəsi və fövqəlgücü sərgilənir. 

Ənənənin ümumi sistemi, invariantları, arxetiplərin formul zənginliyi və s. bu fakturanın daha 

geniş mahiyyətliliyini və çox dərin qatlara gedib çıxdığını düşünməyə əsas verir.  Bunu Şirvan aşıq 

mühitinin bizə yaxın olan mənzərəsindəki zənginlik də təsdiqləyir. Aşıq Mirzə Bilal, Aşıq 

Məmmədağa, Aşıq Əhməd, Aşıq Şakir, Aşıq Pənah, Aşıq Şamil, Aşıq Bəylər, Aşıq Xanış, Aşıq 
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Hacalı və s. kimi onlarla ustad sənətkarın repertuarında özünə yer alan dastan nümunələri 

özünəqədərki prosesin məzmununu səciyyələndirir. 

Təkcə onu demək kifayətdir ki, Şərq xalqları arasında “Koroğlu” dastanı qədər yayılacaq  

ikinci bir abidəni ortaya qoymaq mümkün deyildir. Zənginliyin mahiyyəti və genetik sistemi o qədər 

çoxlaylı və dərin qatlıdır ki, onun açılışı bütünlükdə etnosun mənəvi zənginliyinə, onun təsəvvürlər 

sisteminə bağlanmaqla, eyni zamanda bütün olanları özündə ehtiva edir. Təkcə Şirvan mühiti 

müstəvisində onu da əlavə edək ki, “Koroğlu” eposu kontekstində dastanın qollarından biri şirvanla 

bağlıdır. Xalq, etnosun güclü yaradıcılıq təxəyyülü, ustad ənənəsinin dinamikası Koroğlunu bir el 

qəhrəmanı, xalqın qəhrəmanlıq ruhunun ifadəsi olaraq Şirvana aparıb çıxarmışdır. Necə ki, müəyyən 

məqamlarda tipoloji müstəvidə təhlillər zamanı qeyd edirik ki, Qafqaz, Kiçik Asiya və Orta Asiya 

xalqlarının böyük bir qismi Azərbaycan “Koroğlu”sunun təsirində özlərinin “Koroğlu”sunu yaratmaq 

məqsədində olmuşdur. Bunun formalaşdırdığı təsəvvür isə məhz Azərbaycan “Koroğlu”sunun bir 

epos kimi möhtəşəmliyi və onun yaratdığı təsir idi. Bu təsirin isə memarı ustad sənətkarlar olmuşdur 

və xalqın təfəkküründən, ruhundan, tarixi düşüncəsində olanlardan qopub formalaşmaqla bir epos 

ənənəsi formalaşdırmışdır. Daha doğrusu, “Koroğlu” eposunun timsalında “Koroğlu” epos ənənəsi 

ortaya qoyulmuşdur. Azərbaycan folklorşünaslığında bu məsələlərlə bağlı müsbət istiqamətdə 

təhlillər aparılmış, fərqli-fərqli mövqelər ortaya qoyulmuşdur. Lakin bu dastan möhtəşəmliyi 

timsalında olanlar baxımından çox azdır və müəyyən tendensiyalar səviyyəsində yanaşmalar da boy 

göstərir. Onda dastana yeni baxış müstəvisində  milli məfkurə, türkçülük və dastançılıq kontekstində 

yanaşmalara ehtiyac yaranır. Çünki eposşünaslığın problemləri anlamında “Kitabi-Dədə Qorqud”dan 

“Koroğlu”ya gələn yol və onun dinamikası sinxron və diaxron müstəvidə etnokulturoloji arxetipləri 

müəyyənləşdirməyə, klassik epos ənənəsi haqqında bütöv təsəvvür formalaşdırmağa imkan yaradır. 

Ona görə də Şirvan dastan yaradıcılığı kontekstində məsələnin mahiyyətinin təhlili bütünlükdə 

ozandan aşığa və epik yaddaşın nələrlə xarakterizə olunmasına əsaslı şərait yaradır.  

Şirvan dastan yaradıcılığı bütün parametrlərdə türk epos ənənəsindən qaynaqlanmaqla onu 

motivləşmə, struktur sxemləri, etnos təsəvvürlərinin sistemli ifadəliliyi və təfərrüatlı ehtiva 

olunması keyfiyyətlərini özündə cəmləşdirir. Bunun isə ən başlıca daşıyıcısı söyləyici və auditoriya 

müstəvisində olanların qarşılıqlı münasibətindən, milli yaddaşın qəliblənmiş təsəvvürlərini kutsal 

kimi qoruma istəyindən irəli gəlir. “Kitabi-Dədə Qorqud”dan “Koroğlu”ya gələn möhtəşəmliyin, 

milli mənsubluğun dinamikası, kimliyin bədii-estetik nümayişi ozandan aşığa gələnlər timsalında  

bütövləşir və etnosun bədii kamillik haqqında təsəvvürlərinə bağlanır. Bu sıralanma ozandan aşığa 

gələnlər timsalında “eldən-elə, bəydən-bəyə ozan gəzər” təsəvvürü ilə xalq arasında özünə geniş 

şəkildə yer almış “aşıq elin anasıdır” düşüncəsində bütövləşir. Şirvan aşıq mühitinin dastan 

yaradılcılığı bu bütövlüyün ümumi məzmununda əsaslı faktura ilə təmsil olunur. Məhz yuxarıda 

“Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Qəhrəman şah” timsalında verdiyimiz nümunələr mühit 

səviyyəsində prosesin gedişini, mətn paradiqmalarının, arxetiplərin ümumi səviyyəsini 

müəyyənləşdirir. Bunlar təkcə eposdan dastana gələn yol üçün xarakterik deyildir, yazılı və şifahi 

ədəbiyyatın proyeksiyalaşdırdığı təsəvvürdə də belədir. Məsələn, “qədim ədəbiyyatla orta dövr 

ədəbiyyatı biri digəri ilə xüsusilə möhkəm bağlıdır. Birinci dövr əsasən epos, ikinci dövr isə, əsasən 

lirika dövrüdür” (Cəfərov, 2004: s. 5). Epos ənənəsində də bu bir sistem, bədii-estetik model, 

yaddaş hadisəsi, etnosun müəyyənlik nümunəsi olmaqla qəlibləşir. Təbii ki, epos ənənəsində ikinci 

dövr (dastan) birinci dövrün (epos) davamı olaraq keyfiyyət və kəmiyyət müstəvisində 

zənginləşmələrlə, eposdan dastana gəlişin əlavələri ilə ciddi və həm də tipik nitq janrları ilə 

səciyyələnir.  

Nəticə. Şirvan dastan mühiti bütünlükdə Şirvan aşıq mühitinin zənginliyini, onun geniş 

mahiyyətliliyini, ümumiyyətlə sənət və həyat təsəvvürlərini, dünyagörüşünün alt və üst qatlarında 

dayananları aydınlaşdırmaq üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Eposun bir model və yaradıcılıq 

hadisəsi olaraq özündə formalaşdırdığı təsəvvürlə dastanın janr hadisəsi kimi ehtiva etdiyi yaddaş 
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bir-biri ilə ciddi bağlantılara, tarixin və zamanın ortaya qoyduğu yaşam prinsiplərinə, auditoriyanın 

ehtiyaclarına nizamlanır. 

Ümumiyyətlə, aşıq yaradıcılığının türk dastan mühiti kontekstində işlənməsi bu mədəniyyət 

layının bir kulturoloji düşüncə modeli olaraq müstəsnalığını deməyə əsas verir. Şirvan aşıq 

mühitinin çağdaş Carlı-Cəyirli, Şamlı, Kolanı, Padar, Təklə və s.  kimi kəndlər aşıq ocaqları olaraq 

böyük funksiyanı, mənəvi dəyərlərin qorunuş və gələcəyə daşınışı kimi amala köklənmişdir.  Bütün 

bunlar Şirvan dastan mühitinin etnomədəni yaddaş müstəvisində epos təfəkkürünə bağlanmasını 

və bir qaynaq olaraq mahiyyəti özündə ehtiva edə bilmək gücünü aşkarlayır. 
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Abstract. The tragedy "Bride of Fire" is dedicated to the actual events of the VIII century and the 

struggle of Azerbaijan people's commander Babek, who led the national liberation movement against the Arab 

invaders. The ideological and thematic framework of the tragedy is significantly expanded: the idea of fighting 

against foreign invaders develops into the idea of fighting against oppression and exploitation in general. 
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Аннотация. Трагедия «Невеста огня» посвящена действительным событиям VIII века и борьбе 

народного полководца Бабека, возглавившего всенародное освободительное движение против 

арабских захватчиков.  Идейно-тематические рамки трагедии значительно расширяются: идея борьбы 

против иноземных захватчиков перерастает в идею борьбы пpотив гнета и эксплуатации вообще.  

Главный герой трагедии Эльхан – не только, вождь народных масс, но и выдающийся 

мыслитель и реформатор. Эльхан – революционер, осознавший негодность существующего 

социального строя и твердо решивший изменить его. С этой точки зрения Эльхан – совершенно новый 

герой не только в творчестве Джабарлы, но и во всей азербайджанской литературе В мечтах Эльхана о 

счастливом будущем находит выражение мечты и чаяния порабощенного народа. Героически 

отстаивает Эльхан интересы народа, проявляя исключительную стойкость в защите своих идей, ради 

которых он жертвует любимой Солмаз и братом Акшином.   

Ключевые слова: Джафар Джабарлы, «Невеста огня», историческая трагедия, борьба пpотив 

гнета 

 

«Невеста огня» отражает переход писателя на новый этап идейно-творческого 

развития. Революционная романтика этой пьесы связана с историко-героической тематикой. 

Писатель, наконец, нашeл своего народного героя, последовательно борющегося за ясную и 

высокую цель. 

Главный герой пьесы Эльхан – не только, вождь народных масс, но и выдающийся 

мыслитель и реформатор. Эльхан – революционер, осознавший негодность существующего 

социального строя и твердо решивший изменить его. С этой точки зрения Эльхан – 

совершенно новый герой не только в творчестве Джабарлы, но и во всей азербайджанской 

литературе (Герайзаде, 2014: с. 215).   
Мысль о создании исторической трагедии «Невеста огня» впервые возникла у Джабарлы в 1924 

году. В это время он интересовался историческими и легендарными темами, взятыми из 

азербайджанской жизни. Изучив историю освободительного движения  азербайджанского народа, 

связанные с этим движением народные легенды и другие произведения, писатель в системе своих 

образов стремился отразить духовную мощь народа.  

Первоначально пьеса носила название «Бабек», но автор не хотел ограничивать идейно-

тематические рамки произведения, стремясь придать ему более широкое содержание. Трагедия 

«Невеста огня» посвящена действительным событиям VIII века и борьбе народного полководца Бабека, 

возглавившего всенародное освободительное движение против арабских захватчиков.  Идейно-

тематнческие рамки трагедии значительно расширяются: идея борьбы против иноземных захватчиков 

перерастает в идею борьбы пpотив гнета и эксплуатации вообще. В мечтах Эльхана о счастливом 

будущем находит выражение мечты и чаяния порабощенного народа.  

Бабек, бежавший от арабов и живущий под именем Эльхана, является рабом Алтунбая. Жалкий 

раб, купленный за несколько дирхемов, возглавляет народноe восстание и начинает решительную 

борбу против угнетателей своей родины. 

Сын угнетенного народа, Эльхан сам испытал неимоверную тяжесть судьбы раба, он увидел 

собственными глазами ужасы неограниченной власти феодалов. И здраво размышляет: почему, 

обладая полным превосходством над своим хозяином Алтунбаем, он – Эльхан, должен терпеть любые 

оскорбления, покоряться и молчать? Потому что он раб, бесправный раб? А почему он раб? Потому, 

что Алтунбай обладает богатством, а он – Эльхан, беден. 

Почему Солмаз, которую он любит, должна принадлежать Алтунбаю, лишенному чувства 

возвышенной любви? Потому, что Алтунбай богат. Эльхан понимает весь ужас социальной 

несправедливости: «Вот грозное чудовище, что долгие века терзает человечество! Вот беззаконие, что 

веками именем закона правит!.. Скажи, кому принадлежать должны зеленые луга, холодные и чистые 

источники в горах, обширные поля и нивы плодородные, что щедро так природа-мать в дар детям 

своим создала? Чьи они и почему его?» [2,  c.].    

 Поиски ответа на эти «почему» зажигают в сердце рaбa Эльхана первые искры протеста против 

социального неравенства, против строя рабства и насилия. Сама жизнь делает из него предводителя 
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народного движения. Его, дважды сидевшего в заточении, бежавшего из-под виселицы, в трудные дни 

народ посылает в первые ряды самоотверженных борцов за свои права. 

Эльхан – народный вождь, который глубоко задумывается над жизнью и старается найти 

причины, обрекающие трудящихся на мучения. Непримиримый  враг всякого рабства, он решительно 

отвергает предложение Алтунбая о союзе против арабов.  

Видя причину народных волнений в подстрекательстве Эльхана, наместник арабского 

халифата Абу-Убейд приказывает своему подчиненному отыскать его и доставить живым или 

мертвым. За голову Эльхана, купленного на рабовладельческом рынке за пятьдесят дирхемов, арабские 

властители сулят десять тысяч дирхемов, а за его укрывательство грозят повешением. Но им не удается 

заставить простых людей выдать своего предводителя (Герайзаде, 2014: с.217). 

Героически отстаивает Эльхан интересы народа, проявляя исключительную стойкость в защите 

своих идей, ради которых он жертвует любимой Солмаз и братом Акшином.   

Акшин, подстрекаемый Абу-Убейдом, хочет убедить Эльхана, что цель армии ислама не захват 

и завоевания. Она хочет вести заблудшее человечество на верный путь, к спасению и счастью. Но 

Эльхан не настолько наивен, чтобы поверить этим проповедям, даже если он слышит их из уст горячо 

любимого брата. Он отказывается от помощи Акшина, пришедшего спасти его от виселицы. С 

исключительной поэтической силой нарисована сцена идейного столкновения двух братьев: полное 

напряженного драматизма словесное единоборство фанатика со свободомыслящим человеком.  

Не может сломить волю Эльхана и любовь к Солмаз, которую его коварные враги также 

стараются использовать против него. В этих сценах Эльхан встает перед нами как человек исполинской 

нравственной силы, большого ума и прекрасного сердца. Он непоколебим в своей борьбе против 

рабства и против его духовной опоры — религии, в какой бы форме она ни проявлялась.  

Нo Эльхан одновременно борется и за переустройство общества, за создание новой, более 

высокой и совершенной формы общественных отношений. Образ Эльхана дан как образ 

прогрессивного реформатора. В противовес феодально-клерикальным порядкам он создает в горах 

своеобразное демократическое общество, свободное от насилия, рабства и социального неравенства, 

основаннoe на свободных действиях свободных людей, не приносящих зла друг другу. В обществе, 

созданном Эльханом, нет частной собственности, все принадлежит людям, которые трудятся сообща. 

Собирая плоды своего труда, они распределяют их поровну. Труд здесь обязателен и одинаков для 

всех. Каждый день поочередно один из членов общества возглавляет государственные дела. 

Представитель Византии, прибывший в эту страну, находит прославленного Эльхана, «на протяжении 

двадцати лет борющегося с арабскими войсками», за самым простым занятием –  он рубит дрова во 

дворе.    

Эльхан упорно стремится к осуществлению утопической идеи о новом жизнеустройстве. 

Выступая против всякой эксплуатации, против власти религии, против общественных порядков, 

обрекающих народ на материальное и духовное угнетение, он как бы реализует в этой утопии свой 

выстраданный социальный идеал. 

Показывая Эльхана как народного героя-патриота, Джабарлы изображает исторические 

события и самого героя в реалистическом плане. Но в своем стремлении показать его как мыслителя и 

утописта-реформатора драматург явно отходит от реализма, создает отвлеченно-фантастический 

образ. Эльхан, бичующий и разоблачающий, ведущий непримиримую борьбу против господствующих 

феодальных отношений, стоит намного выше и выглядит намного реальнее и убедительнее Эльхана – 

реформатора-утописта.  

Образ Эльхана получился противоречивым. Собирая сведения о Бабеке-Эльхане, Джабарлы 

недостаточно критически отнесся к источникам реакционных арабско-исламских историков. При 

изучении реформаторской программы Бабека автор уделял больше внимания на проблемы семьи и 

брака, нежели на социальные вопросы, и в разрешении семейно-бытовой проблемы изобразил Бабека 

анархистом. Придав учению, пропагандируемому Эльханом, уродливую форму свободы половых 

влечений, Джабарлы исказил социальную сущность этого учения. В этом, на наш взгляд,  слабая 

сторона художественной характеристики Эльхана, не соответствующая общей высокой идее 

произведения. Интересен тот факт, что в одном из вариантов трагедии Эльхан выступает против 

собственного же учения и не соглашается допустить Солмаз в среду чужих мужчин.  

Говоря о положительных идеалах Эльхана, мы должны отметить, что утопические иллюзии 

делают его исторически обреченной личностью. Эльхан – трагический герой. Между его прекрасными 
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мечтами и конкретными историческими условиями существуют непреодолимые противоречия. В силу 

этого Эльхан обречен на поражение, невзирая на все положительные личные качества, нa свой 

легендарный героизм и стойкость.  

В трагедии верно показаны народные истоки движения Эльхана, обусловленность его 

конкретными обстоятельствами жизни азербайджанского народа. Интересы народа Эльхан всегда 

ставит выше собственных побуждений. Любовь к Акшину и Солмаз не только не может поколебать 

его решение, но и напротив, заставляет с еще большей настойчивостью стремился к достижению 

поставленной цели. Порывая с Акшином, принявшим исламскую веpy и ставшим изменником родного 

народа, тоскуя по Солмаз, Эльхан все больше отдается справедливой борьбе.  

Образы Эльхана и окружающих его людей – Акшина, Солмаз, Горхмаз и Тогрула драматург 

рисует реалистически, наделяя их индивидуальными чертами. Поэтому главный герой не растворяется 

в массе, и, в свою очередь, масса не обезличивается. Однако не все положительные герои трагедии 

изображены одинаково сильно. Образ Солмаз, если исключить диалоги с Алтунаем, дан несколько 

схематично. То же можно сказать и о Горхмазе. Гораздо всесторонне изображен Эльхан. В ходе 

развития драматического конфликта писатель показывает Эльхана во взаимодействии с Алтунбаем, 

затем с Акшином и Солмаз. Эти сцены (особенно сцена встречи Эльхана с Акшином) в драматическом 

отношении наиболее живые и яркие. Вместе с тем они имеют большое композиционное значение, 

помогая раскрытию внутреннего мира действующих лиц. Именно в этих сценах определяются силы, 

против которых борется Эльхан, раскрывается политический облик его врагов. В то же время 

постепенно вырисовывается цельный характер Эльхана.   

Неразрывная связь Эльхана с интересами народа в  финале пьесы выражена в наиболее яркой 

и обобщенной форме. После поражения бабекидов раненый Эльхан, схваченный жестокими 

преследователями, остается один на один с врагами, которые требуют, чтобы он хотя бы перед 

смертью, принял ислам и произнес слова: «Нет бога, кроме бога». Но Эльхан по-прежнему 

непоколебим, в этой драматически сильной сцене он словно олицетворяет собою  духовную мощь и 

величие целого народа: «И только я один тех слов не повторю. И только я один, стоя под знаменем  

великим братства и свободы, что воплощает солнца луч, биение сердца, мысли дерзновенье, громко 

возглашаю: Бога нет… Лишь я в последний час жизни, лицом к лицу со лживыми законами, обычаем, 

религией, несущими отраву, рабство и насилье… твержу: нет бога! Сам я — бог! Я — сам создатель 

жизни, счастья на земле — творец!» (Джабарлы, 2005: с.129). Эти слова, произнесенные перед 

виселицей, показывают, насколько глубока и неистребима вера в сердце Эльхана: «Сам я бог» 

выражает несокрушимую веру гуманизма. Донмез вполне справедливо  называет его «великим другом 

человека» (Мəmməd, 1961: c. 98).  

Солмаз рисуется в пьесе героиней, судьба которой неразрывно связана с судьбой отечества, с 

освободительными идеалами Эльхана. Свои пpoгpecсивные устремления Эльхан связывает с именем 

Солмаз. Для него «в каждом взгляде Солмаз улыбается солнце нового мира», «чудесное воплощение 

красоты», хотя для Алтунбая Солмаз – всего лишь обыкновенная красивая женщина.    

Джабарлы неразрывно связал личные чувства и переживания своих героев с их социальными 

идеалами и стремлениями, исторически прогрессивными и для изображаемой эпохи.  
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Abstract. Literature is a source of educational, moral, human feelings. Although the sphere of 

influence of literature is very wide, the materials of life are very rich. It is a literature that reflects the materials 

of life: realities, passivity, friendship, companionship, patriotism, moral purity. 

Children's literature is a branch of fiction. Literature, which is a source of joy for millions of people, 

is a revolution in ideas and practices in the younger generation. Children's literature must grow up as a strong 

defender of our liberated lands and a mature person, whose children possess the most humane knowledge. 
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Xülasə. Ədəbiyyat – tərbiyəvi, əxlaqi, insani hisslərin yaranmasının mənbəyidir. Ədəbiyyatın 

tərbiyəvi təsir dairəsi çox geniş olmaqla yanaşı, həyat materialları olduqca zəngindir. Həyat materiallarını: 

reallıqları, gerçəkliyi, dostluğu, yoldaşlığı, vətənpərvərliyi,  əxlaqi saflığını əks etdirən ədəbiyyatdır. 
Uşaq ədəbiyyatı, bədii ədəbiyyatın bir qoludur. Milyonlarla adam üçün sevinc mənbəyi olan ədəbiyyat 

gənc nəslin ideya və amalında bir inqilabdır.  Uşaq ədəbiyyatı uşaqları ən humanist biliklərə yiyələnən,  azad 

olmuş torpaqlarımızın güclü qoruyucusu  və yetkin bir insan kimi yetişdirməlidir.  

Açar sözlər: uşaq ədəbiyyatı və tərbiyə, uşaq ədəbiyyatı və mənəvi təmizlik, uşaq ədəbiyyatının təsir 

gücü, uşaq ədəbiyyatının ideya xüsusiyyətləri. 

 

Bu gün cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər onun bir parçası olan insanları da yaxından 

maraqlandırır. Bu dəyişikliklər, dəyərlərə münasibətə də öz təsirini göstərir. İnsanlar tərəfindən 

unudulmuş dəyərlər sisteminin gənc nəslə təbliğ edilməsinin həm bu günümüz, həm də sabahımız 

üçün əhəmiyyəti böyükdür. Bu baxımdan gələcəyimiz olan uşaqların tərbiyə olunmasına xüsusi 

diqqət yetirilməsi vacibdir. Uşaq ədəbiyyatı nümunələri də uşağın öz mənliyini formalaşdırmaqda 

mühüm bir funksiyanı yerinə yetirir. 

Ədəbiyyat – tərbiyəvi, əxlaqi, insani hisslərin yaranmasının mənbəyidir. Ədəbiyyat qüdrətli 

tərbiyə vasitəsidir. Ədəbiyyatın tərbiyəvi təsir dairəsi çox geniş olmaqla yanaşı, həyat materiallarıda 

olduqca zəngindir. Həyat materiallarını: reallıqları, gerçəkliyi, vətənpərvərliyi, dostluğu, yoldaşlığı, 

ədəbi qəhrəmanların mənəvi zənginliyini, əxlaqi saflığını,duyumlarını əks etdirən ədəbiyyatdır. Bədii 

ədəbiyyatın tikinti materialı hesab edilən sözlərdir. Elə sözlərdən istifadə olunmalıdır ki,  yeniyetmə 

və gənclərin qəlbi riqqətə gəlsin. Mirzə Şəfi sözü yüksək qiymətləndirir, onun gücünə, qüvvəsinə 

böyük inam bəsləyir. Hafizin şeirlərinə işarə ilə dediyi bu sözlər diqqəti cəlb edir: “Hafizin sözləri 

bizi inandırdı ki, Şirazdan gözəl diyar yoxdur. O, doğma şəhərini dostlarının gözündə söz vasitəsilə 

almaza çevirə bilmişdir.” 

Bədii ədəbiyyat, milyonlarla adam üçün sevinc və ilham mənbəyi olmalı, onların iradəsini, 

duyğularını və fikirlərini ifadə etməli, onları ideyaca zənginləşdirən və əxlaqi cəhətdən tərbiyə edən 

vasitə olmalıdır. 

mailto:Gulhusu01@gmail.com
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Uşaq ədəbiyyatı, bədii ədəbiyyatın bir qoludur. Uşaq ədəbiyyatının başlıca vəzifəsi, gənc 

nəsldə sağlam, düzlük, doğruçuluq, əməksevərlik, yoldaşlıq kimi yüksək mənəvi  hisslərin 

yaranmasına yardımçı olmaqdır. Bu ədəbiyyat gənc nəslin ideyasında, amalında, ruhunda bir inqilab 

etməlidir. 

Uşaqlıq dövründə uşağın qarşılaşdığı bir çox hadisələr və gördüyü insanlar onun istər o 

dövrünə, istərsə də sonrakı həyatına özünün müsbət və mənfi təsirini göstərir. Bu baxımdan yazıçılar 

öz əsərlərində hansısa qəhrəmanı təsvir edərkən onların davranış və psixoloji xüsusiyyətlərini, uşaqlıq 

dövründə qazandıqları təcrübələri ilə açıb göstərməyə çalışırlar. Əvvəllər uşaqlardan bəhs edən 

əsərlər olmadığından və ya çox az təsadüf edildiyindən onlara böyüklər üçün yazılan əsərlərin 

oxunduğu və oxudulduğu bir həqiqətdir. Uşaqlıq dövrünün xüsusiy-yətlərini düşündükdə, 

böyüklər üçün yazılmış ədəbi əsərlərin uşaqların daxili aləminə nüfuz edə bilməyəcəyi anlaşılır. 

Uşaqlar böyüklərdən bəhs edən əsərləri yaş xüsusiyyətləri baxımından qavraya bilmir, onların 

tərbiyəvi təsir gücündən faydalanmaqda çətinIik çəkirlər. Çünki uşaqların, uşaqlıq dövrünə aid 

özünəməxsus hiss və duyğuları vardır. Onların duyğularına, xəyal və düşüncələrinə təsir edən şifahi 

və yazılı əsərlərin rolu böyükdür. Bir şeyin gerçəkləşməsi üçün mütləq ona ehtiyac duyulmalıdır. 

Uşaqlar da səviyyələrinə uyğun olaraq şifahi və yazılı əsərlər vasitəsilə öz ehtiyaclarını ödəməyə 

çalışmışlar. Beləcə uşaq psixologiyası ilə bağlı məsələlər və maarifçi yazıçıların əsərləri uşaq 

ədəbiyyatı anlayışını meydana çıxardı və ədəbiyyatçıların da diqqətini oraya yönəltdi.Keçmişdən bu 

yana önəmli olan uşaqların təlim məsələsi və bu istiqamətdə aparılan işlər başqa sahələri də təsiri 

altına almışdır. Bunun da nəticəsi olaraq uşaqların təliminə böyük təsiri olan- uşaq ədəbiyyatı anlayışı 

yaranmış və uşaq ədəbiyyatına aid yazılan əsərlərdə hər gün ,yenidən kəşf edilməyə doğru yönəlməyə 

başlamışdır. 

Uşaq ədəbiyyatı, uşaqları zəngin mənəvi və estetik zövqə malik, zəmanəsinin ən humanist 

biliklərinə yiyələnən yetkin bir insan kimi tərbiyə etməlidir. Bu insan öz xalqının, torpağının zəngin 

tarixi keçmişinə, ədəbiyyatına bələd olmalıdır. Bu günün nəhəng, məsuliyyətli, hər saniyəsi bir tarix 

olan zamanı ilə qoşa addımlamalı, gələcəyin böyük quruculuq işlərində yaxından iştirak etməlidir. 

Torpaqlarımızın geri qaytarılması yolunda aparılan mübarizədə cəsarətlə iştirak etməkdə ilham verən 

bir mənbə olmalıdır.Hansi ki,bu gun onu etdilər. 

Uşaq ədəbiyyatı bəşəriyyətin yaratmış olduğu bütün maddi və mənəvi sərvətləri yeni nəslə 

öyrətməli, onları bu sərvətin əsl varisi kimi tərbiyə etməlidir. Rus ədibi Qorki qeyd edirdi ki, uşaqlara 

yaşadıqları dövrün həqiqətini söyləmək, digər tərəfdən keçmişin dəhşətli rəzalətlərini satirik 

boyalarla açıb göstərmək lazımdır. Bütün bu göstərdiklərimiz Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının ədəbi 

və pedaqoji prinsiplərinin əsasını təşkil edir. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişafı və təşəkkülü, 

qədim tarixi ənənələrə,  keçmişə, tarixə bağlıdır (Антология русской литературы, 2008: s.16). 

Uşaq ədəbiyyatında əxlaq tərbiyəsini araşdırmazdan və bu əsərlərin uşaqların gələcəkləri 

baxımından təsirini göstərməzdən əvvəl  uşaqlar üçün yazılan ədəbi əsərlərin mahiyyətini açmağa 

ehtiyac vardır. 

Bir çox yazıçı və tədqiqatçılar tərəfindən tərifi verilmiş “ədəbiyyat” anlayışı “Düşüncə, duyğu, 

hadisə və proseslərin dil vasitəsilə təsvir olunması sənəti” kimi təqdim olunmaqdadır. 

Fərhad Fərhadov, Aydın Hacıyev ədəbiyyatı, gənc oxuculara həyatı dərindən anlamaqda kömək 

edən, dünyagörüşlərini zənginləşdirən, ədəbi zövqlərini inkişafetdirən vasitə olduğunu qeyd edirlər. 

Kavcar Cahit “insanın özünü, ətrafını, cəmiyyəti tanıması, daha yaxşı baxımdan dəyərləndirməsi və 

duyması üçün ədəbiyyat təliminin vacib olmasını” (Namazov, 2007: s.3) göstərmişdi. 

Ədəbiyyat- həyatdakı hadisələri, duyğu və düşüncələri ədəbi formada təsvir edəbilmə və 

araşdırma sənətidir. Cəmiyyət və insanların bir çox istək və arzularının olması təbiidir. Həmin bu 

arzu və işləkləri insani dəyərlər çərçivəsində həyata keçirmək üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə 

olunur, ədəbiyyat da bu vasitələrdən biridir. Ədəbiyyat, gündəlik həyatımızda baş verənləri əks 

etdirən hisslərimizə təsir edən, düşündürən, anlayıb ifadə edə bilmədiklərimizi dilə gətirən bir sahədir. 



“Intercultural relations in the modern world”, 27 February 2021, Tbilisi, Georgia 

Elger Scientific Centre                    İSBN: 978-605-74702-1-8                    Grigol Robakidze University 

 

-----------....43.....----------- 
 
 

İndi isə “uşaq ədəbiyyatı” ifadəsinin mənasını yaxşı anlamaq üçün “uşaq” anlayışına nəzər 

salaq.  Lüğətlərdə və xüsusən də psixologiya kitablarında “uşağ”ın izahına geniş yer verilmişdir. 

“Uşağ”ı bu şəkildə izah etmək olar: “Uşaqlıq çağı ilə yeniyetməlik arasında inkişaf edən insan”, 

yaxud uşaq deyərkən, əsasən dünyaya yenicə göz açan körpədən tutmuş, 16-17 yaşa qədər olan insan 

övladı nəzərdə tutulur (Məmmədov, 1977). Yəni duyğuların, düşüncələrin, xəyalların və zövqlərin 

böyüklərdəki kimi olmadığı, fərqli yaşandığı bir mərhələdir. 

Ümumiyyətlə, insan həyatında 0-17 yaş arası uşaqlıq dövrü olaraq qəbul edilib. Uşaqlıq dövrü 

özü də bir sıra yaş qruplarına ayrılır. Hər bir yaş qrupunun özünə görə xüsusiyyətləri vardır. Təlim 

sahəsində insanın uşaqlıq dövrü üç qrupa bölünür: 

a) İlk uşaqlıq çağı (oyun çağı):2-6 yaşlar 

b) İkinci uşaqlıq çağı (məktəb şağı):6-10 və ya 6-12 yaşlar 

c) Son uşaqlıq çağı (yeniyetməlik çağı): 10-13 və ya 12-14 yaşlar 

Bütövlükdə insan ömrünün 2-14 yaşları arasında keçən inkişaf mərhələsinə uşaqlıq çağı“ 

deyilir. 

Qara Namazova görə uşaqlar yaş xüsusiyyətlərinə görə 4 qrupa bölünə bilər: 

Bağça yaşlı uşaqlar (3-7 yaş qrupu) 

Kiçik yaşlı məktəblilər (7-11 yaqş qrupu) 

Orta yaşlı uşaqlar (11-15 yaş qrupu) 

Böyük yaşlı məktəblilər (15-17 yaş qrupu). 

Uşaq ədəbiyyatında uşağın duyğuları, inkişafı, danışığı diqqətə alinmahdır. Hamiya məlumdur 

ki, uşaqlar dövr keçdikcə, nəsillər bir-birini əvəz etdikcə dəyişir (Yusifoğlu, 2006: s.4). Əgər 2 yaşlı 

uşaqla 16 yaşlı uşaq arasında yaş fərqi mövcuddursa və dünyaya münasibətləri baxımından aralarında 

fərq varsa o zaman bu fərq onlar üçün yaranan ədəbiyyatda da öz əksini tapmalıdır. Uşaqlar üçün 

əsərlər yazan bütün yazıçılar bu yaş mərhələlərini nəzərə alırlar. 

Cəmiyyətin sosioloji cəhətdən təbəqələrə bölünməsi baxımından insan ömrünü çağalıq, uşaqlıq, 

ilk gənclik, orta yaş və yaşlılıq kimi mərhələlərə ayırırlar. Bu mərhələlərin psixoloji xüsusiyyətləri 

uşaqlar üçün ayrıca ədəbiyyatın olmasının vacibliyi məsələsini ortaya çaxarmışdır. “Uşaq ədəbiyyatı” 

məfhumu, zaman keçdikcə ədəbiyyatçıların təsiri ilə yeni mənalar qazanmağa başladı. Qara Namazov 

uşaq ədəbiyyatına belə tərif verir:  

“Uşaq ədəbiyyatı ədəbiyyatın tərkib hissəsi olub, məqsəd və vəzifəsinə görə 17 yaşına qədər 

müxtəlif oxucu qruplarının təlim, təhsil və əxlaqi estetik tərbiyəsinə yönəldilən bədii əsərlərə deyilir” 

(Namazov, 2007: s.4). 

 Uşaqlıq dövründə yaşanan xəyallar, duyğu və düşüncələr şifahi və yazılı ədəbiyyatın bütün 

formalarında əks oluna bilir. 

    Hər zaman olduğu kimi,bu gündə məqsədimiz uşaq ədəbiyyatının ibtidai məktəb siniflərində 

istifadəsi, oxuma, yazma mövzusunun təməl daşını meydana gətirməkdir. Uşaq ədəbiyyatının 

uşaqların oxuma, yazma təhsilinə faydalı təsirləri, bir çox tədqiqatçı, pedaqoq və alimlər tərəfindən 

qəbul edilmişdir. Tədqiqata görə uşaqlar eşitdikləri dili öyrənirlər: Nə qədər çox dili inkişaf etdirəcək 

mühit olsa, uşaqlar da o qədər çox dil təhsilindən yararlanırlar. 

Səməd Vurğuna görə, uşaq ədəbiyyatı müstəqildir. O, hərəkətli bir ulduz kimi daima axaraq 

oynayır. Hər zaman hərəkətdə olmaq uşaqların bir başqa xüsusiyyətlərindəndir. Duyğulu və romantik 

olmaq bu xüsusiyyətlərin mənbələrindəndir. 

Uşaq ədəbiyyatında nədən yazmağın lazım olması məsələsi bu ədəbiyyatın əsas cəhəti olaraq 

qəbul edilmir. Çünki uşaq ədəbiyyatında həyatın bütün sahələri əks olunmalıdır. Həyatda elə bir 

problem yoxdur ki, uşaq ədəbiyyatında ona toxunmaq mümkün olmasın. Yerin altınıda, üstünü də 

bilən müasir uşaq, həyatın elə bir problemi yoxdur ki, onunla maraqlanmasın. Uşaqların maraqlarını 

səngitmək, onu lazımi məcraya yönəltmək üçün uşaq ədəbiyyatının xidməti əvəzsizdir. Hamıya 

məlumdur ki, insan dünya, kainat, təbiət, cəmiyyət və s. haqqında gərəkli informasiyaların 

əksəriyyətini körpə vaxtlarından hafizəsinə həkk edir. Elə buna görə də, uşağın gələcək 
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dünyagörüşünün formalaşmasında, onun layiqli vətəndaş kimi böyüməsində uşaq ədəbiyyatını əvəz 

edə biləcək ikinci bir vasitə yoxdur.Uşaq əsərləri insan sevgisini təbliğ edir, fərdi və zehni baxımdan 

təsir edir, incə insani bir ruh yaradır, balaca uşaqlara cəmiyyətdə və dünyada baş verən hadisələr 

haqqında daha geniş məlumat verir (Bəktaşi, 1965: s.11). 

Bəli, uşaq ədəbiyyatı nəinki özündən hündür gülə, günəşə, aya, gələcəyə boylanan bəşər 

övladının ədəbiyyatıdır. Azərbaycan sovet ensiklopediyasında qeyd olunmuşdur ki: “Bədii 

ədəbiyyatın üzvi tərkib hissəsi olan uşaq ədəbiyyatında xalqların və uşaqların həyatına dair, onların 

yaş xüsusiyyətlərinə, qavrama qabiliyyətlərinə uyğun janr, forma və üslubda müxtəlif problemlər 

qaldırılır, gənc nəsildə yüksək əxlaqi keyfiyyətlər, vətənpərvərlik, sədaqət, dostluq, doğruluq, 

əməksevərlik, beynəlmiləlçilik, insanpərvərlik və humanizm tərbiyə edilir. Uşaq ədəbiyyatı əsərləri 

xeyirxah, mərd və cəsur qəhrəmanları, maraqlı süjet və kompozisiyası, anlaşıqlı, sadə və aydın bədii 

ifadə vasitələri, səlis dili ilə seçilir. Uşaq ədəbiyyatı folklor qaynaqlarından bəhrələnir”. 

Uşaq ədəbiyyatı nümunələrinin uşağın psixi və zehni inkişafına nə qədər böyük kömək 

göstərdiyi inkar edilə bilməz. İnsan həyatının ən mühüm mərhələsini maraqlandıran uşaqlarla bağlı 

olaraq yazılmış və ya yazılacaq ədəbi mətnlərin, təlim öyrətmə qurumlarında istifadə edilməsi və bir 

dərs müddətində ələ alınması mümkün deyil. Uşaq ədəbiyyatı əsərlərinin başlıca xüsusiyyətlərindən 

biri də onun öyrədici olması, uşaqların əsərlərdə özlərinə aid bir şeylər tapmaları ilə əlaqədardır. Uşaq 

yazıçısı təsvir etdiyi uşaqların yaşları, cinsiyyətləri, münasibətləri haqqında zəngin təfəkkürə malik 

olmalı və əsərində bunu dolğun şəkildə ifadə etməyi bacarmalıdır. 

Bəzən uşaq ədəbiyyatı ədəbi yaradıcılığın əsas sahəsi kimi başa düşülmür. Bu yanlış təsəvvür 

və “adi həyat hadisələrindən sadə və aydın bir dildə danışmaqla uşaq əsəri yaratmaq mümkündür”- 

fıkirlərinə qarşı çıxaraq V.Q.Belinski yazırdı:“Uşaq yazıçısının yaranması üçün çox, olduqca çox 

şərtlər vardır: nəcib, sevən,diqqətli, sakit, körpəcə sadədil bir qəlb, yüksək məlumatlı bir idrak, 

predmetlərə aydın bir baxış, yalnız canlı bir təsəvvür deyil, həm də canlı, şairanə bir xəyal, hər şeyi 

canlı, zəngin surətlər halında təsəvvür etməyə qabil bir xəyal lazımdır.Aydındır ki, uşaqlara qarşı 

məhəbbət, uşaq yaşının tələb, xüsusiyyət və təfərrüatını dərindən bilmək də mühüm şərtlərdəndir” 

(Belinski, 1948: s.12). 

Uşaq ədəbiyyatı yazarı əsərində valideynlərinin yanında bütün problemlərdən uzaq olan, nəyin 

pis, yaxşı, nəyin düz və ya əyri olduğunu tam mənası ilə qavramayan bir varlığa səslənir. Məhz, bu 

baxımdan yazıçı əsəri yazarkən uşağa həyatın müəyyən sirrlərini və həqiqətlərini öyrətməyi qarşısına 

məqsəd qoyur. Bu həm də onun tərbiyəedici tərəfi ilə bağlıdır. Uşaq ədəbiyyatı gələcəyin 

yeniyetmələrinin şəxsiyyət kimi formalaşmasında gərəkli olan mədəni düşüncənin, dəyərlərin 

öyrənilməsi, cəmiyyət üçün gözəl olan davranış qaydalarının mənimsənilməsinə kömək etdiyinə 

görə, öncə bu xüsusiyyətlərin nəzərə alınması və uşaq ədəbiyyatı əsərlərində olması diqqət 

mərkəzində saxlanılmalıdır. Bütün bunları ərsəyə gətirmək və uşaqlara göstərmək üçün onların 

dünyasını yaxşı araşdırmaq, öyrənmək, bir çox istiqamətdən təhlil etmək və ya onların səviyyələrinə 

uyğun əsərlər ortaya çıxarmaq lazımdır. 

Görkəmli şair S.Vurğun “Balalarımız üçün gözəl əsərlər yaradaq” adlı məqaləsində yazır: 

“Düşünmək, duymaq, sevmək, küsüb-incimək, ağlamaq, gülmək, qəzəblənmək kimi bütün insana aid 

olan xüsusiyyətlər uşaqlıq aləmində mövcuddur. Biz uşaqla danışdığımız zaman insanla 

danışdığımızı, uşaqlar üçün yazdığımız zaman, insan üçün yazdığımızı unutmamalıyıq. Uşaq üçün 

yazılmış hər bir əsərin əsasında məna gözəlliyi yaşamalıdır”. O yazırdı: “Uşaq insandır! Onun sadə, 

hərəkətli, hər zaman xoşbəxt və azad təbiətində böyük insanların bütün əlamətləri vardır” (Vurğun, 

1972: s.311). Səməd Vurğun digər yazıçılara hər zaman uşaqlar üçün yazmağın nə qədər məsuliyyətli 

və çətin bir iş olduğunu, uşaq həyatını tərənnüm etmənin önəmli olduğunu söyləyirdi. 
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Summary: The article analyzes the eastern theme in the work of Nikolai Tikhonov. This topic has 

attracted the poet from childhood. Azerbaijan occupies a special place in his work. The life and work of 

N.Tikhonov are closely connected with this region. In his numerous works, he glorified Baku, the rich and 

generous nature of Azerbaijan, its forests and mountains. He wrote about Azerbaijani literature and culture, 

about the works of Nizami and Nasimi. And, of course, about Samed Vurgun, whose personality and work, 

like the personality and work of Nizami, occupy significant place in the work of N.Tikhonov. The truly popular 

poets of Azerbaijan – Nizami, Nasimi and Samed Vurgun were constantly in the center of his attention as a 

poet and literary critic. Nikolay Tikhonov devotes articles, poems to them, takes an active part in the 

anniversaries of the birth of poets. 

Tikhonov wrote about the great Azerbaijani poets Nizami and Nasimi in connection with their 

anniversaries, and the poet spoke of Samed Vurgun as a classic of Soviet poetry, about a friend and a person 

and more than once dedicated poems to him. 
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Аннотация: В статье анализируется восточная тематика в творчестве Николая Тихонова. Эта 

тема привлекала поэта с детских лет. Особое место в его творчестве занимает Азербайджан. Жизнь и 

творчество Н.Тихонова теснейшим образом связаны с этим краем. В своих многочисленных 

произведениях он воспевал Баку, богатую и щедрую природу Азербайджана, его леса и горы. Он писал 

об азербайджанской литературе и культуре, о творчестве Низами и Насими. И конечно же, о Самеде 

Вургуне, личность и творчество которого, как и личность и творчество Низами, занимают значительное 

место в творчестве Н.Тихонова. Истинно народные поэты Азербайджана – Низами, Насими и Самед 

Вургун постоянно находились в центре его внимания как поэта и литературного критика. Николай 

Тихонов посвящает им статьи, стихотворения, принимает активное участие на юбилеях со дня 

рождения поэтов. 
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О великих азербайджанских поэтах Низами и Насими Тихонов писал в связи с проведением их 

юбилеев, а о Самед Вургуне, поэт отзывался как о классике советской поэзии, о друге и человеке и не 

раз посвящал ему стихотворения. 

Ключевые слова: Восток, Низами, Насими, Самед Вургун, творчество, поэзия, юбилей 

 

«У меня была склонность к темам советского Востока, склонность очень сильная, 

серьезная, род настоящей «высокой болезни». Точнее… было бы сказать – к теме Востока» 

(Тихонов, 1974: с.262) - писал Н.Тихонов. Восток привлек Н.Тихонова еще в детские годы, 

когда ему было двенадцать или тринадцать лет. Восточной темой он занимался и в 

последующие годы своей жизни и творчества. «С 1922 года я присоединил к этой теме и тему 

Кавказа» (Тихонов, 1955: с.9) - говорил писатель. 

Особое место в творчестве Н.Тихонова занимает Азербайджан, который стал второй 

родиной поэта. Народные поэты Азербайджана постоянно находились в центре его внимания. 

Также Н.Тихонов был удостоен почетного звания народного поэта Азербайджана. 

Н.Тихонов является автором двух статей «Люди света» и «Низами и Навои», а также 

его перу принадлежит рассказ «Низами», посвященный великому азербайджанскому поэту. В 

этих произведениях писатель высоко оценивает личность и творчество Низами. 

Рассказ «Низами» написан в 1942-1943 годы и входит в цикл «Ленинградские 

рассказы». В нем воспроизведена атмосфера социально-политической жизни Азербайджана в 

эпоху Низами. Н.Тихонов рисует картину скромной жизни и быта этого великого поэта. 

«Великого азербайджанского поэта звали Низами. Полное его имя звучало пышно и 

торжественно: Шейх Низами оддин Абу Мохаммед Ильяс иби Юсуф Гянджеви, — но он был 

скромный и простей человек» (Тихонов, 1955: с.348) - такими строками Н.Тихонов начинает 

свой рассказ. 

Далее автор противопоставляет скромной жизни Низами, богатую и роскошную жизнь 

царей и султанов: «Кровавые цари истребляли тогда целые страны. Но поэта нельзя было 

купить или развратить роскошью дворцов. Он сидел на рваном войлоке вместо ковра, и вместо 

сокровищ перед ним были книга и чернила, рядом лежал его дорожный посох. Ковры истлели 

в султанских покоях, дворцы стали развалинами, сокровища исчезли по разным странам, а 

миру остались стихи — бессмертные сокровища человеческого гения. Так Низами победил 

султанов и богачей, победил время» (Тихонов, 1955: с.348). 

Слова, которыми заканчивается рассказ, содержат высокую оценку творчества 

гениального поэта Низами и его современное значение. Также в них можно найти созвучие 

его бессмертных гуманистических идей борьбы за мир и свободу народов мира. «Я понял в 

это мгновенье, в этой сумрачной комнатке, что мы все во власти великой любви, для которой 

нам не жаль и самой жизни. Это напомнил нам сегодня наш далекий гость — старый Низами. 

Он пришел в наш город в гуле сражения, и мы встретили его как друга, союзника и соратника 

в нашей битве. И мы выпили за его здоровье, как пьют за умерших на Востоке. Мы выпили за 

него те сто граммов водки, что были добыты Королевым неизвестно откуда. Мы выпили за 

Низами и за бессмертные глаза Меджнуна» - пишет Н.Тихонов (Тихонов, 1955: с. 352). 

Этот рассказ непосредственно примыкает к статье «Люди света» написанной в 1964 

году Н.Тихоновым в пору блокады Ленинграда, значительно дополняя ее и уточняя некоторые 

факты. В этой статье автор рассказал о том, как по инициативе директора Эрмитажа И.Орбели 

и с активным участием самого Н.Тихонова, осенью 1941 года было отмечено 800-летие со дня 

рождения Низами.  

 «Это случилось, - пишет Н.Тихонов, - в тяжелые дни усиленной бомбежки глубокой 

осенью 1941 года». (Тихонов, 1977: с.276) И.Орбели встретил Н.Тихонова в коридоре 

бомбоубежища и спросил: «Вы конечно, не забыли, что приближается назначенный на эти дни 

юбилей великого азербайджанского поэта Низами?». На сомнения и колебание Тихонова: «В 
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таких условиях юбилей будет выглядеть не очень торжественно», его собеседник отвечает: 

«Юбилей должен быть в Ленинграде. Вы подумайте – вся страна будет отмечать юбилей 

Низами, а Ленинград не сможет. Что это такое? Этого не может быть! Чтобы фашисты сказали, 

что они сорвали нам юбилей. Мы должны сделать его во что бы то ни стало!» (Тихонов, 1977: 

с.277). 

Для того, чтобы провести юбилей в блокадном Ленинграде, надо было получить 

разрешение политуправления. Этим занялись Тихонов и Орбели. Работник политуправления 

предупредил их о возможных трагических последствиях, на что они ответили: «Поймите, что 

юбилей Низами должен состояться в Ленинграде. Позор нам всем, что в Москве, в Баку, во 

всем Советском Союзе будет он отмечен, мы не отметим. Скажут, что мы так растеряны, так 

напуганы бомбежкой, что забыли о своем долге» (Тихонов, 1977: с.278) 

Из этих слов можно сделать вывод, что проведение юбилея Низами в блокадном 

Ленинграде, Н.Тихонов и И.Орбели считали своим гражданским долгом. Благодаря своей 

настойчивости им удалось получить согласие политуправления. Они составили план 

проведения юбилея и график работы юбилейного собрания в часы перерыва между налетами 

фашистских самолетов.  

Юбилейное собрание своим вступительным словом открыл Н.Тихонов, за ним 

выступил директор Эрмитажа. 

Далее пишет Н.Тихонов: «Затем ученые-докладчики, в шинелях, в противогазах, 

пришедшие в Эрмитаж из окопов, читали доклады про жизнь и деяния Низами. Звучали стихи, 

написанные восемьсот лет назад» (Тихонов, 1977: с.279) 

Позднее было выяснено, что «ни в Москве, ни в Баку, нигде в Советском Союзе, никто 

в этот назначенный срок, никакого юбилея не проводил. Он отложен. И только Ленинград 

отметил торжественным собранием», ответ Орбели был таков: «… это прекрасно! Прекрасно, 

что в осажденном Ленинграде мы провели юбилей Низами. Можно было нигде не проводить, 

но в Ленинграде мы были обязаны провести, чтобы по всему Советскому Союзу теперь узнали, 

что в Ленинграде жив могучий дух торжествующего творчества, победоносного гуманизма». 

(Тихонов, 1977: с.275) 

Проведенный в блокадном Ленинграде юбилей Низами воспринимался, как духовное 

единение народов и культур и приобрел огромное значение. Можно считать, что Низами 

вместе с героями-защитниками Ленинграда, одержал победу над немецким фашизмом.  

В следующей своей статье «Низами и Навои», Н.Тихонов продолжает и развивает 

основной лейтмотив своего рассказа «Низами». Эта статья написана в 1947 году после 

торжественного юбилея 800-летия со дня рождения Низами в Баку, участником которого был 

и Н.Тихонов. Автор пишет, что «его стихи сегодня стали достоянием народа и перешагнули 

все границы родного края». (Тихонов, Т.2, 1955: с.352) Также он говорит о «немеркнущей 

славе» Низами и ставит его имя рядом с именами гениев мировой поэзии – Пушкина, 

Лермонтова, Некрасова, Шота Руставели, Данте, Шекспира, Байрона, Гете и др.  

Следует отметить, что Низами хронологически, во времени опережает все эти 

перечисленные поэтические имена, что он стоит у самых истоков мировой поэзии и 

претворяет их появление на поэтическом поприще. Поэтому, Низами должен быть удостоен 

высокого почетного звания «учителя» мировых поэтических гениев, учителя учителей. 

 При сравнительном исследовании творчества Низами и Навои отмечает, что в тот 

период персидский язык на Востоке достиг того же статуса, который был у латыни в Европе 

(Тихонов, 1974: с.400). 

Также Н.Тихонов не согласен с бытовавшим в то время мнением, будто бы Низами 

является персидским поэтом. Автор старается доказать, то что поэт «родившийся в Гяндже, на 

народной почве развивший свой талант, питавшийся истоками народных сказаний, 

передавший характер народных героев, Низами не может быть оторван ни от породившей его 
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земли, ни от глубокой связи с азербайджанским народом и литературой». (Тихонов, 1974: с. 

400) 

Автор пишет, что Низами предпочел свободу личности и поэта, он отверг жизнь при 

дворе. Н.Тихонов цитирует: 

                                                  …в битве – победнее стяга оно, 

                                                  И лучший боец, чем бумага, оно. 

                                                  …Глашатаю слова открыты пути, 

                                                  Где слову есть доступ, ноге не пройти. 

                                                  …Без сердца ты в нем не поймешь ничего, 

                                                  Объяснение его – многословней его. 

                                                  Доколь оно есть, ему честь меж людьми, 

                                                  Да быть ему свежим в устах Низами, 

                                                                                     (Тихонов, 1974: с. 401) 

 

Кратко характеризуя его поэмы, Н.Тихонов называет Низами «знаменитым поэтом и 

философом», который верил в силу народа и в его высокое историческое назначение. По 

словам Тихонова, Низами является «патриотом и гуманистом, поэтом большого дыхания, и 

его творчество было великолепным вкладом азербайджанского народа в сокровищницу 

мировой культуры». (Тихонов, 1974: с.405-406) 

Следующим классиком азербайджанской литературы, кому Н.Тихонов посвятил свою 

статью являлся Насими. Статья «Великий поэт – гуманист» была написана в 1973 году, в связи 

с 600-летним юбилеем со дня рождения великого азербайджанского классика. Н.Тихонов 

рассматривает феномен творчества Насими в более широком масштабе, мировом плане: 

«Творчество Имадеддина Насими – большое событие в культурной жизни народов Востока и 

Запада. Сегодня, как никогда, благодарная память потомков возвращается к именам своих 

великих мастеров, составляющих гордость родной поэзии, чье благотворное влияние вышло 

за пределы родины, а имя вошло в пантеон бессмертных имен, став предметом изучения и 

почитания многих народов». (Имадеддин Насими (библиография), 1973, с. 31) 

Также Н.Тихонов отмечает заслуги Насими в деле развития поэзии на родном 

азербайджанском языке. «Насими писал стихи на фарси и даже на арабском языке, но свою 

поэзию он возвысил и прославил, как крупнейший и талантливый создатель прекрасных 

произведений на азербайджанском языке» (Имадеддин Насими (библиография), 1973, с. 31) 

Далее он повествует о трагической судьбе Насими, о том, как много трудностей и 

испытаний выпало на долю поэта и как трагически закончилась его жизнь. В тоже время 

Тихонов пишет о том, что произведения поэта получили свое распространение и после его 

смерти и «на Востоке его имя жило в соседстве с именами великих классиков, его стихи 

изучались учеными-исследователями. Но и на Западе, в главных городах Европы, его 

рукописи хранятся в национальных библиотеках, о жизни поэта и его произведениях писали 

выдающиеся ученые». (Имадеддин Насими (библиография), 1973, с. 31-32) 

Н.Тихонов отмечает, что творчество Насими стало примером подражания не только для 

азербайджанских, но и для туркменских, узбекских и других поэтов. Автор пишет, что именно 

любовная лирика привлекала особое внимание, потому что в ней поэт «провозглашал свободу 

человеческого духа». 

«Празднование юбилея Насими в нашей стране – пишет Н Тихонов, привлекает к его 

творчеству всеобщее внимание поэтов, ученых-исследователей. Воспроизведя картину века, в 

котором жил и творил великий поэт, они приближают его наследие к современному читателю, 

что бы тот смог почувствовать всю силу и прелесть поэзии Насими». (Имадеддин Насими 

(библиография), 1973, с.32). Также автор вспоминает о юбилеях Низами и Навои, которые 
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были отмечены им широко и торжественно и не сомневается, что проведенный юбилей 

Насими, станет прекрасным всенародным праздником поэзии и дружбы.  

«Юбилей великого Насими должен быть отпразднован достойно!» (Имадеддин Насими 

(библиография), 1973, с.33) - такими строками заканчивает свою статью Н.Тихонов. 

 В 1956 году в «Литературной газете» выходит статья Н.Тихонова о Самеде Вургуне, 

которая носит название «Народный поэт», написанная в связи с пятидесятилетием поэта. 

Н.Тихонов писал о нем, как об истинно народном поэте Азербайджана, классике советской 

поэзии, о друге и человеке. 

В контексте многовековой азербайджанской поэтической традиции Н.Тихонов рисует 

яркий, самобытный, творческий портрет Самед Вургуна: «В Азербайджане, стране поэтов, - 

пишет Тихонов, - где народ чтит такие имена, как Низами, Хагани, Вагиф, не так легко 

завладеть сердцами и получить высокое призвание народного поэта». Секрет такого 

поэтического новаторства и величия Н.Тихонов видит в том, что «Самед Вургун – певец 

народа, сам вышедший из его рядов, сам деливший с ним все его беды и его трудный 

революционный путь». (Тихонов, 1956: с.2) 

Очень необычно и колоритно Н.Тихонов изобразил портрет С.Вургуна во время охоты: 

«Самед Вургун неожиданно появлялся, раздвинув кусты, как дикий охотник далеких дней, не 

знавших никакого технического прогресса. Он смеялся гортанным смехом, кричал хриплым 

голосом, высоко поднимая ворох горевших на солнце птиц…» (Тихонов, 1956: с.2) 

 «У Самеда Вургуна много друзей и в нашей стране, и за рубежом – пишет Н.Тихонов. 

Он создан великой дружбой, соединяющей народы и поэзии. Он борец за мир, за мирное 

будущее человечества. Он всегда слышит прибой стиха, как прибой Каспийского моря. Этот 

стиховой прибой ударяет в виски, молодит сердце, просветляет ум» (Тихонов, 1956: с.2)               

Н.Тихонов является автором очерка «Пути-дороги», в котором мастерски описывается 

богатая красками волшебная природа Азербайджана, и на этом величественном фоне 

возвышается живой образ С.Вургуна, воспевающий эту природу.  

Автор рисует образ Самеда Вургуна во время поездки по районам. Описываются, как 

проступает многогранный портрет С.Вургуна в разных жизненных ситуациях. Это – поэт-

гражданин, теоретик литературы, друг сельских тружеников, простой и задушевный человек, 

влюбленный в родную природу, страстный охотник, мудрый собеседник, и все это в не 

рабочем кабинете, а на природе, свободной и непринужденной обстановке. 

В 1975 году в рамках Дней литературы в Баку состоялось торжественное открытие 

Дома-музея Самеда Вургуна, на котором присутствовал Н.Тихонов. Он приветствовал 

открытие Дома-музея и назвал его большим событием для всей русской поэзии. 

Следующая статья Н.Тихонова, посвященная Самед Вургуну, «Голосом сильным и 

честным, смелым и ясным», написана в связи с семидесятилетием поэта. Здесь Н.Тихонов 

называет поэта «классиком азербайджанской советской литературы», «одним из выдающихся 

основоположников поэтической школы», «превосходным мастером» драматического жанра, 

«человеком большой души, открытого сердца, и мужественным». Также автор утверждает, что 

«стихи и поэмы С.Вургуна полны живого ощущения действительности, человеческого тепла, 

искренности, веры в победу нашего дела». 

В связи с пятидесятилетним юбилеем С.Вургуна в 1956 году, Н.Тихонов посвятил поэту 

стихотворение: 

                                                  Певец отваги боевой, 

                                                  Твой, стих, как 

                                                 «птица урагана», 

                                                 Звучал над бурей огневой!   

                                                  И в мирных днях 

                                                  Азербайджана.                  
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Далее он еще не раз посвящал стихи азербайджанскому поэту. В книге стихов 

Н.Тихонова «Азербайджанская тетрадь», есть стихотворение «Я вспомнил Самеда Вургуна». 

Это стихотворение состоит из двух частей. В первой части Н.Тихонов вспоминает живого 

Самеда Вургуна, встречи с ним, совместную охоту в лесах и в горах Азербайджана в 1947 году.  

                                                  Я вспомнил Самеда Вургуна 

                                                  В тени Ашагинских лесов, 

                                                  Рассвет разноцветный и юный. 

                                                  Охотничьих гул голосов. 

 

                                                   Самед появлялся нежданно, 

                                                   Ломая кусты предо мной, 

                                                   Похожий на горного Пана, 

                                                   Что радости полон земной… 

 

 Во второй части описывается новая встреча с поэтом, но уже с возвышающимся в 

центре Баку памятником ему: 

                                                   Стоял он на площади пышной, 

                                                   Живущего пламенный друг, 

                                                   И с ним говорили неслышно 

                                                   Деревья, что стали вокруг. 

                                                                         ***  

                                                    Сладостно было Самеду 

                                                    В высоком величье своем 

                                                    Вести с земляками беседу 

                                                    О мире большом и родном! 

 

Н.Тихонов высоко оценивал творчество и личность Самеда Вургуна. Их дружба и 

взаимная симпатия исходили их общности их поэтического творческого метода. Н.Тихонов 

как и другие русские поэты, учились художественному мастерству и тайнам романтической 

поэзии у С.Вургуна. Как отмечает русский исследователь Е.Книпович: «Н.Тихонов один из 

первых ввел в литературу героев нового Востока», и «снял традиционное противопоставление 

Запада и Востока». 
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 Xülasə: Məqalədə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri olan İlyas Əfəndiyev 

yaradıcılığından bəhs olunur. Burada sənətkarın yaradıcılığının əsas mövzularından sayılan millilik, müasirlik 

və vətənpərvərliyin tərənnümü  məsələlərinə toxunulmuşdur. O, müasir Azərbaycan ədəbiyyatının 

yeniləşməsində böyük rol oynamışdır. İlyas Əfəndiyev əsərlərində elə bir məsələlərə toxunur ki, nəinki öz 

dövrü üçün, həm də bu gün üçün əhəmiyyətli və aktualdır. Daha çox yeniliyi sevən, daima yeni problemlər, 

yeni fikirlər yaradan yazıçını məhz bu xüsusiyyəti xalqın sevimlisinə çevirib. Müəllif insanların mənəvi 

keyfiyyətlərini, əmək təşəbbüskarlığını, məhəbbət duyğu-qayğılarını bir sıra nümunələrdə elə bədii reallıqla 

qələmə aldı ki, bu əsərlər məzmun, forma və ifadə sadəliyi ilə seçildi. İlyas Əfəndiyevin uşaq həyatına, 

zövqünə, marağına, pisxologiya və xarakterinə  bələdliklə yazdığı əsərləri də özünəməxsus yer tutur. Fərdi 

bəbii üslubun formalaşmasına, inkişafına, özünəməxsus keyfiyyətlərlə dolğunlaşmasına kömək edən mənbə 

və amillər cərgəsində folklor poetikasının, folklor ənənə və motivlərinin mühüm rolunu parlaq şəkildə İlyas 

Əfəndiyevin də yaradıcılığında görmək olur.  Əfəndiyevin dramaturgiyası Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 

xüsusi bir mərhələ təşkil edir. İlyas Əfəndiyev pyeslərində həyatımızda təsadüf olunan ayrı-ayrı nöqsanlar və 

mənfi halları tənqid etməkdən çəkinmir. Şöhrətpərəstlik, xalqın mənafeyinə xəyanət etmək kimi hallar ifşa 

edilir. 

Açar sözlər və ifadələr: millilik, müasirlik,  vətənpərvərliyin tərənnümü, fərdi bədii üslub, dram janrı,  

İ. Əfəndiyevin komediyaları, məzmun, forma, ifadə sadəliyi. 

 

 Giriş:  İ. Əfəndiyev özünün saysız-hesabsız hekayə, roman, povest və pyesləri ilə diqqəti cəlb edən 

sənətkar olmuşdur. Əksər yazıçılardan fərqli olaraq o, yaradıcılığına hekayə yazmaqla başlamışdır. Ilk qələm 

təcrübəsini hekayə janrı üzərində qurmuşdur. Hekayələrinin bir qismində biz ömürləri boyu haradasa 

qurdalanan, sevgiyə vahimə ilə baxan, gözəl və gənc arvadı ola-ola başqa qadınlara tamah salan, nəhayət, 

əxlaqsızlığı üstündə vəzifəsini və həyat yoldaşını itirən süleymanların, üç uşaq atası, ev-eşik sahibi olmasına 

baxmayaraq, özündən çox-çox cavan birinə eşq elan edən savadsız kənd müəllimi İmamların əsasən, incə və 

yumor hissi ilə cızılan portret cizgilərini görürük ki, bununla da  müəllifin cəmiyyətdə müşahidə etdiyi 

mənfiliklərə qarşı çıxması, ictimai əxlaq və normaları pozan şəxslərə tənqidçi münasibət bəsləməsi, onlara 

qarşı daima mübarizə aparması aydın hiss olunur. Hekayə, oçerk, ədəbi-tənqidi məqalə və publisist yazı onun 

ümumi fəaliyyətində əhəmiyyətli yer tuturdu və eyni zamanda şairanə istedad və üsluba da  malik idi. 

Məqsəd:  İ. Əfəndiyev yaradıcılığının əsas qida mənbələrini araşdırmaq, konkret təhlillərdə fikri-

mənəvi təkamülü, surətlər və xarakterlər aləmi, sənətkarlıq  məziyyətləri, üslub xüsusiyyətlərini 

aydınlaşdırmaq. 

Tədqiqat metodu:  Məqalədə müasir türk ədəbiyyatşünaslığının nəzəri prinsiplərini özündə ehtiva 

edən tarixi-müqayisəli təhlil metodundan istifadə olunub. Təhlil prosesində həmçinin problemi öyrənmək 

baxımından əhəmiyyət kəsb edən ədəbi-bədii, elmi-nəzəri və elmi-tarixi materiallardan da bəhrələnilmişdir.  

Əsas materialın ifadəsi: İlyas Əfəndiyev bədii yaradıcılıq aləminə qələm basanda 

respublikamızın ədəbi, mədəni, ictimai və mənəvi həyatında müəyyən uğurlar əldə edilirdi. Bu dövrdə 

bir sıra görkəmli yazıçılar, şairlər yetişirdi.  

Yazıçıları bir-birindən fərqləndirən onların forma, üslub metodları yox, poetik aləmləri 

zəmanəyə, şəxsiyyətə, həyata baxışları, ümumdünya görüşləridir. Bu cəhətdən İ. Əfəndiyev özünün 

saysız-hesabsız hekayə, roman, povest və pyesləri ilə diqqəti cəlb edir. 

Əksər yazıçıların ədəbiyyata şeirlə gəlməyindən fərqli olaraq İ. Əfəndiyev yaradıcılığa hekayə 

yazmaqla başlamışdır. Ilk qələm təcrübəsini hekayə janrı üzərində quran yazıçının 30-cu illərin 

axırında beş hekayədən ibarət “Kənddən məktublar” (1939) adlı birinci kitabı çap olunur. Bu kitab 

gənc müəllifin yazı səriştəsi, maraq dairəsi və axtarış həvəsi haqqında, hətta onun gələcəkdə inkişaf 
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edib dolğunlaşacaq yaradıcılığının ilk addımları idi. Əvvəla, dərhal müşahidə olunur ki, İlyas 

Əfəndiyev cazibəli və oxunaqlı bir dildə yazır, süni və qondarma hadisəçiliyə uymur, ilk 

addımlarından aydınlığı, təbiiliyi və sadəliyi həqiqi sənətə xas estetik tələb və məziyyət kimi qoruyub 

saxlamağa çalışır. 

İ. Əfəndiyev ona görə bu qədər xalqın sevimlisinə çevrilib ki, onun əsərlərində millilik, 

müasirlik və vətənpərvərliyin tərənnümü geniş yer tutur. Eyni zamanda maraqlı süjet, kompozisiya 

yaratmağı bacarır. Elə bir məsələlərə toxunur ki, nəinki öz dövrü üçün, bu gün üçün də əhəmiyyətli 

və aktualdır. Daha çox yeniliyi sevir, daima yeni problemlər, yeni fikirlər yaradır. Məsələn, yazıçı 

mühüm sosial və mənəvi amillərin təsiri ilə insanların pis əməllərdən, mənfilik və eybəcərlik 

xüsusiyyətlərindən tənqidin təsiri ilə necə əl çəkdiyini, düzgün yol seçdiyinin şahidi oluruq.  

Hekayələrinin bir qismində biz ömürləri boyu haradasa qurdalanan, sevgiyə vahimə ilə baxan, 

gözəl və gənc arvadı ola-ola başqa qadınlara tamah salan, nəhayət, əxlaqsızlığı üstündə vəzifəsini və 

həyat yoldaşını itirən süleymanların, üç uşaq atası, ev-eşik sahibi olmasına baxmayaraq, özündən 

çox-çox cavan birinə eşq elan edən savadsız kənd müəllimi İmamların əsasən, incə və yumor hissi ilə 

cızılan portret cizgilərini görürük. Düzdür, bu tipli-formalı əsərlər müəllifin yaradıcılığı üçün o qədər 

də səciyyəvi deyil, lakin o, bununla cəmiyyətdə müşahidə etdiyi mənfiliklərə qarşı çıxdığını, ictimai 

əxlaq və normaları pozan şəxslərə tənqidçi münasibət bəslədiyini, onlara qarşı daima mübarizə 

apardığını aydın şəkildə göstərirdi.  

Əlbəttə, o, nə qədər müsbət hadisə və obrazlar ifadəçisi olsa da, gözəlliyi tərənnüm etsə də bu 

və digər mənfi hala heç zaman biganə qalmamışdır. Onun ilk kitabı olan “Kənddən məktublar”da 

“Kənddən məktublar” povesti, “Qarımış oğlan”, “Uxajor”, “Qızbəz xala”, “Mirzə İman” hekayələri 

toplanmışdır. 

İctimai-bədii tutumuna görə ən çox sevilən və kiçik povest təsiri bağışlayan əsər “Kənddən 

məktublar”dır. Əsərin süjet və kompozisiyası gənc həkim Qanbayın doğma kəndindən dostuna 

göndərdiyi səkkiş məktub şəklində qurulmuşdur. 

Gözünü qoynunda açdığı , uşaqlığını, gəncliyini keçirdiyi el-obasına on dörd ildən sonra 

qayıdan Qanbayın burada gördükləri, duyduqları, yaşadıqları haqqında qənaətləri dövrün bəzi vacib 

məsələlərini, kəndin mənzərəsini və əmək adamlarının güzəranını göz önünə gətirir, həm bəzi 

müəyyən fərəhli hadisələrlə, həm də bəzi qüssəli xatirələrlə tanış edir. 

“Məktublar”da müəllif bəzi ümumi səciyyələndirmələrlə kifayətlənməyib, konkret təsvirə, 

süjetə təzə obraz və hadisələr gətirir. Xəlil əmi və oqronom Zərifə surətləri bu baxımdan yerinə düşür. 

Qanbayın qonaq getdiyi ailənin yaraşıqlı ev tikdirməsi, “korluğun daşı”nı atıb, xoş ömür sürməsi, 

xüsusən ailə başçısı Xəlil əminin yaşamaq və işləmək şövqü ilə bağlı söhbətləri, duyğu və düşüncələri 

ibrətlidir. Yeni həyatın insanda oyatdığı intibahlar həm də bu obraz vasitəsilə qabardılır. 

Yazıçı “duyğuların ən gözəli” saydığı sevgini əsərdə konkretləşdirib, lirik-emosional səpkidə 

işıqlandıranda onun bağlandığı və əlaqələndiyi mənəvi telləri, sosial və əxlaqi xətləri ön plana çəkir. 

Bu, o deməkdir ki, Qanbay-Zərifə münasibətləri sadəcə olaraq iki gənci bir-birinə qovuşduran adi 

sevgi çərçivəsinə sığışmazdır. Başqa sözlə, “müəllifi məşğul edən əsas məsələ Qanbayla Zərifənin 

arasındakı sevgi deyil, insanların ictimai varlığının, daxili aləminin tənzimlənməsi, yeni xüsusiyyət 

və keyfiyyətlər kəsb etməsi məsələsidir ki, sevgi hissinin özü də bu dəyişmə prosesinə tabedir, ondan 

asılıdır”.( Ə. Ağayev, İ. Əfəndiyev, 1966, s.428-434) 

Varlı bəy qızının yoxsul kəndli balasına sevgisi sinfi mənsubiyyət fərqinə görə baş tutmamış, 

onların məhəbbəti ötən illər ərzində “yaralı, əziz bir xatirəyə” dönmüşdür. 

Beləliklə, gənc nasir ciddi bir məsələni-yeni ictimai varlığın, sağlam mənəvi və sosial 

amillərin, müasir əlaqə və münasibətlərin təsiri ilə varlı bəy qızının nəyə can atdığını təbii boyalarla 

əsaslandıra, iki gəncin sevgisini də bu istiqamət və mahiyyətdə reallaşdıra bilmişdir.  

“Kənddən məktublar” İ. Əfəndiyevin bədii irsində mövqeyi olan bir əsərdir. Bu, müəllifin 

yaradıcılığında sanki bir dayaq nöqtəsi və təməl daşı əhəmiyyətinə malikdir. 
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İ.Əfəndiyevin 60 illik yubileyi münasibətilə M. Arif belə bir mülahizə söyləmişdir: “Elə 

yazıçılar var ki, onların yaradıcılıq siması, bədii üslubi, sənətkarlıq fərdiyyəti birdən-birə yox, zaman 

keçdikcə müəyyənləşib sabitləşir. Bunun əksinə olaraq elə yazışılar da var ki, onlar elə ilk 

əsərlərindən öz yaradıcılıq mənliklərini, xüsusiyyətlərini aşkara çıxarırlar. İlk əsərlərindən başlayaraq 

biz onların təkrarolunmaz fərdi simaları ilə tanış oluruq. Söz yox ki, bu yazıçılar da illər keçdikcə 

parlayır, inkişaf edir, yetkinləşir. Bununla belə, bu yazıçılarda ilk istedad rüşeymi o qədər qüvvətli 

olur ki, zaman onu nə qədər cilalayıb partlatsa da ilk təbiətini, özünəməxsus yaradıcılıq mayasını, 

onun mahiyyətini dəyişdirmir.” (Məmməd, 1974) M. Arif İlyas Əfəndiyevi sonuncu sənətkarlar 

qisminə daxil etməkdə tamamilə haqlı idi.  

İ. Əfəndiyevin ikinci kitabı da bir sıra səciyyəvi xüsusiyyətlərə malikdir. “Aydınlıq gecələr”də 

(1945) müəllifin, əsasən Böyük Vətən müharibəsi illərində yazdığı hekayələri daxil edilmişdir. 

Müharıbəyə qədərki dövrdə yazılmış “Aydınlıq gecələr” və “Gözlənilməyən sevgi” əsərləri eşq, 

məhəbbət mövzusunda qələmə alınmışdır. Lakin bundan başqa kitaba daxil edilmiş “Durna” (1941), 

“Kiçik bir poema” (1942), “Qəhrəman ilə Bülbülün nağılı”(1942), “Sən ey qadir məhəbbət” (1943), 

“Qoca tarını çaldı” (1943), “Qarı dağı” (1944) hekayələri isə, yazılış tarixindən göründüyü kimi, 

müharibə illərinin məhsuludur.      

Düzdür, hekayələrdə bilavasitə səfərbərliyə çağırış, faşizmə qarşı mübarizə öz əksini 

tapmamışdır. Bununla belə, duyğuları, arzu və əməlləri imtahana çəkən müharibənin insan qəlbindəki 

əks-sədası, insan psixologiyasına təsiri öyrənilir, xüsusən hekayələrin süjeti əsasına qoyulmuş 

məhəbbət və mənəviyyat problemi tədqiq-təhlil olunurdu. Fərdi bəbii üslubun formalaşmasına, 

inkişafına, özünəməxsus keyfiyyətlərlə dolğunlaşmasına kömək edən mənbə və amillər cərgəsində 

folklor poetikasının, folklor ənənə və motivlərinin mühüm rolunu parlaq şəkildə İ. Əfəndiyevin də 

yaradıcılığında görürük. (İsmayılov, 1991: s.24) 

İlk yaradıcılıq dövrünə dair “Apardı sellər Saranı”,  “Qəhrəman ilə Bülbülün nağılı”, “Qarı 

dağı” hekayələri və digər nümunələri aşkar göstərirdi ki, yazıçının folklorla əlaqəsi başlanğıcdan sıx, 

məzmunlu olmuş, bu xüsusiyyət getdikcə dərinləşərək onun axtarışlarının mahiyyətini zənginləşdirən 

və müəyyənləşdirən istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. Tükənməz ilham mənbəyi, həqiqi mənəvi 

estetik təsir amili kimi şifahi xalq ədəbiyyatından düzgün və yaradıcı bəhrələnmə müəllifin 

əsərlərində milli koloriti, bədii keyfiyyəti, ictimai ruh və pafosu qüvvətləndirmişdir.  Bu hekayələrin 

adları və mövzuları uzaq keçmişdən götürülsə də, məqsəd müasirliyə xidmətdir, insanlara mübarizə 

əzmini, vətəndaş qeyrətini, düşmənə nifrət və qəzəb duyğusunu gücləndirməkdir.  

Ədib bədii nəsrin hələlik, əsasən, kiçik formasında yazıb yaratdığı kimi, dram janrında da 

müstəqil fəaliyyətə keçir, axtarışlarını davam etdirib, yeni uğurlara can atırdı. Müstəqil sözünü ona 

görə deyirik ki, hələ 1943-cü ildə İ. Əfəndiyev M. Hüseynlə müharibə dövründən bəhs edən “İntizam” 

pyesini yazmış və əsər tamaşaya qoyulmuşdur. 

Əlbəttə, mübahisə etmək olar ki, İ. Əfəndiyev daha çox nasirdir, ya dramaturqdur?  Bir şey 

mübahisəsizdir: İ. Əfəndiyev, hər şeydən əvvəl bir lirikdir. Şairanə istedad və üsluba malikdir. 

Hekayə, oçerq, ədəbi-tənqidi məqalə və publisist yazı da onun ümumi fəaliyyətində əhəmiyyətli yer 

tuturdu. 

Müharibədən sonrakı illərdə yazıçının əsas yaradıcılıq uğurları ardıcıl və sistemli məşğul 

olmağa başladığı dramaturgiya ilə daha sıx bağlıdır. 

Müasirlərimizin bədii obrazı, əmək nəaliyyətləri, mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri, duyğu və 

düşüncələri “Dağlar səslənən yerdə” (1948), “ Şuşa yollarında” (1949), “Gəray Əsədovun 

kolxozu”(1949), “Gənc ustalar” (1950), “Yeni kənd, yeni adamlar” (1950), “ Əmək adamları” (1951), 

“Pampıq tarlaları”(1952), “Pampıqçıların sevinci” (1953) kimi oçerqlərdə öz əksini tapmışdır. 

Müəllif adamlarımızın mənəvi keyfiyyətlərini, əmək təşəbbüskarlığını, məhəbbət duyğu-

qayğılarını bir sıra nümunələrdə elə bədii reallıqla qələmə aldı ki, bu əsərlər məzmun, forma və ifadə 

sadəliyi ilə seçildi. Müharibədən sonrakı dövrün məhsulu olan “Gülaçar” (1953), “Su dəyirmanı” 
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(1954), “Yaylaq qonşumuz” (1955), “Yun şal”(1957), “Qırçı və qızılı çiçək”(1962) kimi hekayələri 

belə əsərlər qisminə daxildir. 

İ. Əfəndiyev uşaqlar üçün də yazmışdır. Onun uşaq həyatına, zövqünə, marağına, pisxologiya 

və xarakterinə  bələdliklə yazdığı “Zəmində bir turac səslənirdi”, “İz ilə”, “ Ovçunun nağılı”, “Ceyran 

ovu”, “Yasəmən ağacı”, “Qoruqlarda”, “Almurad baba”, “Yaylağa köçürük” kimi hekayələrini misal 

çəkmək olar. Burada yazıçı əsasən uşaqların kənd həyatı və məişətinə dair mövzulara toxunmuş, 

onlarda təbiət sevgisini, böyüyə və valideynə hörmət hissini, vətənə, xalqa məhəbbət hissini 

qüvvətləndirməyə çalışmısdır. Bu hekayələrdə adlarından göründüyü kimi canlı təbiətin müxtəlif 

hadisə və mənzərələri ilə sıx bağlı olub, uşaq xarakterini, təfəkkür və təxəyyülünü zənginləşdirmək 

niyyəti güdür. Xüsusilə onun bəzi əsərlərində insana münasibətdə, təbiət və məişət hadisələrini 

canlandırmaqda A. Şaiq ruhu, üslub tərzi ilə bir səsləşmə görürük. (İsmayılov, 1991: s.38) 

İ. Əfəndiyev daima axtarışda olan bir yazıçı idi. O, ideya bədii axtarışlarını həmişə 

prespektivli səmtə yönəltməyə, istər nəsr sahəsində, istərsə də dramaturgiya sahəsində zamanın 

qarşıya qoyduğu tələblərə vacib cavab verməyə çalışmışdır. 

Ədəbiyyatın iki çətin janrında səmərəli və uğurlu fəaliyyəti İ. Əfəndiyev istedadını 

səciyyələndirən amillərdəndir.  Ilk ədəbi addımlardan sonra o, dramaturgiya ilə də ciddi məşğul 

olmağa başlamışdır. 

Böyük vətən müharibəsi dövründə İ. Əfəndiyevin M. Hüseynlə birgə yazdığı “İntizar” (1943) 

pyesi xalqın vətənpərvərlik əzmini, qəhrəmanlıq duyğu və düşüncələrini əks etdirən bir əsər kimi o 

zaman Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyuldu və insanlar tərəfindən maraqla 

qarşılandı. “İntizar”dan sonra İ. Əfəndiyev Azərbaycan ədəbiyyatında əmək istehsalat mövzusuna 

dair ilk pyesin müəllifi oldu. “İşıqlı yollar”ı (1947) yazdı, pyesdə Bakı neftçilərinin həyatından və 

əməyindən bəhs olunurdu. Dramaturji təcrübəsinin həyatından və əməyindən bəhs olunurdu. 

Dramaturji təcrübəsinin azlığı və mövzunun bu janrı, demək olar, təzəcə gətirilməsi müəllifi 

çətinliklərlə üzləşdirsə də o, M. Hüseynin dili ilə desək, “ bir sıra ciddi və sağlam xüsusiyyətlri ilə 

nəzəri cəlb edən” pyes yarada bildi. 

Ölkəyə on yeddi milyon ton neft vermək uğrunda mübarizə bərəkatının genişləndiyi 

mərhələdə yaranmış “İşıqlı yollar” yanlız mövzu aktuallığına görə yox, işlənmə tərzinə görə də nəzəri 

cəlb edir. Həyatı gözəlləşdirmək üçün çalışan adamlarının – qocaman buruq usatası Baba dayının, 

istedadlı gənc mühəndis Gülaranın kəndən şəhərə işləməyə gəlmiş cavan cəfərqulunun obrazları, 

əsasən, müvəffəqiyyətli çıxmışdır. Bu obrazlarda insanlıq duyğusunu, vətəndaş qeyrəti, vəzifə 

məsuliyyəti güclü idi. “Üstündə durduğumuz bu torpağın altında  tükənməz bir xəzinə yatır... gün 

gələr ki, onun şöləsi dünyanı çıraqban edər” deyib, böyük ümidlə  həyatdan getmiş neftçi Hacı Muradı 

sonralar ləyaqətlə nəvəsi əvəz etmişsə, Baba dayı da öz yerinə qabiliyyətli şagirdi Cəfərqulunu 

hazırlamışdır. 

Tamaşası həm Respublikamızda, həm də Moskvada rəğbətlə qarşılanmış “İşıqlı 

yollar”əsərində gənc dramatur aktual olan əxlaqi-ictimai məsələlər qaldırır. 

İ. Əfəndiyev dramaturgiya nöqsanlardan ciddi nəticə çıxartmaq, yaradıcılıq imkanlarını səylə 

genişləndirmək, qabaqcıl ədəbi  ənənələri inamla davam və inkişaf etdirməklə, fəaliyyətində dönüş 

yaratmaqla səhnəmizi dəyərli əsərlərlə zənginləşdirməli, tamaşaçı istək və arzularını ödəməli idi. 

Hələ 40-cı illərdə yaranan və göstərilən “Bahar suları”nı (1948) yalnız müəllifin yaradıcılığında yox, 

dramaturgiyamızın inkişafında irəliyə doğru addım saymaq olar. 

 “İşıqlı yollar”da hadisələrin cərəyan mərkəzi şəhər, “Bahar sualrı”nda isə kənd mühitidir. Hər 

iki əsərin mövzusu istehsalat, təsərrüfat sahəsilə bağlıdır. İ. Əfəndiyev müharibədən sonra başlanan 

əmək quruculuğunu bu dəfə Azərbaycan kəndinin timsalında əks etdirməyə çalışmış və məqsədinə 

nail olmuşdur. 

Əsərdən müəllif iki obraz (Alxan-Uğur) arasında nəinki “nifaq toxumu” səpmiş, əksinə, 

ümumi məqsəd birliyindən irəli gələn sosial və mənəvi duyğuları, anlaşma və təşəbbüsləri daha da 

möhkəmlətmək mövqeyi tutmuşdur. 
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Alxan cani kimi sevdiyi doğma kəndinin inkişafı üçün bacarığını əsirgəməyən mərd, qeyrətli 

vətəndaşdır. On yeddi il başçılıq etdiyi kolxozun taleyində, qabaqcıllar cərgəsinə çıxmasında mühüm 

xidmətlər göstərmişdir. Amma qeyd edək ki, həyat təcrübəsinin zənginliyinə baxmayaraq, savadının 

azlığı, yaşının çoxluğu  Alxanı fəaliyyət imkanlarını genişləndirməyə qoymurdu. Nəinki bunu o özü 

də başa düşür, hətta etiraf da edirdi. “Qartal kimi yüksəlmək, göylərə cövlan etmək, fələyə qədər 

qalxmaq istəyirsən. Ancaq nə edəsən ki, qanadı qırıq quş kimi çırpınıb yerində qalırsan. Savadım 

azdır, elmim yoxdur... ”  

Qabilliyyətli cavanları irəli cəkməkdən dönə-dönə söz salan Alxanın qartal əfsanəsini 

ibrətamiz məsəl kimi xatırlatması , bilikli, ağıllı və enerjili başçıya ehtiyac zərurətini xüsusi nəzərə  

çarpdırması təsadüfü deyildi. O, uğuru belə gəclərin bir nümayəndəsi bilib, camaatın və rəhbərliyin 

razılığı ilə vəzifəsini könüllü olaraq ona təhlil verir, bunu həyatın inkişaf tələbi və qanunu kimi qəbul 

edirdi. 

Uğuru sədrliyə nə şöhrət, nə vəzifə ehtirası, nə də şəxsi mənafeyi çəkib gətirmişdir. Əsərdə o, 

mühüm bir uğur qazansa da, ən əvvəl kollektivinin gücünə, Alxan və Ali kimi ağsaqqalların məsləhət 

və köməyinə arxalanmağın nəticəsidir. 

Uğur əsgərlikdən dönəndən sonra doğma kəndində gördüyü dəyişiklik və nəaliyyətlərlə 

kifayətlənmıyib, daha irəli getmək, kənddə yeni evlər tikmək, asfalt yollar saımaq eşqi ilə yaşayır. 

İ. Əfəndiyev həyatda olduğu kimi obrazlarda da xarakterlərdəki yeniliyi müşahidə edib , 

araşdırırdı. Bu keyfiyyətlər həm Alxan, Alı kimi yaşlı nəslin, həm də Uğur, Sədəf, Şəfəq, Turac və 

Xanmurad kimi gənc nəslin simasında özünü göstərməkdədir. 

Ümumiyyətlə, İ. Əfəndiyev həm nəsrində, həm də dramaturgiyasında  həyatın nəbzini 

tutmağa, yeniliyi, səciyyəni əlamət, hadisə və obrazlarda canlandırmağı səy göstərən sənətkar kimi 

diqqəti cəlb edir. 

Daima yazıçılarımızı düşündürən, müxtəlif səpgilərdə qələmə alına ailə-məişət problemi İlyas 

Əfəndiyev yaradıcılığında mühüm yer tutur. Yazıçı əsərlərinin çoxunda bu problemə toxunur. Lakin 

əsasən alilə-məişət probleminə həsr olunmuş “Atayevlər ailəsi” (1954) bu baxımdan daha çox diqqəti 

cəlb edir. Respublikanın müxtəlif teartr səhnələrində tamaşaya qoyulan bu əsər ictimaiyyətdə böyük 

əks-səda doğurdu. Bunun da əsas səbəbi dramaturqun həmin dövrün ab-havasına o qədər də uyğun 

gəlməyən vahid problemlərə toxunması idi. Əsas hadisə və obrazlar Atayevlər ailəsi ilə bağlıdır. 

Hərəsinin fərdi və ictimai xüsusiyyəti, fərdi təbiəti olan obrazlar və xarakterlər baxımından 

“Atayevlər ailəsi” güclü əsərdir. Bir tərəfdən şüurumuzda köhnləlik qalığı gəzdirən, meşşan əxlaqı 

qaydaları ilə davranan, cəmiyyət qanunlarına zidd mövqedə dayanan və şəxsi mənafeyi baxımından 

hərəkət edən Dilşad Atayeva, digər tərəfdən də ürəyi xalq üçün döyünən, yüksək insani duyğu və 

əxlaqi keyfiyyətlər sahibi olan İldırım, Xosrov, Reyhan Atayevlər –ailə daxilindəki müxtəlifliyi və 

ziddiyəti əks etdirirlər. Bitkin xarakter səviyyəsində işlənmiş Dilşad xanım şəhər soveti sədri 

Xosrovun arvadı olsa da, Atayevlər ailəsinə yaddır. Çünki onun həyata baxışı burjua, meşşan 

baxışıdır, ailə, əxlaq, məhəbbət haqqındakı görüşlri köhnə və zərərlidir. O, məharətlə masqalanaraq, 

zahiri nəzakət örtüyünə bürünərək hər kəsdən əvvəl Xosrovun nəzərində səmimi, mehriban və təmiz 

qadın kimi tanınmışdır. Əslində isə nə ailə, nə cəmiyyət, nə də xalq qayğısı çəkəndir. “Atayevlər 

ailəsi” mövcud olan naqis hallara, mənfi adamlara atəş açmaqla yanaşı işıqlı cəhətləri və müsbət 

qüvvələri bədii inandırıcılıqla təsdiq və tənqid edir.  

Mənəvi yoxsulluq, həyatda baş girələmək, heç nəyə, heç kəsə kömək göstərməmək, yanlız 

özü üçün yaşamaq istəyənlər üçün müəllif müsbət qəhrəmanların dərin vətəndaşlıq duyğularını, 

vətənpərvərliyini gözəl keyfiyyətlər kimi irəli sürür və belə bir ideyanın yüksək bədii ifadəsini 

yaratmaq istəyir ki, xoşbəxtlik, səadət təklikdə əldə edilə bilməz. 

İ. Əfəndiyevin pyeslərindəki müsbət xarakterlərin əksəriyyəti bu yoldan keçir. Onları yaxşı 

adamların mühiti, mənəvi şəraiti və konkret mübarizəsi xilas edir, düzgün yola qaytarır. 
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Dramaturgiyada İ. Əfəndiyev müasir mövzulara daha çox üstünlük vermişdir. Lakin onu da 

deyək ki, “Mahnı dağlarda qaldı” (1971) və ya “Nətavan” (1982), “Şeyx Xiyabani ” kimi pyeslərində 

dramaturq tarixi mövzulara  və şəxsiyyətlərə də yer vermişdir. 

İnsanın mənəvi dünyası, milli mənafeyə bağlı düşüncələri, ailədə və cəmiyyətdə mövqeyi, 

səadət axtarışları, sevinc və iztirabları, qələbə və uğursuzluqları İlyas Əfəndiyevin mövzu və maraq 

dairəsindən heç vaxt kənarda qalmamışdır. Seçilən materialın ümumi məzmununda bəzən müəyyən 

yaxınlıq və oxşarlıq görsək də, yazıçı bu cür mürəkkəb məsələləri müxtəlif aspektlərdən 

işıqlandırmaqla qarşıya müasir həyatın tələblərilə səsləşən , inkişafın real səciyyəsindən doğan vacib 

sosial əxlaqi vəzifələr qoyur. Bu cəhət “Qəribə oğlan”, “Bağlardan gələn səs”, “Büllur sarayda” 

pyeslərində də qabarış müşahidə olunur, tarix-pisxoloji dram xətti bu əsərlərdə də müvəffəqiyyətlə 

davam etdirilir, məna və məzmun dolğunluğu ilə təccəsümünü tapır. 

İ. Əfəndiyevin komediyaya müraciəti də təsadüfi deyil.  Müəllifin ilk hekayə, roman və 

pyeslərindən başlayaraq əsərlərində komik elementlərə, sağlam gülüşə, yumorlu vəziyyət və 

obrazlara rast gəlinir. “Əgər müəllifin ümumi üslubunu səciyyələndirən mənbələrdən biri kimi yumor 

keyfiyyəti indi müstəqil, konkret ədəbi forma daxilində qabarıq təzahür etmişsə, “Qəribə oğlan” 

komediyası əmələ gəlmişsə, bu qanunauyğun haldır. Zəruri ehtiyacın, həyati təlabata həssas 

yanaşmağın nəticəsidir”. (İsmayılov, 1991: s.183) 

Ümumiyyətlə, İ. Əfəndiyev pyeslərində həyatımızda təsadüf olunan ayrı-ayrı nöqsanlar və 

mənfi halları tənqid etməkdən çəkinmir. Şöhrətpərəstlik, xalqın mənafeyinə xəyanət etmək kimi 

hallar ifşa edilir. 

İ. Əfəndiyevin dramaturgiyası Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xüsusi bir mərhələ təşkil edir. 

Bu dramaturgiya ölməz C. Cabbarlı ədəbi məktəbi, öncül sənət ənənələri əsasında  boy ata-ata mənalı 

yol keçmiş, ideya-estetik vüsət tapmış, dərin müasirlik və yüksək emosianallıq keyfiyyəti ilə 

seçilmişdir. Aktual həyat problemləri qaldırmaq cəsarəti, hadisələrə ayıq, fəal sənətkar münasibəti, 

yüksək prinsipiallıq və həqiqi vətəndaşlıq mövqeyi, habelə digər ideya-bədii məziyyətlər nəinki İ. 

Əfəndiyevin dramaturgiyasını, bütövlükdə yaradıcılığını səciyyələndirən mühüm amillərdəndir. 
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responsible for monitoring the press. Book censorship is the act of authorities taking measures to suppress the 

ideas and information in a book. Like any process, censorship evolves and is in constant development. At the 

same time, its development depends entirely on the state structure, which is acceptable to some, and is 

punishable by the state in others. This is clearly seen in the literature of the West and the East. With the 

appearance of the first books, there were also censorship bodies. The word itself is of ancient Greek origin 

(from Lat. Census), which meant in ancient Rome the periodic assessment of property for the division of people 

into estates. Censorship became an attribute of state and religious power in the era of antiquity. Even Plato 

proposed to introduce a set of prohibitions that protect people from the harmful influence of artistic works. He 

was the first thinker to justify the need to combine self-censorship of the artist with preliminary public 

censorship. Subsequently, censorship and repression of free thought became an integral part of the policy of 

the Roman Republic and the Roman Empire. 

For many centuries, censorship was in the hands of the Church and other religious structures. 

Fundamentally opposing views on censorship have been expressed since the Enlightenment. 

Opposition on this question also existed in German classical philosophy. Immanuel Kant stood for the freedom 

of expression of personal opinion, and Hegel believed that this freedom should be regulated by law and police 

measures. 

Most Modern thinkers (for example, B. Constant, D. S. Mill, A. de Tocqueville, and others) believed 

that due to changes in historical conditions, public opinion largely began to perform censorship functions. By 

the mid-19th century, pre-censorship had been abolished in most European countries. 

In contrast to Europe, in the Russian Empire, on the contrary, since the second half of the XIX century 

(since the reign of Alexander III), the freedom of the press has significantly decreased. This time went down 

in the history of journalism as an era of a large number of repressions against the publisher. 

Keywords: censorship, moral values, prohibition, swearing, age restrictions 
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Аннотация: Прежде чем попасть в руки читателю, книга проходить ряд различных 

воздействий. Одним  и самым главным из них  является Цензура. 

 В широком значении Цeнзypa – этo ocyщecтвлeниe, в видe пpeдвapитeльнoгo пpocмoтpa, 

нaдзopa opгaнaми влacти зa coдepжaниeм пeчaтныx издaний, пepeпиcкoй, paдиo- и тeлeпepeдaчaми, 

тeaтpaльными пocтaнoвкaми и пp., a тaкжe cпeциaльнoe гocyдapcтвeннoe yчpeждeниe, вeдaющee 

нaдзopoм зa пeчaтью. Цензура книг - это действие властей, принимающих меры для подавления идей 

и информации в книге. Как и любой процесс, цензура  эвалюценирует и находиться в постоянном 

развитии.  При этом ее развитие полностью   зависеть от госструктуры,что приемлемо одним, карается 

государством у других. Это наглядно   видно по литературе Запада и Востока. 

С появления первых книг, появились и органы цензуры. Само слово имеет древнегреческое 

происхождение ( от лат. Census), что означало в Древнем Риме периодическую оценку имущества для 

разделения людей на сословия. Атрибутом государственной и религиозной власти цензура стала в 

эпоху античности. Еще  Платон предлагал ввести комплекс запретов, ограждающих людей от вредного 

влияния художественных произведений. Он стал первым мыслителем, обосновавшим необходимость 

сочетания самоцензуры художника с предварительной общественной цензурой. Впоследствии цензура 

и репрессии за свободомыслие стали неотъемлемой частью политики Римской республики и Римской 

империи. 

На протяжении многих веков цензура находилась в руках Церковных и иных религиозных 

структур. 

 Принципиально противоположные мнения в отношении цензуры высказывались уже с эпохи 

Просвещения. Противостояние по этому вопросу существовало также в немецкой классической 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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философии. Иммануил Кант стоял на позиции свободы выражения личного мнения, а Гегель считал, 

что эта свобода должна регулироваться законом и полицейскими мерами. 

 Большинство мыслителей Нового времени (например, Б. Констан, Д. С. Милль, А. де 

Токвиль и другие) считали, что из-за изменения исторических условий общественное мнение в 

значительной мере стало выполнять цензурные функции. К середине XIX века предварительная 

цензура была отменена в большинстве стран Европы. 

 В противовес Европе, в Российской империи, напротив, начиная со второй половины XIX века 

(со времён правления Александра III) свобода печати значительно сократилась. Это время вошло в 

историю журналистики как эпоха большого количества репрессий в отношении издателе. 

Ключевые слова: цензура, моральные ценности, запрет, ругань, возрастные ограничения. 

 

В конце XIX — начале XX века появились первые спецхраны, где складировалась 

литература с ограниченным доступом, а наряду с ними стали создаваться нелегальные или 

находящиеся за пределами страны библиотеки неподцензурной литературы. Впоследствии 

спецхраны увеличились во много раз и к концу существования СССР в некоторых из 

находилось до полумиллиона экземпляров книг и периодических изданий». 

 Наш век можно назвать веком полного раскрепощения во всех областях культуры. 

Это явно видно по нынешней литературе. На полках книжных магазинов можно найти 

книгу на любой вкус, это является доказательством ослабления роли цензуры. Многие 

специалисты объясняют это изменениями в обществе в целом. Меняется и развивается. 

окружающий нас мир, значит и меняются культурные, моральные ценности и общественно - 

социальные отношения. Но, все же по сей день существует ряд различных организаций 

отвечающими за печатания книг. 

Первым делом вся литература, проходя цензуру подразделяется на определенные 

возрастные категории. Это в основном возрастная категория 6+,12+,16+,18+ 

При этом деление книг по возрастным категориям проходить особенно жестко, 

малейшая оплошность карается законом. Так, например: Литература для детей не должна 

содержать описание вредных привычек, драки, ругань, сцен курения. И сразу возникает ряд 

вопросов это касается литературы ХХI века? Ведь при переводе всем нам известного примера 

классической литературы «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» Астрид Линдгрена, 

нельзя обойти сцен курения. 

Другой вопрос о месте ругани в литературе. 

Если взглянуть на историю литературы, то иногда в своих произведениях ругались 

даже самые великие и прославленные. Этого, конечно, никто на официальном уровне 

не поощрял. Пушкин так писал о цензуре, постигшей «Бориса Годунова»: «Все это прекрасно; 

одного жаль — в „Борисе“ моем выпущены народные сцены, да матерщина французская 

и отечественная; <...>» (Из письма Вяземскому). Мат есть и у Есенина, Маяковского, какие-то 

произведения сложно представить отредактированными вообще, например, «Москва-

Петушки» Венедикта Ерофеева. Наши современники тоже часто не брезгуют такой лексикой, 

например, Пелевин, Сорокин, Лимонов, Веллер. Относиться к этому можно по-разному, 

но совсем избавиться от книг с руганью все-таки невозможно. В конце концов ценность 

произведения определяется многими факторами и не по одному признаку. Есть хорошие 

произведения, где есть ругань (одно как раз есть выше), а есть очень бесценные без нее. 

Основная претензия к писателям обычно заключается в скупом словарном запасе 

и невозможности выразить свои мысли без крепкого слова. И тут поспорить сложно, когда 

мы говорим о повседневности, мат редко бывает оправдан. Но все же он является частью 

языка и культуры, его изучают, пишут диссертации, пытаются всячески осмыслить уже очень 

давно. В свою очередь Достоевский говорил, что мат — это язык пьющей России. И чем 

больше Россия пьет, чем больше пьет народ, тем больше он матерится. Нецензурная лексика 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%B4%D0%B5
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часто ассоциируется с социальным дном, не благополучностью и всем тем, с чем люди 

не хотят себя ассоциировать.  

Следующий вопрос недовольство правящей структурой. 

Еще баснописец  Эзоп не мог в своих баснях высказывать свое недовольстве 

господствующий силой и придумал  — тайнопись в литературе, иносказание, намеренно 

маскирующее мысль (идею) автора. Прибегает к системе «обманных средств»: традиционным 

иносказательным приёмам (аллегория, ирония, перифраз, аллюзия), басенным «персонажам», 

полупрозрачным контекстуальным псевдонимам.  С тех пор язык иносказаний именуют 

Эзоповым. 

В русской литературе традиция использования этого приёма формировалась с 

конца XVIII века для обхода цензуры. Широко использовал этот приём сатирик Михаил 

Салтыков-Щедрин. 

 Но, однако были и писатели, которые открыто выражали свои мысли.  

Еще А. С. Пушкин в 1822 году написал сатирическое стихотворение «Послание 

цензору», направленное против цензора (с 1821 по 1826 год)  

Одним из наиболее известных отражений тоталитарной цензуры в художественной 

литературе стал роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984».В романе цензурный орган под 

названием «Министерство правды» занимается фальсификацией прошлого, изменяя 

опубликованную ранее информацию под сиюминутные идеологические требования правящей 

партии. Придерживаясь левых взглядов, Оруэлл в романе критикует не сам социализм, а 

извращения централизованной экономики. Он писал по этому поводу в конце жизни. 

Мой роман не направлен против социализма или британской лейбористской партии (я 

за неё голосую), но против тех извращений централизованной экономики, которым она 

подвержена и которые уже частично реализованы в коммунизме и фашизме. Я не убеждён, 

что общество такого рода обязательно должно возникнуть, но я убеждён (учитывая, 

разумеется, что моя книга — сатира), что нечто в этом роде может быть. Я убеждён также, что 

тоталитарная идея живёт в сознании интеллектуалов везде, и я попытался проследить эту идею 

до логического конца. Действие книги я поместил в Англию, чтобы подчеркнуть, что 

англоязычные нации ничем не лучше других и что тоталитаризм, если с ним не бороться, 

может победить повсюду.  

 И конечно же говоря о литературе, нельзя обойти тему любви, запретов и моральных 

ценностей. 

Одна из причин изменения статуса литературы-это неуклонное смягчение цензурных 

запретов и резкое сужение табуированных зон. Роман не случайно стал пространством, в 

котором новые общественные нравы заявили о себе, постепенно сдвигая границу между 

легитимным и нелегитимным, приличным и неприличным, разрешенным и запрещенным. 

Свобода слова, мысли, ориентации все эти темы нашли отражение и в современной прозе. 

Если раскрыть содержания "Манон Леско" Прево, "Модам Бовари" Флобера или "Анны 

Карениной" Толстого, их смысл не может быть понятно без учета господствующих и 

соответствующие эпохи воззрений на брак, супружескую верность, правила хорошего тона и 

сексуальную свободу. Сюжет в романе строится на попытках преодоления общепринятых 

норм и установлений; герои гибнут, разбиваясь о барьер той или иной институции, что в 

факультативном плане общественной интерпретации представляется доводом в пользу ее 

отмены или корректировки. В то время как исчезновение общепринятых ограничений 

неуклонно приводит к потере оснований для построения конструкции романа и его 

фабульного развития. Уже первые законодательные инициативы по запрещению романов 

вызваны подозрением, что литература, прежде всего повествовательная, "развращает нравы", 

"подрывает мораль" и "разрушает устои". Цензура, пытавшаяся отстоять традиционные 

принципы и правила общественного поведения интерпретируемые в качестве вечных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9E%D1%80%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
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ценностей.  Но во дворе 21 век, век полного раскрепощения  и на арену выходят такие писатели 

как Э Л Джеймс  своим романом «Пятьдесят оттенков серого»  или роман другого известного 

американского писателя 20 века Буковски Чарльза «Женщины» .Читать или не читать эти 

книги свободное решение каждого, люди все обладают различным набором моральных, 

этических, мировоззренческих качеств. 

Да, свобода творчества есть обязательное условие для творца. По принуждению, по 

заказу оно невозможно.. Но распространение творчества-это совсем другое.                     

Художник имеет право свободно творить, но он не должен иметь права свободно 

распространять свои творения. 

 И функцию защиты определенной аудитории от чтения обеспечивает Цензура. 
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Abstract: Modern literature is rich in various works of all genres. Starting to read this or that book 

first of all, the reader pays attention to the genre and theme of the work, in addition to this, the age category of 

readers is noted on all modern books. Basically, these are books 6+, 12+, 16+ and 18+. Of particular interest 

is teenage literature. In different countries, it covers different age categories. For comparison, in the United 

States, the young adult literature includes works as age categories from 17 to 21 years old, the American 

Library Association refers to it as works of literature for an audience of 12 to 18 years. In Russia, teenage 

literature does not exist as a separate literature, it is included in the composition of children's literature and is 

intended for readers aged 15-16. 

In the 21st century, teenage literature is actively developing in new genres such as graphic novel, light 

novel, manga, fantasy, dystopia, cyberpunk, romance, splatterpunk, and technotriller. As we know, 
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adolescence is a dynamic, difficult period in life, and in order to attract attention, as well as keep the audience's 

interest, the works are distinguished by vivid characters, a multifaceted plot is used, a tense atmosphere, an 

intriguing performance, a bright ending, etc. 

Keywords: teenage literature, literary genres, dystopia, cyberpunk, technotriller, fantasy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Аннотация: Современная литература богата различными произведениями любых жанров. 

Начиная читать ту или иную книгу первым делом, читатель обращает внимание на жанр и тематику 

произведения, помимо этого на всех современных книгах отмечается возрастная категория читателей. 

В основном, это книги 6 +,12+,16+и 18+.Особый интерес вызывает подростковая литература. В разных 

странах она охватывает разные возрастные категории. Для сравнения в США к подростковой 

литературе (the young adult) относятся произведения как возрастных категорий от 17 до 21 года, 

Американская библиотечная ассоциация относить к ней произведения литературы для аудитории от 12 

до 18 лет. В России подростковая литература не существует как отдельная литература, она включена в 

состав детской литературы и предназначена для читателей 15-16 лет. 

В 21 веке подростковая литература активно развивается в новых жанрах как графический 

роман, ранобэ, манга, фэнтези, антиутопия, киберпанк, любовный 

роман, сплаттерпанк, технотриллер. 

Как мы знаем подростковый период является динамичным, сложным периодом в жизни и для 

того, чтобы привлечь внимание, а также удержать интерес аудитории произведения отличаются 

яркими персонажами, используется многоплановый сюжет, напряженная обстановка, интригующее 

выступление, яркая концовка и т.д 

Ключевые слова: подростковая литература, литературные жанры, антиутопия, киберпанк, 

технотриллер, фэнтези 

 

Говоря о подростковой зарубежной литературе, сразу на ум приходит серия романов О 

Гарри Поттере. В современном мире, развития кинематографии наверно сложно будет найти 

тинейджера, которого не заинтересовала бы данная тематика. 

 «Га́рри По́ттер» —  известная серия романов, британской писательницей Дж. К. 

Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри 

Поттера, вместе с его друзьями Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе 

чародейства и волшебства Хогвартс. Основной сюжет посвящён противостоянию Гарри и 

тёмного волшебника по имени лорд Волан-де-Морт, в чьи цели входит 

обретение бессмертия и порабощение магического мира 

 Первый роман «Гарри Поттер и философский камень» был издан в 1997 году. Он сразу 

превратился в бестселлер и был переведен на 80 языков. 

Серия  романа представляет собой совмещение многих жанров, среди которых фентези 

и подростковый  роман с элементами приключений, детектива, триллера и любовного романа. 

Хотя в роли основной темы выступает Смерть, но, параллельно раскрываются и темы 

человеческих пороков (особое место уделяется теме коррупции) и предрассудков. 

Другим популярным жанром выступают комиксы. Комиксы давно перешли из разряда 

лёгкой литературы в отдельный вид искусства. Здесь автор не только рассказчик, 

но и художник, который дополняет литературный текст живописными приёмами. 

Графические романы могут рассказывать о сложном проще, и наоборот — раскрывать 

простые темы по-новому. Могут говорить и о любви, и о войне. Графический 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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роман (англ. graphic novel), англ. графическая новелла — один из форматов комиксов. 

Представляет собой объёмный роман, в котором сюжет передаётся через рисунок, а текст 

играет вспомогательную роль. Термин часто используется авторами комиксов, чтобы 

отделить своё творчество от комиксов малого формата, издаваемых периодически. Основой 

графических романов могут выступать как «авторский рисунок» ,так и нарисованное в 

«карикатурной» манере (например, «Астерикс») 

 Комиксы отличаются друг от друга Национальными стилями. Так существуют 

следующие разновидности комиксов: 

 комикс (американский стиль) 

 BD (европейский стиль) 

 гэкига (японский стиль, термин Ёсихиро Тацуми) 

 рисованные истории (русский стиль) 

 манхва (корейский стиль) 

 манга (японский стиль) 

Популярными странами в публикации комиксов считаются Франция и Бельгия. 

 Мировые Известные авторы: Арт Шпигельман, Алехандро Ходоровски, Оливье 

Ледруа, Энки Билал, Давид Б. 

  Невозможно представит мир комиксов без   Марвел Комикс. Marvel Comics (от англ. 

«чудо» - американская компания, издающая комиксы, подразделение корпорации Marvel 

Entertainment. Получившая среди поклонников комиксов прозвище «Дом идей», Marvel 

наиболее известна такими сериями комиксов, как «Фантастическая четвёрка», «Люди Икс», 

«Мстители», «Стражи Галактики», «Защитники», «Человек-паук», «Росомаха», «Железный 

человек», «Капитан Америка», «Тор», «Халк», «Дэдпул», «Сорвиголова», «Каратель», 

«Доктор Стрэндж», «Чёрная Пантера», «Человек-муравей и Оса», «Капитан Марвел», 

«Веном», «Серебряный Сёрфер», «Призрачный гонщик», «Блэйд», «Чёрная вдова», 

«Соколиный глаз», «Люк Кейдж», «Железный Кулак» и «Джессика Джонс». Большинство 

персонажей комиксов Marvel обитают в одной вымышленной вселенной, получившей 

название Земля-616. 

В России жанр графического романа всё ещё находится на этапе зарождения. Для 

развития жанра в  России также проводятся фестивали комиксов и графических романов, 

крупнейший из которых — КомМиссия. В Петербурге с 2006 года каждую осень проходит 

фестиваль Бумфест, в рамках которого устраиваются встречи с известными авторами 

комиксов, ретроспективные и актуальные выставки как российских, так и зарубежных 

авторов. 

Известные авторы: Аскольд Акишин ,(«Моя комикс-биография», «Лес»)Иван Ешуков, 

(«Боровицкий»)Елена Воронович, Андрей Ткаленко («Стерва») 

Начиная с 1983 года в литературе появился новый термин киберпанк. В мире развитых 

технологий и видео игр, что может так привлечь внимание подрастающего поколения? 

 Слово Киберпа́нк имеет английское происхождение (англ. cyberpunk) и состоит из 

слияния двух слов cybernetics «кибернетика» и англ. punk «панк». .Это жанр научной 

фантастики,  в котором раскрываются темы упадка  человеческой культуры на фоне 

технологического прогресса в компьютерную эпоху. Во всех произведениях данного жанра 

перед читателями раскрывается антиутопический мир будущего. Это мир в котором высокое 

технологическое развитие, такое, как информационные технологии и кибернетика, сочетается 

с всеобъемлющем, чрезмерным, неограниченным и неподконтрольным государственным 

контролем за обществом (тоталитаризм или авторитаризм в сочетании с алгократией 

и киберократией), либо наоборот раскрывается мир с разрушенной государственной 

структурой, мир где кругом господствует коррупция, мир клептократией, в сочетании с 

доминированием гигантских транснациональных корпораций, мафии, социального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BC%D0%B8,_%D0%81%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8C%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8C%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%91.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Marvel_Entertainment
https://ru.wikipedia.org/wiki/Marvel_Entertainment
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%D0%98%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_(Marvel_Comics)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(2008)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(Marvel_Comics)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0_(Marvel_Comics)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(Marvel_Comics)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA_(Marvel_Comics)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%B4%D0%BF%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(Marvel_Comics)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(Marvel_Comics)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_(Marvel_Comics)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B0_(Marvel_Comics)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB_(Marvel_Comics)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%91%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8D%D0%B9%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(Marvel_Comics)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7_(Marvel_Comics)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_Marvel
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F-616
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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неравенства, бедности или радикальными переменами в социальном устройстве самого 

общества 

Попадая в мир кипербанка невозможно от нее оторваться. Ведь, тут и мир виртуальной 

реальности, хакеры, господство искусственного интеллекта, суперспособности и 

возможности, различные киборки , биороботы, генная инженерия, захватывающие городские 

трущобы, кибертерроризм, криминальные синдикаты, мутированные вирусы и важнейшие 

лекарства для выживания. 

В основном в киберпанковских произведениях большая часть действия происходит в 

киберпространстве, то есть в таком мире, где границы реальности и виртуального мира 

размыты. Создается так называемая Дополнительная реальность. И в этой реальности, 

описывается новый мир человечества, полностью зависящего от искусственого интиллекта и 

виртуального мира. Здесь мозг каждого человека подчиняется к компьютерным системам, 

изображается мир полного контроля за поведением и мышлением каждого. В этом сложном 

мире все управляется с помощью сети гигантских транснациональных корпорации 

подменяющих собой правительства, обладая политической, экономической и даже военной 

силой. Тема борьбы аутсайдеров против тоталитарных или квази-тоталитарных систем 

типична для научной фантастики и киберпанка в частности. 

Также встречаются сюжеты, когда сама государственная система используя технологии 

для подчинения и управления всего человечества. В таких произведениях поднимаются 

вопросы о границах государственного контроля за обществом и его подконтрольности, кто 

или что является мерилом: законности, прав людей, правильности, свободы, морали и этики в 

обществе. 

Положительными героями чаще выступают компьютерные хакере- одиночки. Они 

выступают в роли спасателей мира, который рушиться на глазах. Олицетворяя идею борьбы 

одиночки против несправедливости. Намного чаще это бесправные, аморальные, 

«негероические» люди, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, чем замечательные учёные 

или капитаны космических кораблей, ищущие приключений. Одним из прототипов 

персонажей киберпанка стал Кейс из романа Гибсона «Нейромант». Кейс — «ковбой 

консоли», хакер, предавший мафию. Лишённый своего дара из-за полученной травмы, Кейс 

неожиданно получает уникальную возможность излечиться, при условии участия в 

незаконной операции с новоявленными компаньонами. 

Как и он, многие киберпанковские протагонисты используются другими людьми или 

ИИ. Они попадают в чрезвычайные ситуации, из которых сложно будет найти выход, если 

конечно же он есть. Эти герои, которые в обычной жизни были мало приметны, даже скажу 

они чаще были неудачниками, второсортными людьми, которые не смогли добиться ничего. 

Вели беззаботную, чаще аморальную жизнь, разрушая себя. Но в произведениях киберпанка 

все возможно. И именно этим людям попадается шанс спасти весь мир. Но, чтобы, спасать, 

менять мир, надо изменится самому. Побороть все пороки и страхи, открыть душу и 

очиститься.   

Киберпанковские произведения часто используются как метафора современных 

беспокойств, вызванных крахами корпораций, правительственной коррупцией, развитием 

средств слежения и отчуждением. Киберпанк стремится взволновать читателей и призвать их 

к действиям. Часто это выражается бунтарством, которое можно описать как контркультуру 

контркультурной научной фантастики. 

 

Близкое знакомство с авторами киберпанка показывает, 

что они почти всегда рисуют общество будущего, в котором 

правительства слабы и жалки… Популярные произведения 

Гибсона, Уильямса, Кэдиган и других описывают оруэлловское 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
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сосредоточение власти в XXI веке, но власть почти всегда 

оказывается в руках богачей или корпоративной элиты. 

Дэвид Брин 

Именно мир бунтарного общества нуждавшего в 

нестандартных спасателях завораживает мир подростков. Этот мир 

полуразрушенный, но полон приключений. 

Киберпанк также иногда представляется как описание эволюции Интернета. 

Виртуальные миры часто выступают под разными именами, такими как «киберпространство», 

«Сеть» или «Матрица».. с человеческим, должно давать таким субстанциям права и статус, 

подобные человеческим. 

Наиболее известные писатели жанра являются Уильям Гибсон, Брюс Стерлинг, Нил 

Стивенсон.  

 Как и многие литературные жанры, этот жанр был приемлем отечественной 

литературой. Впервые термин «киберпанк» стал известен в СССР  в 1988 году благодаря труду 

Андрея Черткова, который опубликовал в своем фэнзине «Оверсан» выполненный им перевод 

известного литературоведческого эссе американского фантаста Майкла 

Суэнвика «Постмодернизм в фантастике: Руководство пользователя» о генезисе жанра и 

литературных войнах между писателями-киберпанками и так называемыми «гуманистами» 

(та, первая публикация этого эссе на русском языке называлась «Инструкция к 

постмодернистам») А .Четков стал первым писателем пропагандистом этого жанра. В своем . 

издательстве «Terra Fantastica», он вместе с Борисом Стругацким выпустил книжную 

серию «Виртуальный мир», в которой были изданы классические киберпанковские романы и 

рассказы  таких выдающихся писателей данного жанра  как Уильяма Гибсона, Брюса 

Стерлинга и Майкла Суэнвика, благодаря чему российские читатели и писатели смогли 

наконец ознакомиться с лучшими зарубежными образчиками жанра. 

 Именно А. Черткому советский читатель обязан за интересные произведения данного 

жанра Благодаря его стараниям с 1990 года возник жанр так называемый «русским 

киберпанком». К наиболее ранним произведениям можно отнести повесть участников 

Семинара Б. Стругацкого Александра Тюрина и Александра Щёголева «Сеть» и 

роман Александра Тюрина «Каменный век», изданные в 1992 году. В этих текстах читатель 

встречается со сложными концепциями взаимодействия человека и компьютерной сети, с 

машинно-человеческими интерфейсами, органическими и неорганическими 

киберимплантатами, с цифровыми «двойниками» реальных объектов, с вмешательством 

компьютерных систем в государственное управление. 

В 1990-1993 годах были популярны писатели Д. и П. Криворучкоизвестнх  под 

псевдонимами «Сэконд Хэнд», «Любимец Богов Лучше Всех Спрятанный» и рядом других. 

Объявив себя «первыми русскими киберпанками», эти авторы, хотя и привлекли внимание 

читателей к темам и концепции киберпанка, на самом деле их творчество было ближе к 

постмодернизму чем к киберпанку. Это объясняется относительно поздним развитием 

виртуального мира в России, слабым знакомством читателей сетью интернета и т.д 

В более поздних произведениях Александра Тюрина («Боятся ли компьютеры адского 

пламени», 1998, «Киберозойская эра», 2003 и «Судьба Кощея в киберозойскую эру») заметны 

элементы нанопанка. Роман Мерси Шелли «Паутина» можно назвать произведением о 

машинных интерфейсах человеко-человеческого общения. В последнее время в печати 

появились произведения ряда молодых авторов, относящих свои произведения к жанру 

киберпанк — например, «Кремниевое небо» Игоря Шапошникова, «Анклавы» Вадима 

Панова. Часто к киберпанку причисляется трилогия «Лабиринт отражений» Сергея 

Лукьяненко, «Там (Город крыс)» Алексея Калугина, «Последний аватар» Александра Зорича. 

Однако по сути эти романы скорее являются «романами о виртуальности» чем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%84%D1%8D%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Terra_Fantastica_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2
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произведениями киберпанка. Наиболее близко по антуражу и атмосфере к классическому 

киберпанку трилогия Александра и Людмилы Белаш «Война кукол», действие которой 

разворачивается в трущобах мегаполиса, а главными героями являются киборги. 

Наиболее ярким произведением данного жанра можно считать «Лабиринт отражений» 

Лукьяненко, »Сердца и моторы» Васильева, «Свободный охотник» Щеголева,«Фантомная 

боль» Михаила Тырина, «Падшие ангелы Мультиверсума» Леонида Алехина, «Диктатор 

Контроль», и «S.N.U.F.F.» Виктора Пелевина. 

По мнению многих исследователей данного жанра русский киберпанк колоссально 

отличается от американского. Если американский киберпанк является наследником пост-

модернизма и зачастую мрачен, в то время как русский киберпанк в целом следует духу 

традиционной научной фантастики, отличаясь от неё в основном антуражем. Произведения 

русских писателей близки к фантастике и постмодернизму в целом. 

Следующим многочитаемым жанром по праву можно назвать технотриллер. 

Технотриллер – гибридный жанр, в котором переплетаются темы шпионских триллеров, 

научной фантастики и военной повести. Отличительной чертой данного жанра можно считать 

целые главы посвященных   техническим описаниям — с детализацией технологии в 

технотриллерах может сравниться лишь научная фантастика. В таких произведениях широко 

раскрываются принципы работы техники, внутренняя механика шпионажа, боевых искусств 

и политики. Часто весь сюжет превращается в подробное описание этих сторон войны 

недалёкого будущего. 

Основой сюжета часто выступают мировые войны. Технотриллеры также часто 

жанрово пересекаются с фантастикой недалёкого будущего. Так как сейчас технология 

является одной из самых важных частей культуры, то большинство современных триллеров 

являются технотриллерами, и жанр размывается. Также технотриллеры имеют тенденцию 

плавно перетекать в «твёрдую» научную фантастику — описываемая в этих произведениях 

техника имеет реальные прототипы, либо отвечает каким-либо основным тенденциям в 

развитии современной техники. 

Наиболее яркими образцами жанра являются произведения Тома Клэнси, Майкла 

Крайтона, Питера Уоттса. 
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Abstract. This article deals with the element of characterizatin in after-war American science fiction 

in light of the great changes in the modern world and in the fictional worlds of the future which have the direct 

effect on the treatment of characters in the genre. The development and the treatment of characters in science 

fiction has often been regarded as a weakness and literary way of science fiction writers have usually been 

condemned for their neglect of creating complex and rounded characters with psychological depth and 

intricacies of personality and for paying more attention to the science-fictional elements such as plot, setting, 

and themes. The Marxist approach in the study of novels by the leading American science fiction writers of 

the after-war era, this article attempts to demonstrate that the character- centered work which has dominated 

realist mainstream fiction since the nineteenth century does no longer fit the genre science fiction which is  

more concerned with the different changes and transformations in society and their main effects on man and 

his existence on Earth and in the universe than with individual persons and their crucial personal concerns and 

problems.  

Keywords: science fiction, black comedy, war, fantastic features, postmodernism 
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Xülasə: Elmi fantastika müasir ədəbiyyatın xüsusi və çox müraciət olunan  bir növü kimi XIX əsrin 

sonlarında modern şəraitində formalaşmışdır. Onun əsasında müasir sivil mədəni tərəqqinin əsas stimulu kimi 

elmə yönləndirmə dayanırdı, məhz buna görə də o, müəyyən idrak üsulu kimi elmin bir sıra xüsusiyyətlərini 

özündə hasil etmişdir. Elmi-fantastik ədəbiyyat nümunələri inkişaf edərək elmi biliklərin dinamikasını əks 

etdirmiş, daim elmi biliklərdə baş verən dəyişikliklər ilə əlaqədə olmuş və ondan yeni ideyalar və metodlar 

əxz etmişdir. Dünyagörüşü baxışlarının kökündən dəyişilməsi, mədəniyyət və elmdə dəyər oriyentasiyalarının 

əvəzlənməsi elmi-fantastika əsərlərinin həm bədii mövzusunu, həm də metodoloji yanaşmasını dəyişirdi. Elmi-

fantastik ədəbiyyat təkcə elmin hansısa konkret ideyaları, nəticələri və ya fərziyyələrinə istinadlardan istifadə 

etməyə can atmır, həm də reallığın məntiqi-diskursiv tərzdə modelləşdirilməsinin bu və ya digər strukturlarını 

öz üsulları sferasına daxil etməyə cəhd edirdi. Bir sıra çağdaş əsərlərdə adı çəkilən elmin fantastik ünsürlər ilə 

çulğalaşması nəticəsində ərsəyə gələn ədəbi nümunələr postmodernizm cərəyanının texnikaları ilə birlikdə 

təsvir edilir 

Açar sözlər: elmi-fantastika, qara yumor, müharibə,fantastik ünsürlər, postmodernizm 

  

Bədii elmi-fantastik əsərlərin əsas metamövzusu "Gələcək və tərəqqi üfüqü arxasında gizlənə 

biləcək hər şey qarşısında duran İnsan və insanlıq"dır. Elmi-fantastik ədəbiyyatda insan yalnız ətraf 

aləmi deyil, həm də özünü dərk edən idrak subyekti kimi, yaradıcı, aktiv şəxsiyyət kimi çıxış edir. 

Elmi-fantastik ədəbiyyatda bu idrak transendent, qeyri-insani dərrakənin təsviri və onun insan 

dərrakısi ilə tənasübündən keçir. Elmi fantastika inkişaf etdikcə kibernetika və sinergetika kimi 

paradiqmal nəzəriyyələri mənimsəmiş və onlardan istifadə etmişdir. Kibernetika süjetlərin kəşfinə və 

qurulmasına yeni təkan verdi, elmi-fantastik əsərlərə yeni qəhrəman- ağıllı maşın, yəni süni intellekt 

qəhrəmanını yeritdi.  Postneklassik elmin paradiqmal nəzəriyyəsi sinerqetika çərçivəsində -  dünya 

daima və qeyri-xətti şəkildə təkamül edən kimi düşünülür, o, mürəkkəb şəkildə təşkil olunub, bütün 

xətti xarakteristikalar isə Kainatın vəziyyətinin sonsuz müxtəlifliyinə xas olan imkanlardan biridir. 
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Sinergetika dünya haqqında yeni, qeyri-ənənəvi sualların qoyuluş mənbəyi, dünyanın təkamüli və  

tamlıq vizyonu mənbəyi kimi çıxış edir. Elmin özü sosial instituta çevrilir, ona sosial dəstək göstərilir, 

o, dövlət miqyaslı layihələrlə məşğul olmağa başlayır. Elmi işə bir layihə kimi baxılır, bu layihənin 

icrası müxtəlif ixtisaslar üzrə alimlərin səylərinin vəhdətini, çox vaxt hərbi təşkilatların səyləri ilə 

birgə vəhdətini nəzərdə tutur. Bu, elmi-fantastik əsərlərin metodoloji yanaşmasını və süjet 

xüsusiyyətlərini dəyişdirdi. Elm və cəmiyyətin inkişafının müasir mərhələsində Şərq ənənəsinin və 

Qərb elmi araşdırmalarının yaxınlaşması, avropasentrist konsepsiyaya yenidən baxılması, hətta 

ondan imtina edilməsi və digər bilik formalarının, xüsusilə də reallığın intuitiv dərk edilməsinin 

bərpası (reabilitasiyası) baş verir. Elmi bilik təkcə idrak obyektini deyil, həm də idrak subyektini 

özündə ehtiva edir və bu da elmi ədəbiyyata, elmi idrakı bədii idraka daha da yaxınlaşdırır. Elmi-

fantastik ədəbiyyat qlobal fərziyyələrin (reallığın mümkün variantları üzərində əqli eksperiment 

sahəsi) irəli sürülməsi və bədii qavranılması üzrə orijinal poliqon kimi çıxış edərək, mənəvi 

təcrübələrin bu iki növünü özündə birləşdirir. Bu istiqamətdəki əsərlər fantastik paradiqma 

adlandırılan, real dünyanın ontologiyasını təqlid edən xüsusi fantastik ontologiya ilə fərqlənir. 

Elmi fantastikanın funksional xüsusiyyətləri, onun kosmizasiya spesifikası sayəsində biz 

ətrafdakı dünyanı bütöv bir tamlıq kimi dərk edirik. Elmi fantastika insanlığa hazırkı anda yaranmış 

olan həmin böhranlı vəziyyəti aradan qaldırmağa kömək edə bilər. O, inkişaf yollarının seçilməsində 

açıqlıq və alternativlik yaradır. Proqnoztik potensial sivilizasiyanın inkişafının ən məqbul variantını 

seçmək imkanı verir. Məhz elmi fantastika mədəniyyətin ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş, mədəniyyətin 

özünülayihələndirmə və özünü inkişaf etdirməsinin əsası olmuş proqnostika və futurologiyanı 

doğurmuşdur (Бритиков, 2000: c. 400). Elmi-fantastik ədəbiyyatın qnoseoloji xüsusiyyətləri "sürətli 

dəyişikliklər" cəmiyyətində yaranmış mədəni şoku və daimi mədəni və elmi-texniki innovasiyaları 

dəf etmək, texnologiyalardan istifadə ilə bağlı səhvlərdən qaçmağa imkan verir. Elmi-fantastik 

ədəbiyyat dilin potensial, qeyri-aktual xarakter daşıyan aspektlərinin "sınaqdan keçirildiyi" ən 

maraqlı poliqonlardan biridir. Müəlliflərin özlərinin yaratmış olduqları dünyalarına 

məskunlaşdırdıqları fantastik reallıqları təbii ki, necəsə adlandırmaq tələb olunur. Ədəbiyyatın bu 

növü də okkazional leksikada zahirə çıxan  dilin potensiallığını manifestasiya edir. Müasir 

cəmiyyətdə alim və ixtiraçının əmək dəyərini təsdiqi ilə yanaşı elm və texnikanın 

populyarlaşdırılması, yüksək ədəbiyyat baxımından bəlkə də o qədər də böyük olmayan bir vəzifədir, 

lakin o, heç şübhəsiz, aktual bir vəzifədir. Elmi-fantastik ədəbiyyatın perspektivləri də özünün xüsusi 

metamövzusu ardınca gedərək müasir elmin yeni istiqamətlərini əhatə etməkdə özünü göstərir. 
Yaranmış böhran vəziyyətindən çıxmaq üçün elmi fantastikanın bədii və elmi aspektini bir-birinə 

qarşı qoymaq lazım deyil - çıxış yalnız onların ağlabatan və məsuliyyətli vəhdətində ola bilər.  Elmi 

fantastika – bədii ədəbiyyatın xüsusi bir növüdür ki, onun əsərlərinin məzmununda elmi dünya 

görüşünün əsaslarına zidd olmayan fantastik fikirlərə yol verilir, elmi və bədii səhihlik prinsiplərinə 

riayət olunur. Elmi fantastika ədəbiyyat sistemi kimi müəyyən ümummədəni şərtlər fonunda 

yaranmışdır: mədəniyyətdə onun formalarının dəyişkənliyinin və özünün təkamül yollarının 

birmənalı olmamasının dərk edilməsi; insan varlığının özünün bədii modelləşdirilməsi və fəallıq 

konseptinin aprobasiyası və insanın özünün tarixi yolunun seçiminə görə məsuliyyətinin yeni 

təzahürlərinin tədqiq edilməsi. Fantastika yalnız şərti gələcəkdə yol verilən olan və ondan kənarda 

bütün mənasını itirən imkanlar çoxluğunu rəhbər tutur. Elmi fantastika iki submədəniyyətin – 

texnikratik-sientetik və humanitar – sintezinin ilk formalarından biri kimi çıxış etmişdir ki, bu zərurət 

gec modern dövründə özünü aşkar biruzə vermişdir. Emosional həyacanın keçirilməsi, dövrün elmi 

kontekstinə emosional “qoşulma”, cəmiyyətin hətta elmi nəticələrin özünə deyil, onların kifayət 

qədər geniş auditoriyanın tələbat və imkanlarına uyğunlaşdırılmış, sezilə biləcək obrazlarına olan 

tələbatı da yeni ədəbiyyat sisteminin sürətlə yaranmasına dəstək oldu. İnsanın idraki və kosmoçevirici 

potensialına edilən aksent elmi-fantastika ədəbiyyatını daha da cəlbedici edir. Fantastika bədii-dünya 

görüşü və bədii-konkret formalarda insanın mövcudluğunun metafiziki təsəvvürlərini sındırmaqla 

“reallıqdan qaçış” və “reallığın dəf edilməsi” kimi mühüm aktlarını modelləşdirir. Elmi fantastika – 
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həm yaradıcılığın interaktiv formalarının motivasiya olunması və müxtəlif submədəniyyətlərin 

hüdudlarında yaradıcılıq təfəkkürü vərdişlərinin formalaşdırılması və həm də yaradıcılıq aləti və 

intellektual ətalətin dəf edilməsi vasitəsidir. Fantastika – elmin bilavasitə çevirici qüvvəyə çevrilməsi 

dövrünün sivilizasiyalı dinamikanın mühüm elementi, eləcə də texniki inkişafın nəticələrinin bədii-

dünya görüşü və bədii-konkret modelləşdirilməsi mexanizmidir. Fantastik obraz və ya süjet 

mədəniyyətdə hələ yaranmaqda olan mühüm tendensiyaların xəbərçisi ola, sosial inkişaf 

tendensiyalarının problemləşdirilməsi metodu kimi çıxış edə bilər. Ədəbiyyatın göstərilən növünün 

baxış bucağının altına təkcə ətraf mühitə aid müəyyən baxışlar deyil, həm də texniki inkişafın 

gedişində dünya haqqında təsəvvürlərin təhrif olunmasına gətirib çıxaran səbəblər və təşviq motivləri 

düşür. Elmi-fantastika ədəbiyyatı cəmiyyətin transformasiyası və Böyük Elm səviyyəsində müasir 

sosial institut qismində elmin formalaşması ilə əlaqədar modern və postmodern dövlərinin elmi 

biliklərinin dinamikasını əks etdirir. Rasionallığın yeni bir növünün meydana çıxması özündən 

əvvəlkini kənara atmır, onun təsiri sahəsinin sərhədlərini müəyyən etməyə, onun müəyyən növdən 

olan problem və vəzifələrə tətbiqinin mümkünlüyünü müəyyənləşdirməyə imkan verir (Postmodern 

Fiction in Europe and the Americas, 1988:  p.208). Elmi-fantastika ədəbiyyatının müasir böhranlı 

vəziyyəti bir tərəfdən elmi biliyin inkişafında keçid mərhələsini və postmodern mədəniyyətində elmi 

rasionallığın yeni növünün yaranmasını, digər tərəfdən isə - elmi fantastikanın yeni, daha effektli 

bədii-dünya görüşü və bədii-konkret modelləşdirmə formasına: “fentezi”, fantastik kinemotoqraf, 

fantastik kompüter oyunlarına keçidi işarə və əks etdir.       Elmi-fantastik ədəbiyyatın baş qəhrəmanı 

və onun əsas metamövzusu kimi bir bütövlük şəklində bəşəriyyətin özü, gələcək texniki, kosmik və 

digər amillərin təsiri şəraitində onun mümkün metamorfozları; bizim özümüzün yeni hüdudları çıxış 

edir. Elmi fantastika fərqli sosial və təbii şəraitlərdə bioloji növ və çoxsəviyyəli sosium kimi 

bəşəriyyətin bundan sonrakı təkamülü haqqında məsələni qaldırır. İnsan təkcə yeni şərtlərə 

uyğunlaşmır, o həm də özü onları yaradır. Buradan isə insan və insan, insan və cəmiyyət, insan və 

texnika, insan və təbiət arasında yeni sosial və əlxaqi münasibətlərin bütöv yeni kompleksləri irəli 

gəlir. Gələcəyə istiqamətlənmiş olan belə problemlər mahiyyətcə müasir elmi fantastikanın mövzu 

spektrini, müasir cəmiyyətin mədəniyyətinə onun görkəmli töhfəsini müəyyən edir. Elmi fantastika 

müasir elmin və yüksək texnologiyaların nailiyyətlərinin mənimsənilməsinin sosio-mədəni kanalıdır 

və dünya görüşü və aksioloji aspektlərdə gələcək tədqiqatlara proqnozlaşdırıcı və tənzimləyici təsirini 

göstərir. Elmi fantastika cəmiyyətin həyatının bütün sahələrində dəyişikliklərə kütləvi şüuru hazırladı 

və yüksək texnologiyaların təsiri altında transformasiyaya uğramaqda olan sosio-mədəni məkanda 

insanın uyğunlaşması vasitəsi oldu. Elmi-fantastik ədəbiyyatda bədii-dünya görüşü formasında 

müasir elmin yeni-müvəqqəti elmi paradiqması kimi ixtisaslaşdırılmış sahələrin geniş inteqrasiyası, 

tədqiqat obyektlərinə mexanikinin yerinə “təşkilati” yanaşma, sonradan məntiqi-metodoloji 

əsaslandırma qazanan çoxsaylı həqiqətlərin mümkünlüyü tendensiyaları sınaqdan çıxarılmışdır.  Elm 

üçün qeyri-ənənəvi olan sahələrin hazırlanması və modelləşdirilməsi, onların mədəniyyətin digər 

formaları ilə yaxınlaşdırılması aparılmışdır.   

Belə ki, bizim tədqiqatımızın mövzusu elmi fantastikanın modern və postmodern 

mədəniyyətdə yeri və rolunun aydınlaşdırılması olduğuna görə modern və postmodern anlayışlarının 

bəzi aspektlərini, onların əsas kateqoriyalarını, eləcə də bu mədəniyyətdə elmi fantastikanın 

aktuallaşmasının formalarını aydınlaşdırmaq zəruridir. Rusiya elmində “modern” sözü daha çox XX 

yüzillikdə incəsənətdə xüsusi üslubun adı (məsələn “modern incəsənəti”) kimi istifadə olunur. 

İncəsənətin qərb tarixində də “modern” sözü elə həmin mənada istifadə edilir. Qərbin fəlsəfi 

əsərlərində isə “modern” anlayışı (alman dilində “die Moderne” termini və ingiliscə “modernity”) 

yeni və ən yeni tarix tarixi dövrünün – onlar üçün xarakterik olan sosial inkişaf, mədəniyyət, incənət, 

fəlsəfə xüsusiyyətləri ilə birlikdə məcmu işarələnməsi qismində təsbit edilir. Bu dövr üçün “modern” 

sözü ona görə tətbiq edilir ki, onun başlıca xüsusiyyəti fasiləsiz modernləşmə, yeniliyə, ləng tarixi 

inkişafa malik ənənəvi dövrlərin əksinə olaraq sürətli dəyişikliklərə can atma hesab edilir. Modern 

mədəniyyətin zaman çərçivəsini XIX əsrin sonlarından XX əsrin 1960-cı illərinə (postmodernə keçid) 
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qədər şərti müəyyən etmək mümkündür. Həmin dövr, eləcə də postmodern dövrü üçün zaman 

çərçivəsinin daha dəqiq müəyyən edilməsi haqqında məsələdə tədqiqatçıların fikirləri fərqlənir. 

Hazırkı tədqiqatda modern haqqında XIX əsrin sonu – XX əsrin ortalarında mədəniyyətin xüsusi 

növü kimi danışmaq daha düzgün olardı. «Modern, modernlik (ing. modernity, frans. modemite latın 

dilindəki modernus –  müasir sözündəndir) — Avropa cəmiyyəti və mədəniyyətinin inteqral 

xarakteristikasıdır, bu gün o daha çox fəlsəfi və sosial konsepsiyalarda ənənəvinin yerinə gələn 

sənaye cəmiyyətinin yaranması və təkamülü mərhələsini işarə etmək üçün istifadə olunur. XX əsrin 

fəlsəfə ədəbiyyatında müasirliyin sənaye cəmiyyətinin elmi rasionallığın təsdiqi və üstünlüyü ilə 

eyniləşdirilməsi yayılmışdır (Неёлов, 1986: c.199). Müasirlik ənənələrin qeyd-şərtsiz diktatı və 

hakimiyyətin paternalizmindən azadlıq, mülahizə və seçim azadlığı, ictimai proseslərin dinamizmi 

və riayət edilməməsi sosial statusun itirilməsi, cizilmiş roldan ayrılmanı bildirən sərt standartların, 

imperativlərin mövcudluğu ilə assosiasiya olunur. Bu kontekstdən müasirliyi fəlsəfi problem kimi 

M.Veber, T.Adorno, C.Dyui, F.Hayek, J.F.Liotar, P.Rikör, R.Porti, X.Arendt, H.Markuze, 

M.Horkhaymer, M.Fuko və Y.Xabermas tədqiq edirlər.   Müasirliyin fəlsəfi tərkib hissələri – tarixdə 

şüurun taleyi haqqında, emansipasiya, sivilizasiya, modernləşdirmə layihələrinin həyata keçirilməsi 

məntiqi haqqında, rasionallıq vasitələri ilə insan azadlığının təmin edilməsinin mümkünlüyü və 

sərhədləri haqqında məsələlərdir. Qeyd edilən həmin janr ədəbiyyatın seçilən növü kimi təxminən 

XIX əsrin axırlarında çağdaş dünya şəraitində meydana gəlmişdir. Ona istinadən mövcud 

mədəniyyəti inkişafın zəruri qaynağı kimi elmə istiqamətləndirmə dayanırdı, məhz buna görə də o, 

müəyyən idrak üsulu kimi elmin bir sıra xüsusiyyətlərini hasil etmişdir. Elmi-fantastik ədəbiyyat 

inkişaf edərək elmi biliklərin dinamikasını əks etdirmiş, daim elmi biliklərdə baş verən dəyişikliklər 

ilə əlaqədə olmuş və ondan yeni ideyalar və metodlar əxz etmişdir. Dünyagörüşü baxışlarının 

dəyişilməsi, mədəniyyət və elmdə dəyər oriyentasiyalarının əvəzlənməsi elmi-fantastika əsərlərinin 

həm mövzusunu, həm də metodoloji yanaşmasını dəyişirdi “Postmodernizm” termini ilə paralel 

olaraq, ədəbiyyatşünaslıqda “poststrukturalizm”, “dekonstruktivizm” terminlərindən istifadə olunur. 

Burada postmodernistlərin hər bir hadisə və prosesdə “mərkəz” və “periferiyanın” olduğunu nəzərdə 

tutan “struktur” anlayışından, həmçinin digər anlayışlar və strukturalistlər tərəfindən yaradılmış bədii 

əsərin öyrənilməsi metodikasının özündən imtinanın altından xətt çəkilir. Fransız filosofu Liotarın 

“Postmodernizm vəziyyət: bilik haqqında məruzə” əsərinin işıq üzü görməsindən sonra 1960-cı 

illərin sonlarından ədəbiyyatşünaslıq və incəsənətdə istifadə olunan “postmodernizm” sözü bütün 

müasir dövrün mental spesifikasının ifadə olunması üçün fəlsəfi kateqoriya kimi başa düşülür 

(Todorov, 1970: p.188). Umberto Ekonun qeyd etdiyi kimi, postmodernizmi “Homerin özünü 

postmodernist elan etmək” kimi heyranedici və kinayəli meylinə qədər “uzaq keçmişə” aid etmək 

tendensiyası vardır, bu da terminin məzmununun tədricən silindiyindən xəbər verir. 

             
İstifadə edilmiş ədəbiyyat 

 

1. Бритиков А. Ф. (2000). Отечественная научно-фантастическая литература : некоторые проблемы 

истории и теории жанра. – СПб. : Борей-Арт. – 400 с. 

2. Неёлов Е. М. (1986). Волшебно-сказочные корни научной фантастики. М-во высш. и сред. спец. 

образования РСФСР. – JI. : Изд-во Ленинградского университета. – 199 с. 

3. Postmodern Fiction in Europe and the Americas. (1988). – Amsterdam. – 208 p. 

4. Todorov Tz. (1970). Introduction a la litterature fantastigue. – 188 p. 

 

 

 

 

 

 



“Intercultural relations in the modern world”, 27 February 2021, Tbilisi, Georgia 

Elger Scientific Centre                    İSBN: 978-605-74702-1-8                    Grigol Robakidze University 

 

-----------....70.....----------- 
 
 

UOT: 821.111(73) 

POSTMODERNISM AND RELIGION IN “CAT’S CRADLE” BY KURT VONNEGUT 

 
Gunay Valibayli 

Lecturer 

Western Caspian University, Azerbaijan 

gunayvalibayli@gmail.com  

Orcid id: 0000-0003-1827-7529 

 

Abstract: As most postmodernist writers, Kurt Vonnegut used postmodern literary techniques in his 

novels. He created a new type of religion in “Cat’s cradle” called “Bokonism” and introduces new terms 

like karass, foma, wampeter, vin-dit, wrang-wrang, Boko-maru, granfallon, duprass and so on related to that 

fictional religion. Creating such kind of religion, Kurt Vonnegut wanted to reach the utopian society. But in 

the end, he encounters dystopia. The writer used temporal distortion in this novel, which made the labyrinth 

for the reader to force him/her think analytically. While reading the novel, the reader witnessed historiographic 

metafiction, which requires an intellectual reader to analyze them. The writer preferred to write the novel in 

the shadow of postmodern irony and black humour which makes the reader laugh and smile at first, but then 

this laughter changes its colour and makes the reader think critically. This laughter is black humour. Like many 

other postmodern writers, Kurt Vonnegut also wanted to find the solution for making an ideal society, but at 

the end of the novel, the reader saw the end of the world like frozen. The writer described the little crystal 

piece ice-nine as an element of science fiction which can freeze the world with only one touch. 

Key words: postmodern irony, black humour, temporal distortion- historiographic metafiction, 

techno-culture, hyper-reality, postmodern religion, science fiction.  
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Xülasə: Bir çox postmodernist yazıçılar kimi, Kurt Vonnequt da öz əsərlərində bədii postmodernist 

texnikalardan istifadə etmişdir. O, “Pişik beşiyi” əsərində “Bokonizm” adlanan yeni növ bir din yaradır və bu 

uydurma dinə aid olan uydurma terminləri oxucuya təqim edir; karass, foma, vampeter, vin-dit, ranq-

ranq,boko-maru, qranfallon, dyuprass və s. Belə bir din uydurmaqla Kurt Vonnequt utopik bir cəmiyyətə 

yetişmək istəyirdi. Lakin sonda o, distopia ilə qarşılaşır. Yazıçı bu əsərdə oxucunu analitik düşünməyə vadar 

etmək məqsədilə labirint və müvəqqəti təhrifolunma texnikasından istifadə etmişdir. Romanı oxuyarkən oxucu 

tarixi metatəhkiyənin şahidi olurç hansı ki, bu texnika təhlil olunarkən intellektul oxucu tələb edir. Yazıcı 

romanı yazarkən postmodern istehzanın və qara yumorun çalarlarından istifadə etməyə üstünlük vermişdir. Bu 

elementlər ilk öncə oxucunu güldürsə də, sonda bu gülüş öz çalarını dəyişir və oxucunu tənqidi düşünməyə 

vadar edir. Bu gülüş acı gülüşdür. Bir çox digər postmodernist yazıçılar kimi Kurt Vonnequt da ideal cəmiyyət 

yaratmağın həllini tapmağa çalışırdı, amma əsərin sonunda biz dünyanın sonunu donmuş vəziyyətdə görürük. 

Yazıçı bu əsərdə elmi-uydurma janrının elementi kimi yalnız bir toxunuşla dünyanı dondurmağa qadir olan 

kiçik bir kristal parçası buz-9-un kəşfini təsvir etmişdir. 

Açar sözlər: postmodern istehza, qara yumor, müvəqqəti təhrifolunma-tarixi metatəhkiyə, texno-

mədəniyyət, hiperreallıq, postmodernist din, elmi-uydurma. 

  

Kurt Vonnegut was an extremely well-known American writer of humour as science-fiction 

novels and short stories. His books are famous for using black humour, postmodern literary 

techniques and playfulness of science fiction. His imagination and sense of humour are singular and 

peerless. "Cat's cradle" is one of the most unusual novels written by Kurt Vonnegut. This novel was 

written and set in the long shadow cast by significant events of the XX century. As a novel, it should 

first be considered an examination of Enlightenment ideals in the light or darkness of the misery 

humankind inflicted on itself during the First and Second World Wars. "Cat's Cradle" deals with the 

idea that educational progress equates to humankind's progression more generally. There are many 
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significant themes in the novel, but we are first aware of the disadvantages of technological 

advancements. The narrator of the book or the central character starts the story by looking for the 

people responsible for atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki in August 1945. He wanted 

to investigate the people's day and life generally because he wondered if those people could enjoy 

their day while the babies, children, the miserable older people were suffering the atomic bombs or 

not. Although the atomic bomb helped to end World War II, its maleficence did not do anything to 

propitiate the horrors that humanity might demolish itself.  

As mentioned above, "Cat's cradle" plays a unique role in postmodern literature. The readers 

can find the majority of postmodern literary techniques in the novel. One of them is a postmodern 

irony that used almost all the book chapters. The first postmodern irony is about Episcopal Religion 

in the third chapter named "Folly": I once knew an Episcopalian lady in Newport, Rhode Island, who 

asked me to design and build a doghouse her Great Dane. She believed that God liked people in 

sailboats much better than he wanted people in motorboats. She could not bear to look at a worm. 

When she saw a worm, she screamed". (Vonnegut, 2001: s. 15) We realise the writer's ironical 

thoughts about Christianity and Christians' unclear beliefs from these lines. 

Kurt Vonnegut was a talented postmodern writer who chose special literary techniques to 

make irony and dark humour inside the text. So, in the 5th chapter, the narrator introduces Newt's 

letter where Nwet described his day and activity during the bombing of Japan in WWII: "My sister 

Angela tells me I used to play with little toy trucks for hours, making motor sounds, going 'burton, 

burton, burton' all the time. So I guess I was going 'burton, burton, burton' on the day of the bomb; 

and Father was in his study, playing with a loop of string". (Vonnegut, 2001: 19) here the word 

"burton" makes a paradoxical irony and black humour between two different sides of the world. The 

innocent children were bombed, while the children of inventors of the atomic bombs were playing 

with toys with pretending the voice of bomb and engine. It is very touchable humour described in the 

novel. In many aspects and parts of the book, the narrator emphasises equality among all the people 

with the help of imaginational, artificial and fictional religion Bokonism: "Johnson designed a new 

religion." Castle quoted the "Calypsos" again:  

I wanted all things, 

To seem to make some sense, 

So we all could be happy, yes, 

Instead of tense 

And I made up lies 

So that they all fit nice, 

And I made this sad world. 

A paradise. (Vonnegut,2001: s. 125) 

Utopic ideas seem clearly on these lines. To live in a utopic society and to heal the world, to 

make it the better place were not only actual in postmodern literature. The majority of writers 

described utopia in their novels from Thomas More, Daniel Defoe, Herbert Wells, and William 

Golding to Kurt Vonnegut. But in postmodernism, we see the failure of utopia, and at the end of the 

novel, nothing could heal the world. So, the writer came across the dystopia, one of the significant 

postmodernism themes. Postmodernist critics and writers tend to accept the chaos in the world.  

The name of the novel carries postmodernist meaning too. The cat's cradle is a symbolic name 

used in the title. The writer tries to connect the novel's incidents and its reputation before reading the 

story. But the reader should know that playfulness is one of the practical techniques of 

postmodernism. Firstly, we see Felix's cradle, and he shows the cat's cradle in his hands to Newt. The 

psychoanalytical analysis always helps us investigate subconscious situations according to the literary 

characters. Newt was suffering his father's rudeness and carelessness. Even in his younger ages, he 

cannot forget about this suffering. He was interested in art and painted the cat's cradle on the canvas. 

Only the narrator could understand the painting. Newt wanted to explain the world's complexity with 
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painting complicated cat's cradle. Cat's cradle is the game which is played by two persons. These two 

ones should keep the rope with their fingers without entangling. They should create different but full 

images with fingers and cord. If the one confuses the string in his/her fingers, it is the end of the game. 

It is an ancient type of human play ever. It thus ties in with the idea that the book, though grounded 

in a specific historical moment, is principally concerned with the human story's entirety. The game 

of "cat's cradle" also displays humanity's ingeniousness. One thing that makes humans a remarkable 

creature is play capacity; the cat's cradle takes skill and imagination. As a result, Kurt Vonnegut uses 

this kind of game to express the hegemonies countries' game over weaker ones. 

Kurt Vonnegut explains the game of life using a cat's cradle. The atomic bomb inventors 

played with innocent people's lives just like a complicated cat's cradle style. In-depth, the writer 

expresses his opinions against war and harms towards humanity.  

The cat's cradle is also a representation of illusion. As Newt Hoenikker points out, the cat's 

cradle created by the string isn't a cat's cradle—speaking, it's just a gathering of line. Thus, the cat's 

cradle also represents an emptiness at the heart of humanity: as Newt tells John, there is "no damn 

cat, no damn cradle." (Vonnegut, 2001: s. 162) The cat's cradle is the first position of the game's 

string. So it's a prominent place in the story that can also suggest that humanity is still in its first 

position. That is, for all its delusion of progress, society is fundamentally the same as it ever was, and 

ever will be. 

Postmodern irony and humour must be close enough to reality for recognition of the familiar, 

often "the familiar which is humiliating, distressing, even tragic." Vonnegut's subjects, The Bomb, 

ice-nine and human destruction ("Some say the world will end in fire, / Some say in ice.") are 

conventions of a "humour that has always dealt comically with worries and tribulations. Therefore it 

does not seem inappropriate that "Cat's Cradle" deals with discovering the ultimate weapon or using 

that weapon and the end of the world. (https://www.verywellmind.com/freud-religion-

2795858#religion-according-to-freud). 

Vonnegut uses postmodern irony to show that knowledge does not always mean progress, and 

that progress is not still beneficial. The author uses this comedic sense of irony throughout the novel, 

and he never does it without it having a postmodern twist. Later in the story, several characters talk 

about science and its fantastic. Yet Vonnegut makes sure to use the word "wonderful" very satirically. 

The postmodern irony is not the only postmodern literary technique used in this section. The 

reader can also research temporal distortion in this part of the novel. According to Religion's failures, 

Kurt Vonnegut wanted to show the new type of Religion called Bokononism. This brand-new 

Religion is quite different from all the religions globally, and it makes the reader feel confused about 

the existence of this Religion. The reader tries to investigate the new Religion, but there is no other 

source. Because Kurt Vonnegut wanted to express his own opinions about Religion, he attempted to 

make the labyrinth for the postmodern intellectual reader by using the unreal and fictional religious 

beliefs. With the help of the term "Bokononism", we learn many other words related to this fictional 

Religion: karass, foma, wampeter, vin-dit, wrang-wrang, book-maru, granfallon, duprass and others 

are a case in point. The writer gave the meaning to each of these terms. These terms seem so real 

when the writer opens the importance of the words separately. We feel distortion when we see 

exemplar person according to each name: "It was in the tombstone salesroom that I had my first vin-

dit, a Bokononist word meaning a sudden, very personal shove in the direction of Bokononism in the 

direction of believing that God Almighty knew all about me, after all, that God Almighty had some 

pretty elaborate plans for me. The vin-dit had to do with the stone angel under the mistletoe. The cab 

driver had gotten it into his head that he had to have that angel for his mother's grave at any price. He 

was standing in front of it with tears in his eyes". (Vonnegut, 2001: s.72) The writer's explanation 

about each fictional term is so believable and reliable. Although they don't exist, the writer persuaded 

the reader to his mythical terms.  

https://www.litcharts.com/lit/cat-s-cradle/characters/john
https://www.verywellmind.com/freud-religion-2795858#religion-according-to-freud
https://www.verywellmind.com/freud-religion-2795858#religion-according-to-freud
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The other postmodern technique used in the novel is historiographic metafiction. The term 

used for fiction works that combine the literary devices of metafiction with historical fiction. The 

term "historiographic metafiction" refers to works that fictionalise actual historical events or figures. 

Frequent allusions distinguish works written with the postmodern literary technique- historiographic 

metafiction to other artistic, historical and literary texts or historical facts or information to show how 

pieces of both literature and historiography are dependent on the history of discourse. Firstly, we 

know about the atomic bomb and its invention by some physicians, secondly, we read about the 

person who invented the bomb used in WWII. Kurt Vonnegut used fictional names, but the characters 

are near Albert Einstein and his family members. We know Albert Einstein's role in the atomic bomb. 

Although he never worked directly on the atomic bomb, Einstein is often incorrectly associated with 

the advent of nuclear weapons. His famous equation E=mc2 explains the energy released in an atomic 

bomb but doesn't explain how to build one. He repeatedly reminded people, "I do not consider myself 

the father of the release of atomic energy. My part in it was quite indirect." 

(https://www.amnh.org/exhibitions/einstein) 

But when the characters in the novel "Cat's cradle" like- Frank, Angela and Newt Hoenikkers 

introduced to the readers, they get confused or feel both intertextuality and postmodern distortion 

about reality and unreality. Albert Einstein also had three children: a daughter and two sons. His elder 

son's name was Hans, and he was a civil engineer and mechanic, while we see Frank Hoenikker as 

Felix's elder son also was a mechanic. Albert Einstein's younger son Eduard (Tete) was so close to 

Felix's younger Newt Hoenikker. Eduard's nickname was "Tete" originated by French roots "Petit" 

which means 'little". In "Cat's cradle" we know that Newt was short in height, even he calls himself 

a 'lilliputian". Secondly, it was written about Eduard Einstein's interests in art and music in many 

different sources. So, we read that Newt is also interested in art and painting, that he paints the cat's 

cradle in the novel. Additionally, Kurt Vonnegut used the quotes told by Albert Einstein: "Dr 

Hoenikker used to say that any scientist who couldn't explain to an eight-year-old what he was doing 

was a charlatan." (Vonnegut,2001: s. 40) This sentence makes intertextuality with the quotes about 

explanation by Albert Einstein: "You do not understand something unless you can explain it to your 

grandmother". "If you can't explain simply, you don't understand well enough". Another sign about 

temporal distortion and intertextuality is in the 28th chapter. The narrator encounters with the mad 

man who knows Dr Hoenikker: "I said, 'Dr Hoenikker—he ain't dead. Just entered a new dimension. 

Yes, yes!". (Vonnegut,2001: s. 63) This quote is about Albert Einstein's theory of relativity. From all 

of these facts, the reader gets confused whether Dr Hoenniker is Albert Einstein's prototype. To make 

a labyrinth and create temporal distortion, make the reader think analytically and critically about the 

real and unreal things. That's the main point of postmodern literature.  

Kurt Vonnegut used the 'island concept" which was very famous in English literature and it 

always symbolises searching, loneliness, trying to find a solution, metamorphosis and alteration. The 

narrator wanted to write a book named "The end of the world" by gaining information about the 

individuals' lives or daytime during Japan's bombing. As a result, we see the narrator's arrival to the 

fictional island San Lorenzo in the Caribbean. Why a mythical island? There is an island named San 

Lorenzo, but it is not in the Atlantic Ocean situated in the Pacific Ocean, in Peru. In the fifty-seventh 

chapter, the writer wrote about San Lorenzo's island, located in the Caribbean. Still, the detailed 

information about the island's founder is about San Lorenzo, situated in the Pacific Ocean, in Peru: 

"Hernando Cortes was the first man to have his sterile conquest of San Lorenzo recorded on paper. 

Cortes and his men came ashore for fresh water in 1519, named the island, claimed it for Emperor 

Charles the Fifth, and never returned. Subsequent expeditions came for gold and diamonds and rubies 

and spices, found none, burned a few natives for entertainment and heresy, and sailed on". 

(Vonnegut,2001: s. 123) in 1519, Fernando Cortes was elected captain of the third expedition to the 

mainland, which he partly funded. His enmity with the Governor of Cuba, Diego Velazquez de 
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Cuellar, resulted in the recall of the journey at the last moment, an order which Cortes ignored. ( 

https://en.wikipedia.org/wiki) 

To mix the real history with unreal distortion is a significant Postmodernist literature 

technique that requires an intellectual reader and active researcher to investigate and open these kinds 

of secrets in the novel. 

The other postmodern technique used in the novel is hyper-reality. The hyper-reality consists 

of other postmodern literary elements like techno-culture and absurdity. The reader knows about Ice-

nine, Dr Felix Hoenikker's invention, conceived at the USA mariners' request to solve the "problem" 

of mud. It is a molecular material that teaches water to change its chemical structure and freeze into 

solid form, without any need for a reduction in temperature. It is an incredible and unreal invention 

representing humankind's capacity for scientific innovation and, crucially, the ability to put that 

invention to rude and harmful usage. The idea was suggested to Vonnegut by a real-life Nobel 

scientist. Ice-nine technology based on a fundamental understanding of water- one of the building 

blocks of life- just as the atomic bomb required an incredible knowledge of the physical world's most 

basic structures. Like the nuclear bomb, Ice-nine represents humanity's undeniable capacity for 

learning--but offset by the fact that it uses this knowledge to destroy itself. 

Another hyper-real description is about Religion Bokononism and its instructions in details. 

Most of the novel's incidents occur in San Lorenzo, a fictional island in the Caribbean where 

inhabitants practice the outlawed Religion of Bokononism. Through this device, Vonnegut explores 

both the false and genuine hope that Religion offers to humankind, all the while leading to the ultimate 

conclusion that Religion does nothing to offset the potential of human folly and instead is merely a 

humanmade, temporary comfort. Using the fictional religious tradition of Bokononism allows 

Vonnegut to reveal that Religion, more broadly, is fictional—through Bokononism, Vonnegut 

highlights that Religion is human-constructed and is a temporary, illusory balm for the pain of living. 

Using this fictional Religion, the writer wanted to criticise the current society and its artificial 

Christianity, which doesn't display the unity of the people. The 124th chapter is written: "You know 

why ants are so successful?" he asked me for the thousandth time. "They co-op-er-ate." (Vonnegut, 

2001: s. 271) Kurt Vonnegut believes in a new set of values that help understand society. When the 

Government in San Larenzo fails to make life smooth, Bokononism becomes an instrument of hope. 

It provides people with better and better lies, both because the truth is the enemy of people and 

terrible. Bokononists induce people to forget that all religions based on harmless untruth. 

Bokononism advocates faith in international sovereignty and prevents to accept national, 

institutional, occupational and class limitations. It cultivates the quality of acceptance. It fulfils God's 

will without discovering what people are doing because any investigation into the nature of work will 

fail. Whatever man does or whatever happens to him is an inevitable fate. He lives as long as his 

future permits him to live. According to Bokononism, the man should not feel scared about death. He 

has no free will. God decides his life. Thus, Religion gives San Larenzo new mythology people, a 

new set of lies or harmless untruth. This fictional Religion makes people feel interior harmony. 

In the fictional holly Book of Bokonon, the fictional prophet reveals that people should live 

by 'foma' or harmless untruths that make them brave, kind, healthy and happy. Bokononists believe 

that there is no such thing as absolute evil or absolute good and to understand the nature of goodness, 

it is necessary to know about sin. It is easy to distinguish good from evil only when a man has 

thorough knowledge about both. The struggle between good and evil becomes meaningful for 

Bokononists. 

A fictional religion called Bokononism, described in Kurt Vonnegut's The Cat's Cradle, is 

new to the reader at the beginning of the work. But the idea that this religion is a fabricated religion 

confuses the reader. The writer creates this fictional religion in such a beautiful and professional way 

that the reader begins to do research, thinking that this religion really exists and that he is unaware of 

this religious philosophy. The reader really feels like a labyrinth when he tells the reader the specific 
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terms of this religion, the existence of a philosopher named Bokonon, and even his students. However, 

all the research focuses on Kurt Vonnegut's "Cat's Cradle". Because no one has used such a term 

before, this writer's technique has two main characters. First, it constantly encourages the reader to 

research to not finish the work simply by reading the surface. The reader who is constantly 

researching eventually becomes an intellectual reader, one of the main features of postmodernist 

literature. The second main character is that the writer wants to convey his thoughts about religion to 

the reader. This religion's main idea is a fabrication is mentioned at the end of the 81st chapter of the 

work. The explorer learns that the main ideas of Bokonism are written in Bokono's book. Still, when 

he learns that these copies cannot be found anywhere, it becomes clear to the reader that this religion 

never existed and is the product of the writer's own imagination.  

This type of Religion looks life Freud's view of Religion. In the book "New Introductory 

Lectures on Psychoanalysis", he suggested that 'Religion is an attempt to master the sensory world in 

which we situated through the wishful world we have developed within us due to biological and 

psychological necessities. Suppose we attempt to assign the place of Religion in humankind's 

evolution. In that case, it appears not as a permanent acquisition but as a counterpart to the neurosis 

which individual civilised men have to go through in their passage from childhood to maturity." While 

fascinated by Religion and spirituality, Freud was also quite critical. He critiqued Religion for being 

unwelcome, harsh, and unloving toward those not members of a specific religious group. 

(https://www.verywellmind.com/freud-religion) 

Kurt Vonnegut's "Cat's Cradle" has a special section called "What is God?" In general, the 

problem of "God" and "religion" is of interest not only to Kurt Vonnegut, but also to many other 

postmodernist writers, but it is also a problem that has not thoroughly investigated yet. The most 

striking question, in this case, is "Who is God?" no, "What is God?" is to try to answer the question. 

By writing in this way, the writer questions how the concept of "God" is a being. In general, Religion 

has been a topical issue in postmodernist literature and the Renaissance. Since the Renaissance, many 

writers have exaggerated the theme of faith and the concept of "God" in world literature. In doing so, 

they sought to enlighten the people. It is no coincidence that. 

During the Enlightenment, a new term, "atheism," emerged in English literature and all 

European literature and philosophy under English writers' influence. People demanded the separation 

of Religion and state. Later, under this term's power, a new name "deism" was created. Writers are 

now actively and unhesitatingly advocating and writing against Religion. The literature that exists 

today is most affected by enlightenment literature. 

The concepts of "God" and "Religion" are often found in the works of Martin Amis, Salman 

Rushdie, John Maxwell Coetzee, and other writers who have gained particular fame among 

postmodern and postmodern writers. As time goes on and the world changes its course, people try to 

understand the beings called "God" and "religion" in a different direction or not at all. 

In the end, neither Ilium's science nor San Lorenzo's religion could truly save any of 

Vonnegut's characters from their wretched existence. The world had no real concern for their 

happiness. Like many of the scientists in the novel, God was interested in putting humans in exciting 

situations, but in the end, had no emotional investment in their final plight. Bokonon writes that 

people should be happy for the memories that they will bring with them when they return to the mud 

because crying over one's fate is just as meaningless as laughing it. 

Kurt Vonnegut's characters, bearing not only mythical, biblical and semantic symbols, but 

they also serve to Kurt Vonnegut to build the structure and perform the main idea. He has been 

accused very often than he uses only science-fiction elements, but he has always known how to master 

it. He is considered to be an author of ideas, rather than characters. But the latter have always helped 

the idea, and external forces have influenced Vonnegutian characters. These forces manipulate and 

control every human being's actions and thoughts for their mean purposes. They have two solutions: 

either to wait in apathy or quest to discover the meaning of life in another dimension. They suffer 

https://www.verywellmind.com/freud-religion
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from a lack of will or passivity. But not all of them end up in despair. "Cat's cradle" ends in a frozen 

world called Vonnegut's version. But the end of the novel was an open final that the reader could not 

see the narrator directly and Newt died or not. To make at least to finals is one of the powerful 

postmodernism techniques.  
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Abstract. Shamanism is the oldest belief complex of the Turks. Hence, it has left an impression on 

the minds. Jafar Jabbarli's "Od Gelini" and Huseyn Javid's "Iblis" were studied in many ways. The ancient 

history left by the Turks and the myth found in the genetic memory are come across in the mentioned works. 

In H.Javid's "Iblis", Arif's attachment to the sky and his turning to the sky to ask for help from the Almighty 

God stem from the Goy Tanrichilik beliefs rooted in the memories. Here, Arif’s arrival is followed in the form 

of an image from shamanism to Sufism, from Sufism to the literary tradition. It can be said that H.Javid's 

attachment to the spirit of God is as strong as it was in Goyturks. This is one of the Goyturk traditions.  Even 

in "Iblis", H.Javid uses the word "Tanri" instead of the word "Allah" drawing attention to the fact that it is an 

ancient word "Tengri" coming from Turks. In Jafar Jabbarli’s tragedy of “Od Gelini”, Elkhan is also religious 

and faithful in some way. Elkhan's new belief has elements from two sources: both divinity and fire-worship. 

Those characters (Vasif, Ogtay, etc.) created by playwrights also remind us of our ancestors.  

Key words: Jafar Jabbarli, Hussein Javid, shamanism, turks, genetic memory 
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(HÜSEYN CAVİDİN “İBLİS” VƏ CƏFƏR CABBARLININ  “OD GƏLİNİ” 
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Xülasə. Şamanizm türklərin ən qədim inanc kompleksidir. Bu da yaddaşlarda öz təsirini buraxıb. Cəfər 

Cabbarlının “Od gəlini” və Hüseyn Cavidin “İblis” pyesəri üzərində təhlillər aparılmışdır. Türklərin qoyub 

getdiyi qədim tarixin, mifin genetik yaddaşda özünə yer etməsinə adı çəkilən əsərlərdə rast gəlinir. H.Cavidin 

“İblis” əsərində Arifin göylərə bağlı olması,  göyə üz tutub, uca tanrıdan yardım istəməsi yaddaşlara hopmuş  

göy tanrıçılıq inanclarından qaynaqlanır. Burada şamanizmdən sufizmə, sufizmdən ədəbi ənənəyə bir obraz 

halında Arifin gəlişi izlənilir. Demək olar ki, Göytürklərdə olduğu kimi, H.Cavidin də Tanrı ruhuna bağlılığı 

daha güclüdür. Bu da elə Göytürklərdən gələn bir ənənədir. Hətta “İblis” əsərində Cavid Allah sözünü deyil, 

Tanrı ifadəsini işlətməklə də bunun qədim türklərdə “Tenqri”dən gəlmə olduğuna da diqqət çəkir.   
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Cəfər Cabbarlının “Od gəlini” faciəsində Elxanın da özünə görə bir dini, inamı var. Elxanın yaratmış 

olduğu yeni inancında iki qaynaqdan : həm tanrıçılıqdan, həm də atəşpərəstlikdən gələn elementlər var. 

Dramaturqların yaratdığı həmin obrazlar da (Vasif, Oqtay və b.) əcdadlarımızı bizə xatırladır.  

Açar sözlər: Cəfər Cabbarlı, Hüseyn Cavid, şamanizm, türklər, genetik yaddaş.  

 

Şamanizm türklərin ən qədim inanc kompleksidir. Bu da yaddaşlarda öz təsirini buraxıb. 

Adət-ənənələrdə bu gün də qeyri-ixtiyari yaşamaqdadır. “Unutmaq olmaz ki, ayrı-ayrı şəxslər 

tərəfindən (kim olursa olsun) yaranmış inamlar başlıca olaraq ümumqəbilə, soy, qəbiləbirləşməsi 

təfəkkürünə dayanaraq meydana gəlirdi. Əgər bu inamlardan tək-tükünü bu və başqa qam yaratmışsa, 

soy içərisindən çıxan müdrik ağsaqqal, fitri istedadı yaratmış, həmin insanı sonradanbiçimlənmiş soy, 

qəbilə qatına, qəbiləbirləşməsi  dövlət səviyyəsinə kimi yüksəlmişdir. Elə buna görə də qamlar – 

şamanlar xristianlığı qəbul edən İlitveri doğma dindən əl çəkməməyə çağırırmışlar” (Seyidov, 1994: 

s.30). “Od gəlini” faciəsində Elxanın da özünə görə bir dini, inamı var. Elxanın yaratmış olduğu yeni 

inancında iki qaynaqdan : həm tanrıçılıqdan, həm də atəşpərəstlikdən gələn elementlər var. Bu, yeni 

bir inamdır. Elxan: “Öksüz könüllər tanrısı, bulunmaz diləklər pərisi, odlar gəlininə pərəstiş edirəm” 

(Cavid, II c, 2005: s.334). Odlar gəlininə pərəstiş etmək Avestadan gələn ruhdur. Lakin  Aqşinlə bağlı 

situasiya bizə  İlitveri xatırladır. Şamanlar İlitveri doğma dindən əl çəkməməyə çağırdığı kimi, Elxan 

da Aqşini islamı qəbul etməməyə çağırır.”Hun xaqanı İlitver yepiskop İsrailin sözü ilə xristianlığı 

qəbul etməyən şamanlara-qamlara görülməmiş üzüntülər, əziyyətlər, cəzalar da verir, yandırırdı” 

(Seyidov, 1994: s. 31). Şamanlar xristianlığı qəbul etmədiyi kimi, Elxan da islamı qəbul etmir. Çünki 

onun yaratdığı inanac var, o bu inanaca tapınır. Caviddə Elxan Elxaqan obrazıdırsa, Cabbarlıda Elxan 

Elxaqan və şamanlıq funksiyasının elementlərini daşıyır. İlitver şamanları qırır, Aqşin xürrəmiləri. 

Artıq bütün bunların sənətkar yaddaşında genetikanın təsirsiz olmadığını göstərir. Göründüyü kimi, 

Elxanın dinində sintez halında Göytürklərin və Avestanın izləri görünür. 

Türklərin qoyub getdiyi qədim tarixin, mifin genetik yaddaşda özünə yer etməsinə daha bir 

nümunə: Cavidin “İblis” əsərində Arif gəldiyi məkana qayıtmaq, suallara cavab tapmaq istəyir. 

Göylərə maraq əslində türkün yaddaşındadır. Oğuz övladlarının yaddaşına yazılan elə həmin 

xatirələrdir. “Qaba ağacın əfsanəsi”ni xatır-lamaq yerinə düşərdi: “Göy qatlarını bir-birindən ayıran 

Tanrıxan Oğuzu da özündən uzaqlaşdırıb yer üzünə endirdi” (Qocatürk, 2005: s. 33). Burada Arif 

obrazı öz başlanğıcı ilə hardasa Oğuzu da xatırladır. Əcdadımızın göylərdən yerə enməsi Arifin 

göylərə olan marağının kökündə duran başlıca yaddaş təsiridir. Şamanlarda da ruhun göylərə 

qalxması var.  Arif əlaçsızdır Tanrıya müraciət edir, Şaman Sanqızak (Şaman əfsanələri, 1993: s. 58) 

əlacsızdı, Tanrı Ülgenə üz tutur, sufilər də tərkidünya olub Allaha yaxınlaşmaqla özlərindən keçirlər. 

Burada şamanizmdən sufizmə, sufizmdən ədəbi ənənəyə bir obraz halında Arifin gəlişi izlənilir.   

Arifin göylərə bağlı olması,  göyə üz tutub, uca tanrıdan yardım istəməsi yaddaşlara hopmuş  

göy tanrıçılıq inanclarından qaynaqlanır. Bundan başqa, “İblis” əsərində Elxan obrazı da insanları 

Tanrının nəzərində saxlanılmasını arzulayır: 

Bir xəyal iştə - mühal olsa da – bən 

Tanrı olsaydım əgər, gerçəkdən, 

Ya bu insanları xəlq etməz idim, 

Əgər etsəm, yaşatırdım daim 

Şadü məsud... (Cavid, 2005: III, s. 85). 

Demək olar ki, Göytürklərdə olduğu kimi, H.Cavidin  də Tanrı ruhuna bağlılığı daha güclüdür. 

Bu da elə Göytürklərdən gələn bir ənənədir.  Hətta burada Cavid Allah sözünü deyil, Tanrı ifadəsini 

işlətməklə də bunun qədim türklərdə “Tenqri”dən gəlmə olduğuna da diqqət çəkir.  

İstər Cavid, istərsə də Cabbarlı əsərlərində mədəniyyətə verdikləri qiyməti obrazların 

əməllərində, danışığında göstərirlər. Bu da genetik yaddaşdan gələn bir ənənədir ki, qədim türklər də 

harada olmaqlarından asılı olmayaraq mədəniyyətə yüksək qiymət vermişlər. Dramaturqların 

yaratdığı həmin obrazlar da (Vasif, Oqtay və b.) əcdadlarımızı bizə xatırladır. Nümunələr əsasında: 
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”Roma imperatorluğuna daxil olduğu zaman Papa Romanın əhvini xahiş edir... Bununla da ən böyük 

abidə-lərin və kitabxanaların yerləşdiyi Romanı qorumuş oldu. Ondan fərqli olaraq, bir vaxtlar 

Romanın məşhur imperatoru və baş sərkərdəsi Yuli Sezar Misiri zəbt etdiyi zaman dünyanın ən 

zəngin və ən böyük kitabxanası olan İsgəndəriyyə kitabxanasını yandırmışdır” (Qocatürk, 2005: s. 

163). Tarixdə qəhrəmanlıqları ilə məşhur olan türk sərkərdələri zəbt etdikləri yurdlarda belə böyük 

mədəniyyətlərin inkişafında misilsiz xidmətlər göstərmişlər. Atillanın, Əmir Teymurun,  Sultan 

Səlimin və b. mədəniyyətə və elmə verdikləri qiymətin izini Vasifin dediyi bir ifadədə görürük: 

Turana qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət, 

Yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət (Cavid, 2005: III, s. 27). 

Bütün dünya xalqlarının ədəbiyyatında olduğu kimi Azərbaycan ədəbiyyatında da qardaşın 

qardaşa dönüklüyü problemi həmişə diqqət mərkəzində olub. Cavid və Cabbarlının pyeslərində də bu 

mövzu diqqətdən yayınmır. Görəsən, bu, dünyəvi dinlərin Habil-Qabil günahından qaynaqlanır,  

yoxsa əcdad ruhunu incidən və ehtiyatlılığa, ayıqlığa dəvət edən bir çağrışın da oyanışıdır? Qardaş 

dönüklüyünün şərin qələbəsinə yol açması baxımından türk mifik dünyagörüşü hansı arxetipi təqdim 

edir? Bunun üçün müqayisəni davam etdirək: “Qaraxanın (Baş tanrı) böyük oğlu Ülgenə yeni məxluq 

yaratmaq hökm edilir. O, iki bədən yaratmağa nail olsa da, onlara can verməkdə acizlik çəkir. 

Qaraxan Ülgenin istədiyi canı quzğuna verir. Quzğun uzun yol gəldiyindən acır... aclığa dözməyib 

canı dimdiyindən buraxır və onu Ülgenə yetirə bilmir. Bundan xəbər tutan Erlik Qaraxanın Ülgenə 

üstünlük verməsindən paxıllıq hissi keçirir. Erlik öz nəfəsindən qardaşının yaratdığı məxluqlara can 

verərək Ülgenin kamil varlıq yaratmaq istəyini gözündə qoyur” (Qocatürk, 2005: s. 22-23). 

Cavid və Cabbarlıda qardaşların bir-birinə dönüklüyünü yuxarıdakı nümunədə olduğu kimi, 

açıq-aşkar düşməncəsinə olmasa da, amma bu obrazların birinin müsbət, digərinin mənfi, yaxud bir-

birilərilə fikirlərinin haçalanması Arif  və Vasifin timsalında Arifin şərə uyaraq sonda şər qüvvələrin 

təmsilçisi olduğunu, Vasifin isə sonadək öz missiyasında Xeyirin, ədalətin tərəfdarı olduğunu 

görürük. Bu, eynilə, Ülgenin xeyir, Erlikin şərə tərəfdar olduğundakı kimidir.  

Həmçinin Elxan və Aqşin (“Od gəlini”) qardaş obrazları da fərqli şəkildə dönüklüyün bariz 

nümunəsidir. Əgər Elxan vətən, xalq üçün çalışırsa, işğalçılara baş əymirsə, bu, onun qəhrəman 

xarakterindəki türklüyə xas əsl müsbət yöndürsə, Aqşində isə bu, əksinədir, o, işğalçı qüvvələr 

tərfindədir, hətta qardaşının ölümündə iştirakçıdır.  

Ülgen və Erliklə bağlı gətirdiyimiz nümunədə Erlik şərin təmsilçisi olsa da, xeyir təmsilçisi 

olan qardaşı Ülgenin üzərində qələbəsini görürük. Bu şərə xidmət edən Arifin xeyir, ədalət tərəfdarı 

olan Vasifin, nəhayət, bir növ vətən xaini çıxan Aqşinin ürəyi vətənlə döyünən Elxan üzərindəki 

qələbəsi kimidir.  

Qardaşın qardaşa dönüklüyü Ülgen və Erlikin timsalında xeyir və şər obrazlarını yaratdı. Həm 

türklərin qədim tarixində, həm də dini motiv kimi qardaşın qardaşa dönük çıxması sənətkarların 

yaradıcılığında təsirsiz ötüşmür. Tövratda rast gəldiyimiz qardaş dönüklüyü (Habil və Qabil) hələ 

qədim türklərin düşüncəsində yaratdıqları təktanrıçılıqda da mövcud idi (Erlik və Ülgen əfsanəsində). 

Deməli, burada həm milli, həm də dini yaddaş birlikdə üzə çıxır.  
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 Abstract: The article attempts to present the history of compiling Arabic dictionaries in Kazakhstan. 

An overview of the main works and their characteristics are given. The tradition of creating dictionaries in 

Kazakhstan has a long history and goes back to the Middle Ages, when Central Asia and Kazakhstan, after the 

outcome of the Battle of Talas in 751, entered the fold of Islamic civilization. Moreover, people from this 

region have made a significant contribution to the development of its various sciences, including Arabic 

philology. Among them are Abu Ibrahim Ishaq al-Farabi (d. 951), author of “Diwan al-adab” (“Literary 

collection”) and Ismail al-Jauhari (940-1008), compiler of the “Taj al-Luga dictionary fi sikhah al-arabiyya” 

(“The crown of speech and the correct words of the Arabic language”). Their writings occupy an important 

place in Arabic lexicography and are among the first attempts to compile fundamental dictionaries of the 

Arabic language. Representatives of subsequent generations of Arab philologists relied on them. The 

compilation of dictionaries has become an important direction in the history of  Kazakh Arabic studies since 

its formation. Back in Soviet times, various Arabic-Kazakh dictionaries were prepared. This tradition 

continued in the era of independence, when dictionaries of a certain thematic orientation (socio-political, 

philosophical, etc.) became widespread. A significant achievement of modern Kazakh Arabic studies was the 

publication in 2016 of a large Arabic-Kazakh dictionary, which includes about 50 thousand words. 

 Key words: alphabetical principle, Arabic dictionaries, Arab-Muslim culture, Arabic lexicography, 

Arabic philology, root principle. 
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Аннотация: В статье предпринимается попытка представить историю составления арабских 

словарей в Казахстане. Дается обзор основных трудов и их характеристика. Традиция создания 

словарей в Казахстане имеет давнюю историю и уходит корнями в эпоху средневековья, когда Средняя 

Азия и Казахстан после исхода Таласской битвы 751 г. вошли в лоно исламской цивилизации. Более 

того, выходцы из этого региона внесли значимый вклад в развитие ее различных наук, в том числе 

арабской филологии. Среди них –  Абу Ибрагим Исхак аль-Фараби (ум. в 951 г.), автор труда « ديوان

 Диуан аль-адаб» («Литературный сборник») и  Исмаил аль-Джаухари (940-1008), составитель» / «األدب

словаря «تاج اللغة في صحاح العربية» / «Тадж аль-люга фи сыхах аль-арабиййа» («Венец речи и правильные 

слова арабского языка»). Их сочинения занимают важное место в арабской лексикографии и являются 

одними из первых попыток составления фундаментальных словарей арабского языка. На них 

опирались представители последующих поколений арабских филологов. Составление словарей стало 

важным направлением в истории казахстанской арабистики с момента ее формирования.  Еще в 

советское время были подготовлены различные арабско-казахские словари. Данная традиция 

продолжилась и в эпоху независимости, когда получили распространение словари определенной 

тематической направленности (общественно-политическая, философская и др.). Значимым 

достижением современной казахстанской арабистики стало издание в 2016 г. большого арабско-

казахского словаря, который включает около 50 тысяч слов.     
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Важным направлением деятельности казахстанских арабистов стало составление 

различных словарей. В этой связи следует помнить тот факт, что первые и значимые словари 

в арабской филологии были составлены именно выходцами из казахских степей. Это – труды 

Абу Ибрагима Исхака аль-Фараби (ум. в 951 г.) «ديوان األدب» («Литературный сборник») и 

Исмаила аль-Джаухари (940-1008) «تاج اللغة في صحاح العربية» («Венец речи и правильные слова 

арабского языка»).  

Абу Ибрагим Исхак аль-Фараби является современником Абу Насра аль-Фараби, 

известный языковед и литератор. Побывал во многих арабских странах, где совершенствовал 

свои знания. В своем фундаментальном труде «ديوان األدب» («Диуан аль-адаб») он 

предпринимает попытку систематизировать вопросы арабского языка и литературы и 

представляет новый принцип создания словаря с опорой на последнюю корневую букву слова. 

Позже этот принцип будет положен в основу словарей последующих эпох (его используют, в 

том числе, И. аль-Джаухари при составлении словаря «الصحاح» и М. Кашгари в своем труде 

 Данное сочинение является ценным источником в области арабской .(«ديوان لغات الترك»

филологии, впервые вышло в свет в Египте в 1974-1978 гг. Издание было подготовлено 

известными арабскими учеными Ахмадом Мухтаром Омаром и Ибрагимом Анисом. 

Изучению языковых особенностей данного труда посвящена статья казахстанского 

исследователя Б. Абуова (Абуов, 2020).  

Второй наш соотечественник, внесший большой вклад в развитие арабской филологии, 

– Исмаил аль-Джаухари (племянник Абу Ибрагима Исхака аль-Фараби), известный 

лексикограф арабского языка, автор труда «تاج اللغة في صحاح العربية» («Тадж аль-люга фи сыхах 

аль-арабиййа»). Краткое название – «الصحاح في اللغة», или «الصحاح». Книга содержит около 40 

000 словарных статей, расположенных по алфавитно-гнездовому принципу. «Ас-Сихах» 

является одним из первых и фундаментальных толковых словарей арабского языка 

средневековой эпохи. Кроме того, большая часть этого материала была включена в более 

поздние арабские словари, составленные другими филологами. Так, часть словаря вошла в 

многотомный труд Ибн Манзура «لسان العرب» («Язык арабов»). На протяжении нескольких 

столетий арабские филологи составляли различные сокращенные и расширенные варианты 

словаря аль-Джаухари. Изучению жизни и творчества этого средневекового ученого 

посвящено исследование казахстанского арабиста Ш.С. Калиевой «Творчество Исмаила ал-

Джаухари и его место в арабской филологии» (Калиева, 2006). 

Не удивительно, что выходцы из Средней Азии и Казахстана оставили неизгладимый 

след в истории арабской филологии. Казахстан и арабский мир связывают давние историко-

культурные отношения. Возможно, определенные контакты имели место и до исламской 

эпохи. Вместе с тем, взаимодействие между двумя регионами определяется, прежде всего, 

религиозным аспектом. Подобным образом обстоит ситуация и у многих других 

тюркоязычных и кавказских народов, принявших ислам. Распространение ислама на 

территории современного Казахстана было длительным процессом, растянувшимся на 

несколько веков. Считается, что мусульманские идеи и первые проповедники начали 

проникать в казахскую степь еще в VII в. Однако переломным моментом в определении 

будущего духовного и цивилизационного развития региона стала Атлахская, или Таласская 

битва 751 г., когда объединенные силы тюрков Тюргешского каганата и армии Аббасидского 

халифата одержали победу над войсками танского Китая. Это историческое событие 

положило конец китайской экспансии на запад. Постепенно ислам, а вместе с ним и арабо-

мусульманская культура стали проникать в Казахстан. Существовавшие ранее идеологии и 

верования (христианство, зороастризм, буддизм, манихейство, язычество, тенгрианство, 
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шаманизм, аруахизм и др.), хоть и не ушли полностью с сознания людей, значительно 

уступили место новой религии. При этом следует отметить, что с самого возникновения ислам 

в Казахстане носил синкретический характер.  

Ислам сначала проник в южные регионы, в т.ч. на Сырдарью, где проживало 

преимущественно оседлое население, затем распространился в Семиречье (Жетису) и других 

частях. В X в., при Караханидах, он был провозглашен в качестве государственной религии. В 

XIII и XIV вв. ислам принимают ханы Золотой Орды Берке и Узбек, правившие на территории 

Казахстана. Между Улусом Джучи и мамлюкским Египтом устанавливаются 

дипломатические, политические, торговые и культурные связи, которые имеют место 

накануне и в период распада Монгольской империи. Берке и мамлюкский правитель Бейбарс 

заключают союз для борьбы с Хулагуидами Ирана. Важно отметить то обстоятельство, что 

переписка между сторонами велась на кыпчакском языке. Арабские путешественники и купцы 

в своих записках оставляют ценные сведения и о территории современного Казахстана. Более 

того, упоминание о тюркских землях в целом и регионе Средней Азии мы находим в 

многочисленных трудах средневековых арабоязычных авторов.  

Первое собственно Казахское ханство, созданное в XV в. ханами Кереем и Жанибеком, 

также основывается на правовых нормах шариата. Так обстоит ситуация до правления 

последнего хана всех трех казахских жузов Кенесары, который был убит в 1847 г.  

Начиная с VIII-IX вв., казахская земля, находясь на периферии мусульманского мира, 

продолжает свое духовное развитие в лоне ислама и его ценностей. До начала XX в. все 

наследие казахов, традиции, обычаи, культура, наука и литература получали претворение либо 

на арабском языке, либо с использованием арабской графики. Более того, многочисленные 

ученые, внесшие большой вклад в развитие арабо-мусульманской цивилизации, являются 

выходцами из региона современной Центральной Азии. 
Первые попытки создания двуязычных – арабско-казахских словарей в Казахстане 

предпринимаются в советское время. Особое место среди них занимает труд известного казахстанского 

религиозного и общественного деятеля Садуакаса Гылмани, известного как Сакен калпе (1890-1972), 

«Арабша-қазақша сөздік» («Арабско-казахский словарь»). С. Гылмани был имамом нескольких 

казахстанских мечетей, в период с 1952 по 1972 гг. исполнял обязанности кадия в кадиате Казахстана, 

был членом Духовного управления Средней Азии и Казахстана. Ему принадлежит около 42 книг по 

исламу, сборники стихов и др., а также перевод смыслов Корана, книги «Калилы и Димны» на 

казахский язык. С. Гылмани был одним из немногих в Казахстане, кто в совершенстве владел в те годы 

арабским языком. Поэтому именно он был привлечен Академией наук КазССР для участия в переводе 

трудов аль-Фараби на казахский и русский языки, когда в Казахстане в 60-е гг. прошлого века вновь 

зазвучало имя «Второго учителя». Многогранное богатое наследие  

С. Гылмани сегодня изучается представителями различных научных отраслей и составляет важную 

страницу в духовной летописи Казахстана.  

С. Гылмани, получив первые знания по арабскому языку у своего деда, позже 

совершенствует их в медресе Ахмета халфе и в 70-е гг. прошлого века создает свой 

знаменитый «Арабско-казахский толковый словарь». Это – первый труд подобного рода в 

Казахстане. Рукопись словаря представлена в 27 томах и 10 приложениях, включает 108208 

реестров слов. Автор использовал при его составлении арабскую и кириллическую графики. 

Часть труда была набрана на печатной машинке. В воспоминаниях родственников 

указывается, что при составлении словаря техническую помощь ученому оказывал уроженец 

г. Нальчика Махмуд Бекеев, который прибыл в Казахстан из Бухары. Весьма ценным является 

и «Очерк грамматики арабского языка» во вступительной части словаря, а также 

представленные образцы составления тематической лексики по группам – вопросительные 

слова, указательные местоимения, предлоги, части тела, названия возрастных категорий 

человека, числительные, цвета и др. К сожалению, до сих пор этот труд не вышел в свет в 

полном виде. В 2005 г. была издана небольшая часть словаря (первая книга первого тома, в ее 
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подготовке к изданию участвовали Б. Омаров, М. Салкынбаев и Б. Сарпеков), который автор 

составлял в течение 20 лет (1946-1966 гг.) с опорой на различные источники (Гылмани, 2005). 

В пункте «Примечания» автор дает краткое описание своего труда. В частности, он указывает 

на алфавитный принцип его составления: под каждой из 28 букв арабского алфавита 

размещаются слова, которые начинаются с той или иной буквы, при этом внутри раздела 

каждой буквы также соблюдается подобный принцип. Например, слова, начинающиеся с 

буквы «алиф», располагаются по порядку комбинаций «алиф-ба», затем «алиф-та», «алиф-са» 

и т.д. (Гылмани, 2005: с.12-16). О качестве данного словаря свидетельствуют многочисленные 

источники, которые были использованы при его создании. Это – труды арабских и казахских 

авторов (аль-Джаухари, Забиди, аш-Шартуни, Ширази, Г. Баруди, С. Жанторин и др.), 

толкования хадисов, сборники арабской поэзии. Сам С. Гылмани так описывает свой словарь: 

«…шамама қарай ғылым, əсіресе дін ғылымы, араб тілі жағынан хабардар болғанымнан сол 

араб лұғатын қазақ тілімен жазуды мақсат қылып, қолыма 1946 жылы, октябрь жұлдызында 

қалам алып, жазуға кірістім. Əрине, лұғатты ой мен мəні қоймайтыны белгілі. Ұстаздардан 

арабша кітаптар оқып, сонда танысқан лұғаттар ұстіне тағы лұғат кітаптарға мұқтаждық 

болдық. Сондықтан мына кітаптардан пайдаландым» (Гылмани, 2005: с.7). Анализируя труды 

С. Гылмани, хотелось бы подчеркнуть, что автор проявляет предельную аккуратность в отборе 

слов, используя лишь литературные формы. Еще одним примечательным моментом являются 

и методические способности ученого. Он дает инструкцию для пользования данным словарем. 

Так, в частности, он поясняет, как читать неогласованные слова, при этом вместо 

общепринятых терминов «фатха», «касра» и «дамма» он использует более понятные широкой 

аудитории слова «астылы, үстілі и үтірлі». Сукун в словаре представлен в виде «сөкін». 

Многие термины арабской грамматики используются в исконной форме без существенных 

изменений, приближенно к арабскому произношению (фағил, мафғұл, масдар, бап, мəзид, 

муджаррад и др.).  

Таким образом, труд С. Гылмани имеет большую ценность с научной и методической 

точки зрения. Включая в себя не только словарь, но и ценные разъяснения различных 

грамматических явлений, он может служить в качестве эффективного учебного пособия при 

изучении арабского языка. К настоящему времени осуществлена транслитерация нескольких 

томов словаря с арабской графики на кириллицу. Однако работа в данном направлении еще 

не закончена, ждет своего исследователя и нуждается в спонсорской поддержке. 

Позже подобные попытки в Казахстане были предприняты Н.Д. Ондасыновым, 

автором арабско-казахского толкового словаря  – «Арабша-қазақша түсіндірме сөздік» 

(Оңдасынов, 1984-1989), А. Дадебаевым, Д. Кайранбаевым – «Арабско-казахский словарь: 

7500 слов» (Дадебаев, Кайранбаев, 1990). В 1994 г. А. дадебаевым, Б. Амреевым и  

К. Ламашариповым был подготовлен казахско-арабский разговорник «Қазақша-арабша 

тілашар» (Дəдебаев, Əміреев, Ламашəріпов, 1994).  
 В эпоху независимости продолжается работа по составлению различных тематических 

словарей. Так, в 1996 г. Н. Сарсенбаев издал краткий арабско-казахско-русский фразеологический 

словарь «Қысқаша арабша-қазақша-орысша фразеологиялық сөздік» (Сəрсенбаев, 1996). В 2002 г.    

Д.Т. Коптилеуова подготовила «Русско-казахско-арабский словарь по дипломатической практике» 

(Коптилеуова, 2002). В 2004 г. К.К. Лама Шариф издает казахско-арабский разговорник «Қазақша-

арабша тілашар» (Лама Шариф, 2004). В 2008 г. выходит «Арабско-русский словарь философских 

терминов» К.Х. Таджиковой (Таджикова, 2008). В 2011 г. появился «Казахско-арабско-русский 

общественно-политический словарь» («Қазақша-арабша-орысша / Арабша-қазақша-орысша 

қоғамдық-саяси сөздік»), составленный Д.А. Есенжан и включающий около 7000 слов и выражений 

(Есенжан, 2011). В 2012 г. вышел в свет «Словарь религиозных терминов» («Діни терминдер сөздігі») 

Р.С. Мухитдинова (Мухитдинов, 2012). В 2016 г. Г. Буркитбай, Е. Тубажанов и Р.С. Мухитдинов 

подготовили трехъязычный электронный словарь грамматических терминов «Арабша-қазақша-

орысша грамматикалық терминдер сөздігі» (Бүркітбай, Тубажанов, Мухитдинов, 2016).  
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Тематический словарь представлен и в учебных пособиях  

С.А. Тулеубаевой «Арабский язык. Тексты событийного содержания» (Тулеубаева, 2008) и 

«Араб тілі. Оқиға мəтіндер» (Тулеубаева, 2012).  

Последним значимым достижением казахстанской арабистики в этом направлении 

можно назвать издание в 2016 г. арабско-казахского словаря «Арабша-қазақша сөздік». 

Данный труд, составленный авторским коллективом (Ы. Палторе, Ж. Жусипбеков, Р. 

Мухитдинов, К. Кыдырбаев, А. Махат,  Д. Есенжан, О. Шаяхметов) в рамках проекта, 

реализованного Египетским университетом исламской культуры «Нур-Мубарак» 

(руководитель проекта –            д. филол. н., профессор Ш.Т. Керим), на основе «Арабско-

русского словаря» Х.К. Баранова, значительно дополнен новой лексикой, отражающей 

современные реалии, и включает около 50 000 слов. В словаре, который построен по 

корневому принципу размещения слов, представлены различные пласты лексики, пословицы 

и поговорки, словесные выражения, термины и др. Общее количество страниц – 918.  

В контексте арабской лексикографии и тюркологии хотелось бы упомянуть, что  

средневековый труд «Собрание тюркских наречий» - «Диуан лугат ат-турк» («ديوان لغات الترك») 

М. Кашгари (XI в.) в 1994 г. был переведен на казахский язык  

А. Егеубаевым. Но он был выполнен не с оригинала, а с источников на других языках. Первый 

перевод с арабского языка на русский будет осуществлен намного позже, в 2004 г., известным 

востоковедом-арабистом казахстанского происхождения З.-А.М. Ауэзовой, индексы к нему 

составлены Р. Эрмесом (Ал-Кашгари, 2005). Издание 2005 г. содержит полный перевод первого 

энциклопедического словаря тюркского языка, который сделан с факсимильного издания 

рукописи памятника, подготовленного Министерством культуры Турции в 1990 г. 

Переводчик, комментируя свой труд, отмечает: «Одним из основных принципов настоящего 

перевода явилось стремление к точной передаче арабского текста в особом, присущем 

Махмуду ал-Кашгари, стиле. Все тюркские слова приводятся нами в русской графике жирным 

шрифтом, в транслитерации, соответствующей их арабскому написанию в тексте оригинала. 

Арабские и персидские слова переданы в транслитерации курсивом. Транскрибирование 

тюркских слов не входило в задачи настоящего издания, поскольку установить с точностью 

все варианты произношения, которые имел в виду автор в XI веке, с нашей точки зрения, не 

представляется возможным. Фонетические, особенности некоторых звуков и фонематические 

свойства отдельных древнетюркских языков остаются неизвестными и на сегодняшний день. 

С различными вариантами интерпретации древнетюркских слов можно ознакомиться 

подробно благодаря переводу Диван Лугат ат-Турк на английский язык, подготовленному 

Дэнкоффом и Келли, «Этимологическому словарю тюркских языков» Э.В. Севортяна, 

«Этимологическому словарю тюркского языка до XIII века» Дж. Клозена, а также 

современным исследованиям по тюркологии» (Ал-Кашгари, 2005: с.5). Перевод З.-А.М. 

Ауэзовой, который получил высокую оценку специалистов, является значительным вкладом 

мирового уровня в арабистику и тюркологию.  

На основании выше изложенного можно заключить, что Казахстан имеет давние 

глубокие традиции в составлении арабских словарей, как толковых, так и двуязычных, 

фундаментальных и касающихся определенной сферы (общественно-политическая, 

дипломатическая, философская, грамматическая, событийная лексика и др.), а также 

разговорников, в т.ч. фразеологических. Лексикография занимает важное место в истории 

казахстанской арабистики и востоковедения. С обретением независимости все более 

актуальным является составление арабско-казахских словарей по различным направлениям. 

Полагаем, что работа в данном направлении будет продолжена и казахстанская наука 

пополнится новыми трудами арабистов-филологов.  
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Abstract. The article looks at the views of the press and our national intellectuals (F. Aghazada, B. 

Chobanzada, A. Abid) on the Azerbaijani language in 20s and 30s of the XX century. However, about a month 

after the proclamation of the first independent Republic of Azerbaijan the name of the state language was 

formalized as “Turkic”, and intellectuals use the same name, which continued the Soviet era until the mid-30s.  

From the begginning of the 19th century, the political and administrative division of Azerbaijan into 

two parts-Russia in the North adn Iran in the South-led to a different history for Azerbaijan. It is true that 

language acts as a common cultural and spiritual value of the people, but it was natural that certain differences 

appeared in its official view, and one aspect of this naturalness was also manifested in the attitude to the name 

of language. 

Even in the years when the “Azerbaijani language” was officially developed in the Azerbaijan SSR, 

active representatives of the Azerbaijani emigration, such as M.A.Rasulzade, M.B.Mammadzade, A.Jafaroglu, 

J. Hajibeyli, defined the concept of “Azerbaijani language”, “ Azerbaijani Turkic language”, “Azerbaijan 

Turkic”, “Azeri Turkic”, “Azeri dialect” and so on. expressed by. 

Key words: Azerbaijani language, linqvonim, concept, language history, Soviet period, press. 
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XX ƏSRİN 20 – 30-cu İLLƏRİNDƏ “AZƏRBAYCAN DİLİ” ANLAYIŞI 
   

                                                                                                 Qəribli Aysel Nizami qızı 

                                                       Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, böyük elmi işçi 

                                                 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu                                                                                       

                                                                                                
Xülasə. Məqalədə XX əsrin 20-ci, 30-cu illərində Azərbaycan dili ad-linqvoniminə mətbuat və milli 

ziyalılarımızın (F.Ağazadə, B.Çobanzadə, Ə.Abid) fikirlərinə nəzər yetirilir. İlk müstəqil Azərbaycan 

Cümhuriyyəti elan  ediləndən təxminən bir ay sonra dövlət dilinin adını “türk dili” olaraq rəsmiləşdirdiyindən 

ziyalılar da, həmin adı işlədirlər ki, bu, sovet dövründə də 30-cu illərin ortalarına qədər davam edir. 

Ziyalılar “azəri ləhcəsi” ifadəsini işlədirlər, bununla belə “azəri şivəsi, “Azərbaycan ləhcəsi” 

ifadələrinə də rast gəlinir. “Türk ləhcələri”, “türk-tatar ləhcələri”, “ türk dilləri”, “türk-tatar dilləri”, “türk dili” , 

“türkcə” ifadələrinin işlənməsi müəlliflərin  “türk dilləri” anlayışını necə təqdim etmələri baxımından diqqəti 

cəlb edir. 

            XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanın siyasi-inzibati baxımdan iki yerə parçalanması- 

Şimalda Rusiya, Cənubda isə İran Azərbaycanının bir-birindən fərqli tarix yaşamasına səbəb oldu. Doğrudur, 

dil xalqın ümumi mədəni-mənəvi dəyəri kimi çıxış edir, lakin ona rəsmi baxışda  müəyyən fərqlərin ortaya 

çıxması da təbii idi ki, bu təbiiliyin bir cəhəti də dilin adına münasibətdə təzahür edirdi. 

Azərbaycan SSR-də “Azərbaycan dili”nin rəsmi olaraq kütləvi işləndiyi illərdə də  Azərbaycan 

mühacirətinin M.Ə.Rəsulzadə, M.B.Məmmədzadə, Ə.Cəfəroğlu, C.Hacıbəyli kimi fəal nümayəmdələri 

“Azərbaycan dili” anlayışını, “Azərbaycan türk dili”, “Azərbaycan türkcəsi”, “azəri türkcəsi”, “azəri ləhcəsi” 

və s. ilə ifadə etmişlər. 

Açar sözlər: Azərbaycan dili, linqvonim, anlayış, dil tarixi, Sovet dövrü, mətbuat. 

 

XIX əsrin sonlarından etibarən “Azərbaycan dili” ad-linqvoniminə mətbuatın, xüsusilə milli 

ziyalıların dilində rast gəlinirsə, anlayışın təşəkkülü tarixini də həmin dövrdən başlamaq olar. Lakin 

məsələ burasındadır ki, ilk müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti elan  ediləndən təxminən bir ay sonra 

dövlət dilinin adını “türk dili” olaraq rəsmiləşdirdiyindən ziyalılar da, həmin adı işlədirlər ki, bu, 

sovet dövründə də 30-cu illərin ortalarına qədər davam edir. 

F.Ağazadə 1923-cü ildə yazıb nəşr etdirdiyi “Türk dilinin dirilmək və zənginləşdirilmək  

yollar (tükənəklər)” lüğətinin ön sözündə hər yerdə “türk dili” ifadəsindən istifadə edir (Ağazadə,  

2006: s.10-13). Maraqlıdır ki, müəllif “türk dili” deyərkən həm ümumiyyətlə “türkcə”ni, həm də 

“Azərbaycan türkcəsi”ni başa düşür və bu anlayışları bir-birindən, demək olar ki, fərqləndirmir: 

“Türkcənin ərəbcədən daha zəngin bir dil olduğunu tarix yazanlar gələcəkdə sübut edəcəklər. 

Hərgah bu günkü türkcənin dörtdə üçü ərəbcədən alınmışdırsa, bunun bir çox səbəbləri vardır ki, 

başlıcası- minlərcə türk sözlərinin ərəb hərflərinə uydurulması olmuşdur: hər kəlmənin imlasında az-

çox çətinlik duyan yazıçılar o kəlməni atıb əvəzində ərəbcəsini meydana fırlatmışlar. Min ildən 

çoxdur ki, türkcənin başına böylə oyunlar gəlmişdir; minlərcə kəlmələrimiz atılmış və unudulmuşdur, 

dilimiz də bundan dolayı kasıblaşmışdır. ... Şərq dillərinin üstündə ağalıq sürmək istəyən << 

müqəddəs>> ərəb dili türkcəmizi öldürmək istədisə də, öldürəmədi, ancaq yarımcan qıldı. Bir dil ki, 

onun yer yüzündə yüz milyonluq sahabı ola, aya o dil ölərmi? Əlbəttə, ölməz! Yarımcan qalmış 

türkcəmiz imdi dirilmək istəyir, köhnə zənginliyini qaytarmaq fikrindədir. Buna dəlil türk ellərindəki 

dil hərəkətləridir: bir yerdə dili türkləşdirirlər, o biri yerdə saflaşdırırlar, hatta Azərbaycanda 

istilahları da türkləşdirmək fikrinə gəlmişlər. Pəs türkcəmiz çoxdan itirdiyi yatağına qayıtmaq istəyir” 

(Ağazadə,  2006: s.10-11). 

Professor Bəkir Çobanzadənin hələ Krımda olarkən yazdığı “Türk-tatar lisaniyyatına mədxəl”  

kitabı 1924-cü ildə Bakıda Xalq Maarif  Komissarlığı metodşurasının tövsiyyəsilə nəşr olunur 

(Çobanzadə, 2006). Əsər öz qarşısına aşağıdakı məsələlər barədə təsəvvür yaratmaq məqsədini 

qoymuşdu: 

1. Ümumi lisaniyyat qayda və qanunlarının türk-tatar lisanlarına tətbiqi haqqında müxtəsər bir 

fikir. 
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2. Türk-tatar lisanlarının tədqiqi tarixi və buna aid məsələlər” (Çobanzadə, 2006: s.24). 

Ural-Altay ailəsinə mənsub türk-tatar budağına daxil olan dilləri barədə danışarkən 

B.Çobanzadə onların adlarını aşağıdakı şəkildə qeyd edir: 1) yaqut, 2) Altay türklərinin lisanı, 3) 

teleut lisanı, 4) komandan lisanı (Oli yuxarısında oturan türk qəbilələri, 5) Yenisey yuxarısındakı 

türklərin lisanı, 6) Uryanxay lisanı ( Monqolustanın qərbində), 7) parapin lisanı, 8) qırqız lisanı, 9) 

noqay lisanı, 10) kumuk lisanı, 11) qaraçay lisanı, 12) başqırd lisanı, 13) sart lisanı, 14) özbək lisanı, 

15) türkmən lisanı, 16) osmanlı türklərinin lisanı, 17) tatar lisanı (Kazan, Krım), 18) Azərbaycan 

lisanı, 19) çuvaş lisanı, 20) qun lisanı (Çobanzadə, 2006: s.74). 

Burada diqqəti cəlb edən ən mühüm fakt B.Çobanzadənin “Azərbaycan lisanı” ifadəsini 

işlətməsidir. 

B.Çobanzadə ilə F.Ağazadənin 1928-ci ildə birgə yazıb bitirdikləri “Türk qrameri” kitabı 

1930-cu ildə Azərnəşr tərəfindən çap olunmuşdur. Kitabın “Nəşriyyat tərəfindən” başlıqlı ön sözündə 

deyilir: 

“Məlum olduğu üzrə , indiyə qədər azəri ləhcəsinə dair yazılan qramer kitablarında ya 

dilimizdə olan başqa lisan ünsürlərinin təhlilinə fikir verilmiş və bununla da azəri ləhcəsinin 

xüsusiyyətləri kölgədə buraxılmış, ya da başqa dillərdə qəbul edilmiş qramer formalarının azəri 

qramerinə daxil edilməsinə çalışılmışdır” (Çobanzadə, 2007: s.63). 

Müəlliflər, bir qayda olaraq, hər yerdə “azəri ləhcəsi” ifadəsini işlədirlər, bununla belə “azəri 

şivəsi” (Çobanzadə, 2007: s.79), “Azərbaycan ləhcəsi” (Çobanzadə, 2007: s.81) ifadələrinə də rast 

gəlinir. 

“Türk ləhcələri” (3,s.94), “türk-tatar ləhcələri” (Çobanzadə, 2007: s.95), “ türk dilləri” 

(Çobanzadə, 2007: s.95), “türk-tatar dilləri” (Çobanzadə, 2007: s. 97), “türk dili” (Çobanzadə, 2007: 

s.99), “türkcə” (Çobanzadə, 2007: s.147) ifadələrinin işlənməsi müəlliflərin  “türk dilləri” anlayışını 

necə təqdim etmələri baxımından diqqəti cəlb edir. 

Ə.Abid “Böyük Şura Ensiklopediyası” və türk ədəbiyyatı” məqaləsində (“İnqilab və 

mədəniyyət” jur., 1929, №2) yazır: 

“Marr Azərbaycandakı türk şivələrini: 1. Bakı; 2. Nuxa; 3. Qazax-Gəncə olmaq üzrə üç 

qrupda toplayaraq bu şivələr üzərində məlum olan fars təsirini təkrarladıqdan sonra belə bir cümlə 

qeyd etməkdədir: “Azəri ləhcəsinin ayrı-ayrı danışıq tərzləri arasındakı fərq çox böyük olmaqla 

bərabər, bütün Azərbaycan türkləri bir-birlərini anlamaqda güclük çəkməyirlər”. 

Doğrudur, hər yerdə olduğu kimi, Azərbaycan türkcəsində də bəzi xırda xarakterlər 

görünməkdədir. Fəqət bu xarakterləri, türklərin bir-birlərini anlamaqda güclük çəkmədikləri şəklində 

böyütmək Azərbaycan türkcəsini qərib bir mübadiləyə düşürmək deməkdir” (Abid, 2007: s. 159-

160). 

Mərkəz (Moskva) 30-cu illərin ortalarında artıq “türk dili”ndən “Azərbaycan dili”nə keçməyi 

qərarlaşdırmışdı və keçid prosesi Sovetlər Birliyinin idarəçilik texnologiyalarına uyğun olaraq  siyasi-

ideoloji təzyiqlər, hətta repressiyalarla müşayiət olunduğundan respublika daxilində  ciddi etirazlar 

müşahidə edilmədi. Lakin Azərbaycan mühacirəti buna dərhal reaksiya verdi. M.Ə. Rəsulzadə 

Berlində çıxan “Qurtuluş” dərgisinin 1936-cı il 20-ci sayında dərc etdirdiyi “Sovet Azərbaycanında 

türk dilinin ruslaşdırma və imha siyasəti haqqında” məqaləsində yazırdı: 

“...Qızıl Moskva əsarətində bulundurduğu  başqa millətlər kimi Azərbaycanı da istila edər-

etməz 6-7 əsrlik qoca ədəbiyyata malik bulunan ədəbi Azərbaycan türkcəsini məhv etməyə qalxdı” 

(Məmmədova, 2007: s.16). 

Ümumiyyətlə Azərbaycan SSR-də “Azərbaycan dili”nin rəsmi olaraq kütləvi işləndiyi illərdə 

də  Azərbaycan mühacirətinin M.Ə.Rəsulzadə, M.B.Məmmədzadə, Ə.Cəfəroğlu, C.Hacıbəyli kimi 

fəal nümayəmdələri “Azərbaycan dili” anlayışını, “Azərbaycan türk dili”, “Azərbaycan türkcəsi”, 

“azəri türkcəsi”, “azəri ləhcəsi” və s. ilə ifadə etmişlər (bu barədə geniş məlumat üçün bax: 

Məmmədova, 2006). 
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Abstract: The article is devoted to the description of one of the dynamically developing areas of 

modern linguistics, considered as the main factor in the study of the phenomenon of an individual language. 

Currently, there is a reorientation of linguistic research to a new paradigm – anthropocentric. Awareness of the 

leading role of man in the world and in language contributed to the transition of linguistics to anthropocentric 

principles. This is the center through which the coordinates pass, defining the subject, tasks, methods, value 

orientations of modern linguistics. The article deals with the problems of the anthropocentric principle of 

language, which is characterized as a comprehensive study of a person in language, and is currently relevant. 

From the standpoint of the anthropocentric paradigm, a person learns the world through awareness of himself, 

his activities in it. The anthropocentric approach is the switching of the researcher's interests from the objects 

of knowledge to the subject, in other words, the person in the language and the language in the person is 

analyzed. The anthropocentric paradigm brings a person to the first place, language is considered the main 

characteristic of a person, its most important component. Man is inconceivable outside of language and 

linguistic ability to generate and perceive the text. A text created by a person is individual, which means it is 

egocentric, since behind any statement there is a certain person with his own life experience, with his own 

attitude and culture. 

Key words: language, system, structure, modern, linguistics, science, man, anthropocentric, cognitive.      
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Xülasə: Məqalə fərdi dil fenomeninin öyrənilməsində əsas amil hesab olunan, müasir dilçiliyin 

dinamik inkişaf edən sahələrindən birinin təsvirinə həsr edilmişdir. Hal-hazırda linqvistik tədqiqatların yeni 

bir paradiqma olan antroposentrik paradiqmaya doğru istiqamətləndirilməsi müşahidə olunur. İnsanın dünyada 

və dildə aparıcı rolunun dərk edilməsi dilçiliyin antroposentrik prinsiplərə keçməsinə şərait yaratdı. Bu, müasir 

dilçiliyin mövzusu, vəzifələri, metodları və dəyər istiqamətlərini müəyyənləşdirən koordinatların keçdiyi bir 

mərkəzdir. Məqalədə insanın dildə hərtərəfli öyrənilməsi kimi xarakterizə olunan və hazırda aktual olan 
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antroposentrik dil prinsipinin problemləri müzakirə olunur. Antroposentrik paradiqma nöqteyi-nəzərindən 

insan dünyanı özünü, dünyadakı fəaliyyətini dərk edərək öyrənir. Antroposentrik yanaşma tədqiqatçı 

maraqlarının idrak obyektlərindən subyektə keçməsidir, başqa sözlə, dildə insan və insanda dil təhlil olunur. 

Antroposentrik paradiqma insanı birinci yerə gətirir, dil insanın əsas xüsusiyyəti, onun ən vacib komponenti 

hesab olunur. İnsan dilsiz, mətn yaratmaq və qavramaq kimi dil qabiliyyəti olmadan təsəvvür edilə bilməz. 

İnsanın yaratdığı mətn fərdi olur, yəni eqosentrikdir, çünki istənilən ifadənin arxasında öz həyat təcrübəsi, 

dünyaya münasibəti və mədəniyyəti olan müəyyən şəxs dayanır. 

Açar sözlər: dil, sistem, struktur, müasir, dilçilik, elm, insan, antroposentrik, koqnitiv.  
 

Müasir dövrdə linqvistik fikrin inkişafına diqqət yetirən bir çox alim yekdilliklə qeyd edir ki, 

bu gün hüdudları çərşivəsində bir çox linqvistik konsepsiya, məktəb və cərəyanların yarandığı üç 

elmi paradiqma şərti olaraq fərqləndirilə bilər: XIX əsrdə müqayisəli-tarixi (tarixilik prinsipinə 

əsaslanır və dilin təkamül tərəfini ön plana çəkir), XX əsrdə sistem-struktur (sistemlilik prinsipinə 

əsaslanır və ilk növbədə dil fəaliyyətinin təşkilati tərəfi ilə əlaqəlidir), XXI əsrdə çox sayda nüfuzlu 

tədqiqat əsərlərində – məqalələrdə, monoqrafiyalarda, namizədlik və doktorluq dissertasiyalarında 

deyildiyi kimi, linqvistikanın indiki inkişaf mərhələsində üstünlük təşkil edən antroposentrik 

(funksional-kommunikativ istiqamət; fəaliyyət prinsipi və dil fenomeninin funksional tərəfi burada 

həlledici prinsip kimi çıxış edir) paradiqmalar. Hər sonrakı paradiqma əvvəlkini inkar etmir, əksinə 

əldə etdiyi bilikləri sistemləşdirir, ümumiləşdirir və daha yüksək tədqiqat nəticələrinə nail olmağa 

çalışır. Beləliklə, paradiqmaların dəyişməsi, fərqli yanaşma və istiqamətlərin ardıcıl olaraq 

aktuallaşması təbii və qaçılmaz elmi düşüncə prosesidir.  

Dilşünaslığın indiki inkişaf mərhələsində, poliparadiqmatik bir vəziyyət meydana gəlmişdir, 

yəni bir-birini inkar etmədən eyni vaxtda mövcud olan bir neçə paradiqma eyni anda yaranmışdır: 

antroposentrik, funksional, kommunikativ, koqnitiv, mətn mərkəzli, praqmatik, emotioloji 

(emosioloji) və s. 

Son zamanlar müasir dilçilikdə müzakirə olunan məsələlərin və aparılan tədqiqatların bütün 

müxtəlifliyi və genişliyi ilə yanaşı, onun gələcək inkişaf vektorunu təyin edən yeni bir elmi 

paradiqmanın, dilin öyrənilməsinə yeni bir yanaşmanın meydana gəlməsini göstərən meyllər olduqca 

açıq şəkildə izlənilir. Dilin sistem və ya quruluşunu öyrənmək tələbi əvəzinə, ideal danışanın, 

dinləyicinin dil qabiliyyətini, dil biliklərini, səriştəsini öyrənmək tələbi irəli sürülür. 

Bildiyiniz kimi linqvistik tədqiqatların mərkəzini üç vacib anlayış təşkil edir: dünya – dil – 

insan. İnsanın qəbul etdiyi müxtəlif təzahür formalarında mövcud olan dünya, ilk növbədə, insanın 

özünün dünyasıdır. Onlar bir-birləri ilə yalnız insana və ondan başqa heç kimə aydın olmayan 

minlərlə görünən və görünməyən bağlar, gizli fikirlər və sirli mənalarla bağlanırlar. Bütün dünya 

yalnız öz varlığı haqda əbədi sualların formalaşdırılmasına qədər yüksəlmə iqtidarında olan insanın 

iştirakı və vasitəsi ilə məna qazanır. Dünyamız dil ilə başa düşülən, şərh olunan və ifadə olunan bir 

dünyadır. Bir dili başa düşmək və öyrənmək üçün onun daşıyıcısına – insana, danışan və düşünən bir 

varlığa müraciət etmək lazımdır, çünki dil bilavasitə insanın həyatı, fəaliyyəti və düşüncəsi ilə 

əlaqəlidir və cəmiyyətdən kənarda mövcud ola bilməz. İnsan ətrafdakı gerçəkliyi dil vasitəsi ilə dərk 

edir. Dil vasitəsilə dünyanın ən yüksək və dərin sferalarını və bütün müxtəlifliyini müşahidə etmək 

olar. Dilə həyata dalmış formasında, gerçəkliyi əks etmə formasında nəzər salınır. Dilin təbiətini 

yalnız insan və bütövlükdə insanın dünyası əsasında başa düşmək olar. Dil sözün tam mənasında 

insanın bir əsəridir və dildə, ustadın hər bir əsərində olduğu kimi insanın şəxsiyyəti öz əksini tapır. 

Söhbət insandan gedir – yalnız dil ifadələrinin adi bir passiv referentindən deyil, məhz onların 

fəal şərhçisindən, yalnız adi bir dil daşıyıcısından deyil, məhz hər şeydən əvvəl və vacib müəyyən 

konseptual sistemlərin daşıyıcısından söhbət gedir və bu sistemlər əsasında o, dili anlayır, dünyanı 

dərk edir və digər dil daşıyıcıları ilə ünsiyyət qurur. 

Dil hadisələri insan üçün intellektual və həyati baxımdan əhəmiyyətlidir, eyni zamanda nitq 

subyektinin daxili ehtiyaclarını əks etdirir, fərdlərin ünsiyyət davranışına təsir göstərən fəal vasitə 

kimi xidmət edir və onların dünyaya baxış mövqelərini formalaşdırır. Məhz dilin interaktiv 
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potensialının bu əhəmiyyəti və dinamikası onun yalnız dil fənləri üzrə deyil, həm də psixologiya, 

fəlsəfə, linqvodidaktika və hətta kriminalistika elmi kimi bir sıra elmlərdə fəal öyrənilməsini 

şərtləndirir. 

Dilin xüsusiyyətləri o qədər bənzərsizdir ki, mahiyyət etibarilə dildə bir deyil, bir neçə 

quruluşun olması və bu quruluşların hər birinin bütöv bir dilçiliyin yaranmasına zəmin ola bilməsi 

barədə danışmaq olar. Dil insanın kriteriyaları əsasında yaradılır, bu miqyas dilin özünün təşkilində 

həkk olunmuşdur; və dil də buna uyğun olaraq öyrənilməlidir. Buna görə də dilçilik əsas gövdəsi 

etibarilə həmişə insanda dil haqqında və dildə insan haqqında humanitar bir elm olacaqdır. 

Beləliklə, insanın dünyada və dildə aparıcı rolunun dərki dilçiliyin antroposentrik prinsipə yön 

almasına səbəb oldu. İnsan müasir dilçiliyin mövzusu, vəzifələri, metodları və dəyər istiqamətlərini 

müəyyənləşdirən koordinatların keçdiyi mərkəzdir. Dilçiliyin antroposentrik paradiqması insana “hər 

şeyin ölçüsü” statusunu geri verdi və onu kainatın mərkəzinə qaytardı. 

Dilin semantik quruluşu subyektiv reallığın quruluşu, təfəkkür formaları və prosesləri ilə 

əvvəlcədən təyin olunur və insanın dünyada istiqamətini əks etdirir. Antropoloji paradiqma insanı 

birinci yerə gətirib çıxarır, dil isə onu ən vacib xüsusiyyəti, varlığının şərti adlandırır. İnsanın 

intellekti, zəkası dil xaricində ağlasığmazdır. İnsan tərəfindən yaradılan mətnlər düşüncə 

dinamikasını və düşüncə proseslərinin təqdimat üsullarını dil vasitələrindən istifadə edərək özündə 

əks etdirir. Bu paradiqma çərçivəsində koqnitiv dilçilik, linqvokulturologiya və s. kimi sahələr 

formalaşır. İnsanın yaratdığı mətnlərin təhlili yolu ilə insan fəaliyyətinin mental (əqli, zehni) sferası 

üzrə tədqiqatların aktuallığı mədəniyyətin təsvirinə hermenevtik yanaşmanın həyata keçirilməsi ilə 

təsdiqlənir. Bu yanaşmanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, mədəniyyət məlumat mənbəyi, insanın 

mədəni nailiyyətlərinin nəticəsi olan mətnlər toplusu kimi qəbul edilir. Qrammatikaya antroposentrik 

yanaşma məhz dil və nitq arasındakı mürəkkəb və eyni zamanda ahəngdar əlaqələrin 

qanunauyğunluqlarını – özünəməxsus yaradıcı nitqin müxtəlif növ və janrlarının dil sistemində həkk 

olunmuş hər bir şeyi lazımi dərəcədə həyata keçirmək qabiliyyətini aşkar etməyə imkan verir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, yeni antroposentrik paradiqma elmdə dərin tarixi köklərə malikdir. 

Antropoloji əsaslarla dil haqqında elm yaratmaq ideyasını irəli sürən ilk alimlərdən biri də 

görkəmli alman alimi Vilhelm fon Humboldtdur. Onun fikrincə, “dil öyrənmək özündə son hədəfi 

istisna etmir, əksinə bütün digər sahələrlə birlikdə insan ruhunun ortaq istəklərinin ən yüksək və ortaq 

məqsədinə, insan ruhunun özünü və öz ətrafında görünən və gizlənmiş hər şeyə münasibətini bilmək 

məqsədinə xidmət edir” (Гумбольдт, 2000: с.234). 

V. fon Humboldt tərəfindən irəli sürülən fikirlər Aleksandr Afanasyeviç Potebnyanın elmi 

araşdırmalarında öz əksini tapmışdır. O, dilin inkişafı haqqında düşünərək Humboldtun ardınca onun 

antroposentrik xarakterini təsdiqləyir: “Həqiqətdə dil yalnız cəmiyyətdə inkişaf edir və bununla 

yanaşı yalnız ona görə yox ki, insan həmişə mənsub olduğu bütövün, yəni qəbiləsinin, xalqının, 

bəşəriyyətin bir hissəsidir, ictimai fəaliyyət imkanlarının şərtləri kimi qarşılıqlı anlaşmaya ehtiyac 

duyur, həm də ona görə ki, insan yalnız başqaları tərəfindən sözlərinin anlaşıldığını hiss etdikdən 

sonra özü özünü başa düşür” (Потебня, 1999: с.87). 

Emil Benvenist dil ilə insan arasındakı ayrılmaz əlaqəni bu cür izah edir: “İnsanı dilsiz 

təsəvvür etmək və insanın özünün özünə dil icad etməsi mümkün deyildir. Dünyada yalnız dili olan 

insan, başqa bir insanla danışan insan var və bu səbəbdən də dil mütləq insanın müəyyən edilməsinə 

aiddir. İnsan məhz dildə və dil sayəsində subyekt olaraq müəyyən edilir” (Бенвенист, 2002: с.293). 

Bildiyimiz kimi, nitq axınında müəyyən dil resurslarının istifadəsi birbaşa olaraq qarşılıqlı 

fəaliyyətin hər iki iştirakçısının fərdi, sosial-mədəni, linqvistik, praqmatik, kommunikativ, idraki 

xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bu zaman məlumat alanın rolu əhəmiyyətli hesab olunur: o, linqvistik 

ünsiyyətin yazılı və ya şifahi, real və ya vasitəçiliklə mövcud olan parametrlərini bir çox mənada 

müəyyənləşdirir. 

Vladimir Mixayloviç Alpatov “Dilə antroposentrik və sistemosentrik yanaşmalar haqqında” 

əsərində məhz antroposentrik yanaşmanın tarixən ilkin olduğunu qeyd edərək bildirir ki, bu 
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yanaşmada tədqiqatçı dili dil daşıyıcısı kimi araşdırır və bununla yanaşı özünün dil daşıyıcısı kimi 

tez-tez linqvistik intuisiya olaraq  adlandırılan təsəvvürlərinin dərk və təsvir olunmasına əsaslanır. 

Dil təhlilinə sistemosentrik, yəni sistemlilik prinsipinə əsasən yanaşma haqqında danışarkən müəllif 

qeyd edir ki, bu yanaşma zamanı dil fərddən asılı olmayaraq müstəqil fəaliyyət göstərən bir sistem 

kimi başa düşülür və bu da onun təbiət elmləri metodlarından istifadə edilərək öyrənilməsinə imkan 

verir. O, “dilin istənilən tədqiqi dərin antroposentrikdir, yalnız təhlilin hansı mərhələsində intuisiyaya 

əsaslanmalı olduğumuzun, hansı mərhələsində isə yoxlanıla bilən ciddi metodlardan istifadə etməli 

olduğumuzun fərqində olmalıyıq” deyə iddia edir (Алпатов, 1993: с.21). 

Tomas Kunun “Elmi inqilabların quruluşu” kitabı dilçilik və digər humanitar elmlərə 

əhəmiyyətli təsir göstərdi. Bu kitab elm tarixini “müəyyən bir müddət ərzində elmi ictimaiyyətə 

problemin qoyuluşu və onların həlli üçün bir model təqdim edən, hamı tərəfindən tanınan elmi 

nailiyyətlər” kimi başa düşülən bir paradiqma dəyişikliyi şəklində təqdimetmə meylinə səbəb oldu 

(Кун, 2020: с.17). 

Dilin ayrılmaz xüsusiyyəti, bütövlükdə antroposentrik sistem vasitəsilə özünü büruzə verən 

özünəxas antroposentrikliyidir. Dil insanın yaşadığı və fəaliyyət göstərdiyi mühitin ayrılmaz bir 

hissəsi kimi ən vacib funksional-fərqli xüsusiyyətidir. Dil yalnız danışıq, nitq deyil. Dil insanın bütün 

daxilinin – ağlının, ürəyinin obrazıdır; o, zehni və əxlaqı olan bütün qüvvələrin tərbiyəsinin 

ifadəçisidir. Dil təbiətinin dərinliyinə qədər dərin mənada bütöv bir insandır. İnsan dilin 

mövcudluğunun əsas şərtidir və dil, öz növbəsində, sanki insanın fərdi olmasına və özünü ifadə 

etməsinə imkan verən ürəkdir. İnsanın mülkiyyəti olan dil canlı bilikdir və canlı biliyə xas olan bütün 

xüsusiyyətlərə və əlamətlərə malikdir. Dil şüurunun etnomədəni spesifikliyi canlı biliklərin 

formalaşması və fəaliyyətinin xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir. Dil və insan bir-birindən ayrılmazdır. 

Dil insandan kənarda, insan da dildən kənarda mövcud deyildir. Müvafiq olaraq da, insan dildən və 

dil də insandan kənarda öyrənilə bilməz. Bu səbəbdən də, dilin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərin 

öyrənilməsində antroposentrik yanaşma təməl halına gəlmişdir. “Dili insandan yan keçərək öyrənmək 

mümkün deyil”, “bütün tədqiqat koordinatları insanda mərkəzləşməlidir” kimi fikirlər getdikcə daha 

çox əhəmiyyət kəsb edir. 

Psixi əksetmənin ən yüksək forması kimi şüur sahibi olması insanın digər vacib funksional-

fərqli xüsusiyyətidir. Müxtəlif ölkələrdə və müxtəlif fənlərin inkişaf istiqamətləri üzrə aparılan son 

tədqiqatlarda insanın şüur quruluşlarının, onların arxasında dayanan proseslərin, bu quruluş və 

proseslərdə dilin yeri və rolunun təsdiqlənməsi haqqında ifadə verən oxşar məqamlar və şərhlər iştirak 

edir. Başqa sözlə desək, dili özünə yetərli bir qapalı sistem kimi qəbul etməkdən uzaqlaşmaq və dili 

fərdin mülkiyyəti olaraq öyrənmək lazımdır, bu da o deməkdir ki, fərdi şüur və şüuraltındakı sözün 

və ya istənilən dil vahidinin arxasında nəyin dayandığını və real nitq-düşünmə proseslərini öz inkişaf 

dinamikasında öyrənmək lazımdır.  

Uzun müddət dilçilikdə hakim mövqe tutan sistemosentrizm daha çox təsviri xarakter 

daşıyırdı, bununla yanaşı “linqvistik” və “qeyri-linqvistik”i tam şəkildə bir-birindən ayırmaq və 

yalnız birinci ilə məşğul olmaq istəyi bir növ çıxılmaz vəziyyətə gətirib çıxardı: çox sayda dil 

faktlarının təsvirinin toplanmasına baxmayaraq bu cür nəzəriyyələrin əhatəsi dilin fəaliyyət 

mexanizmlərini adekvat olaraq əks və izah edən modellərin yaradılmasına imkan vermir. Məhz dil 

sisteminin hüdudlarından kənara çıxılması və “insan – dil” diadasının (cütlüyünün, ikilisinin) hər iki 

tərkib komponentinin əhəmiyyətinin dərk edilməsi dünyanın sadəlövh mənzərəsinə, dil daşıyıcısının 

gündəlik şüuruna marağı müəyyən etdi, və bu da dil və şüur arasındakı əlaqəni yeni bir rakursda 

görməyə imkan verdi. Yelena Samuilovna Kubryakovaya görə, mərkəzi problemlərdən biri, “dilin 

(həm genezisinə, həm də real sinxron vəziyyətinə və funksionallığına görə) quruluşu və təşkilinin 

dünyanın insan şüuru ilə qavranılmasının ümumi prinsiplərindən asılılığı” problemidir (Кубрякова, 

1991: c.31). 

Müasir dilçilikdə baş verən insana tərəf dönüş bunların vacibliyini nəzərdə tutur: Əvvəla, 

müasir dillər öz real mövcudluğu ilə əsas tədqiqat obyekti və material mənbəyinə çevrilir; dinamik 
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yanaşma aparıcı yer tutur; tədqiqat zamanı intuisiya və introspektiv üsullardan istifadə qanunauyğun 

sayılır; digər elmlərlə yaxınlaşma baş verir. Bu yaxınlaşma yalnız sosiolinqvistika, etnolinqvistika, 

neyrolinqvistika və s. kimi bir çox həmsərhəd fənlərin yaranması ilə sübut edilmir. Həmçinin 

dilçiliyin metadilini mükəmməlləşdirmək və adekvat bir konseptual aparat inkişaf etdirmək 

məqsədilə yalnız təsvir üçün deyil də, ilk növbədə dil hadisələrinin izahı üçün müxtəlif bilik 

sahələrində – psixologiya, biologiya, antropologiya, neyrofiziologiya, sosiologiya və bir çox digər 

sahələrdə aparılan tədqiqat nəticələrinin aktiv bir inteqrasiyası baş verir. Linqvistik tədqiqatlarda yeni 

yanaşmanın spesifikliyini formalaşdıran nəzəri müddəaların yalnız psixologiya, fiziologiya, 

psixolinqvistika və digər elmlərin qovşağında deyil, sadalanan elmlərin obyektlərini eyni dərəcədə 

adekvat təsvir edən linqvomental universalilərin hesablanması nəticəsində meydana gəldiyi xüsusilə 

vurğulanır. 

Antroposentrizm insanı vahid bir fenomen kimi araşdırmağa çağırır. Müasir antroposentrik 

dilçiliyin mərkəzində “dil şəxsiyyəti” anlayışı, yəni nitq hərəkətlərini yerinə yetirmə qabiliyyətində 

olan bir şəxs dayanır. İnsan öz dili ilə əlaqəli dil şəxsiyyəti statusu alır. Dil şəxsiyyəti antroposentrik 

paradiqmanın əsas obyektidir. Bu fenomenin təhlili fərdin həm koqnitiv və kommunikativ 

qabiliyyətlərinin və dünyagörüşünün modelləşdirilməsi, həm də şüura və məlumatın işlənməsinin əqli 

mexanizmlərinə yönəlmiş etnomədəni baxış bucağı ilə şərtlənir. 

Dil şəxsiyyəti kateqoriyası insanın xüsusiyyətləri baxımından sosial əhəmiyyətli bir vahid 

kimi fəlsəfi, sosioloji, psixoloji baxışları nəzərə alaraq fərdin fiziki və mənəvi parametrlərinin 

məcmusu ilə spesifik keyfiyyət xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən fənlərarası termindir. 

Şəxsiyyət mədəniyyət və dil arasındakı münasibətlərin mərkəzidir, onların inkişaf 

dialektikasıdır. Buna görə şəxsiyyətdən yalnız dildə təcəssüm olunan dil şəxsiyyəti kimi danışmaq 

olar. 

Zənnimizcə, insanın məhz özü sosial mahiyyət olan dilə görə sosial subyekt kimi mövcud 

olduğunu söyləmək böyük bir mübaliğə olmazdı, çünki dil mədəniyyətin vektorları olan həm fərdin, 

həm də kollektivin dil şüurunda mövcuddur. Dil şüuru dil koqnisiyasının şərti şkalası kimi limitli iki 

məqama malikdir: etnos və fərd. Dil sanki insanın surəti və bənzəri üzrə yaradılır, insanın miqyas və 

standartları dil quruluşlarında sabitləşir və dil məhz bu standartlarla öyrənilməlidir. 

Şüur insanın danışdığı dildən ayrılmazdır. Eyni zamanda dil şüurun bir aləti kimi fərd və dilin 

linqvistik formalarda göstərdiyi dünya mənzərəsi arasında vasitəçi rolunu oynayır. İnsan və dünyanın 

dil mənzərəsi milli dildə həkk olunmuş bir sıra anlayışlar, təsəvvürlər və obrazların əhatəsi əsasında 

bir-birinə bağlıdır və bir-birindən asılıdır. Fərd dildə “böyüdükcə” xarici və daxili aləmin linqvistik 

formalara və qavrama metodlarına uyğunlaşaraq onları mənimsəməyə ehtiyac duyur. Əslində insan 

dil birliyinin kollektiv nümayəndəsi olaraq danışdığı dilin tam hüquqlu sahibi deyil, çünki dil özü 

eyni millətə, ortaq mədəniyyətə və ənənəyə məxsus insanların dili ilə formalaşır. 

Müasir antroposentrik dilçilik “dil şəxsiyyəti” anlayışına onu nitq aktını həyata keçirmə 

qabiliyyəti nöqteyi-nəzərindən nəzərə alaraq getdikcə daha çox müraciət edir. Akademik Viktor 

Vladimiroviç Vinoqradov onun sistemliliyini nəzərə alır və bədii ədəbiyyat diskursunun materialına 

əsaslanan fərdi və kollektiv parametrlər nəzərə alınaraq nəzərdən keçirilməsini təklif edir. Alim 

“müəllif obrazı” və “bədii obraz” anlayışlarını inkişaf etdirərək bu fenomenlərin ədəbi əsərdə vahid 

dil şəxsiyyəti anlayışına (dastançı obrazı, yəni danışanın obrazı, personajın bədii obrazı və s.) sintez 

olunduğu qənaətinə gəlir. Viktor Vladimiroviç ilk dəfə olaraq konkret yazıçıların (Puşkin, Qoqol, 

Lermontov) dil portretlərini tərtib etmişdir (Виноградов, 2003: с.120). 

Fərdin dil məkanında, ünsiyyət modellərində, dildə əks olunan stereotip vəziyyətlərdə varlığı 

insan dünyagörüşünün linqvistik alqoritmlərinin rekonstruksiyası, yəni yenidən qurulması üçün 

məhsuldar bir materialdır. Dil şəxsiyyəti səviyyə xüsusiyyətlərinə (struktur-linqvistik mürəkkəblik, 

reallığın əks olunmasının adekvatlığı, aksioloji istiqamət) görə fərqlənən nitq əsərlərinin 

(mətnlərinin) insan tərəfindən yaradılmasını şərtləndirən insanın qabiliyyət və xüsusiyyətlərinin 
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məcmusudur. Dil şəxsiyyətinin verilmiş tərifi bu kateqoriyanı statikada və fəaliyyət dinamikasında 

nəzərdən keçirməyi nəzərdə tutur. 

Dil şəxsiyyəti mədəni baxımdan şərtləndirilmiş ssenari çərçivəsində baş verən tipik 

kommunikativ vəziyyətlərdə şifahi şəkildə ifadə olunan imbrikasiya konsepsiyasıdır, eyni zamanda 

mədəniyyətin siqnifikatı – işarəsi, siqnaturası – imzası, millətin dil identifikasiyasının konseptual 

potensialıdır. 

Bunlarla yanaşı, milli dil şəxsiyyəti anlayışına üzvi surətdə daxil olaraq milli mədəniyyət və 

ünsiyyətdən ayrılmaz olan peşəkar dil şəxsiyyəti kateqoriyasından da bəhs etməmək mümkün deyil. 

“Danışan” peşəkarın hər hansısa bir fərdiləşdirmə dərəcəsinə malik olmasından asılı olmayaraq, onun 

şəxsi xüsusiyyətləri etnosun etnolinqvistik xüsusiyyətlərindən kənar hesab edilə bilməz və bu zaman 

belə olan halda dil səriştəsinin optimallığı mütləq deyil, milli köklərə aid daxili hisslərin olması 

yetərlidir. 

Mütəxəssisin dil şəxsiyyəti, ünsiyyət quranların xarici dildə şifahi və yazılı formada peşəkar 

məlumat mübadiləsini reallaşdırmaq, dil daşıyıcıları ilə təbii (birbaşa və dolayı yolla) ünsiyyət 

prosesində peşə baxımından əhəmiyyətli biliklərin axtarışı, toplanılması və genişləndirilməsini 

müstəqil şəkildə həyata keçirmək baxımından potensial qabiliyyətidir. 

“Peşəkar dil şəxsiyyəti” termininin semantik məzmunu ilk növbədə, dilin peşə məqsədlərinə 

çatmaq üçün nitq subyektinin əsas fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə uyğun olaraq istifadəsi kimi 

müəyyən edilir. 

Dil şəxsiyyəti, xüsusən də müəllimin dil şəxsiyyəti, peşəkar-pedaqoji (akademik) diskursun 

fəaliyyət göstərməsi prosesində aktuallaşdırılır. Peşəkar dil şəxsiyyəti üçün sahə terminologiyası 

dünyanın ən azı iki linqvistik mənzərəsinin təzahürünün linqvistik əsası kimi özünü göstərir. Burada 

söhbət peşə və gündəlik diskursların bir-birinə olan təsirindən gedir. Bu zaman peşəkar fəaliyyət 

elementləri gündəlik ünsiyyət davranışına qismən yayılır, yəni müəllim qeyri-tədris mühitində 

ünsiyyət qurduqda belə müəllim olaraq qalır. 

Beləliklə, dil şəxsiyyəti dil vasitəsilə özünü göstərir və daimi ünsiyyət xüsusiyyətlərinə 

malikdir. Koqnitiv baza və koqnitiv məkanın vəhdəti əsasında bütün milli dil daşıyıcılarını birləşdirən 

bir etnolekt formalaşır. Kollektiv dil şəxsiyyəti etnomədəniyyətin simvolu kimi şərh oluna bilər. Tək, 

nadir dil şəxsiyyəti linqvistik baxımdan rekonstruksiya oluna bilən, yəni yenidən qurula bilən 

simvolik bir potensiala sahib ola bilər. Linqvistik təhlil dil şəxsiyyətinin etnomədəni komponentinin 

müəyyənləşdirilməsindən əvvəl gəlir. Dil şəxsiyyətinin rekonstruksiyası üçün müxtəlif fənlərin – 

koqnitivistika, psixolinqvistika, etnolinqvistika, linqvokulturologiya və s.-nin  metodları nəzərə 

alınaraq linqvistik metodların bütün arsenalından istifadə olunur. 

Bu gün dil şəxsiyyəti fenomenini kifayət qədər genişləndirilmiş bir sıra formasını şərh etmək 

olar: 

Elit dil şəxsiyyəti – Elit tipin daşıyıcıları ədəbi dilin bütün normalarını bilən, etik və ünsiyyət 

normalarını yerinə yetirən insanlardır. Bu, yalnız kodlaşdırılmış normalara deyil, həm də ədəbi dilin 

funksional-üslubi fərqliliyinə, şifahi və ya yazılı nitqin istifadəsi ilə əlaqəli normalara riayət 

deməkdir. 

Emosional dil şəxsiyyəti – duyğular insanın dünyaya və özünə bu dünyada münasibətinin 

spesifik bir formasıdır, eyni zamanda insanın leksikonunda və nitq fəaliyyətində onun dil vasitəsilə 

əksidir. 

İnstitusional dil şəxsiyyəti və bu tip şəxsiyyətin xüsusi bir halı kimi – akademik dil şəxsiyyəti. 

Praqmatik funksiyanı institusional şəxsiyyətin əsas funksiyası hesab etmək təklif olunur, başqa sözlə 

desək, dil daşıyıcısının şüuruna nitq vasitəsilə təsir məqsədi ilə dil vasitələrindən istifadə mexanizmi 

nəzərdə tutulur. İnstitusional formatlı dil şəxsiyyəti milli dilin və uzusun ideoloji (hər müəllim 

mənsub olduğu partiyanın ideologiyası və frazeologiyasının mərkəzi vektoru kimi çıxış edə bilər), 

psixo-emosional (bu səviyyə müəllimin kommunikativ davranışının şəxsi parametrlərini istifadə 

olunan ifadələr və ya frazeologiyanın emosional parametrləri baxımından əks etdirir; dil şəxsiyyətinin 
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frazemikasının emosionallığı neytral, orta, yüksəldilmiş kimi intensivlik terminlərində müəyyən edilə 

bilər), etnomədəni (hər müəllim mənsub olduğu dil cəmiyyətinin görkəmli nümayəndələrindən 

biridir; dil şəxsiyyətinin ifadələrinin etnik-mədəni xüsusiyyətləri istifadə tezliyi üzrə, xüsusən ana 

dilinin idiomatik fondu ilə müəyyən edilir), tematik (bu səviyyə nəzərdən keçirilən fərdlərin nitq 

təzahürlərindəki dil vahidlərinin üstünlük təşkil edən tematik qruplarını nümayiş etdirir; diskursdakı 

dominant tematik materialın müqayisəli bölgüsünə əsaslanaraq, istənilən ünsiyyət subyektinin dil 

şəxsiyyətinin əhəmiyyətli xüsusiyyətlərini təsvir etmək mümkün görünür) elementlərinin 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla qurula bilər. 

Beləliklə, həm yerli, həm də xarici tədqiqat cəmiyyətində keçən əsrin və bu günün 

antroposentrik elmi bilik paradiqması dilçilikdə linqvopersonal istiqamətin yaranmasına kömək edir. 

Humanitar elm alimlərinin və dilçilərin tədqiqatının mərkəzi vahidi insandır – dil şəxsiyyətidir. Bu 

kateqoriya dünyanın dil mənzərəsi məkanında fəaliyyət göstərir ki, bu da çoxsəviyyəli vəhdət olmaqla 

dil mədəniyyətinin dünyagörüşü sistemini və şəxsin milli-mədəni statusunu müəyyənləşdirməyə 

zəmin yaradır. 

Dilçilikdə antroposentrik prinsip “insan – dil” diadasındakı dil hadisələrini öyrənmək istəyi 

və dilin işarə sistemi kimi və insanın koqnitiv əlamətlərindən biri olan əqli fenomen kimi ikili təbiətini 

ardıcıl nəzərə almağın zəruriliyi deməkdir. 

Antroposentrik yanaşma hal-hazırda insanla bu və ya digər dərəcədə əlaqəli bütün elmlərdə 

həlledici yanaşma halına gəlmişdir. Antroposentrizm prinsipinin irəli sürülməsindən qaynaqlanan 

insandan bəhs edən elmlərdəki ümumi elmi paradiqma dəyişikliyinə uyğun olaraq, əsas anlayışlara 

və metodoloji münasibətlərə yenidən baxılır. Antroposentrizm tədqiqatın əsas prinsipi kimi insanı, 

ilk növbədə fərdin həyat fəaliyyətinin təmin olunmasında rolu, məqsədi və funksiyalarına görə 

nəzərdən keçirildiyi elmi obyektlərin təhlili və öyrənilməsində istinad nöqtəsinə çevirir. 

Dilçiliyin antroposentrik paradiqması, müqayisəli-tarixi və sistem-quruluş paradiqmalardan 

fərqli olaraq, insanı dil reallığının mərkəzi kimi tanıdı və müvafiq olaraq da, dil təhlilini dilin insan 

şüuru, düşüncəsi, mədəniyyəti, əməli və mənəvi fəaliyyətləri ilə sıx əlaqədə qavranılmasına yönəlmiş 

insan amilinin təmsil olunması baxımından ön plana çəkdi. 

Dildə insan amilinin və ya antroposentrizmin ardıcıl tədqiqi, insan varlığını təyin edən geniş 

fenomenlərin (təfəkkür, şüur, psixika, cəmiyyət, etnik mənsubiyyət, mədəniyyət və s.) öyrənilməsini 

gündəmə gətirdi. Bu eyni zamanda antroposentrik xarakterli bir sıra yeni elmi fənlərin – koqnitiv 

dilçilik, psixolinqvistika, sosiolinqvistika, etnolinqvistika, linqvokulturologiya, kommunikativ 

dilçilik, linqvistik praqmatika və s.-nin inkişafına köməklik göstərdi.  

Hal-hazırda antroposentrik paradiqma müasir elmi biliklər sistemində mərkəz mövqe tutur. 

Gördüyümüz kimi, müasir dövrdə aktual olan antroposentrik yanaşma insan fəaliyyətinin şəxsi və 

sosial aspektlərinə marağı artırdı. Dilin antroposentrikliyi ideyası hal-hazırda hamı tərəfindən qəbul 

edilmiş hesab edilə bilər, çünki bir çox dil quruluşu üçün insan haqda təsəvvür təbii bir başlanğıc 

nöqtəsi kimi çıxış edir.  
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Abstract: Political activity has always played a special role in the life of society. A country's place 

in the international arena, its relationship with other states, and its role in the activities of the world community 

depend on a certain political position or situation. However, an important role in defining the country's image 

is played by the way it is presented by the political leaders of a given state. Through speeches, politicians have 

the opportunity to reach out to both the international community and the citizens of their country. Mass 

consciousness manipulation is one of the ways to control people by creating illusions or conditions for 

controlling behavior. This influence is directed to the mental structures of a person, is carried out covertly and 

sets as its task to change the opinions, motives and goals of people in the direction necessary for a certain 

group of people. Within the framework of political discourse, like any other sphere of society's life, 

communicative technologies are used to influence public consciousness, shaping it in a given direction. It 

should be noted that all the communicative tactics of ideologizing the mass consciousness in political discourse 

are directly related to language, namely, to its language manipulations. Language use is one of the most visible 

manifestations of ideology. Language and ideology are interrelated, since language can display, create and 

preserve ideological structures, through it one can better understand the ideology of a politician.  
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Xülasə: Siyasi fəaliyyət cəmiyyətin həyatında həmişə xüsusi rol oynamışdır. Bir ölkənin beynəlxalq 

aləmdəki yeri, digər dövlətlərlə münasibətləri və dünya birliyinin fəaliyyətindəki rolu müəyyən bir siyasi 

mövqedən və ya vəziyyətdən asılıdır. Bununla birlikdə, ölkənin imicinin müəyyənləşdirilməsində mühüm rol 

müəyyən bir dövlətin siyasi liderləri tərəfindən təqdim olunma yolu ilə oynanır. Çıxışlarla siyasətçilər həm 

beynəlxalq ictimaiyyətə, həm də ölkələrinin vətəndaşlarına müraciət etmək imkanına sahibdirlər. Kütləvi şüur 

manipulyasiyası davranışı idarə etmək üçün illüziyalar və ya şərtlər yaradaraq insanları idarə etməyin 

yollarından biridir. Bu təsir bir insanın əqli quruluşlarına yönəldilir, gizli şəkildə həyata keçirilir və insanların 

fikirlərini, motivlərini və hədəflərini müəyyən bir qrup insan üçün lazım olan istiqamətdə dəyişdirməyi öz 

vəzifəsi olaraq qarşısına qoyur. Siyasi diskurs çərçivəsində, cəmiyyətin həyatının digər sahələri kimi, ictimai 

şüura təsir göstərmək, onu müəyyən bir istiqamətdə formalaşdırmaq üçün kommunikativ texnologiyalardan 

istifadə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, siyasi diskursda kütlə şüurunu ideoloqlaşdırmağın bütün 

kommunikativ taktikaları birbaşa dillə, yəni dil manipulyasiyaları ilə əlaqəlidir. Dil istifadəsi ideologiyanın ən 

çox görünən təzahürlərindən biridir. Dil və ideologiya bir-biri ilə əlaqəlidir, çünki dil ideoloji quruluşları 

nümayiş etdirə, yarada və qoruya bilər, bunun sayəsində bir siyasətçinin ideologiyasını daha yaxşı başa düşmək 

olar. 
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Uzun illərdir ki, diskurs anlayışının tərifi dilçiliyin problemlərindən biri olmuşdur. Dilçilik 

kateqoriyası kimi diskurs mürəkkəb və birmənalı olmayan tədqiqat obyektidir. Bu çətinlik diskursun 

bir tərəfdən nitq və ünsiyyət, linqvistik davranışla digər tərəfdən qeyd olunan mətn arasında ara 

xarakterli bir fenomen olmasıdır. 

Müasir dilçilikdə diskurs tərifləri çoxdur. E. Benveniste "diskurs" terminini dilçiliyə ilk tətbiq 

etmişdir. O, diskursu subyektin açıq müdaxiləsi olmadan açılan hekayədən fərqli olaraq, natiq 

tərəfindən mənimsənilmiş nitq olaraq təyin edir. (Бенвенист, 1978: s.129) 

Hollandiyalı alim T.A. Van Deyk diskursu geniş və dar mənada başa düşməyi təklif edir. 

Geniş mənada diskurs (mürəkkəb kommunikativ hadisə kimi) spesifik və müvəqqəti bir məkan 

kontekstində ünsiyyət fəaliyyəti prosesində danışan, dinləyən (müşahidəçi və s.) arasında baş verən 

ünsiyyət hadisəsidir (Dijk, 1995: s. 243). Bu kommunikativ fəaliyyət şifahi, yazılı, şifahi və qeyri-

şifahi komponentlərdən ibarət ola bilər. Tipik nümunələr bir dostla gündəlik söhbət, həkimlə xəstə 

arasında dialoq və qəzet oxumaqdır. 

Dar mənada diskurs (mətn və ya söhbət kimi) "mətn" və ya "söhbət" adlandırılan 

kommunikativ fəaliyyətin şifahi komponentidir. Bu mənada, diskurs termini qəbuledicilər tərəfindən 

şərh olunan bir kommunikativ fəaliyyətin, onun yazılı və ya nitq nəticəsinin tamamlanmış və ya 

davam edən “məhsulu” deməkdir (Dijk, 1996: s. 7). Yəni diskurs ən ümumi mənada kommunikativ 

bir fəaliyyətin yazılı və ya şifahi nitqlə məhsuludur. 

M. Stubbs diskursun üç əsas xüsusiyyətini ayırd edir: 1) formal olaraq cümləni həcmcə aşan 

bir dil vahididir, 2) məzmununa görə diskurs dilin sosial kontekstdə istifadəsi ilə əlaqələndirilir, 3) 

təşkil formasına görə diskurs interaktivdir, yəni dialoq şəklindədir [Stubbs1983: s. 15]. 

Diskurs növləri arasındakı daha spesifik fərqlər janr konsepsiyasından istifadə edərək təsvir 

olunur, məsələn: "xəbər diskursu", "siyasi diskurs", "elmi diskurs” və s.  

Siyasi fəaliyyət cəmiyyətin həyatında həmişə xüsusi rol oynamışdır. Bir ölkənin beynəlxalq 

aləmdəki yeri, digər dövlətlərlə münasibətləri və dünya birliyinin fəaliyyətindəki rolu müəyyən bir 

siyasi mövqedən və ya vəziyyətdən asılıdır. Bununla birlikdə, ölkənin imicinin 

müəyyənləşdirilməsində mühüm rol müəyyən bir dövlətin siyasi liderləri tərəfindən təqdim olunma 

yolu ilə oynanır. Çıxışlarla siyasətçilər həm beynəlxalq birliyə, həm də ölkələrinin vətəndaşlarına 

müraciət etmək fürsətinə sahibdirlər (Тибинько, 2011: s. 134-137). 

Siyasi diskurs institusional diskursun bir formasıdır, eyni zamanda sosial sferada siyasətlə 

məhdudlaşan bir janrdır. Həm ümumi linqvistik, həm də yalnız siyasi söhbətə xas olan bir janr 

quruluşuna (niyyətli, aktual, virtual, kontekstual və psixoloji planlar) və çoxsaylı funksiyalara 

malikdir. Siyasi diskursun məqsədi təsvir etmək deyil, ünvan sahibindəki niyyətləri oyandırmaq, 

inandırmağa zəmin vermək və siyasi danışıqların manipulyasiya yönümünün özünü büruzə verdiyi 

hərəkətə vadar etməkdir. Niyyətli yönəldildiyi zaman inteqrasiya, oriyentasiya və təcavüzkarlıq nitq 

fəaliyyətindən kənar məqsədə uyğun olaraq geniş istifadə olunur. 

Siyasi ünsiyyətin əsas konsepsiyaları inandırıcılıq (ünsiyyət prosesində inandırmaq məqsədi 

ilə praqmatik-nitq təsiri) və tövsiyyədir (ünvan sahibinin idrak sisteminə təsir: ünvan sahibinin 

psixikasına, hisslərinə, iradəsinə və ağlına təsir prosesi). 

Kütləvi şüur manipulyasiyası davranışı idarə etmək üçün xəyallar və ya şərait yaradaraq 

insanları idarə etməyin yollarından biridir. Bu təsir bir insanın əqli quruluşlarına yönəldilir, gizli 

şəkildə həyata keçirilir və insanların fikirlərini, motivlərini və hədəflərini müəyyən bir qrup insan 

üçün lazım olan istiqamətdə dəyişdirməyi öz vəzifəsi kimi qoyur. 

Siyasi diskurs çərçivəsində, cəmiyyətin həyatının digər sahələri kimi, ictimai şüura təsir 

göstərmək, onu müəyyən bir istiqamətdə formalaşdırmaq üçün kommunikativ texnologiyalardan 

istifadə olunur. 
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Şüurla manipulyasiya etmək istəyənlərin məqsədi obyektlərə elə işarələr verməkdir ki, bu 

işarələri kontekstə daxil edərək, bu kontekstin görüntülərini qavrayışlarında dəyişdirsinlər. Onlar 

mətnlərinin və ya hərəkətlərinin reallıqla bu cür əlaqələrini təklif edir, şərhlərini tətbiq edirlər ki, 

reallıq fikri manipulyatorun istədiyi istiqamətdə təhrif olunsun. Bu, davranışa təsir edəcəyini və 

obyektlərin öz istəklərinə uyğun olaraq hərəkət etdiklərindən əmin olacaqlarını göstərir. 

Manipulyatorun məqsədi obyekti zərif şəkildə seçimə gətirməkdir. Bu seçim sərbəst və şüursuz deyil 

(Методология исслкдований политического дискурса, 2000: с.98). 

Siyasi diskursda məlumat təqdimetmə metodundan asılı olaraq aşağıdakı manipulyasiya 

növləri fərqlənir: (Тибинько, 2011: s. 134-137). 

1. Denotatum obrazının gerçəkliyi bildirmə prosesində pozulduğu referans manipulyasiya: 

- faktiki manipulyasiya - yalanlar, faktların saxtalaşdırılması, mübaliğə, azlıqlar, qeyri-

müəyyənlik yaratmaq); 

- manipulyasiyanın fokuslanması (məlumat təqdimatı forması, ünvan sahibini onu 

manipulyator üçün əlverişli bir işıqda qəbul edir) 

2. Ünsiyyət postulatlarının pozulduğu mübahisəli manipulyasiya: 

- mətnin inkişaf məntiqinin və ya mətnin bütövlüyünün pozulması (cavabdan, mövzudan 

yayınmaq); 

- sübutetmə öhdəliyindən yayınmaq, sübut tələb etməyən formada bir düşüncə tərzini 

formalaşdırmaq və ya ifadə olunan nöqteyi təsdiqləyən məlumatların təqdim edilməsinin tamlığından 

qaçmaq, xüsusən dəqiqlik ölçülərini buraxmaq və qeyri-müəyyənlik seçmələri təqdim etmək 

(Шейгал, 2000: s. 142 – 158); 

- məntiqi hərəkətlərin maskalanması, məsələn, əvvəlcədən irəli sürülmə və ya imza iddiası 

maskası, yalan mübahisələr. 

N. D. Tibinko, denotasiya ilə bağlı məlumatların təhrif olunmasının iki dərəcə ölçüsü şəklində 

təmsil oluna biləcəyini söyləyir [Тибинько, 2011: s. 134 -137]: 

1. bir faktla bağlı mesaj - razılaşma altında (məlumatın yalnız bir hissəsini göndərmək) - 

məlumatın tam səssizliyi; 

2. həqiqət (faktlarla tam uyğunluq) - həqiqətin təhrif olunması - açıq yalan. 

Manipulyasiya obyektində görünən duyğulara görə psixoloqlar manipulyasiya formalarını 

ayırd edirlər (Кара-Мурза, 2009: s. 306]) 

Müsbət emosiyaları ifadə edən formalar: havadarlıq, sakitləşdirmə, tərif, sözsüz flört 

(qucaqlaşmaq, göz qırpmaq), yaxşı xəbər, ümumi maraqlar. 

 Mənfi emosiyaları ifadə edən formalar: destruktiv tənqid (istehza, şəxsiyyət və hərəkətlərin 

tənqidi), destruktiv açıqlama (tərcümeyi-haldakı mənfi faktlar, eyhamlar və keçmiş səhvlərə 

istinadlar), destruktiv tövsiyələr (mövqeyi, davranışı dəyişdirmək üçün tövsiyələr, icazə verilən əmr 

və təlimatlar) . 

S.V.Fedorova görə manipulyasiya texnologiyasının həyata keçirilməsini təmin edən 

kommunikativ taktikalara aşağıdakılar daxildir: real faktları məlumat hadisələrinə çevirmə taktikası 

(xronologiya manipulyasiyası, vaxtında lokalizasiya, sistem və struktur əlaqələri, şəxsiyyətlə 

manipulyasiya) və düzəldilmiş reallığın qavranılması üçün kütləvi auditoriyanı qavrayışa hazırlamaq 

taktikası (həqiqətin ünsiyyət prinsipinin, detallarının, məlumat mənbəyinin səlahiyyətinin 

manipulyasiyası) (Федорова, 2006: с. 242 – 248). 

Öz növbəsində Semigin G.Yu. manipulyasiya təsirinin ideoloji bir proqramın mövcudluğunu 

nəzərdə tutduğuna inanır. İdeologiya, insanların həqiqətə və bir-birlərinə münasibətlərinin tanındığı 

və qiymətləndirildiyi müxtəlif sosial siniflərin, qrupların, cəmiyyətlərin mənafelərini, cəmiyyətdə 

mövcud olan hökmranlıq və güc formalarını ifadə edən konseptual olaraq formalaşmış baxış və 

fikirlər sistemidir (mühafizəkar ideologiyalar, radikal, inqilabi ideologiyalar) (Семигин, 2000: s. 64). 

Yu.B. Fedeneva və A.P. Chudinov, bu qənaətə gəlir ki, kütləvi şüura təsir edən ideoloji 

mexanizmlər ən çox seçki kampaniyası şəraitində siyasi diskursda özünü göstərir. İdeoloji 
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stereotipləri kütləvi şüura tətbiq etməyin təsirli yollarından biri də strateji məqsədi kütlənin dəstəyini 

təmin etmək olan mif yaratmaqdır (Феденева, Чудинов, 1999: с. 96 – 101). İdeologiyanın inkişafı, 

aksioloji yüklənmə və tutarlılığı təmin edə bilən xüsusi mexanizmlərin istifadəsini və nəticədə 

kütlənin bir insanın şüuruna təsirinin effektivliyini nəzərdə tutur. 

Siyasi diskursda bu cür mexanizmlərə aşağıdakılar daxildir: stereotipləşdirmə, mifologiya, 

simvollaşdırma. 

1. Stereotip (yunan stereos - sərt, yazı tipi - iz) - həm şəxsi həyat təcrübəsi əsasında, həm də 

müxtəlif məlumat mənbələrinin köməyi ilə zehində inkişaf edən sabit fikirlər toplusudur. Bunların 

ilhamverici təsiri var. Stereotiplər hər hansı bir ideologiyanın əsas götürdüyü miflərin əsasını təşkil 

edir. Bundan əlavə, siyasətdə stereotiplər yaratmaq üçün metodlardan istifadə olunur - açıq yalanlar, 

dezinformasiya və susqunluq. Stereotipləşmə prosesindəki dil böyük təbliğat yükü daşıyır. 

2. Mifologizasiya siyasi lider imicini formalaşdırma yoludur. Mifologiyanın əsas vəzifəsi 

şüurumuzun miflərini aktivləşdirməkdir. Kütləvi şüur özü siyasi liderin imicinə liderdə ola 

bilməyəcək xüsusiyyətlər qatır, lakin kütləvi şüurun fikrincə, bunlara sahib olmalıdır. Lider, kütləvi 

şüurun ona aid etdiyi görüntüyə uyğun gəlmək üçün müəyyən hərəkətləri etməyə başlayır. 

3. Simvolizasiya. Siyasətçinin çıxışı simvollarla işləyir. Onun uğuru, simvolların kütləvi 

şüurla uyğunlaşma dərəcəsi ilə əvvəlcədən təyin olunur: siyasətçi bu şüurda lazımi ipə toxunmağı 

bacarmalıdır; bir siyasətçinin açıqlamaları, siyasi diskursun "istehlakçıları" olan ünvan sahiblərinin 

fikir və qiymətləndirmələrinin "kainatına" uyğun olmalıdır. 

Siyasi diskursun effektivliyi həm də ünvan sahibinin seçdiyi taktika və strategiyalardan 

asılıdır. Çox vaxt adresat dialoqda manipulyator rolunu oynayır, buna görə də bir məqsədə çatmaq 

üçün nitqini qəbulediciyə yönəldir. Yəni, dialoqun istiqamətini idarə edir. Bu vəziyyətdə mübahisəli 

söhbət geniş yayılmışdır, çünki bu tip söhbətdə həmsöhbət dinləyicini tərəfinə inandırmaq məqsədi 

güdür və insanı öz nöqteyi-nəzərinə inandırmaq və istənilən nəticəni əldə etməyə çalışır. 

Mübahisədəki təsir metodları, danışma hərəkətləri (illokutiv aktların) köməyi ilə nitq fəaliyyəti 

nəzəriyyəsi çərçivəsində də modelləşdirilə bilər. 

Beləliklə, K. Morik mübahisəni yalnız daha sadə hərəkətlər ardıcıllığı - ifadələr, əsaslandırma 

və xülasələr köməyi ilə reallaşdırılan iloksional bir hərəkət olaraq təyin edir və son iki növ də öz 

növbəsində nitqdə müdafiə olunan və ya təkzib edilmiş ifadələrin istifadəsinə ayrılır. (Демьянков, 

1983, с.114 – 130) Aydındır ki, mübahisələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi müəyyən nitq 

hərəkətlərinin ardıcıllığının aktuallığını və uğurunu özündə birləşdirməlidir. Bəlkə də bu 

qiymətləndirmə müəyyən bir konfiqurasiyada elementar hərəkətlərin sadə bir şəkildə 

qarşılaşdırılması ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda ifadənin alıcının zehnində hökm sürən inanclardan 

uzaqlığını da əks etdirməlidir. 

Demyankov iloksional bir hərəkət perluksionala çevrildikdə, yəni ünvan sahibinə inandıqda 

uğurlu mübahisələrdən danışmağı təklif edir. Məsələn, ünvan sahibini A həqiqətinə inandırmaq və 

onu B-yə inandırmaqla növbəti addımla onu A inancından imtina etməyə məcbur edə bilərik. 

Siyasi diskursda ən geniş yayılmış mübahisə formalarından biri inandırma taktikasıdır. 

Məqsəd “vəziyyətin obyektiv mənzərəsinin yalnız bir hissəsi olan və ünsiyyətçinin biliklərini, 

inanclarını, emosional və intellektual vəziyyətini təmsil edən “dünya mənzərəsini” dəyişdirməkdir”. 

Beləliklə, bir məlumat almış bir insan, alınan məlumatları təhlil etdikdən sonra müstəqil olaraq 

başqalarının əmr və inandırmalarından asılı olmayaraq təklifi qəbul etməyə qərar verdiyinə inanır. 

Ünsiyyət aktının "inandırma" nın effektivliyi proyektiv məlumatın məzmunundan, danışan və 

dinləyicinin psixolinqvistik xüsusiyyətlərindən, sosial vəziyyətlərindən, sosial və rol 

funksiyalarından, ünsiyyət aktının vaxtından və məkanından, həm verbal, həm də qeyri-verbal 

komponentləri əhatə edən informasiyanın təqdim olunma formasından asılıdır. Burada ən vacib rol 

inancların linqvistik dizaynına həvalə edilmişdir. Dil mənalı ünsiyyət vasitəsi olaraq öz strukturunda 

natiqin niyyətini ən dolğun, rasional şəkildə təcəssüm etdirə bilən və strateji hədəflərini ən təsirli 

şəkildə həyata keçirə bilən vahidləri ehtiva edir.  
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Təklif və məsləhət taktikaları da geniş yayılmışdır. Burada vacib olan şey, danışanın 

dinləyiciyə təzyiq göstərməməsidir və dinləyicinin tövsiyələrə əməl edib etməməyi, təklifi qəbul edib 

etməmək seçimi var. Kömək təklifi ən çox yayılmış təkliflərdən biridir. Bu adresata gələcəkdə 

məsləhət verməyə imkan verərək, kömək etmək istədiyinə vurğu edərək həmsöhbətini özünə cəlb edir 

(Шейгал, 1998: s. 305). 

Hər iki ünsiyyətcinin fikrini nəzərə alan bu olduqca emosional olaraq bitərəf taktikanın tam 

əksi xəbərdarlıq və təhdid taktikasıdır. Natiq alıcının planladığı hərəkətlərin icrasına gətirib çıxaracaq 

nəticələrə işarə edir. Bir səs çıxarsan səni öldürərəm - I'll kill you if you make a sound Bu vəziyyətdə 

danışma taktikası kimi təhdid və xəbərdarlıq mənfi olur. Ünvan sahibinin ifadə etdiyi dil hərəkəti və 

ya xəbərdarlıq jesti, sonrakı hərəkətlər barədə ünvanlananı xəbərdar etmək funksiyasına malikdir. 

Natiq əmindir ki, müraciət edən şəxs də hərəkətlərini mənfi qiymətləndirir. Əks təqdirdə, bir 

tövsiyədir 

Kompliment taktikası, xüsusən də kommunikativ uğursuzluq, kommunikativ münaqişə və ya 

narahatlıq vəziyyətində simpatiya ifadə etmək, emosional əhval-ruhiyyə yaratmaq, yaxşı 

münasibətlər qurmaq, məsafəni idarə etmək, diqqəti dəyişdirmək taktiki üsulları ilə həyata keçirilir. 

Göndərən tərəfindən aydın məntiqi mülahizələrdən istifadə edilmədən nitq təsiri təsirli ola 

bilməz. Mənəvi mübahisələr əxlaqi, psixoloji və ya digər inandırma vasitələrindən fərqli olaraq 

insanların hiss və duyğularına yox, ağıl üzərində dayanır və bu səbəbdən də siyasi liderlərin 

cəmiyyətin şüurunu və davranışını ustalıqla idarə etməsinə imkan verən xüsusi təsir gücünə malikdir. 

İdeologiyanın əsas kommunikativ funksiyası sosial cəhətdən yaradılmış, siyasi motivli və qeyri-sabit 

fikirləri həqiqi anlayış, inanc və məna kimi qəbul edilmiş hala çevirməkdir. Tomson, ideologiyanın 

mənfi, xəyalçı olduğuna inanır və sosial hökmranlıq münasibətlərini aşağıdakı danışıq strategiyaları 

ilə gizlədərək saxladığını iddia edir (Thompson, 2012: s.72): 

Qanuniləşdirmə-qanuniliyi təmin etməyin bir yoludur. Sosial elmlərdə leqallaşdırma, 

müəyyən bir cəmiyyətin norma və dəyərləri ilə əlaqəli bir hərəkətin, prosesin və ya ideologiyanın 

qanuni hala gəlməsi müddətini ifadə edir. Bir qrup və ya tamaşaçı üçün məqbul və normativ bir şeyin 

yaradılması prosesidir. Aşağıdakı taktikalara əsaslanır: 

1.Rasional mülahizə - tamaşaçıları mövcud sosial münasibətlərin doğruluğuna inandırmaq 

üçün qurulmuş qaydaların qanuni olmasına və səbəblər ardıcıllığından istifadə edilməsinə çağırır. 

Məsələn, Britaniyada tez-tez "mülkiyyətin qanunun onda doqquz hissəsi" olduğu xatırlanır. Teçerin 

bir çox siyasi münasibətləri anti-intellektualizmlə birləşdirilən sağlam düşüncə çağırışına əsaslanırdı. 

Bu baxımdan sağlam düşüncə arxa plana keçir və yaradılan məna hamımız tərəfindən paylaşılır. 

2.Ənənəvi əsas (baza) - uzunmüddətli ənənələrin müqəddəsliyinə müraciət edir - bu başlıq 

altında Tomson narrativizasiyaya (izah etməyə) istinad edir və bunun sayəsində legitimlik çağırışları 

bu günün görkəmli keçmişdən necə böyüdüyünü və zamanla müəyyən ənənələrə söykəndiyini izah 

edir. Əslində, ənənələri bu günü qanuniləşdirmək üçün icad etmək olar. Məsələn, 19-cu əsrdə Çarlz 

və Diana'nın evliliyindən daha uzun sürməyən "ənənəvi" İngilis monarxiyasının ixtirası. Ənənənin 

başlanğıcı zaman dumanına girmək məcburiyyətində deyil. 

3.Xarizmatik əsas - hakimiyyəti həyata keçirən şəxsin xüsusi xarakterinə müraciət edir. 

Hərçənd lider cəlbediciliyi və ya populyarlığı baxımından xarizmatik olmalı deyil. 

Gizlətmə (Dissimulyasiya) - istənməyən və ya gizli məlumatlar kimi həqiqətin hamısının və 

ya bir hissəsinin gizlədildiyi bir aldatma forması. 

1.Yer dəyişdirmə (dəyişdirmə) bir və ya daha çox obyektə münasibətdə istifadə olunur, onlara 

qazanılmış müsbət və ya mənfi mənalar verir. 

2.Evfemizasiya - natiqə ədəbsiz, kobud və ya nəzakətsiz görünən, sinonim bir dil vahidi 

əvəzinə istifadə edilən üslubi baxımdan neytral bir söz və ya ifadənin istifadəsi. Məsələn, The Nazis 

didn't kill Jews, they normalized them; Americans didn't destroy Vietnamese villages, they 

disassembled them. 
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3.Məcazlar - dilin obrazlarından istifadə etmək. Bunlar arasında sinekdoka, metonimiya və 

metaforanın önə çıxdığı müxtəlif strategiyalar var. 

 Birləşmə (unifikasiya) - birləşdirmə prosesi, bunlara aşağıdakılar daxildir: 

1.Standartlaşdırma. Ən yaxşı nümunə, dil baxımından müxtəlif ölkələrdə dillərin təhrif 

edilməsidir. Məsələn, Əlcəzairin Berber bölgəsinin ərəbləşdirilməsi və ya Britaniyanın erkən anqlo-

saksonlaşması və s.  

2.Birliyin simvolizasiyası.-Bayraqlar, heykəllər, parlament binaları kimi birlik simvollarının 

inşası.  

Parçalanma təsirli müxalifət yarada biləcək qrupları ayırmaqla və ya potensial müxalifət 

qüvvələrini təhdidedici hədəfə istiqamətləndirməklə ideologiyanın formalaşması üçün vacibdir. 

Burada aşağıdakı taktikalardan istifadə olunur: 

1. Fərqləndirmə, insanları bölən, etirazların və ya onların hakimiyyətin ələ keçirilməsindəki 

fəal iştirakının qarşısını alan amilləri əhatə edir. 

2. Düşmənin aradan qaldırılması (Expurgation). Bütün sağlam düşüncəli insanların 

birləşməsi lazım olan düşmən obrazının yaradılması. Məsələn, M.Tetçer İngilislərin fanatik 

vətənpərvərliyindən argentinalılara qarşı istifadə edə bilmişdi. 

Beləliklə, siyasi söyləmələrdə kütləvi şüurun ideologizasiyası üçün bir çox kommunikativ 

texnologiyalar mövcuddur, lakin onların hamısı dili ən tam, ağılla danışanın niyyətini təcəssüm 

etdirən və strateji hədəflərini ən təsirli şəkildə həyata keçirə bilən bir vasitə kimi göstərirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, siyasi danışıqda kütləvi şüuru ideologizə etməyin bütün 

kommunikativ taktikaları birbaşa dillə, yəni onun dil manipulyasiyaları ilə əlaqəlidir. Dildən istifadə 

ideologiyanın ən çox görünən təzahürlərindən biridir. Dil və ideologiya bir-birinə bağlıdır, çünki dil 

ideoloji strukturları nümayiş etdirə, yarada və qoruya bilər, bunun sayəsində bir siyasətçinin 

ideologiyasını daha yaxşı başa düşmək olar. 
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Abstract: The article deals with the disclosure of the information nature through the text structure. It 

is defined that, language is established from certain information system. The basic information system of a 

language consist of the following elements: 1. providing society with information, 2. preservation of important 

information 3. to serve information. Among the specific features of information, its structure, form, semantics 

and functions play an essential role. The structure of information determines the interaction between its 

constituent elements. The fundamental means of information are set up from system mode. As it is well-known 

systematization is the result of information. The information transmission characteristics of the lexical 

terminological units that were used in the text,are analyzed on the basis of examples given in Azerbaijan and 

English languages. It is identified that the lexical terminological units that take part in the formation of text 

structure is an important fixtation tool, that tranmits specific information. Finally the foundation of information 

is laid by means of lexical terminological units. 
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Xülasə: Məqalədə mətn strukturu vasitəsi ilə verilən inoformasiyanın xarakteri açılır. Müəyyən olunur 

ki, dil müəyyən informasiya sistemlərindən qurulur. Dilin əsas informasiya sistemlərini aşağıdakılar təşkil 

edir: 1) cəmiyyəti informasiya ilə təminetmək, 2) mühüm və vacib informasiyaların qorunub saxlanılması, 3) 

informasiyaya xidmət etmək. İnformasiyanın səciyyəvi xüsusiyyətləri sırasında onun strukturu, forma və 

dəyişməsi, semantikası, funksiyaları mühüm yerlərdən birini tutur. İnformasiyanın struturu “ - onun tərkib 

elementləri arasında qarşılıqlı əlaqəni müəyyən edir. İnformasiyanın fundamental vasitələri sistem vasitələrdən 

ibarətdir. Bilindiyi kimi, sistemlilik informasiyanın yekunudur. Mətndə işlənmiş leksik-terminoloji vahidlərin 

informasiyavericilik keyfiyyətləri ingilis və Azərbaycan dillərindən verilmiş nümunələr üzrə təhlil olunur. 

Ayrı-ayrı mətnlər üzərində aparılan müşahidələr nəticəsində «söyləmin məzmun və mahiyyəti»nin (burada 

leksik-terminoloji vahidlərin) nitqin informativlik kateqoriyası ilə sıx bağlı olduğu təsdiqlənir. Müəyyənləşir 

ki, mətn strukturunda iştirak edən leksik-terminoloji vahidlər xüsusi informasiya ötürən mühüm fiksasiya 

(təsbitetmə, müəyyənetmə) vasitəsidir. Həmin şəraitdə leksik-terminoloji vahidlər xüsusi bilikləri, məlumatları 

mühafizə edərək saxlayır və başqa şəklə salır. Mətn strukturunda terminoloji informasiya xüsusi biliyi 

akkumuliləşdirir (yığır, toplayır) və professional-elmi fəaliyyəti aktivləşdirir. Nəhayət, mətn strukturunda 

informasiya təməli leksik-terminoloji vahidlər vasitəsilə qoyulur. 
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Mətn nitq parçasıdır, bir çox cümlələrin birliyindən yaranır. Mətn- bir söyləm olaraq 

mövzunun nədən bəhs etdiyini müəyyənləşdirir. Mətndə əsas fikir ondan ibarətdir ki, burada 

danışanın, yazanın düşüncəsi gerçəkləşir. Mətn rəngarəng həcmdə olur, məntiqi əlaqə onun cümlələr 

biriyini əhatə edir. 

Mətnin bu kimi özünəxas strukturu vardır. Q.Kazımov bu haqda yazır ki, mətn (sintaktik 

bütöv) həm dil, həm də nitq faktı kimi öyrənilir. Hər bir mətnin strukturu müəyyən model əsasında 

qurulur. Modelin strukturu məlumdur: mikrotema haqqında ümumi məlumat (informasiya) verilir, 

sonra həmin informasiya (məlumat) genişləndirilir, təminedici şəkildə şərh edilir və sonda 

yekunlaşdırılır. Bu, model-strukturun semantik tərəfidir. Müəyyən bir temanın həmin model-struktur 

əsasında qurulması üçün leksik-terminoloi vasitələr, söz-terminoloji birləşmələr və cümlə-söyləm 

modelləri vardır. Eyni zamanda söz və terminləri, termin-söz birləşmələri və cümlə-söyləmi 

əlaqələndirmək üçün leksik-qrammatik, leksik-terminoloji vasitələr (bağlayıcılar, modal sözlər, 

deyktik, prosodik vasitələr və s.) vardır. Bütün bunlar mətnin struktur baxımdan qurulmasına xidmət 

edən dil vasitələridir» (Abdullayev, 2012: s. 58) 

Mətnin strukturu haqqında rus-Avropa dilçiliyində xeyli sayda əsərlər yazılmışdır. Bu 

məsələlərdən yan keçirik. Bizi mətnin strukturunda «potensial olaraq yerləşmiş informasiya» 

maraqlandırır. 

Xalqlar bu gün informasiya əsrində yaşayırlar. İndim ən ciddi problemlərdən biri «infor-

masiya savaşı»nın bütün müharibələrdən də üstün olduğu faktıdır. Bu baxımdan informasiyaalma, 

informasiyavermə, ötürmə və s. ciddi məsələlərdəndir. Müasir dövrdə ən aktual olduğu üçün bu 

məsələyə toxunuruq. 

Amma bizi hər cür mətndə toplanan informasiya maraqlandırır. Bu informasiyanın hansı 

vasitələrlə dinləyici və oxuculara çatdırılması məsələsi maraqlandırır. 

Öncə, informasiya - ölçmə sistemləri bilavasitə obyektdən informasiyanın avtomatik olaraq 

alınmasını, onun çevrilməsini, ötürülməsini, ölçülməsini, emalını, saxlanmasını, operator tərəfindən 

rahat qəbul edilməsini və idarəedici sistemə daxil edilməsini təmin edən texniki vasitələr toplusudur. 

İnformasiya ölçmə sistemləri mürəkkəb ölçmə kompleksidir. Onun tərkibində təkcə ölçmə 

çeviriciləri yox, həm də ölçmə informasiyasını emal etmək üçün, eləcə də ölçmə prosesinin 

realizasiyası və informasiya alınması prosesin idarə edilməsi üçün hesablama texnikası vasitələri - 

güclü kompüterlər də daxildir. 

İnformasiya latın sözü olub (informatio) «məlumat», «xəbər» mənasındadır. Başqa sözlə, 

infomasiya xəbər və məlumatın yenilik daşıyan hissəsidir (Yusif, 2004: s.90) 

Müxtəlif informasiyalar terminlər vasitəsilə də kondensasiya olunur, yəni mətnin informa-

siyanın həcmi sıxlaşdırılır və buna xüsusi bilik kimi baxılır. «İnformasiya mətnin strukturunda 

formalaşaraq, onun məlumat bazasını təşkil edir. Bunun üçün mətn kommunikasiya prosesində daxil 

olur» (Komenskaya, 1990: s. 45) 

Bu gün informasiya əsrində məlumat-xəbərin əsasınıda terminoloji informasiya da dayanır- 

bu anlayış (semantik) informasiyadır, bu, dilin təbiətində mövcuddur. Terminoloji informasiyanın 

anlayış xüsusiyyəti hər hansı bir mətndə əlavə olaraq elmi informasiyanı da daxil edir və onların əlaqə 

və münasibətini (məsələn, bədii, publisistik mətnlərlə elmi mətlər arasında əlaqəni, vəhdəti göstərir) 

müəyyənləşdirir. 

Terminoloji informasiya sosial mahiyyət daşıyır. Sosial məzmun deyəndə ictimai həyatın 

ayrı-ayrı tərəflərini və proseslərini deyil, onu qarşılıqlı təsirdə və əlaqədə olan bütün tərəfləri ilə 

birlikdə bütöv bir proses başa düşülür. Demək, sosial informasiya (cəmiyyət üçün hazırlanmış və 

verilmiş informasiya) ictimai inkişafın ümumi nəzəriyyəsi kimi çıxış edir; onun özünün xüsusi tarixi 

düşüncə praktikası mövcuddur. Məsələn, cəmiyyət və insan fəlsəfəsinə aid terminoloji informasiyanı 

təsin etmək üçün «ictimai varlıq» deyilən terminolojibirləşmənin verdiyi informasiyanı bilmək tələb 
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olurur. Bu anlayış-terminin informasiyavericilik gücü aşağıdakılardan ibarətdir: «1) ictimai varlıq 

ictimai qanunauyğunluqla eyniyyət təşkil edir; 2) ictimai varlıq iqtisadi bazisdir; 3) ictimai varlıq 

maddi nemətlərin estehsal üsuludur; 4) ictimai varlıq insan cəmiyyəti əyətanın bütün maddi şəraiti və 

münasibətləridir» (Aron, 2000: s.65) 

Elmi informasiyanı öncədəngörmə ehtimal olunan bilik sahəsidir. Bu mövzuda olan elmi mətn 

strukturunda bir sıra terminlər işlənir ki, onlardan biri də «futrologiya» (lat. «futurum»-gələcək, yun. 

«logos»-söz, təlim) - gələcək haqqında təlim informasiyasını bilmək lazım gəlir. Fəlsəfi mətnlərdə 

belə bir məlumat verilir: «Futurologiya geniş mənada vəziyyətin gələcəyi haqqında təsəvvürlər 

məcmusudur, dar mənada isə ssial proseslərin gələcəyini əhatə edən elmi bilik sahəsidir Futurologiya 

tez-tez proqnozlaşdırmanın sinonimi kimi işlədilir» (Məmədov, 1977: s. 150) 

Belə informasiyaların dəyəri, qiyməti terminə hopur, xüsusi biliyi akkumiləşdirir, yəni bir 

yerə toplayır. 

Terminoloji informasiya milli və beynəlxalq terminelemetlərin köməyilə kodlaşır, burada 

xüsusi informativlik əhatə olunur. Mətndə formalaşmış terminlər xüsusi anlayışları ifadə edir, ter-

minyaradıcı sıranı açır, həmin termin dünya xalqlarının dillərində yayılır. Məsələn, vaxtilə «qlobus» 

(yer kürəsi anlamında) termini coğrafiya elmində geniş işlənirdi, indi də. Bu terminin vasitəsilə 

«qlobal» termini yarandı, indi mətbuata dair mətnlərdə tez-tez bu terminlə rastlaşmaq mümkündür. 

Həmin mətnlərdə ümumbəşəri səciyyə kəsb edən problemlərin qlobal problemlər olduğu fikri aşıla-

nır. Həmin problemlər eyni zamanda bu və ya digər şəkildə hər bir insanın, hər bir sosial qrupun 

mənafeyinə də toxunur. Onlar indi yaşayan insanların, həm də gələcək nəsillərin taleyinə təsir göstərir 

və mahiyyətcə gələcəkdə insanların və bütün bəşəriyyətin həm maddi, həm də mənəvi sahəsində hələ 

mövcud olacaq problemlərdir. 

Beynəlxalq səciyyəli «radio» termini haqqında 1920-ci ilin əvvəllərində ictimaiyyətə 

informasiya verilmiş, indi bir qədər bu termin haqqında olan məlumatlar köhnəlmişdir. 

Teminoloji informasiya-bu dinasmik informasiyadır, intellektə optimallaşdırılır. 

Terminyaradıcılığı informasiyaveridcilik prosesində baş verir, adi söz terminoloji məna 

qazanır. Məsələn, ingilis dilində «to support, to second» sözləri Azərbaycan dilində «dəstəkləmək» 

mənasındadır. Bu feil dünya dillərində artıq terminoloji vahidə çevrilmişdir: sülh siyasətini 

dəstəkləmək (to support the peace policy), qətnaməni dəstəkləmək (to second a resolution) 

Ümumi informasiya strukturu - kommunikativ tərəf - insanlar arasında informasiyanın 

əvəzlənməsi, dəyişməsi faktına əsaslanır. Bu zaman mətnin strukturu informsiyanın strukturu ilə 

bağlanır. Mətnin strukturu və onun növləri, elementləri ilə xarakteiizə olunur. 

Digər vasitələr kimi terminoloji informasiyalarda da faydalı məlumat-xəbərlər verilir. Bu 

terminoloji informasiyanın relevant və qeyri-relevant xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır 

Terminoloji informasiyadan tələb olunan cəhətlər informasiyanın korporativ, energetik və 

adminstrativ növlərini doğurur. 

Bu növlər haqqında ayrıca danışılacaq. 

Mətndaxili informasiyaya gələndə, öncə mikrotema haqqında ümumi informasiya ilə 

kifayətlənilir. Mikrotema - kiçik mövzulardan ibarətdir. Mövzuların başlanğıc, inkişaf və nəticədən 

ibarət mərhələləri vardır. Məs: İngilis dilinə aid mətn: We crossed the concrete bridge vvhich divides 

the village of Khanlig into tvvo parts rode üp tovvards the plain of Yazi via the dusğy and country 

rovd. More than tvventy villages of this vast plain suffer for the lack of vvater and people grovv vvheat 

here only in the dry-farming land. As the soi lis very fertile the farmers get enough crop every year 

(başlanğıc). 
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Abstract: The main subject of modern linguistics is to study various phenomena and processes taking 

place in the language. Being a social phenomenon language serves all spheres of public society, and is 

developed by society. Therefore, any processes and changes that take place in the society are also reflected in 

the language. In theoretical linguistics, transposition like other linguistic phenomena, has acquired a linguistic 

status. The lexical meaning of the term transposition, used in many fields of science, is displacement, 

transition, transfer and transformation. As a linguistic term, transposition means the transition of a word from 

one part of speech to another or the use of any form of language in a different function. The levels that make 

up the structure of each language are interconnected, and this has always been the case. In fact, it is closely 

connected with a dynamic transition and embodies the historical development of the language. The dynamic 

transition that emerges as a reflection of real historical events in the language has taken place for a number of 

intralinguistic and extralinguistic reasons. Another type of language transition is a grammatical transition. 

Linguists call this type of transition in different terms: transposition, conversion, transformation. The process 

of transposition in modern language is still ongoing. It should be noted that during this process, no new parts 

of speech are created, only separate words move from one part of speech to another, and as a result, the part 

of speech is updated quantitatively; accordingly, the semantics and grammar of parts of speech change. 

European linguists began to explore the possibility of transforming a language unit from one category to 

another long ago. Ch.Bally, the representative of the Geneva School of Linguistics, formulated the concept of 

functional transposition, and it is believed that he brought the term transposition to linguistics. We can 

understand the term transposition in both broad and narrow senses. At the same time, two types of transposition 

can be distinguished: incomplete and complete transposition. Incomplete transposition is also called syntactic 

transposition. Here the part of speech remains the same, but the syntactic function changes. A complete or 

morphological transposition is a transition from one part of speech to another. The means of expression of 

morphological transposition include affixation and conversion. 

Key words: transposition, complete/incomplete transposition, affixation, language phenomenon, 

linguistic term, parts of speech, functional grammar, conversion, transformation 
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Xülasə: Müasir dilçilik elminin əsas predmeti dil haqqında elmin müxtəlif hadisə və proseslərini 

öyrənməkdir. Dil ictimai hadisə olduğu üçün cəmiyyət həyatının bütün sahələrinə xidmət edir və  cəmiyyət 

tərəfindən inkişaf etdirilir. Bu səbəbdən, cəmiyyətdə baş verən proseslər və dəyişikliklər dildə də öz əksini 

tapır. Nəzəri dilçilikdə digər dil hadisələri kimi, transpozisiya hadisəsi də linqvistik status qazanmışdır. Elmin 

bir çox sahələrində istifadə olunan transpozisiya termininin dilçilikdəki lüğəvi anlamı yerdəyişmə, keçid, 

köçürmə, çevrilmə mənasındadır. Dilçilik termini olaraq transpozisiya sözün bir nitq hissəsindən digərinə 
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keçidini və ya hər hansı bir dil formasının fərqli funksiyada istifadəsini nəzərdə tutur. Hər bir dilin strukturunu 

təşkil edən səviyyələr bir-biri ilə əlaqədədir və bu həmişə belə olmuşdur. Hətta, bu dinamik keçidlə bağlıdır 

və dilin tarixi inkişafını təcəssüm etdirir. Real tarixi hadisələrin əksi kimi ortaya çıxan dinamik keçid müəyyən 

dildaxili və dilxarici səbəblərdən yaranmışdır. Dildəki keçidin bir növü də qrammatik keçiddir. Məhz elə bu 

keçid növünü dilçilər müxtəlif terminlərlə (transpozisiya, konversiya, transformasiya) adlandırırlar. Müasir 

dildə transpozisiya prosesi hələ də davam edir. Qeyd edilməlidir ki, bu proses zamanı yeni nitq hissələri 

yaranmır, sadəcə ayrı-ayrı sözlər bir nitq hissəsindən digərinə keçir və beləliklə nitq hissəsi kəmiyyətcə 

yenilənir, nitq hissəsinin semantikası və qrammatikası dəyişir. Bir dil işarəsinin bir kateqoriyadan başqa 

birisinə çevrilməsi imkanlarının araşdırılması Avropa dilçiləri tərəfindən başlanmışdır. Cenevrə dilçilik 

məktəbinin nümayəndəsi Ş.Balli  funksional transpozisiya konseptini formalaşdırdı və belə hesab olunur ki, 

məhz elə o, dilçiliyə transpozisiya terminini gətirdi. Transpozisiya terminini həm geniş, həm də dar mənada 

anlaya bilərik. Eyni zamanda iki cür transpozisiyanı fərqləndirmək olar: natamam və tam transpozisiya. 

Natamam transpozisiyaya həm də sintaktik transpozisiya deyilir. Burada nitq hissəsi olduğu kimi qalır, ancaq 

sintaktik funksiya fərqli olur. Tam və ya morfoloji  transpozisiya dedikdə isə bir nitq hissəsindən başqa birinə 

keçid, çevrilmə başa düşülür. Morfoloji transpozisiyanın ifadə vasitələrinə isə affiksasiya və konversiyanı aid 

etmək olar. 

Açar sözlər: transpozisiya, tam/natamam transpozisiya, affiksasiya, dil hadisəsi, dilçilik termini, nitq 

hissəsi, funksional qrammatika, konversiya, transformasiya 

 

Transpozisiya termini latın sözü trᾱnspositiōn-dan götürülüb və lüğəvi anlamı yerdəyişmə, köçürülmə 

və çevrilmə deməkdir. Bu terminə tibb, genetika, elektrotexnika, fizika, musiqi, ədəbiyyatşünaslıq, 

psixologiya, dilçilik və s. kimi sahələrdə rast gələ bilərik. Tibbdə transpozisiya dedikdə, unikal hal kimi 

orqanların əks yöndə yerləşməsi  başa düşülür. Ürəyin solda deyil, məhz sağda yerləşməsi halını buna misal 

göstərmək olar. Bu termindən musiqidə musiqi əsərindəki tonallığa təsir edən səslərin yuxarı və ya aşağı 

keçidi, çevrilməsi kimi istifadə olunur. Genetikaya gəldikdə isə burada transpozisiya xromosom daxilində 

genetik informasiya daşıyan elementlərin yerdəyişməsi mənasında işlənir. Gördüyümüz kimi, hansı sahədə 

işlənməsindən asılı olmayaraq, bu termin məhz öz lüğəvi mənasını saxlayır, keçid, yerdəyişmə mənasında 

işlənir. 

Müasir dilçilikdə də transpozisiya terminindən geniş istifadə edilir. Dilçilik termini olaraq, 

transpozisiya sözün bir nitq hissəsindən digərinə keçidini və ya hər hansı bir dil formasının fərqli funksiyada 

istifadəsini nəzərdə tutur. Yəni, transpozisiya bir dil formasının paradiqmatik sırada ona əks olan başqa dil 

forması funksiyasında işlənməsidir. Bundan başqa dilçilikdə bu termin həm də ana dili biliklərinin qeyri-ana 

dili öyrənərkən müsbət köçürülməsi kimi də başa düşülə bilər. Bu zaman həmin köçürülmə ikinci dili 

öyrənməyə təsir edir. 

 Tədqiqatda qarşıya qoyulan məqsəd geniş istifadə dairəsi olan transpozisiyanın  bir dil hadisəsi kimi 

dilçilikdə də mövcud olduğunu göstərmək, onun sözyaratmada rolu və həm leksik, həm də qrammatik 

səviyyədə transpozisiya termini haqqında dilçilərin fikirlərini araşdırmaqdan ibarətdir.  

Dilçilikdə transpozisiya termini və dilçilərin bu dil hadisəsi haqqındakı fikirlərinə keçməzdən əvvəl 

dilçilikdəki keçid prosesinə nəzər yetirmək yerinə düşərdi. 

 Bildiyimiz kimi, hər bir dil zaman keçdikcə bəzi dəyişikliklərə məruz qalır, çünki dil cəmiyyətə 

xidmət edir. Bu səbəbdən cəmiyyətdə baş verən proseslər, hadisələr və dəyişikliklər dildə də öz əksini tapır. 

Dil həm dildaxili hadisələrin, həm də başqa dillərlə olan təmasın nəticəsində daha da inkişaf edir, təkmilləşir, 

sabit normalara malik ədəbi dil statusu qazanır. Tarixi inkişaf prosesində dilin daxili strukturu, onun lüğət 

tərkibi, qrammatik kateqoriya və normaları da təkmilləşir, get-gedə dildə öz dəqiq izahını tapır. Həmin bu 

prosesdə dilin kateqoriya və vahidlərində keçid hadisəsinə də çox rast gəlmək olur. Belə ki, hər bir dil nəinki 

söz yaratmanın müxtəlif yolları vasitəsilə yeni sözlər qazanır, eyni zamanda bir nitq hissəsindən başqa nitq 

hissəsinə keçidlə əlaqədar onun tərkibi daha da zənginləsir. Dilçilikdə bu hadisə dilin səs, tərkib və 

sonluqlarının tədqiqi ilə əlaqədar meydana çıxmışdır.  

Ümumiyyətlə keçid termini dilçilikdə tək deyil, başqa bir qrammatik terminin tərkib hissəsi kimi 

istifadə oluna bilər. Məsələn, nitq hissələrinin keçidi, bir nitq hissəsindən digər nitq hissəsinə keçid, nitq 

hissələri arası keçid və s. kimi işlənir. Bundan başqa keçid dedikdə aşağıdakılar başa düşülür: 

 Nitqin bir hissəsi daxilində sözlərin leksik və semantik xüsusiyyətlərinin çevrilməsi; 

 Xüsusi isimlərin ümumi adlara çevrilməsi; 
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 Bir sözün cümləyə və ya cümlənin bir sözə, ifadəyə keçidi; 

 Səslərdə baş verən müəyyən dəyişikliklər; 

 Nitq orqanlarının danışıq zamanı mövqelərinin növbələşməsi və bir-birinə keçidi. 

Dildəki keçid prosesinə müxtəlif baxımdan, yəni sözdüzəltmə, semantik, morfoloji və sintaktik nöqteyi 

nəzərdən yanaşmaq olar. Ancaq bu prosesi dilçilər daha çox qrammatik yönümdən araşdırırlar. 

V.V.Babaytseva keçid hadisəsinin iki növünü qeyd edir ki, bu növlər də bir-birindən fərqlənir. 

Bunlardan biri diaxron dəyişiklikləri özündə ehtiva edən transformasyon keçiddir, digəri isə periferik, aralıq, 

sinkretik, hibrit kimi növləri olan kontaminasiyadır. Keçidin qeyd olunan növlərindən biri olan kontaminasiya 

dedikdə, bir-biri ilə daimi və ya təsadüfi əlaqədə olan dil vahidləri arasındakı əlaqə başa düşülür (Бабайцева, 

1967: s. 6).  

J. Maruza, B.A. Serebrennikov və başqalarının fikrincə, dil vahidləri arasındakı əlaqəyə görə dildə 

kəsişmə baş verir, sözlərdən birinin digərinə təsiri nəticəsində hər iki sözün əlamətini daşıyan forma meydana 

çıxır (Orucova, 2018: s. 7). 

İ.V.Koduxov isə keçid hadisəsinin iki növünü qeyd edir. O, buraya aralıq keçidini və sinkretizm 

keçidini daxil edir. Morfologiya və sintaksisdə, həmçinin leksika və fonetikada özünü göstərən aralıq keçidi 

V.V.Babaytsevanın qeyd etdiyi kontaminasiya keçidi ilə üst-üstə düşür. İ.V.Koduxova görə sinkretizmə ən 

yaxşı nümunə kimi isə leksik və morfoloji omonimliyi götürmək olar (Кодухов, 1977: s. 5). 

Hər bir dilin strukturunu təşkil edən səviyyələr bir-biri ilə əlaqədədir və bu həmişə belə olmuşdur. 

Hətta bu dinamik keçidlə bağlıdır. O, dilin tarixi inkişafını təcəssüm etdirir. Real tarixi hadisələrin əksi kimi 

ortaya çıxan dinamik keçid müəyyən dildaxili və dilxarici səbəblərdən yaranmışdır. Dildəki keçidin bir növü 

də qrammatik keçiddir. Məhz elə həmin bu keçid növünü dilçilər müxtəlif terminlərlə adlandırırlar. Məsələn, 

bəzi alimlər (O.M.Kim, V.Q.Qak və b.) qrammatik keçidi transpozisiya, bəziləri (E.Kuriloviç, E.Zemskaya, 

O.P.Sunik, E.S.Kubryakova və b.) konversiya, bir qrup dilçi isə (Y.A.Vaxek, Y.S.Stepanov, L.A.Novikov və 

b.) bu hadisəni transformasiya adlandırır.  

Bundan başqa dilçilikdə keçid hadisələrini alimlər qrammatik omonimlik, transorientasiya, yuxarıda 

qeyd etdiyimiz sinkretizm, kontaminasiya, həmçinin morfoloji-sintaktik sözdüzəltmə və s. kimi də araşdırırlar. 

Bunlar içərisində müasir dilçilikdə qrammatik keçid mənasında istifadə olunan transpozisiya terminin əhatə 

dairəsi daha genişdir. Bəzi dilçilər keçid prosesini konversiya adlandırsalar da, əslində o elə transpozisiyanın 

bir növüdür. V.Q.Qak, E.S.Kubryakova və başqalarının qeyd etdiyi kimi, şəkilçi vasitəsi ilə sözdüzəltmə 

(affiksasiya) və konversiya funksional transpozisiyanın tərkibinə daxildir. Belə ki, transpozisiya daha geniş 

termindir, konversiya və ya affiksasiya onun bir qoludur.  

O.M.Kim bir nitq hissəsindən digərinə keçidi “nitq hissələri səviyyəsində transpozisiya” kimi qeyd 

edir. Onun fikrincə transpozisiya geniş mənada bir kateqoriyadan olan dil işarəsinin başqasına keçməsidir və 

bu dil hadisəsi bütün dil səviyyələrini əhatə edir, yəni onunla fonetika, morfologiya və sintaksisin ziddiyyətləri, 

qarşılıqlı münasibətləri müəyyən olunur (Kim, 1978: s. 4). 

V.Q.Qak transpozisiya termininin lüğəvi mənasını izah edərək onun “transpatio” (latın mənşəli söz 

olub, yerdəyişmə deməkdir) sözündən yarandığını qeyd edir. O da həm geniş, həm də dar mənada bu terminin 

izahını verir. V.Q.Qak  geniş mənada transpozisiyanı belə izah edir ki, o istənilən dil formasının 

köçürülməsidir. Dar mənada isə o, transpozisiyanı “funksional transpozisiya” adlandırır. Burada isə bir nitq 

hissəsindən başqa bir nitq hissəsinə keçid nəzərdə tutulur (Лингвистический энциклопедический словарь, 

2002: s.519). 

O da qeyd olunmalıdır ki, bir dil işarəsinin bir kateqoriyadan başqa birisinə çevrilməsi imkanlarının 

araşdırılması Avropa dilçiləri tərəfindən başlayır. Cenevrə dilçilik məktəbinin bu araşdırmada böyük rolu var. 

Belə ki, həmin dilçilik məktəbinin məşhur nümayəndəsi olan Ş.Balli  funksional transpozisiya konseptini 

formalaşdırır və belə hesab olunur ki, məhz elə o, dilçiliyə transpozisiya terminini gətirir (Балли, 1955: s. 179-

196).  Bu dil hadisəsinin başqa mənalarla yanaşı, semantik mahiyyətini də qeyd edən isveçrəli dilçi Ş.Balli 

funksional transpozisiyanın üç hissədən ibarət olduğunu qeyd edir: 

1) Transpozisiya edilməli olan hissə; 

2) Transpozisiya və ya yeni bir kateqoriyanı ifadə edən işarə; 

3) Transpozisiya olunmuş hissə. 

Ş.Ballidən sonra O.Yesperson, A.Seşe, A.Frey, L.Tenyer, J.Dyubua transiliyasiya termini ilə 

transpozisiyanın növlərini xarakterizə edirlər. E.Kuriloviç isə nitq hissələri arasında keçid zamanı yaranan 
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fərqliliklərin sintaktik derivasiyaya uyğun olduğunu qeyd edir. Məhz elə derivasiya termininin XX əsrin 30-

cu illərində dilçilikdə işlənməsi E.Kuriloviçin adı ilə bağlıdır (Курилович, 1962: s. 61).  

E.Kuriloviçdən başqa dilçilikdə transpozisiya ilə bağlı suallara çex dilçisi M.Dokulil və O.Leşki də 

cavab tapmağa çalışmışlar. M.Dokulil 1968-ci ildə sözyaratma və transpozisiya ilə bağlı fikirlərini alman 

dilində qələmə alır. O, sözyaratma prosesinin üç əsas tipini fərqləndirir: mutasiya tipi, modifikasiya tipi və 

transpozisiya (Dokulil, 1968: s. 209). M.Dokulil mutasiya tipini belə izah edir ki, mənanın dəyişməsi söz 

kökünə hissəciyin artırılması ilə baş verir. Məsələn, der Garten-der Gӓrtner; garden-gardener; bağ-bağban 

və s. M.Dokulilin izah etdiyi sözyaratmanın modifikasiya tipinə isə der Schüler-die Schülerin;  ученик-

ученица kimi nümunələri misal göstərmək olar. Burada mənaya bir növ hissəcik əlavə olunur. Hətta bu tip 

haqqında alman feminist dilçiləri onunla razılaşmır, çünki bu bölgü ilə götürülsə, der Schüler orta cins olmalı, 

-in sonluğunun artırılması ilə yeni məna (yəni qadın cinsi) yaranır. Bu baxımdan alman dilçiləri belə 

nümunələri modifikasiya deyil, mutasiya tipinə daha uyğun olduğunu qeyd edirlər, o nöqteyi-nəzərdən ki, der 

Schüler kişi cinsini bildirir, sonluq əlavə olunaraq qadın cinsini ifadə edən die Schülerin ismi yaranır. 

M.Dokulil son olaraq transpozisiyanı izah edir. Onun izahından yola çıxaraq belə nümunələr gətirmək olar: 

schön-schönheit; beautiful-beauty; gözəl-gözəllik və s. Bu misallardan da göründüyü kimi, yeni yaranan sözlə 

əvvəlki söz arasında semantik fərq yoxdur. Burada sadəcə hər bir dilin xüsusiyyətinə uyğun olaraq müəyyən 

şəkilçilər əlavə olunmuş və sözlərin sintaktik kateqoriyaları dəyişmişdir.   

M.Dokulil həmçinin alman dili üçün transpozisiyanın üç kateqoriyasını qeyd edir: 

1) Sifətin isimləşməsi: schön-die Schönheit (gözəl-gözəllik); beautiful- beauty (gözəl-gözəllik);  

2) Hərəkətin isimləşməsi: arbeiten-die Arbeit (işləmək-iş); fall-falling, fall (düşmək-eniş);  

3) Zərfin sifətləşməsi: Sie arbeitet schwer.(O, çox çalışır.)- (eine) schwere Arbeit (çətin iş); She works 

hard.(O, çox çalışır)- a hard job (çətin iş) (Dokulil, 1968: s. 210). 

Zərflərin sifətləşməsi ilə bağlı onu da qeyd etmək olar ki, ingilis dilində adətən zərflər sifətin sonuna 

–ly sonluğunun artırılması ilə düzəlir, məsələn, quick-quicly; slow-slowly və s. Alman dilində isə əksinə, elə 

sifətlər var ki, zərflərin sonuna –ig şəkilçisi artırılmaqla yaranır. Məsələn, ingilis dili ilə müqayisəli şəkildə 

verilmiş alman dilindəki sofort (immediately)- zərfdir, -ig şəkilçisi artırdıqda isə o sifətləşir: sofortig 

(immediate). İngilis dilində isə -ly sonluqlu immediately (dərhal) zərf, immediate (təcili, yaxın)  isə sifətdir.   

Transpozisiya hadisəsi bəzi dilçilər tərəfindən transformasiya da adlandırılır. Belə ki, Ş.Ballinin 

funksional transpozisiya konsepsiyasının nəzəri əsasları Amerika dilçisi Z.Harris tərəfindən XX əsrin 50-ci 

illərində yaradılan transformasiya analizinin də əsası hesab olunur. Daha sonra digər Amerika dilçisi 

N.Xomski həmin bu transformasiya metodunu generativ qrammatikanın ayrılmaz hissəsi kimi tədqiq etməyə 

çalışır. 

Dilçilikdə transpozisiya termini ilə transformasiya terminini eyniləşdirmə halları olsa da, hər ikisi də 

fərqli anlayışlardır. Transpozisiyadan fərqli olaraq tranformasiya isə məna strukturlarının aşkar edilməsi üçün 

dil vahidlərinin şəklini dəyişməsi vasitəsidir [Orucova 2018: s.9]. Müəllif qeyd edir ki, transformasiya 

terminini yalnız sintaksisdə baş verən konversiya ilə eyniləşdirmək olar. Fikrimizcə də bu daha düzgün olardı, 

çünki sözdüzəltmənin bir növü olan konversiyadan fərqli olaraq, transformasiya zamanı yeni leksik vahid 

yaranmır. 

O.M.Kim, V.Q.Qak və başqa dilçilərin də qeyd etdiyi kimi, transpozisiya terminini biz həm geniş, 

həm də dar mənada anlaya bilərik. Belə ki, geniş mənada transpozisiya dedikdə, bu, bir dil formasının hər 

hansı obrazlı ifadəsi kimi başa düşülə bilər. Buna keçmiş və ya gələcək zamanın əvəzinə indiki zamanın 

istifadə olunmasını, sual cümləsinin nəqli cümlə yerində işlənə bilməsini və başqa halları misal göstərmək 

olar. Dar mənada isə transpozisiya (və ya funksional transpozisiya) bir sözün bir nitq hissəsindən digərinə 

keçməsi və ya başqa bir nitq hissəsinin funksiyasında işlənməsini nəzərdə tutur.  

E.A.Selivanovaya görə, dilçilikdə transpozisiya üç dil müstəvisində öyrənilə bilər (Селиванова: 2002 

s.3-14). Bunlar aşağıdakılardır: 

1) Sözyaratmada transpozisiya- burada sözün özü ilə onun törəməsi arasındakı əlaqənin növü başa 

düşülür. Qeyd etmək lazımdır ki, sözlə onun törəməsi eyni konseptual nüvəyə malik olur, lakin nitq hissələrinə 

görə fərqlənirlər. Buna misal olaraq fellerin transpozisiyasını, keyfiyyət sifətlərindən mücərrəd isimlərin və 

sifətlərdən keyfiyyət zərflərinin yaranmasını göstərmək olar: читать – чтение, петь – пение, молодой – 

молодость, щедрый – щедрость, веселый – весело və s. Ş.Balli, O.Yesperson, L.Tenyer, N.Qrebenev və 

başqa dilçilər tərəfindən transpozisiya sözyaratmanın məhz qeyd etdiyimiz morfoloji-sintaktik yolu kimi izah 

olunur. 
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2) Morfologiyada transpozisiya- burada bir paradiqm daxilində qrammatik formalardan birinin başqa 

qrammatik formanın mənasında istifadəsi başa düşülür, məsələn, ismin-say transpozisiyası, keyfiyyət bildirən 

sifət və zərflərin müqayisə dərəcəsinə köçürülməsi və s. 

3) Sintaksisdə transpozisiya- buraya isə nitq hissələrinin müxtəlif cümlə üzvü funksiyasında 

işlənməsini (məsələn, ismin təyin funksiyasında, məsdərin cümlənin mübtədası funksiyasında işlənməsi və s.) 

və cümlənin kommunikativ tiplərindən birinin digərinin mənasında istifadəsini aid etmək olar. Buna sual 

cümləsi-nəqli cümlə transpozisiyasını misal göstərmək olar. Aşağıdakı nümunəyə nəzər yetirək: 

...Ala sabah Boz ayqırın belinə minmədinmi? Sənin evinin yanına ceyranları qovmadınmı? Sən məni 

yanına çağırmadınmı? ...Üç öpüb, bir dişləyib altun üzüyü barmağıma keçirmədinmi? Sevişdiyin Bamsı Beyrək 

mən deyiləmmi? (http://www.elyazma.org/wp-content/ uploads/2015/03/ De de-Qorqud.pdf)  

Bu nümunədən göründüyü kimi, burada sual cümlələri nitq-nitq şəraitində deyil, qarşı tərəfə 

informasiya verməyə xidmət edən nəqli cümlənin reallaşdığı nitq-informasiya situasiyasında təzahür edir. 

Transpozisiyanı sintaktik müstəvidə araşdıran, sintaktik sinonimlik, semantik sintaksis və s. məsələləri 

işıqlandıran dilçilərə isə D.S.Uors, V.N.Mirigin, A.S.Melniçuk və başqalarını aid etmək olar. 

Transpozisiya hadisəsinin dilçilikdə fərqli bölgüsü də müzakirə olunur. Belə ki, iki cür transpozisiyanı 

fərqləndirmək olar: natamam və tam transpozisiya. Natamam transpozisiyaya həm də sintaktik transpozisiya 

deyilir. Burada nitq hissəsi olduğu kimi qalır, ancaq sintaktik funksiya fərqli olur, məsələn, ismin öz morfoloji 

xüsusiyyətlərini dəyişmədən cümlənin təyini funksiyasında işlənməsi halını buna misal göstərmək olar. Eyni 

proses cümlənin kommunikativ tiplərində də baş verə bilər. Tam və ya morfoloji  transpozisiya dedikdə isə bir 

nitq hissəsindən başqa birinə keçid, çevrilmə başa düşülür. Morfoloji transpozisiyanın ifadə vasitələrinə isə 

affiksasiya və konversiyanı aid etmək olar. 

Müasir dildə transpozisiya prosesi hələ də davam edir. Qeyd edilməlidir ki, bu proses zamanı yeni nitq 

hissələri yaranmır, sadəcə ayrı-ayrı sözlər bir nitq hissəsindən digərinə keçir və nəticədə sözlərin keçdiyi nitq 

hissəsi kəmiyyətcə yenilənir, nitq hissələrinin semantikası və qrammatikası dəyişir və zənginləşir. V.V. 

Baqdanov transpozisiyanın sintaktik derivasiya ilə üst-üstə düşdüyünü qeyd edir, yəni bu zaman sözün bir nitq 

hissəsindən başqa nitq hissəsinə keçməsi sözün leksik mənasında dəyişiklik olmadan baş verir (Богданов, 

1977: s.171).Y.N.Qrebeneva isə qeyd edir ki, transpozisiya şəkilçisiz söz yaratmanın yollarındandır, yəni bu 

zaman bir nitq hissəsindən sadəcə digərinə keçid baş verir (Гребенева, 2012: s.7). Aşağıdakı nümunələrə nəzər 

salaq: 

Rove instructed his staff to call network officials to complain, and then he went before the cameras 

himself to protest publicly. (https://translationjournal.net/journal/31conversion.htm) 

Mr. Bush has not always been in step with his generation, staying distant from the political upheavals 

of the 1960's that fueled the civil rights movement, the protests against the Vietnam War and the 

counterculture. (https://www.nytimes.com/2000/12/14/us/the-43rd-president-man-in-the-news-the-43rd-presi 

dent-george-walker-bush.html) 

Y.N.Qrebenevanın fikri ilə tam razılaşmaq olmur, çünki qeyd etdiyimiz kimi transpozisiya geniş 

anlayışdır, onun tərkibinə həm konversiya, həm də affiksasiya aiddir. Dilçinin transpozisiyaya verdiyi tərif 

əslində konversiya hadisəsinə daha uyğundur. Yuxarıdakı cümlələrdəki to protest-protest sözləri şəkilçisiz 

transpozisiyaya nümunədir. Onlar müxtəlif nitq hissələrinə aid olsalar da eyni mənanı ifadə edirlər: to protest 

(etiraz etmək) feil, protest (etiraz) isə isimdir.  Dilçi burada morfoloji transpozisiyanın ancaq bir ifadə 

vasitəsindən bəhs edir, halbuki Ş.Ballinin qeyd etdiyi kimi həm funksional, həm də semantik transpozisiyalar 

mövcuddur. Hər iki halda da şəkilçilərdən istifadə olunmaqla yeni sözlərə keçid baş verə bilər. Məsələn, free-

freely, walk-walking kimi sözlərdə transpozisiya olunanla transpozisiya olunmuş sözlərin semantikaları eyni 

olsa da,  şəkilçiyə görə onların nitq hissələri fərqlənir, bunlar da funksional transpozisiya adlanır. Ancaq child-

childish-childhood kimi sözlərdə isə şəkilçinin vasitəsi ilə yeni məna yarandığına görə bunlara semantik 

transpozisiya deyilir. Bir sözlə transpozisiya zamanı nəinki şəkilçisiz, həm də şəkilçilər vasitəsi ilə sözlər 

arasında keçid baş verir. 

Ənənəvi olaraq nitq hissələrinin transpozisiyası, yəni bir nitq hissəsindən başqasına keçmə halı bəzi 

dilçilər (A.İ.Smirnitskiy, B.A.İlyiş, L.S.Barxudarov, M.Y.Blox və b.) tərəfindən konversiya termini ilə 

adlandırılır. Bu terminin transpozisiya kimi qəbul oluna biləcəyi fikrinə E.Kuriloviç, E.Zemska, 

E.Kubryakova, N.Lebed və başqalarının əsərlərində rast gəlmək mümkündür. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

dilçilikdə transpozisiya termini ilə müqayisədə konversiya termini germanist və romanist dilçilər tərəfindən 

daha çox istifadə edilir. Konversiya terminindən isə ilk dəfə H.Svitin 1898-ci ildə yazdığı ingilis dilinin 

qrammatikasında istifadə olunur. Ümumiyyətlə, dilçilik ədəbiyyatında çevrilmə (konversiya) fenomenini ifadə 

http://www.elyazma.org/wp-content/%20uploads/2015/03/%20De%20de-Qorqud.pdf
https://translationjournal.net/journal/31conversion.htm
https://www.nytimes.com/2000/12/14/us/the-43rd-president-man-in-the-news-the-43rd-presi%20dent-george-walker-bush.html
https://www.nytimes.com/2000/12/14/us/the-43rd-president-man-in-the-news-the-43rd-presi%20dent-george-walker-bush.html
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etmək üçün müxtəlif terminoloji variantlar qeyd olunur, məsələn, konversiya, transpozisiya, funksiya 

dəyişikliyi, funksional hərəkət, funksional yerdəyişmə, semantik keçid, şəkilçi olmadan sözyaratma, sıfır 

şəkilçi, sıfır derivasiya və s.  

Çevrilmə mənasını ifadə etmək üçün istifadə olunan terminlər arasından V.Arnold konversiya 

termininin daha dominant olduğunu qeyd  edir. O, qeyd edirdi ki, şəkilçisiz bir nitq hissəsindən başqa birinin 

yaranması semantik dəyişmənin sayəsində baş tutur.  

Rus dilçisi E.A.Selivanov konversiyanı sözyaratmanın morfoloji deyil, sintaktik-morfoloji yolu 

olduğunu qeyd edir, yəni bu zaman bir nitq hissəsindən başqasına keçid hadisəsi şəkilçisiz baş verir. Buradan 

belə nəticəyə gələ bilərik ki, bu hadisəni daha çox sıfır morfemin üstünlük təşkil etdiyi ingilis və çin dillərində 

görmək mümkündür. 

Beləliklə, deyilən bütün fikirləri ümumiləşdirərək onu deyə bilərik ki, transpozisiya termini haqqında 

dilçilik ədəbiyyatında çox fikirlər mövcuddur. Bu fikirlərin bir hissəsi üst-üstə düşsə də, bir qismi bir-birinin 

tam əksidir. Eyni bir anlayışı ifadə edən müxtəlif terminlərin işlədilməsi dilçilikdə transpozisiya ilə bağlı hələ 

də mübahisəli məqamların olduğunun bariz nümunəsidir.   
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Abstract: This article is devoted to defining the translation problems of Russian realities into foreign 

languages. The material for the analysis was the translations of M. Bulgakov’s novel “Master and Margarita” 

into Azerbaijani, Kazakh and English languages. In article was proposed a classification of realities and 

scrutinized ways or methods of their translation. 

In this case, we made an attempt to find a suitable way of realities and reproduce their comparative-

contrastive analysis.  
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ПЕРЕВОД РЕАЛИЙ В РОМАНЕ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
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Аннотация: Данная статья посвящена определению проблем перевода русских реалий на 

иностранные языки. Материалом для анализа послужили переводы романа М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» на азербайджанский, казахский и английский языки. В статье предложена классификация 

реалий и рассмотрены способы их перевода. 

В данном случае мы предпринимаем попытку подобрать соответствующий способ перевода 

реалий и воспроизвести сравнительно-сопоставительный анализ.  

Ключевые слова:  реалий, описательный перевод, калькирование, транслитерация, аналог. 

  

Сталкиваясь с любой культурой, мы открываем для себя новый мир, который наполнен 

своими насыщенными, красочными традициями, обычаями, бытом, фразеологией, реалиями и 

неустанно манит нас за собой своей загадочностью и непредсказуемостью, что есть в другой 

культуре.  

В особенности мы часто сталкиваемся именно в переводах художественной 

литературы, ведь в таких произведениях всегда прослеживается культура, характер и быт 

народа, в которых и содержится вся безэквиалентная лексика иноязычного языка. Поэтому 

опуская реалий или фразеологизмы, переводчики должны осознавать, что имеют риск 

потерять главную мысль автора, что крайне нельзя делать в ПЯ. 

Влахов и Флорин утверждают что, «реалии – это слова (и словосочетания), 

называющие  объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического 

развития) одного народа и чуждые другому, будучи носителями национального исторического 

колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, и 

следовательно, не поддаются переводу на общем основании, требуя особого подхода». 

(Влахов, Флорин, 1986: с. 343). 

По определению Г. Д. Томахина, реалии – это названия предметов материальной 

культуры, исторических факторов, институтов государства, мифологических существ, 

которые присуще только определённым нациям и народам. (Томахин, 1997: с. 64-69). 

Самыми распространёнными способы передачи реалий, как известно всем являются 

транскрипция (транслитерация), описательный перевод, калькирование, полукалька, аналог, 

гиперонимия, контекстуальный перевод, трансформационный перевод и опущение. 

Соответственно мы постараемся выявить применение данных способов передачи реалий в 
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романе М Булгакова «Мастер и Маргарита» на азербайджанский, казахский и английский 

языки.   

Приведём пример на реалий из главы 7 «Нехорошая квартира»: 

 «Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот 

согласовал». (Булгаков, 1983: с.62). 

“Styopa Moskva vilayətinin tamaşalar komissiyasına zəng vuraraq bu məsələni 

razılaşdırıb”. (Будаглы, 2006: с.81).  

«Степа Мəскеу облыстық көрермендер комиссиясына телефондап, бұл мəселені 

келісіпті». (Актаев, 2008, с.332).  

“Styopa had rung the Moscow District Spectacles Commission and submitted the question 

for approval”. (Эплин, 2008: с.80). 

В данном случае все три переводчика применили приём передачи калькирование. 

Данный приём достаточно часто используется при передаче различных названий и позволяет 

сохранить форму исходной единицы и её специфику. Правда, здесь необходимо уточнить, что 

многие названия различных учреждений, упомянутых в романе, были выдумкой автора.   

Следующий пример на реалий в главе 1 «Никогда не разговаривайте с неизвестными»: 

«Однажды весною, в час небывалого жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, 

появилось два гражданина». (Булгаков, 1983: с.3). 

“Yazın isti bir qürub axşamı Patriarx gölünün qırağında iki adam göründü”. (Будаглы, 2006: 

с.13).  

«Бірде көктемнің күн байыр алдында бола бермейтін аптап ыстығынды Мəскеудің 

Патриарх тоғанында екі азаматтың қарасы көрінді». (Актаев, 2008: с.263).  

“At the hour of the hot spring sunset at Patriarch’s Ponds two citizens appeared”. (Эплин, 

2008: с.5). 

В азербайджанском переводе исходная единица «два гражданина» с более узким 

значением заменена на единицу «iki adam – два человека» с более широким значением, что 

в общем-то, оправданно, так как, это первое знакомство читателя и главных героев, поэтому 

гипернимический перевод здесь будет вполне уместен. 

А вот в казахском и английском переводе переводчики применили приём 

калькирование при передаче «два гражданина - екі азаматтар - two citizens». На наш взгляд 

предложенные переводчиками переводы выполнены удачно. 

Следующий пример на реалий в той же главе: 

« - Дайте нарзану, - попросил Берлиоз.» (Булгаков, 1983: с.3). 

“ – Narzan verin, - Berlioz dedi.” (Будаглы, 2006: с.13).  

« - Нарзан беріңізші, - деп өтінді Берлиоз.» (Актаев, 2008: с.264).  

“ Narzan,* please,” requested Berlioz.” (Эплин, 2008: с.5).  

Значение единицы «нарзан» - это минеральная вода, которая производилась именно в 

Кисловодске. А также являлась лечебной минеральной водой и была достаточно популярна в 

период Советского Союза.  

В данном случае, в азербайджанском и казахском переводах  переводчики применили 

приём передачи транскрипцию. Ведь Азербайджан и Казахстан состоял долгое время в составе 

Советского Союза, поэтому название таких минеральных вод, как Нарзан, Ессентуки, 

Боржоми были известны каждому жителю Советского Союза. Исходя из этого предложенные 

переводчиками переводы и применение в данном случае транскрипции, на наш взгляд, 

оправдано.  

В английском переводе, на первый взгляд кажется, что переводчик применяет 

транскрипцию, но, если присмотреться, то единицу «нарзан» переводчик выделяет 

звёздочкой, тем самым даёт подробную интерпретацию английскому читателю в виде 

«sparkling mineral water», что в переводе означает «газированная минеральная вода» и это 
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доказывает нам лишний раз, что переводчик все-таки применил описательный перевод, а не 

транскрипцию.    

Следующий пример, на реалий в той же главе: 

 « - Ну, «Нашу марку», - злобно ответил Бездомный.» (Булгаков, 1983: с.9). 

“ – Tutaq ki, “Naşa marka” ya, - Bezdomnı acıqla cavab verdi.” (Будаглы, 2006: с.20).

 « - Ал, «Біздің марканы» делік, - деп ызалана жауап қатты Бездомный.» (Актаев, 2008: 

с.271). 

“ Well, Our Brand,” Bezdomny replied bad-temperedly.” (Эплин, 2008: с.13).  

Иногда использование транскрипции приводит не совсем хорошему переводу. Вот, как 

например, в азербайджанском переводе переводчик применив транскрипцию, то есть единицу 

«наша марка» - «naşa marka» сохранив как в оригинале, что даёт не совсем адекватный 

перевод. Хотя можно было перевести «bizim marka»  тем самым применяя приём полукальки. 

На наш взгляд выбранный приём переводчиком выполнен не удачно. 

В казахском переводе переводчик используют как раз таки приём полукальки, то есть 

единицу «наша марка» переводит как, «біздің марка». А в английском переводе переводчик 

применяет уже приём калькирование, то есть «наша марка» переводит как «our brand», что 

в переводе означает «наша марка».   

Следующий пример на реалий в главе 15 «Сон Никанора Ивановича»: 

« ... Пенсне треснуло... весь в рванине ... Какой же он может быть переводчик у 

иностранца!» (Булгаков, 1983: с.128). 

“ ... Gözlüyünün şüşəsi çatlayıb ... başdan-ayağa da cındırın içində ... Onun harası 

tərcüməçiydi!” (Будаглы, 2006: с.155). 

« ... Пенснесі сынық, кигені шоқпыт. Қалайша ол шетелдіктің аудармашысы бола 

алады?» (Актаев, 2008: с.409). 

“… The pince-nez cracked … all in rags … How can he be an interpreter for a foreigner!” 

(Эплин, 2008: с.160).   

В данном случае реалий «пенсне» - это род очков, держащихся при помощи пружинки, 

защемляющей переносицу.  

 В азербайджанском переводе переводчик прибегает к описательному переводу, то 

есть вместо  единицы  «пенсне» даёт описание в виде «gözlüyünün şüşə», что в переводе 

означает «стекло очков». На наш взгляд переводчику нужно было пояснить, что это не просто 

очки от зрения, а именно очки, которые носятся на переносице носа без заушных дужек. 

Исходя из этого, представленный переводчиком приём передачи в данном случае оправдано, 

но описания данного предмета не верно, так как у азербайджанского читателя может 

воссоздаться неправильное представление, что идёт речь о обычных очков от зрения, а это 

значит, что приводит к искажению и потери исходной информации в тексте.   

В казахском переводе переводчик применяет транскрипцию, то есть не найдя 

соответствующий эквивалент в переводящем языке, рискуя исказить смысл сохраняет все как 

есть. На наш взгляд переводчику нужно было прибегнуть к описательному переводу, так как 

мы не уверены что у нынешнего поколения молодёжи, в отличии от старшего поколения есть 

какие-либо фоновые знание об этом предмете. Поэтому мы соотнесём данный перевод не 

совсем удачному переводу. 

В английском переводе переводчик применяет калькирование, так как в английском 

языке есть эквивалент к данному реалию. То есть переводчик единицу «пенсне» переводит 

как «the pince-nez», что в переводе означает как раз «пенсне». Нужно отметить что данное 

слово заимствовано у французов, так как на самом деле данная единица существует во 

французском языке.  
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Подводя итог, хотим предоставить анализ о применении различных способов перевода 

при переводе реалий в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» на азербайджанский, 

казахский и английский языки.  

  

Азербайджанский перевод 

 

Казахский перевод Английский перевод 

Калькирование - 1 Транскрипция -2 Калькирование - 4 

Гепиронимия - 1 Калькирование - 2 Описательный перевод - 1 

Транскрипция - 2 Полукалька - 1  

Описательный перевод - 1   

 

В процессе перевода реалий Будаглы использовал в основном транскрипцию, 

калькирование, описательный перевод и гиперонимический перевод. Актаев применяет 

больше всего транскрипцию, калькирование и полукальку. А Эплин даёт предпочтение 

больше калькированию и описательному переводу.  

С помощью предоставленными нами данных, мы провели сопоставительный анализ и 

пришли к следующим выводам: 

1. Больше всего способов перевода реалий применялись калькирование и 

транскрипция;  

2. В среднем количестве по применению способов реалий употреблялись только 

описательный перевод. 

3. В наименьшем количестве использовались полукалька и гиперонимический 

перевод. 
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Abstract. The present paper reports the findings of the study where the dynamic mathematical 

software GeoGebra was used. GeoGebra, which is an open source, affords a variety of digital resources that 

allow learners to mathematize realistic problem situations. GeoGebra’s facilities makes it possible to 

communicate mathematics in different ways and expressing mathematical concepts in different representations 

in a more direct way than in non-dynamical environments. The research questions that have guided this 

investigation are: a) How do the students in the experimental classes work with GeoGebra while le solving 

integral tasks? b) How can the students’ work with GeoGebra be related to their perceptions1 of the role of 

GeoGebra in the process of learning of integrals? The analysis revealed that, compared with students with 

weak work methods, students with strong work methods were better in exploiting the potential of GeoGebra. 

They were also better in realizing the constraints of this software while using it as an instrument in their work 

with integrals. 

Keywords: Geogebra, software, mathematics, solving, integral, learning 

 

Today’s students live in a world of ubiquitous technology. However, these technologies have 

not been adequately incorporated into learning and instruction (Bu & Schoen (2011) in Calder, 2011). 

An introduction of computer software into mathematics classrooms makes the didactical situation 

more complex compared with previous learning environments (Blomhøj, 2005). For these reasons it 

seems important to contribute to the research focused on the learning and teaching conditions in 

environments, where computer software is newly introduced, in order to better understand impacts of 

the introduction of different software in mathematics classrooms. 

Bu & Schoen (2011) investigated the questions: Have calculators and graphing calculators 

had a significant impact on students’ ability to understand relationships among variables and complex 

sets of data? (in Calder, 2011). It is probably the case that the impact has been less than advocates of 

these tools and technologies would like to believe. Given the lack of significant impact of previous 

innovative tools in mathematics education, what lessons can be learned that will contribute to future 

success with new tools? The authors believe there are two important lessons to be learned. The first 

is that the proper preparation and training of teachers is critical to success when introducing new 

instructional approaches and methods, new learning materials, and innovative tools. The second is 

that new tools and technologies should be used in ways that support what is known about how people 

come to know and understand things. It is now widely accepted that people create internal 

representations to make sense of new experiences and puzzling phenomena. These internal 

representations or mental models are important for the development of critical reasoning skills 

required in many professional disciplines, including those involving mathematics. Using appropriate 

pedagogical methods and tools to support these internal representations is an important consideration 

for educators. 

The present paper reports the findings of the study where the dynamic mathematical software 

GeoGebra was used. GeoGebra is freely available for a number of platforms and has drawn much 

attention during the last years with growing user communities (www.GeoGebra.org). However, being 
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generally available just recently, there are, comparatively, few studies on the use of GeoGebra in 

classroom settings (Mehanovic, 2011). 

GeoGebra (http://www.geogebra.org) is a community-supported open-source mathematics 

learning environment that integrates multiple dynamic representations, various domains of 

mathematics, and a rich variety of computational utilities for modeling and simulations.  Invented in 

the early 2000s, GeoGebra seeks to implement in a web-friendly manner the research-based findings 

related to mathematical understanding and proficiency as well as their implications for mathematics 

teaching and learning: A mathematically competent person can coordinate various representations of 

a mathematical idea in a dynamic way and further gain insight into the focal mathematical structure. 

By virtue of its friendly user interface and its web accessibility, GeoGebra has attracted tens of 

thousands of visitors across the world, including mathematicians, classroom math teachers, and 

mathematics educators. Through the online GeoGebra Wiki and global and local professional 

conferences, an international community of GeoGebra users has taken shape (Bu & Schoen, 2011).  

Since May 2008, more than forty local GeoGebra Institutes have already been established at 

universities in Africa, Asia, Australia, Europe, North and South America (Figure 1). For example, the 

Norwegian GeoGebra Institute in Trondheim comprises of more than 50 people in a nation-wide 

network of GeoGebra trainers, mathematicians, and mathematics educators who provide support for 

teachers and collaborate on research projects in relation to the use of free educational resources.  

 

 
Figure 1. Network of local GeoGebra Institutes: www.geogebra.org/community. 

 

In this paper we present some of the results of two studies provided in Sweden where the 

introduction and integration of GeoGebra was investigated in with different perspectives. In the first 

study students’ work with GeoGebra in their mathematical activities related to the integral concept 

has been researched. In the second study teachers’ utilization of the didactical potential has been 

investigated. The results of the two studies show that GeoGebra as a mathematical tool in the hands 

of the students and the teachers can have a significant role in supporting their mathematical work if 

exploited in a, from a didactical perspective, adequate way (Mehanovic, 2011:7). A learning and 

teaching environment based on GeoGebra bring with it a possibility to work with mathematical 

concepts in a broader way compared with blackboard based classrooms. GeoGebra’s facilities makes 

it possible to communicate mathematics in different ways and expressing mathematical concepts in 

different representations in a more direct way than in non-dynamical environments. Communicating 

mathematics in different ways and expressing mathematics knowledge through different 

representations is of significant importance for students, not least in relation to the new curriculum 

for mathematics in Sweden (The Swedish National Agency for Education, 2011), where these aspects 

are explicitly named as aims for students to work towards. On the other hand, the investigations also 

showed that the introduction and the integration of GeoGebra was a complex process for both the 

students and the teachers in this research. The introduction and integration of the software in the 
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students’ mathematical activities made the didactical situation more complex and a differentiation of 

students’ work with the software was observed. For some students the use of the software seemingly 

supported their mathematical work, and at the same time for some students the result was the opposite; 

the use of the software was seen as a disturbing factor in their mathematical activities. When it comes 

to the study of teachers’ work with GeoGebra the investigations revealed that they encountered 

different types of obstacles that prevented them from utilizing the full didactical potential of the 

software in their teaching of mathematics. Three different types of obstacles were identified: - 

technical - a teacher is not able to operate the software in the intended way; viii - epistemological - a 

teacher is not aware of the didactical potential of GeoGebra and how to exploit it in in a way that 

supports students’ learning of integrals; - didactical - a teacher is not aware of the complexity of 

technology based environments or he/she is aware of this aspect, but not comfortable with his/her 

competence in carrying out the process of integration of the software into his/her teaching without 

external help and support. Even if it is difficult to see the software detached from the context in this 

research, it seems that many of the obstacles perceived by the teachers in the experimental group, as 

well as difficulties students perceived in their work with the software, were related to the fact that 

they were inexperienced with the software and, consequently, lacked in knowledge in how to exploit 

its features in their mathematical activities. As it seems, the teachers would encounter the same 

obstacles every time they try to integrate a new, to them unfamiliar, software into their teaching 

practice. Also many of the students would experience same difficulties if they are not adequately 

supported in this process. Based on this, there are reasons to believe that problems with integration 

of GeoGebra into mathematics classrooms identified in this research would be similar in relation to 

integration of other dynamic mathematic software into mathematics classrooms, or even broader, 

other types of software as e.g. Computer Algebra Systems (CAS), as long as the integration considers 

the use of an unfamiliar software. 

Swedish secondary school is three yearlong educations that offers 17 different national 

programs. All national programs entitle students to apply for further studies at the university level 

(The Swedish National Agency for Education, 2011). Mathematics is one of the compulsory subjects 

in upper secondary school and required for all university studies, although requirements on the level 

of the subject study differs for different university programs. 

The new curriculum was officially introduced in Swedish compulsory and secondary 

education in September 2011 (The Swedish National Agency for Education, 2011). The new 

curriculum requires the use of information technology in all upper secondary courses in mathematics. 

In the new curriculum the students are, among other qualities, expected to demonstrate “...strategies 

for mathematical problem solving including the use of digital media and tools." Furthermore, for the 

first time in Swedish curriculum, the use of information technology is explicitly required in the 

assessment of students’ mathematical knowledge. 

When it comes to the availability of the information technology, Sweden has a good starting 

position. Penetration of computers among young people is very large. According to recent studies 

more than 99% of the Swedish students in the ages 16 to 20 use computers and Internet, essentially 

every day (POST och telestyrelsen 2007, 2009). Considered as an integrated part of students’ 

mathematical knowledge, and assessed accordingly, the use of information technology has now 

gained in legitimacy. 

Through the years, different types of computer software have been developed for the use in 

mathematics education. Two of the widely used ones in mathematics classrooms across the levels are 

Computer Algebra Systems (CAS) and Dynamic Geometry Systems (DGS). While CAS have their 

focuses on manipulation of symbolic expressions, DGS concentrate on relationships between points, 

lines, circles, etc. During the last decade CAS have gradually included graphing capabilities in order 

to visualize mathematics, likewise DGS have begun to include elements of algebraic symbolization 

in order to be useful for a wider range of mathematical problems (Hohenwarter, 2004).  
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Due to several high quality features of the program package, the GeoGebra community is 

growing in Sweden and in other countries, with the establishment of institutes to promote the use of 

the software. However, being generally available just recently, there are, comparatively, few studies 

on the use of GeoGebra in classroom settings.  

As a dynamic software GeoGebra allows its users to work interactively with a wide range of 

mathematical concepts (Preiner, 2008). Some of the concepts are difficult for students to understand, 

as is the case with integrals (Orton, 1983). Integrals are an important part of calculus and their 

applications can be found in different scientific fields; integrals are used as a mathematical tool for 

explaining and analyzing different physical phenomena, such as volume, mass, work. They are also 

used in engineering, economy and statistics. Studies of students’ work with integrals show that this 

concept is difficult for students to understand when presented in the paper-pencil based teaching (Tall, 

1991). On the other hand, concepts like integrals lend themselves to a computer representation as 

they have visual aspects that can be displayed on a computer screen along with the other 

representations such as algorithmic, symbolic, numerical, or natural language representation. There 

are studies that claim that, with the use of mathematical software as e.g. GeoGebra, the notion of 

integrals can be more easily adopted by students (Herceg & Herceg, 2009). 

This research described investigates students’ and teachers’ use of the dynamic system 

GeoGebra in their mathematical activities related to the integral concept. In order to understand how 

the students and the teachers in the experimental groups use GeoGebra in their mathematical work, 

and how the students’ use of the software can be characterized, different approaches can be taken. 

The instrumental approach explains these processes from a perspective of the interaction between the 

tool on one hand and the student or the teacher as the user of the tool on the other hand. Through this 

interaction a tool transforms to a mathematical instrument in the hand of the user during his/her 

mathematical activities.  

Computer algebra systems, such as Derive, Mathematica, Maple or MuPAD, and dynamic 

geometry systems, as Geometer’s Sketchpad, Cabri Geometry or GeoGebra are technological tools 

that have through the years been developed for teaching and learning mathematics. Studies 

specialized in mathematics education suggest that the use of these systems in mathematics classrooms 

can encourage discovery and experimentation in classrooms and that their visualization features can 

be effectively employed in teaching to generate conjectures (Hohenwarter, Hohenwarter, Kreis & 

Lavicza, 2008). Among the above, one particular system has, lately, drawn much attention - the multi-

platform, open source software GeoGebra (Hohenwarter & Preiner 2007).  

GeoGebra tries to combine the ease-of-use of dynamic geometry software with the versatile 

possibilities of computer algebra systems. The software aims to integrate geometry, algebra, and 

calculus, which other packages treated separately, into a single easy-to-use package for learning and 

teaching mathematics from elementary through university level (Hohenwarter, Hohenwarter, Kreis 

& Lavicza, 2008). As the CAS-facilities of the software are rather limited, the system is considered 

as a dynamic software. However, according to the program home page the new release planned for 

August 2011 will include more symbolic features of computer algebra systems. GeoGebra has been 

translated to more than 40 languages, and gathers a rapidly growing worldwide user community 

(www.GeoGebra.org). As GeoGebra is an open-source software, the use of the software is not limited 

to schools or universities with site licenses, but the users can download and install GeoGebra on their 

private computers. 

GeoGebra provides the functionality of dynamic software and the user can work with points, 

vectors, segments, lines e t c. The software also allows some capabilities of computer algebra systems 

in that equations and coordinates can be entered directly. When it comes to functions they can be 

defined algebraically and then changed dynamically. The later capabilities are characteristic of 

GeoGebra and the default screen provides two windows. Each object in the left window (algebra 
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window) corresponds to an object in the right window (geometry window) and vice versa 

(Hohenwarter & Jones, 2007).  

The aim of this study was to investigate students’ work with integral tasks in GeoGebra based 

learning environments. The research questions that have guided this investigation were: 

- How do the students in the experimental classes work with GeoGebra while le solving 

integral tasks?  

- How can the students’ work with GeoGebra be related to their perceptions1 of the role of 

GeoGebra in the process of learning of integrals? 

Two classes coming from two different upper secondary schools participated in the first study. 

During the classroom experiments the students were working with a material, specially constructed 

for the purpose of the study. The material, consisting of integral tasks, was constructed in accordance 

to existing course literature and national course curricula. The tasks were a combination of 

paper/pencil- and GeoGebra based problems. During classroom experiments, the students’ work with 

integral tasks have been observed through regular classroom visits. After classroom experiments 

individual interviews with students were conducted. In the interviews, students were asked to answer 

questions related to their perception of the role of GeoGebra in their work with integral tasks. They 

were also asked to reproduce one of their solutions to GeoGebra based integral tasks while explaining 

how they were thinking. The collected data consisted of the students’ interviews response, 

information gathered from observation of the students’ classroom work with GeoGebra, and the 

students’ solutions to the integral tasks, both their paper/pencil work and GeoGebra files. Related to 

the collected GeoGebra files, construction protocols of students’ solutions of integral tasks had an 

important role.  

The analysis revealed that, compared with students with weak work methods, students with 

strong work methods were better in exploiting the potential of GeoGebra. They were also better in 

realizing the constraints of this software while using it as an instrument in their work with integrals. 

These students were able to link their theoretical knowledge of the integral concept and their 

knowledge of how to use GeoGebra in order to explore the integral concept. On the other side, lacking 

both a mathematical knowledge of the integral concept and a technical knowledge of how to use 

features of GeoGebra in their work with integrals, students with the weakest work methods 

demonstrated great difficulties while exploring the integral concept in GeoGebra. Their weakness in 

both the mathematical part and the technical part made it difficult for these students to distinguish 

between the knowledge of how to operate GeoGebra and how to use this program for doing and 

learning mathematics.  

 
Figure 2. GeoGebra screen showing the algebra and the geometry window with an example of Riemanns sum. 

 

GeoGebra provides the facility to move between the algebra window and the geometry 

window, and it is possible for the user, on the one hand, to investigate the parameters of the equation 
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of a curve by dragging the curve with the mouse and observing the equation change, or, on the other 

hand, to change the equation of the curve directly and observe the way the objects in the geometry 

window change (Hohenwarter & Jones, 2007). Initially, GeoGebra was developed with the goal of 

letting students explore and discover mathematical concepts on their own, but GeoGebra based 

mathematics classroom can be organized also by taking a teacher-centered approach where the 

teacher plays a main roll and guides the students through their mathematical work (Preiner, 2008). 

According to Preiner (2008), the developers of GeoGebra try to design the user interface of the 

software in a straightforward and clear way that supports the model of cognitive processes for learning 

with multimedia and reduces the cognitive load for the benefit of more successful learning. Preiner 

states that by visualizing and exploring mathematical concepts in multimedia environments students’ 

understanding can be fostered in a new way compared with non dynamical environments. 

Looking from a teacher’s point of view GeoGebra supports creation of static instructional 

materials, such as worksheets, tests, or presentations, which can be printed out and handed to the 

students (Preiner, 2008, p.43). In addition the software allows creation of web-based interactive 

instructional materials, so called dynamic worksheets and these interactive materials can be used both 

on local computers or via the Internet. The teachers can create interactive online learning 

environments, and to share their materials on the Internet (Hohenwarter, Hohenwarter, Kreis & 

Lavicza, 2008). The possibility of constructing interactive worksheets means that teachers can make 

their own GeoGebra constructions in advance and then give them to students to work with without 

requiring students to construct their own GeoGebra files. By working in this way students can interact 

with tasks and explore mathematical concepts and problem solving strategies in GeoGebra without 

having a strong knowledge about how to use the software (Preiner, 2008). In that way, they can 

explore mathematical concepts or simulate real world problems in order to model, explore and try out 

different problem solving strategies (Preiner, 2008).  

In this study students were able to apply, with some facility, the basic techniques of 

integration, but further probing indicated fundamental misunderstanding about the underlying 

concepts. Students interpreted the integral as a procedure which transforms an input into some output. 

The integral concept is one of the concepts that have clear visual aspects and can be presented in 

different representations. Working with different representations of the integral can be important for 

students’ learning of this mathematical concept. 

The integral is usually introduced to upper secondary students in terms of a Riemann sum, a 

definition many of them have difficult to understand. Here, by the use of dynamic systems as 

GeoGebra, they can visualize and explore integrals in a new way compared with non dynamic 

learning environments (Herceg & Herceg, 2009; Tall, 1991). As an example, by using the in advance 

constructed file shown in Figure 2, the teacher can let the students work with integrals in an 

investigative way by exploring different aspects of its upper and lower sums. The students can easily 

change the number of rectangles for the respective sum by dragging the slider n in the geometry 

window, or change the length of the interval by moving points that defines it along the x-axis. While 

making changes in the geometry window they can follow changes in algebraic expressions in the 

algebra window and vice versa. This can be seen from a perspective of an immediate access to 

different representation registers, as formulated by Duval (2006) and, thus has a potential to support 

students’ mathematical understanding of the concept. Also, getting an immediate feedback on their 

work in GeoGebra students can learn integrals (through a discovery learning) by experimenting with 

a domain, and inferring rules from the results of these experiments (Hohenwarter & Preiner, 2007). 

By interacting with the file shown in Figure 1 students also design their own experiments in the 

domain and infer the rules of the domain themselves. That can help them to understand the 

mathematical concept in a better way: constructive activities are expected to help students to 

understand the domain at a higher level than when the necessary information is just presented by a 

teacher or an expository learning environment (van Joolingen, 1999, p. 386). 
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The analysis revealed that, compared with students with weak work methods, students with 

strong work methods were better in exploiting the potential of GeoGebra. They were also better in 

realizing the constraints of this software while using it as an instrument in their work with integrals. 

These students were able to link their theoretical knowledge of the integral concept and their 

knowledge of how to use GeoGebra in order to explore the integral concept. On the other side, lacking 

both a mathematical knowledge of the integral concept and a technical knowledge of how to use 

features of GeoGebra in their work with integrals, students with the weakest work methods 

demonstrated great difficulties while exploring the integral concept in GeoGebra. Their weakness in 

both the mathematical part and the technical part made it difficult for these students to distinguish 

between the knowledge of how to operate GeoGebra and how to use this program for doing and 

learning mathematics.  
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Abstract. In the previous article, based on specific materials, is examined the challenges of distance 

learning in the educational space and analyzed several new resources created in Georgia during pandemic. We 

will try to focus on the importance and necessity of using educational resources in the pandemic process. In 

addition, we will explore the educational and training functionality of new resources from the objectives of the 

existing national curriculum in the country; Proper response to the challenges of a rapidly changing world and 

the constantly evolving themes, the accelerated and forced introduction of e-learning to the various aspects of 

the cause of the problem. We have chosen the following methods as the presented research methodology: 

qualitative research, empirical analysis, comparative analysis, synthesis, abstraction, content analysis, system 

analysis. The transition to an online education system has made it more visible that a learning resource that 

promotes the development of high thinking skills should be fun and exciting for the learner. It is important 

how and in what form we provide the material to the student, how we recommend the resource so that he / she 

could be able to fully identify important, existential issues, because, a proper understanding of the topic plays 

a fundamental role in formation student values. As soon as the pandemic started, a telescope project was set 

up to become one of the distance learning formats and it helps schoolchildren to overcome the curriculum 

provided by the national curriculum. The purpose of creating this resource was to enable all students, regardless 

of whether they have access to the Internet, to see interesting lessons in all subjects. The second important 

project is the homework collections created for students from first to twelfth grade within the general education 

component - "i School" in various subject areas. Based on the analysis of these educational resources and other 

electronic materials, we can conclude that despite the existing difficulties, new methods are emerging in the 

Georgian educational space and world-wide distance learning is developing and distance learning is becoming 

a major component of changes.  

Keywords: pandemic, research, program, distance learning, teaching resources. 
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                                                                                                                          რუსუდან ფიფია 
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ომარ ძაძამია 

                                                                  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ   

                                                                             მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტი  

 

COVID -19  საგანმანათლებლო სისტემაში ცვლილებების შესატანად ძლიერი 

კატალიზატორი გახდა. პანდემიის გავრცელებასთან ერთად, საჯარო და კერძო 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების უმრავლესობა სრულად გადავიდა ონლაინ 

სწავლების რეჟიმზე. საგანმანათლებლო სივრცეებში დაიწყო  ახალ მეთოდებზე 

დისკუსიები, სოციალურ ქსელებში შეიქმნა ჯგუფები, სადაც პრაქტიკოსები ერთმანეთს 

ამ მეთოდებთან დაკავშირებულ გამოცდილებებს უზიარებენ.  ბოლო ერთი წლის 

განმავლობაში დისტანციური სწავლება   ჩვეულ ფორმატად  იქცა.  იზოლაციამ, 

მასწავლებლები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, კომპიუტერული უნარების 
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გაუმჯობესებაზე   დააფიქრა. კოვიდ19-მა ალტერნატივა არ დაუტოვა სახელმწიფოებს და 

ისინიც სასწრაფო წესით შეუდგნენ  განათლების ხელმისაწვდომობის სხვადასხვა 

მოდელების დანერგვას. გაგაცნობთ საქართველოში არსებულ მდგომარეობას და, 

მსოფლიოში დამდგარი მძიმე პრობლემების ფონზე, სხვადასხვა სასწავლო 

პლათფორმებისა და სასწავლო რესრუსების სწორად მობილიზებისა და გამოყენების 

წარმატებულ მაგალითებს. 

საგანმანათლებლო სისტემის ონლაინ  ფორმატზე  გადასვლამ   უფრო თვალაჩინო 

გახადა, რომ მაღალი სააზროვნო უნარების განვითარების ხელშემწყობი სასწავლო 

რესურსი მოსწავლისათვის სახალისო და საინტერესო უნდა იყოს. მნიშვნელოვანია, 

როგორ  და რა ფორმით მივაწვდით მასალას მოსწავლეს, როგორ შევურჩევთ რესურსს, 

რომ მან   სრულყოფილად შეძლოს   მნიშვნელოვანი, ეგზისტენციალური საკითხების 

გაცნობა, რადგანაც,  თემის სწორად გააზრება ფუნდამენტურ როლს ასრულებს 

მოსწავლეთა ფასეულობების ჩამოყალიბებასა და სწორად ფორმირებაში.  

სკოლებს ონლაინ სწავლებისთვის ქართული ალტერნატიული პლატფორ-მა Feedc 

Edu შესთავაზეს, რომელიც უფასოა და შესაძლებელია სმარტფონებში ამ პლატფორმის 

გამოყენება მაშინაც კი, თუ მაღალი სიჩქარის ინტერნეტი არაა ხელმისაწვდომი.  

  საჭირო გახდა რესურსების რაც შეიძლება ბევრი ვარიანტი შექმნილიყო, რომ 

მასწავლებელს  და სკოლას შეძლებოდათ არჩევანი გაეკეთებინათ თუ რომელი ტიპის 

სერვისს აირჩევდნენ   მოსწავლეებთან კომუნიკაციისთვის. ერთ-ერთი რესურსი,  რაც 

განათლებას ხელმისაწვდომს გახდის ყველაზე დიდი მასშტაბით,  არის სატელევიზიო 

სკოლა.  პანდემიის დაწყებისთანავე  შეიქმნა    საზოგადოებრივ მაუწყებელთან  

განხორციელებული  ერთობლივი  საგანმანათლებლო  პროექტი – „ტელესკოლა“, 

რომელიც  ითვალისწინებდა გამხდარიყო  დისტანციური სწავლების ერთ-ერთი 

ფორმატი  და დახმარებოდა  სკოლის მოსწავლეებს ეროვნული სასწავლო გეგმის 

პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო მიზნების დაძლევაში. „ტელესკოლის“ 

პროექტის    მნიშვნელობა განსაკუთრებულია, რადგან ჩვენს მოსახლეობაში არსებული 

სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები  ართულებს  დისტანციურ სწავლებაზე 

სკოლების გადაყვანას.  რესურსის შექმნის მიზანი იყო ის, რომ ყველა მოსწავლეს, 

განურჩევლად იმისა, აქვს თუ არა წვდომა ინტერნეტთან, საშუალება მისცემოდა, ენახა 

საინტერესო გაკვეთილები ყველა საგანში(გაკვეთილები, 2020:გვ. 45). აღსანიშნავია, რომ 

„ტელესკოლის“ პროექტს ქართულ საგანმანათლებლო   სივრცეში უსწრებდა 

პლატფორმა  ,,საშინაო სკოლა“, რომელსაც დიდი რესურსი აქვს დისტანციური 

სწავლებისათვის  (https://silkschool.ge/lessons). ტელეკომპანია სილქნეტის   პროექტი  

წლების განმავლობაში ფასდაუდებელ   სამსახურს უწევდა პედაგოგებსა და 

მოსწავლეებს, თუმცა მაშინ იძულებითი დისტანცირების საჭიროება არ გვქონდა. 

სილქნეტის სატელევიზიო გაკვეთილების ეს ვერსია, დღესაც არსებობს და შეიძლება 

ითქვას, რომ ტელესკოლასთან ერთად   მნიშვნელოვანი რესურსია. 

მეორე საგანმანათლებლო  პორტალი, რომელმაც დიდი დახმარება გაუწია 

პედაგოგებს, არის  http://kargiskola.ge/index.php,   სადაც  თავმოყრილია დაწყებითი  (I-VI)  

კლასების  კითხვისა  და  მათემატიკის  მრავალფეროვანი / ინოვაციური 

საგანმანათლებლო სწავლებისა და სასწავლო მეთოდური ინტერაქციული რესურსები. 

პორტალი შეიქმნა აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს საქართველოს  

დაწყებითი  პროექტის  (USAID  G-PriEd)  ფარგლებში.  2012  წლიდან პროექტმა  

https://silkschool.ge/lessons
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საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების  სამინისტროსთან ერთად შექმნა და 

შერჩეულ საჯარო სკოლებში დანერგა უამრავი რესურსი, რომლებიც ხელს უწყობს 

გააზრებული კითხვისა და მათემატიკის სწავლას, აადვილებს, აცოცხლებს და 

ააქტიურებს სასწავლო პროცესს. მიღებული უკუკავშირისა და დაგროვებული 

გამოცდილების გათვლისწინებით, აპრობირებული და შერჩეული რესურსები, 

მეთოდები და ინსტრუმენტები თავმოყრილია ამ პორტალზე იმისთვის, რომ ხელი 

შეეწყოს სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიულ  განვითარებას,  ხელმისაწვდომი  

გახდეს  სასწავლო  რესურსები, გამარტივდეს კვალიფიკაციის ამაღლება და იმ 

ინოვაციური მეთოდების გამოყენება, რომლებიც გააუმჯობესებს მოსწავლეთა 

აკადემიურ მიღწევებს კითხვასა და მათემატიკაში დაწყებით კლასებში. 

პორტალის  მეშვეობით  დაწყებითი  კლასების  მასწავლებლებს  შეუძლიათ 

ელექტრონული კურსების გავლა, გაკვეთილის გეგმის ჩამოტვირთვა, საბავშვო წიგნებისა 

და თამაშების გამოყენება ჯგუფური, ინდივიდუალური თუ საკლასო  მუშაობისთვის 

(რესურსები მასწავლებლებისთვის).  ასევე,  საკლასო შეფასების  სივრცეში,  

მასწავლებელს  შეუძლია  გაეცნოს  განმავითარებელი შეფასების მრავალ ტექნოლოგიას, 

პრაქტიკას და დიაგნოსტიკური შეფასების მეშვეობით დაგეგმოს, ჩაატაროს ტესტირება 

და გააანალიზოს შედეგები“ (გაკვეთილები,2020:გვ. 95). 

მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო  რესურსი, განსაკუთრებით 

მასწავლებლებისთვის,  არის  ელექტრონული    ჟურნალი  http://mastsavlebeli.ge,  სადაც  

მრავალი  საინტერესო  სტატიაა  გამოქვეყნებული. ესაა ჟურნალი და ინტერნეტგაზეთი,  

რომელშიც,   ერთ ათეულ წელზე მეტია, თითქმის ყოველდღიურად თავსდება 

საინტერესო მასალა ინტერაქტიური სწავლების ყველა მიმართულებით, დღეს 

საქართველოში არ არსებობს საგანმანათლებლო გამოწვევა, რომელსაც ეს პლათფორმა არ 

ეხმაურებოდეს. ჟურნალმა  განსაკუთრებული დანიშნულება შეიძინა პანდემიის დროს. 

დისტანციური სწავლების გამოწვევებზე და მასთან დაკავშირებულ სასწავლო  

რესურსებზე    უკვე შეიმქნა ასზე მეტი სტატია, სადაც პედაგოგები ერთმანეთს 

უზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას და ამით დახმარებას  უწევენ კოლეგებს 

გაამრავალფეროვნონ თავიანთი მეთოდები და უფრო მეტი ისწავლონ დისტანციური  

საკლასო ოთახის შესახებ. ეს ნაშრომები წიგნადაც გამოიცა და ხელმისაწვდომია, არა 

მხოლოდ მასწავლებლებისთვის, არამედ მშობლებისთვის და განათლების მსურველი 

საზოგადოებისთვის. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 

და საინფორმაციო,  საგანმანათლებლო  რესურსი “mastsavlebeli.ge-ს გამოცემული  13 

წიგნი ამავე  პორტალზეა განთავსებული. ჩვენი მოსაზრებით, სამივე მნიშვნელოვანი 

პროექტი იყო წინაპირობა იმისა, რომ პანდემიის მძიმე რეალობას საქართველო 

მეტნაკლებად მომზადებული შეხვდა. 

პროექტის აღწერილობა: „ტელესკოლა“ დისტანციური სწავლების ერთ-ერთი 

ფორმატია, რომელიც ყველა მოსწავლეს, განურჩევლად იმისა, აქვს თუ არა წვდომა 

ინტერნეტთან, საშუალებას მისცემს, ნახოს საინტერესო გაკვეთილები ყველა საგანში. 

საეთერო ბადე (გაკვეთილების ცხრილი) ყველა კლასის საგანს მოიცავს. ეროვნული 

სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ტელეგაკვეთილებს სხვადასხვა საგნის 

გამოცდილი პედაგოგები ატარებენ როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორიდან და 

მოსწავლეებს „ტელესკოლის“ ფორმატს მორგებულ სასწავლო პროგრამას სთავაზობენ. 

„ტელესკოლის“ გაკვეთილების დაგეგმვისას სპეციალური პედაგოგებისა და 
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ფსიქოლოგების რეკომენდაციების საფუძველზე სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე მოსწავლეების ინტერესიც არის გათვალისწინებული. აღსანიშნავია 

ისიც, რომ ყველა გაკვეთილის თარგმნას ჟესტური ენის თარჯიმანი უზრუნველყოფს. 

ეთნიკური უმცირესობებისათვის ტარდება ქართულის, როგორც მეორე ენის, 

აზერბაიჯანული და სომხური ენების ტელეგაკვეთილები, ეტაპობრივად კი 

აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე სხვა საგნების გაკვეთილებიც დაემატა. 

პროექტის ფარგლებში ტარდება  აბიტურიენტის საათიც,  სადაც შესაბამისი 

დარგის სპეციალისტები აბიტურიენტებს ეროვნული გამოცდებისთვის  უწევენ 

კონსულტაციას. გაკვეთილები ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ტარდება და ყოველ 

დღე დილის ცხრა საათზე იწყება. პროექტს   სხვადასხვა შემეცნებით-გასართობი 

პროგრამებიც დაემატა. ტელესკოლის გაკვეთილების განრიგი და სხვა დეტალური 

ინფორმაცია განთავსებულია შემდეგ ვებგვერდებზე: http://mes.gov.ge/; https://1tv.ge/ და 

https://stopcov.gov.ge/; პროექტისთვის გამოყენებულია საქართველოს პირველი არხის 

სხვადასხვა მედიაპლატფორმაც – ვებპორტალი 1tv.ge, საქართველოს პირველი არხის 

Youtube და Facebook გვერდები. პროექტის ფარგლებში საქართველოს მეორე არხი 

გადაკეთდა საგანმანათლებლო პლატფორმა „პირველი არხი–განათლება“დ. 

(https://1tv.ge/tvradio/ arkhebi/ pirveliarkhiganatleba/).  

ტელესკოლაზე დაკვირვებამ  და  ანალიზმა, ჰუმანიტარული მიმართულებით,  

გვიჩვენა რამდენიმე  საინტერესო დადებითი  ტენდენცია. მიუხედავად იმისა, რომ 

ტელეგაკვეთილი არ იძლევა მოსწავლეებთან უკუკავშირის საშუალებას,  ყველა 

გაკვეთილი,  სადაც პედაგოგი მოსწავლეებს  უტოვებდა შეკითხვებს, დავალებებს,  იყო 

წინაპირობა იმისათვის, რომ   არ დასრულებულიყო მასწავლებლისა და მოსწავლის, 

მწერლისა და მკითხველის ურთიერთობა.     კარგი ლექცია ქმნიდა მოტივაციას  

გამოეწვია ფიქრი, გაეჩინა  ნათქვამის გააზრების სურვილი. როგორც მასწავლებელი და 

ამ  პროექტის  წარმმართველი გ. მურღულია აღნიშნავს,  მთავარია ფიქრი გადაიყვანო 

მსჯელობაში, მოსწავლეს მიანიშნო ფიქრის არხზე. ამ გაკვეთილებზე კიდევ ერთხელ 

გამოჩნდა  ლექციის, როგორც სასწავლო  მეთოდის,   ოთხივე ძირითადი ფუნქციის 

(სასწავლო, განმავითრებელი, აღმზრდელობითი, მაორგანიზებელი)  კარგი  

გამოიყენების  მნიშვნელობა  გაკვეთილის წარმართვის პროცეში. მასწავლებლებისთვის 

ამ  პროცესში მთავარ გამოწვევად დარჩა დროის სიმცირე.  ტელეგაკვეთილები 

განსაკუთრებულად საინტერესო აღმოჩნდა როგორც ინფორმაცის თვალსაზრისით,  ისე 

პედაგოგების ემოციური დამოკიდებულებით სათქმელის მიმართ. უნდა აღინიშნოს  

მასწავლებელთა  მშვიდი და დამაჯერებელი მეტყველება, რომელიც დადებითად 

მოქმედებს მსმენელზე.   ამ მხრივ   საინტერესოა ლიტერატურული პარალელები    ორი 

ცნობილი ლიტერატორის საინტერესო საუბრები ქართული მწერლობის კლასიკური 

ძეგლების შესახებ – ჰაგიოგრაფიიდან დაწყებული, თანამედროვე ტექსტებით 

დამთავრებული. წამყვანების დიალოგური თხრობა მოიზარებს როგორც თავისუფალ 

მსჯელობას, ისე დისკუსიასა და კამათსაც. ასეთი ტიპის საუბარი მაყურებელს ცნობილი 

მხატვრული ტექსტების შინაარსისა და მნიშვნელობის გაგებას უადვილებს. 

ფიქრთან და  მსჯელობასთანაა დაკავშირებული, ახალი მნიშვნელოვანი 

ელექტრონული რესურსი, ბიბლიოთეკა www.el.ge.  აქ განთავსებულია   კომპლექსური 

დავალებების ბანკი, რომლის გავლენაც   მოსწავლეებზე ძალიან დიდია.  

საზოგადოებრივიმა ორგანიზაციამ – კოალიცია განათლება ყველასთვის,   პანდემიის 

https://1tv.ge/tvradio/%20arkhebi/%20pirveliarkhiganatleba/
http://www.el.ge/
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ვითარებაში მოიზიდა დონორები და დაიქირავა მასწავლებლები, რომლებიც ათი საგნის 

მიმართულებით, პროექტის iსკოლა ფარგლებში,     ქმნიან კომპლექსური დავალებების 

ძალიან კარგ ნიმუშებს. ისინი მოიცავენ  დავალებების კრებულებს სხვადასხვა 

საგნობრივი მიმართულებით,  I-XII კლასის მოსწავლეებისთვის.  აქვე 

განთავსებულია  ვიდეოები, ანიმაციები, ვებინარები, დოკუმენტური და მხატვრული 

ფილმები და ა. შ.  პირველიდან მეთორმეტე კლასის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის 

შეიქმნა საშინაო დავალებების კრებულები სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებით. 

კონსტრუქტივისტული საგანმანათლებლო პრინციპები პირდაპირდაპირ კავშირშია ამ 

დავალებებთან. ბავშვი, როდესაც კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობს, აქტიურია, ანუ 

თვითონ არის ჩართული შემოქმედებით პროცესებში, რაც აუცილებელი წინაპირობაა 

იმისა, რომ ცოდნა მიიღოს. პასიურ მდგომარეობაში ბავშვი ცოდნას არ იღებს – ეს 

მნიშვნელოვანი პრინციპია. კომპლექსური დავალება ხელს უწყობს სასწავლო 

პროცესში  მასალის სიღრმისეულ გააზრებას და არა საგნობრივი საკითხების 

ზედაპირულ დასწავლას. ის იქმნება კონკრეტულ (და არა ზოგად) საგნობრივ საკითხთან 

დაკავშირებით და ორიენტირებულია გრძელვადიან მიზნებზე. საბოლოოდ, მოსწავლე 

თეორიულ ცოდნას ასახავს ცხოვრებისეულ კონტექსტში და ქმნის კონკრეტულ 

შემოქმედებით პროდუქტს. 

ამ საიტზე მოსწავლეებს შეუძლიათ ჩამოტვირთონ დავალებები და 

დამოუკიდებლად შეასრულონ, ასევე, გაეცნონ საჭირო მასალებს. სასწავლო მასალები 

ხელმისაწვდომია მასწავლებლებისთვისაც. აქ თავმოყრილი სასწავლო რესურსები 

მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს შეუმსუბუქებს ონლაინ რეჟიმზე გადასვლის თანმდევ 

სირთულეებს. საგნობრივი ჯგუფების განყოფილებებში მოსწავლეებსა და 

მასწავლებლებს დახვდებათ მკაფიო, ცხადი, შემეცნებითი და საინტერესო სავარჯიშოები 

და დავალებები. ასევე, ამ დავალებების შესასრულებლად საჭირო თეორიული მასალა, 

დამხმარე რესურსები, ჰიპერბმულები, რომლებიც დამატებითი ცნობებით 

უზრუნველყოფს მათ. 

ამ სასწავლო რესურსების და სხვა ელექტრონული მასალების  ანალიზის 

მიხედვით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მიუხედავად არსებული სირთულეებისა, 

ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში ფეხს იკიდებს და ვითარდება მსოფლიოში 

ფართოდ გავრცელებლი ახალი მეთოდები და დისტანციური სწავლება ცვლილებების 

უმთავრესი შემადგენელი კომპონენტი ხდება.  
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Abstract. The article deals with the unity, complementarity and mutual development of education and 

culture. Societies and nations develop not only while maintaining their nationality, but also by establishing 

relationships by valuing human values.The importance of education, unity of national and human values in the 

formation of personality as well as cultural approach to education are also covererd in the article.The reforms 

carried out in the field of education in Azerbaijan during the years of independence, the role of these reforms 

in the formation and development of intercultural relations were noted as a priority, as well as the legal and 

regulatory documents adopted during these years and their impact on education.The article pays special 

attention to the integration of Azerbaijani education into the world educational space,the place of 

science,literature and culture of peoples of the world in the content of secondary school subjects. International 

organizations note that Azerbaijan is a leader in the education, protection of rights and cultures of national 

minorities. In this regard the work done in the country to develop the education and culture minorities and 

ethnic groups is highlighted. Reforms in higher education, our country’s accession to the Bologna process, the 

advantages and results of this process,acquaintance with European education and culture , education of foreign 

students in Azerbaijan are shown as a clear example of reforms in higher education in the country. 

Key words: education, culture, national, human values, national minorities 
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Qədimova Xanım Hüseyn qızı 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim 

Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan 

 

Xülasə. Məqalə təhsil və mədəniyyətin vəhdəti,bir-birini tamamlaması,qarşılıqlı inkişafını 

ehtiva edir. Cəmiyyət, xalqlar milliliyi saxlamaqla yanaşı, bəşəri dəyərləri də qiymətləndirərək 

əlaqələr yaradanda inkişaf edir. Şəxsiyyətin formalaşmasında təhsilin, milli və bəşəri dəyərlərin 

vəhdətinin əhəmiyyəti, eyni zamanda,  təhsildə kulturoloji yanaşma məsələləri də məqalədə yer 

tutmuşdur.  

Azərbaycanda müstəqillik illərində təhsil sahəsində aparılan  islahatlar, bu islahatların 

mədəniyyətlərarası əlaqələrin formalaşması və inkişafındakı  rolu prioritet istiqamət kimi  qeyd 

olunmuş ,eyni zamanda, bu illər ərzində qəbul olunmuş hüquqi-normativ sənədlər və onların təhsilin 

inkişafına təsiri də öz əksini tapmışdır. 

https://1tv.ge/tvradio/arkhebi/pirveliarkhiganatleba/
mailto:aibadov@mai.ru
mailto:b.ibadova@arti.edu.az
mailto:khanimqadimova@gmail.com
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Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil məkanına inteqrasiyasına ,orta məktəb fənlərinin 

məzmununda dünya xalqlarının elm, ədəbiyyat və mədəniyyətinin yer tutmasına  məqalədə xüsusi 

önəm verilir.    

Beynəlxalq təşkilatlarda milli azlıqların təhsili, hüquq və mədəniyyətlərinin qorunması üzrə 

Azərbaycanın öncül yerdə olması qeyd edilir. Bu baxımdan hazırda respublikada azsaylı xalqrarın və 

etnik qrupların təhsili və mədəniyyətlərinin inkişafı istiqamətində görülən işlər  işıqlandırılıb. 

 Ali təhsil pilləsində gedən islahatlar, ölkəmizin Bolonya prosesinə qoşulması, bu prosesin 

üstünlüklərı və nəticələri, Avropa təhsili və mədəniyyəti ilə tanışliq, xarici ölkə tələbələrinin 

Azərbaycanda təhsili respublikada ali təhsil sahəsində gedən islahatların bariz nümunəsi kimi  

göstərilmişdir.   

Açar sözlər: təhsil, mədəniyyət, milli ,bəşəri, dəyərlər, milli azlıqlar 

 

Təhsil insanın elm və mədəniyyət dünyasına daxil olması üçün  bir vasitə olub   mədəniyyətlə 

vəhdət təşkil edir. Mədəni, savadlı insan mədəniyyət əsasında formalaşır və bu keyfiyyət qapalı bir 

məkanda deyil, dünya ilə qarşılıqlı əlaqədə inkişaf edir.   

Təhsil dəyərlərin, mədəniyyətin komponentlərində təcəssüm edilmiş biliklərin yayılmasını və 

tətbiqini təmin edən insan fəaliyyətinin mühüm mənəvi komponentidir. Mədəniyyət və təhsilin 

məqsədləri insanın, daha dəqiq desək, onun mənəvi-əxlaqi dəyərlərinin, vətənpərvərlik, humanizm, 

tolerantlıq hisslərinin tərbiyə olunmasından ibarətdir. 

Hər bir dövlətin, xalqın və millətin inkişafının göstəricisi mədəniyyətdir. Böyük və 

kiçikliyindən asılı olmayaraq hər bir xalq öz milli dəyərlərini qoruyub saxlamaqla digər xalqların da 

mədəniyyətinə hörmətlə yanaşır. Təhsil milli və bəşəri dəyərləri özündə çəmləşdirməklə şəxsiyyətin 

formalaşmasına xidmət edir. Cəmiyyət milliliklə yanaşı, bəşəri dəyərləri də özündə əks etdirəndə 

xalqlararası, millətlərarası münasibətlər mədəniyyətlərarası münasibətlərə çevrilir.  

Mədəniyyət ötən dövrlərdə də sivilizasiyalararası münasibətlərin tənzimlənməsində əsas 

rollardan birini oynamış, təhsil isə onun inkişafına və istiqamətlənməsinə yardım etmişdir. 

Bu gün təhsildə mədəniyyət dedikdə, kulturologiya elmi haqqında danışmamaq olmaz.  

Kulturologiya bəşəriyyətin min illərlə yığıb saxladığı, zənginləşdirdiyi və gələcək nəsillərə çatdırdığı 

mənəvi sərvətlərin və dəyərlərin öyrənilməsi və mənimsənilməsi üsulları haqqında olan bir elmdir. 

Onun hərtərəfli inkişafı, xalqın mədəni səviyyəsi və həyat keyfiyyətini,  mədəniyyətini  daim 

yüksəltməyə,  universal və xüsusi biliklərə malik şəxsiyyətlər, liderlər və ekspertlərin 

formalaşdırılmasına yardım edəcəkdir. Bu, eyni zamanda, insan kapitalının inkişafına, dövlət və 

sosial idarəçilik mədəniyyətinin yüksəldilməsinə, milli inkişaf maraqlarına cavab verən 

innovativ  fəaliyyətin  inkişafına imkan yaradacaqdır.  

Hazırda təhsilin kulturologiyası-keyfiyyətli və dəyər prosesləri və təhsil fenomenləri haqqında 

elmi istiqamət inkişaf etməyə başlayır. Təhsildə kulturoloji yanaşma təhsilin məzmununun və tədris 

planının qurulması prinsiplərinin dar elmi oriyentasiyasını aradan qaldırır, təhsilin mədəni və 

antropoloji əsaslarını genişləndirir. 

Azərbaycanda müstəqillik illərində digər sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində də uğurlu 

islahatlar aparılmışdır.  

1999-cu ildə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən təsdiqlənən “Azərbaycan 

Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı” Azərbaycan təhsil sistemində əsaslı dönüş yaratdı. 

Fənyönümlü təhsil sistemindən şəxsiyyətyönümlü təhsilə keçidin əsası qoyuldu. Daha çox 

bilikyönümlü, fənyönümlü olan ənənəvi təhsil proqramları müasir tələblər əsasında yeniləndi, 2006-

cı ildə “Azərbaycan Respublikasinda ümumi təhsilin Konsepsiyasi (Milli kurikulumu)” sənədi 

hazırlandı. Bu sənəd hazırlanarkən milli və ümumbəşəri dəyərlər, tələbyönümlülük, 

nəticəyönümlülük, şagirdyönümlülük, inteqrativlik və şagirdlərin ümumi inkişafı, meyil və 

maraqlarının nəzərə alınması və əlverişli təlim şəraitinin yaradılması prinsipləri (Azərbaycan 

Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası, 2006) əsas götürüldü. 2010-cu ildə  bu sənəd 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları 

və proqramları (kurikulumları)” kimi təsdiq edilmişdir. Həmin sənəddə ümumi təhsilin məzmunu 

“Milli Kurikulum” çərçivə sənədindəki  prinsiplər əsasında müəyyən edilməklə, təhsilalanların 

şəxsiyyət kimi formalaşması, bazar münasibətlərinin tələblərinə uyğun zəruri bilik və bacarıqlara 

yiyələnməsi, əqli, fiziki, mənəvi, estetik inkişafını, müstəqil əmək və təhsil həyatına hazırlanması, 

cəmiyyətin faydalı və məhsuldar üzvünə çevrilməsi əsas götürülür (Ümumi təhsil pilləsinin dövlət 

standartları və proqramları, 2010). 

 “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” (2013) sənədində 

müasir tələblərə cavab verən yeni təhsil sisteminin yaradılması məqsədilə beş istiqamət 

müəyyənəşdirilmişdir ki, onlardan birincisi səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun 

yaradılmasından ibarətdir” (Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası, 

2013). 

“Təhsil sistemi müstəqil Azərbaycanın milli dəyərlərini mənimsəmiş vətəndaş 

formalaşdırmalı, qloballaşan və müasir dünyada rəqabtədavamlı, peşəkar bilik və kompetensiyalara 

malik bir insan yetişdirməlidir” (Əlizadə, 2004).  

Bu gün cəmiyyətdə baş verən qloballaşma prosesində milli dəyərləri saxlamaqla bəşəri 

dəyərləri də özündə əks etdirmək təhsilin məzmununun qarşısına qoyulan tələblərdəndir. 

2006-cı ildə Avropa Şurası tərəfindən müəyyənləşdirilmiş əsas kompetensiyalarda “müxtəlif 

din, dil, mədəniyyətə mənsub insanlarla birgə yaşamaq və onlara qarşı tolerantlıq göstərmək, 

hörmətlə yanaşmaq” kimi  mədəniyyətlərarası kompetensiyalar əksini tapmışdır. 

Təhsilin məzmunu müxtəlif ölkələrin və xalqların mədəni irsinə, daim inkişaf edən elmin 

müxtəlif sahələrinə, eləcə də insanın həyat və təcrübəsinə inteqrasiya etməklə yaranır və davamlı 

olaraq inkişaf etdirilir. Bu baxımdan inteqrativlik təhsilin əsas prinsiplərindən biri kimi götürülür. 

İnteqrativlik-təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə və həyatla sistemli şəkildə 

əlaqələndirilməsidir.  

Azərbaycanda təhsilin dünya və Avropa təhsil məkanına inteqrasiyasına xüsusi önəm verilir. 

İnteqrasiya təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə, bacarıqlı, səriştəli savadlı kadr hazırlığına müsbət 

təsir göstərir. “Dünyanın təhsil məkanında daha geniş istifadə edilən təhsildə inteqrasiya anlayışı daha 

çox fəlsəfi yöndə başa düşülən inteqrasiya sözü həyatın bütün sahələrinə aid olmaqla sintetik xarakter 

daşıyır və bütövləşmə istiqamətində yeni yaranışın əsasında durur. Xüsusən cəmiyyət hadisəsi kimi 

inteqrasiya onun inkişaf istiqamətində dəyişikliklərini tənzimləməklə müasirliyi təmin edir”. (1)  

Sürətlə inkişaf edən cəmiyyət üçün əsas prioritet məsələlərdən biri şəxsiyyətin hərtərəfli 

formalaşdırılmasıdır. Şəxsiyyətin formalaşmasında isə dəyərlər əsasdır. Qloballaşan dünyada milli 

dəyərləri qorumaq, azərbaycançılıq ideyasını inkişaf etdirməklə müxtəlif  xalqların mədəniyyətinə 

hörmət, tolerantlıq və s. kimi keyfiyyətlərin formalaşdırılması öz əksini yeni məzmunda tapmişdır.  

Təhsilin bütün pillə və səviyyələri üçün yeni məzmunda kurikulumlar hazırlanmışdır. 

Ümumtəhsil məktəbləri üçün hazırlanan fənn proqramlarında (kurikulumlarda) dəyərlərə xüsusi 

önəm verilir, “milli və ümumbəşəri dəyərlərin qоrunması və оnların dialektik vəhdətinin təmin 

edilməsi əsasında dünyəvi təhsil sisteminin yaradılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində 

fəaliyyətlər təmin edilir” (Abbasov, Cavadov və b., 2019). 

Mədəniyyətlərarası münasibətlər orta ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan fənlərə dair  

dərsliklərdə əksini tapmışdır. Məsələn, Ədəbiyyat dərsliklərində Vilyam Şekspir (ingilis), 

Əlişir.Nəvai (özbək), Əbülqasim Firdovsi (İran), Ömər Xəyyam (İran) və s.; təsviri incəsənət 

dərsliklərində Leonardo da Vinçi (İtaliya), David Mikelancelo(İtaliya), Rafaello Santi(İtaliya), 

Memar Sinan (Türkiyə) və s; musiqi dərsliklərində İohann Sebastyan Bax (Almaniya), İohan Ştraus 

(Avstriya), Lüdviq van Bethoven (Almaniya), Cüzeppe Verdi (İtaliya), Dmitri Şostakovic (Rusiya) 

və s.  həyat və yaradıcılıqları haqqında məlumat veriir, əsərləri tədris olunur.  
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Tədris planına uyğun olaraq ümumtəhsil məktəblərində xarici dil əsas və ikinci xarici dil kimi 

tədris olunur.  Bu fənlər vasitəsilə  ingilis, alman, fransız, rus,ərəb və fars dilləri öyrədilir.Şagirdlər  

həmin xalqların mədəniyyəti, adət-ənənələri barədə biliklərə yiyələnirlər.  

Təhsilalanların mənəvi-əxlaqi sağlamlığının tərbiyə olunmasında, mənəvi keyfiyyətlərinin 

inkişaf etdirilməsində, dünyagörüşünün, vətəndaş şüurunun, estetik mədəniyyətinin formalaşmasında 

tədris olunan hər bir fənnin öz çəkisi vardır. 

Təlim prosesində müxtəlif millətlərin mədəniyyətlərinin  öyrənilməsi bəşəri dəyərlər sistemini 

tapmaq, bəşəriyyətin qarşısında duran müasir aktual problemləri həll etmək  üçün bir vasitədir.  

Azərbaycanın təhsil müəssisələrində mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun tədrisi 

prosesinin təkmilləşdirilməsi, bu sahə üzrə kurikulumların və müəllimlər üçün tədris vəsaitinin 

hazırlanması məqsədilə Avropa Şurası ilə Təhsil Nazirliyi arasında 2007-2009-cu illər üzrə 

Əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində layihə həyata keçirilmişdir.  

2010-cu il iyulun 22-23-də ATƏT-in Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində yerləşən 

Katibliyində milli azlıqların təhsil problemlərinə həsr olunan konfransda qeyd edilmişdir ki, 

Azərbaycanda milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın hüququ, o cümlədən də 

milli azlıqların təhsil hüququ qorunur.  

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin  müvafiq sərəncamı ilə 

“Azərbaycanda Multikulturalizm ili” elan edilmiş, ölkədə və xaricdə müxtəlif tədbirlər həyata 

keçirilmişdir.  

Multikulturalizm millətlərin və onların nümayəndələrinin birliyini şərtləndirir və mədəni 

dəyərlərin transferini təşkil edir. Bu da milli mədəniyyətin məkanlar üzrə sürətlə yayılmasını 

şərtləndirir. Azsaylı xalqlar mədəni inteqrasiya şəraitində böyük xalqların mədəni elementlərindən 

faydalanmaq imkanları əldə edirlər. (Azərbaycan multikulturalizmi// 

https://multiculturalism.preslib.az/ az_a6.html). Azərbaycanda ən qədim zamanlardan bəri müxtəlif 

dinlərə və etiqadlara inanan, fərqli dillərdə danışan çoxsaylı xalqlar və etnikqruplar sülh və əmin-

amanlıq, dinclik və bərabərlik şəraitində yaşamışlar. “Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir 

o qədər zəngin olur. Çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz 

töhvəsini verir”. (Heydər Əliyev) 

Azərbaycanda ləzgi, rus, talış, avar, tat, tatar, saxur, gürcü, yəhudi, kürd, udi, inqloy, xınalıq 

və s. milli azlıqlar yaşayır.və onların mədəniyyət mərkəzləri, icmaları fəaliyyət göstərir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2009-cu il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

"Təhsil haqqında" Qanunun 5-ci maddəsinin ("Təhsil hüququna dövlət təminatı") 5.1.-ci bəndində 

"Dövlət hər bir vətəndaşın təhsil alması üçün müvafiq şəraitin yaradılmasına təminat verir və təhsilin 

hər hansı pilləsindən, səviyyəsindən və formasından məhrum edilməsinə yol vermir" və  5.2.-ci 

bəndində isə Dövlət cinsindən, irqindən, dilindən, dinindən, siyasi əqidəsindən, milliyyətindən, sosial 

vəziyyətindən, mənşəyindən, sağlamlıq imkanlarından asılı olmayaraq, hər bir vətəndaşa təhsil almaq 

imkanı yaradılmasına və ayrı-seçkiliyə yol verilməməsinə təminat verir" kimi göstərilir.  

Hazırda respublikanın 357 məktəbində azsaylı xalq və etnik qrupları təmsil edən 34 min 

məktəbli öz ana dillərində təhsil alır. Ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqların dillərinin ümumtəhsil 

məktəblərində tədrisi ilə bağlı son illərdə talış, ləzgi, kürd, saxur, tat, xınalıq və udin dilləri üzrə 

ibtidai siniflər üçün tədris proqramları və "Ləzgi dili" "Udin dili" "Talış dili", "Tat dili" və s. 

dərsliklər, eləcə də “Talış dilinin tədrisinə dair”, “Talışca-azərbaycanca məktəbli lüğəti”,“Ləzgicə-

azərbaycanca-rusca lüğət”,“Tat dilində “Əlifba” dərsliyinə dair metodik rəhbərlik” adlı vəsaitlər  nəşr 

edilmişdir. Tədris planında həmin dillərin I-IV siniflərdə öyrədilməsinə həftədə 1saat vaxt 

ayrılmışdır. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda “Azsaylı xalqların folkloru” 

şöbəsi fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayan azsaylı xalqların 

nümayəndələri vasitəsilə onların folkloru toplanır, tədqiq edilir, ictimaiyyətə çatdırılır.  

https://multiculturalism.preslib.az/%20az_a6.html
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Digər təhsil pillələrində olduğu kimi ali təhsil pilləsində də islahatlar həyata keçirilir. Dünya 

təhsil sisteminə inteqrasiya, mədəniyyətlərarası münasibətlərin, elmi əlaqələrin və mübadilənin 

yaradılması zamanın tələbidir. Universitetlər dünyanın qlobal inkişafı fonunda hər bir ölkəyə məxsus 

dəyərləri nəzərə alaraq, elmi, mədəni informasiya istehsal edən,təlim-tədris fəaliyyətləri ilə məşğul 

olan, informasiyanı geniş kütlələrə yayan, elmi və mədəniyyətlərarası əlaqələr quran və strateji 

hədəfləri müəyyənləşdirməyə çalışan qurumlardır. 2005-ci ildə Azərbaycan könüllü olaraq Bolonya 

prosesinə qoşuldu. Bu, qloballaşma şəraitində vahid Avropa təhsil məkanında baş verən proseslərdən 

kənarda qalmamaq üçün vaxtında atılan addım idi. Bolonya qoşulma respublikanın ali təhsil 

sisteminin modernləşdirilməsi,onun dünya təhsil məkanina inteqrasiyası və mədəniyyətlərarası 

münasibətlərin qurulması məqsədlərinə cavab verirdi. 

Ölkəmizin Bolonya prosesinə qoşulmasının müsbət amillərindən biri də Azərbaycanın öz 

milli ənənələrini saxlamaqla Avropa elm,təhsil, mədəniyyət məkanına inteqrasiya etməsidir. 

Gözləntilərdən biri də ali təhsilin keyfiyyəti, onun rəqabət qabiliyyəti artacaq,tələbə və müəllimlərin 

mobillik imkanları yaxşılaşacaq, gənclərimiz Avropanın müxtəlif ölkələrində təhsil almaq, 

mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqələrini qurmaq imkanı əldə edəcəklər.  

Bolonya bəyannaməsində tələbə mobilliyi məsələlərinə cox ciddi diqqət yetirilir. Belə ki, 

Avropanın müxtəlif ölkələrində təhsil almış dünənki tələbələr üçün Avropa Şurası daxilindəki 

maneələr qisa müddət ərzində aradan qaldırılacaq və Avropa onlar üçün həqiqətən vahid evə 

çevriləcəkdir. Hər şeydən əvvəl bu bizim gənclərin keyfiyyətli Avropa təhsili,mədəniyyəti ilə 

tanışlığı və Avropanın müxtılif ölkələrində bizim diplomların tanınmasıdır. 

Tələbə və müəllimlərin mobilliyi həm də bizim təhsilin məzmununun müasir beynəlxalq 

tələblər baxımından yeniləşməsi deməkdir.Bunun nəticəsində təhsilimiz digər ölkələrin gəncləri üçün 

daha cəlbedici olacaq, xarici ölkələrin alim və mütəxəssisləri bizim ali təhsil müəsisələrində işləyə 

biləcəklər. 

Vətəndaşlarımızın xarici ölkələrə təhsil almağa göndərilməsi hökumətlərarası müqavilələr, 

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə mədəni və elmi əməkdaşlıq planları, xarici ölkələrin 

təhsil qurumları,müəssisələri və ictimai təşkilatları ilə bağlanan müqavilələr əsasında həyata keçirilir. 

Azərbaycanlı tələbələr bu gün dünyanın əksər ölkələrində, Türkiyə, ABŞ Böyük Britaniya, İtaliya, 

Fransa, Rusiya, Çin, Koreya, Macarıstan, Almaniya, Gürcüstan, Çexiya və digər ölkələrdə təhsil 

alırlar. 

Əcnəbi tələbələrə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş bütün 

hüquq və azadlıqlardan istifadə etmək hüququ verilmişdir. Ali məktəblərə qəbul edilmiş əcnəbilərə 

və vətandaşlığı olmayan şəxslərə seçdikləri elm,texnika və mədəniyyət sahəsində təhsil alıb yüksək 

ixtisaslı mütəxəssis olmaq üçün lazımi imkanlar yaradılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının təhsil müəssisələrində əcnəbi tələbələrin təhsili Azərbaycan 

dilində, eləcə də  qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş şərtlərə əməl olunmaqla xarici dillərdə də 

aparılır. Xarici tələbələr dövlətlərinin milli bayramlarını qeyd edir, mədəni-kütləvi tədbirlər, 

festivallar keçirirlər.  

Azərbaycan Pedaqoji Universitetində Türkiyə; Azərbaycan Tibb Universitetində Türkiyə, 

İran, İraq, ABŞ; Azərbaycan Dillər Universitetində Qazaxıstan, Türkmənstan, Gürcüstan, 

Macarıstan, Ukrayna, ABŞ, Koreya, İspaniya, Almaniya, Yunanıstan, Belarus, Fransa; Bakı Dövlət 

Universiteti- Nigeriya, Gürcüstan, Belarus, Qazaxıstan, Özbəkistan, Rusiya, Türkmənistan, Ukrayna, 

Çin, Koreya, Pakistan, Polşa, ABŞ; -Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində Tacikistan, 

Çin, Türkiyə, Yəmən, İraq, İran, Özbəkistan, Rusiya; Bakı Slavyan Universitetində-Türkiyə, 

Ukrayna, Çin, Pakistan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Venesuela, Suriya, Nigeriya, Gürcüstan, 

Makedoniya və s.ölkələrdən olan gənclər təhsil alırlar. 

Təhsil nəsillərin topladığı biliklərin və mədəni dəyərlərin ötürülməsi prosesidir. Məhz təhsil 

prosesində insan mədəni dəyərlərə yiyələnir və şəxsiyyət kimi formalaşır.  
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Abastact. The article deals with the main purpose, importance and tasks of the Azerbaijani language 

in the modern educational process. We noted that the main goal of teaching the Azerbaijani language in general 

education schools is the formation of detailed speech skills in students, in the broadest sense of the word, a 

culture of speech. This means that every graduate must have a clear and fluent speech, be able to freely express 

their thoughts and ideas orally and in writing, communicate with others depending on the situation, discuss a 

specific problem and summarize the thoughts expressed at the right time. Best practice shows that language 

learning based on speech activity is the most optimal way to introduce innovations, and the quality of training 

depends on the correct organization of this work to achieve the set goals and objectives. 

We know that speech is divided into activities such as reading, writing, listening and speaking. When 

a language is not taught on the basis of speech activity, the formation of skills corresponding to these 

components is assumed. This work, which began with teaching literacy from the first day of school, continues 

in an orderly and orderly manner during the transition to senior classes, takes on a systemic character and 

allows you to form the most necessary life skills. 
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Xülasə. Məqalədə müasir təlim prosesində Azərbaycan dili fənninin əsas məqsədi,əhəmiyyəti və 
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http://www.e-qanun.az/framework/11562
http://www.e-qanun.az/framework/11562
https://multiculturalism.preslib.az/az_a6.html
http://e-qanun.az/%20framework/46052
http://e-qanun.az/%20framework/46052
http://www.e-qanun.az/alpidata/%20framework/data/18/c_f_18343.htm
http://www.e-qanun.az/alpidata/%20framework/data/18/c_f_18343.htm


“Intercultural relations in the modern world”, 27 February 2021, Tbilisi, Georgia 

Elger Scientific Centre                    İSBN: 978-605-74702-1-8                    Grigol Robakidze University 

 

-----------....131.....----------- 
 
 

başlıca məqsəd şagirdlərdə hərtərəfli nitq bacarıqları, sözün geniş mənasında, nitq mədəniyyəti 

formalaşdırmaqdan ibarətdir. Bu o deməkdir ki, təhsilini başa vurmuş hər bir məktəbli aydın və səlis nitqə 

malik olmalı, fikir və düşüncələrini şifahi və yazılı formada sərbəst ifadə etməyi, şəraitdən asılı olaraq başqaları 

ilə ünsiyyət qurmağı, müəyyən problemlə bağlı müzakirə açmağı və lazımi məqamda söylənilmiş mülahizələri 

ümumiləşdirməyi bacarmalıdır. 

Qabaqcıl təcrübə göstərir ki, qarşıya qoyulmuş məqsəd və vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün dilin 

nitq fəaliyyəti zəminində tədrisi yeniləşməni həyata keçirməyə qabil olan ən optimal yoldur və təlimin 

keyfiyyəti bu işin düzgün təşkilindən asılıdır. 

 Bilirik ki, nitq oxu, yazı, dinləyib-anlama və danışma olmaq üzrə fəaliyyət növlərinə ayrılır. Dilin nitq 

fəaliyyəti zəminində tədrisi deyildikdə məhz bu komponentlərə uyğun bacarıqların formalaşdırılması nəzərdə 

tutulur. Şagirdin məktəbə qədəm qoyduğu ilk gündən savad təlimi ilə başlayan bu iş yuxarı siniflərə keçdikdə 

ardıcıl və mütəşəkkil qaydada davam etdirilir,  sistemli xarakter alır və ən zəruri həyati bacarıqların 

formalaşmasına imkan yaradar. 

Açar sözlər: müasir təlim,  nitq bacarıqları, ümumi inkişaf səviyyəsi, nitq fəaliyyəti  

 

Ümumtəhsil məktəblərində ana dilinin tədrisi milli maraqlar və dövlətçilik baxımından aktual 

məsələlərdən biri hesab edilir. Dünya ölkələrində ana dilinin öyrədilməsi milli təfəkkürün 

formalaşmasında mühüm vasitə kimi yüksək dəyərləndirilir. Milli Kurikulumlar bir qayda olaraq, ana 

dili ilə başlanır. Təhsilin ümumi inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün keçirilən beynəlxalq və 

milli qiymətləndirmələrdə ana dili üzrə standartların mənimsənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bütün 

bunlar isə bir fənn kimi ana dilinin şəxsiyyətin formalaşmasındakı müstəsna rolu ilə bağlıdır.  

Hazırda təlimin məzmunu şagrdlərin nitq mədəniyyətinin  formalaşmasına xidmət edən nitq 

bacarıqları, dil bacarıqları və linqvistik bacarıqları  üzərində qurulmuşdur.  

Əgər nitq bacarıqları ünsiyyət prosesində qazanılan qabliyyətləri əhatə edirsə, dil bacarıqları 

intuitiv şəkildə insana verilmiş, lakin müşahidə və mütaliə vasitəsilə dərinləşdirilən qabiliyyətləri 

əhatə edir.   

Nitq bacarıqları şifahi ünsiyyətdə, dil bacarıqları isə yazı prosesində özünü göstərir. Nitq və 

dil bacarıqları qarşılıqlı əlaqədə olsalar da, bəzən müstəqil fəaliyyət göstərə bilirlər. Bunun nəticəsidir 

ki, bəzən  yazı qabiliyyəti yüksək olan şagirdin danışıq qabiliyyəti zəif olur.   

 Linqvistik bacarıqlar isə dil fakt və hadisələrin ümumiləşdrilməsi yolu ilə  əldə edilir. Və 

idraki qabiliyyətlər hesab edilir.  

 Qryd etdik ki, ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisində başlıca məqsəd 

şagirdlərdə hərtərəfli nitq bacarıqları, sözün geniş mənasında, nitq mədəniyyəti formalaşdırmaqdan 

ibarətdir. Bu o deməkdir ki, təhsilini başa vurmuş hər bir məktəbli aydın və səlis nitqə malik olmalı, 

fikir və düşüncələrini şifahi və yazılı formada sərbəst ifadə etməyi, şəraitdən asılı olaraq başqaları ilə 

ünsiyyət qurmağı, müəyyən problemlə bağlı müzakirə açmağı və lazımi məqamda söylənilmiş 

mülahizələri ümumiləşdirməyi bacarmalıdır (Cəfərova, 2016: s.134-135). 

Uzun illər bəzi  dilçi alimlər Azərbaycan dilini elmi fənn hesab edir və buna görə də şagirdlərə 

dilin qayda və qanunlarının öyrədilməsini üstün tuturdular. Bu səbəbdən də orta məktəbi qurtaran 

şagirdlərimizin çoxu fikrini sərbəst ifadə etmək mədəniyyətinə yiyələnə bilmirdilər. Yüzlərlə tərifi 

əzbər öyrənən şagird sadə bir mövzu ətrafında polemika qurmağı, fikir mübadiləsi etməyi, sərbəst 

danışmağı, müstəqil inşa yazmağı bacarmırdı.   

Şübhəsiz, şagirdlərə nəzəri biliklər də verilməlidir, lakin əvvəlcə həyat üçün, ünsiyyət üçün 

faydalı olan nitq bacarıqları müəyyənləşdirilməli və onu formalaşdırmağa xidmət edən biliklər 

sistemi seçilməlidir. Yalnız belə bir istiqamətdə konkret praktik məqsədə xidmət edəcək biliklərinin 

öyrənilməsindən danışmaq olar. Əks təqdirdə, biliyin hansı həcmdə verilməsindən asılı olmayaraq, 

qoyulan məqsəd özünü doğrultmayacaq. 

Şagirdlərə dilin linqvistik əsaslarının  mənimsədilməsi təlimdə basılıca məqsəd və vəzifə yox, 

vasitə rolunu oynamalıdır. Yəni, linqvistik anlayışların, qayda və qanunların öyrədilməsi şagirdlərin 

dil duyumunun, nitq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə, lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsinə 
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yönəldilməlidir.  Bir sözlə, dil təlimində nitq fəaliyyəti ön plana çəkilməli, verilən biliklər ona 

istiqamətlənməlidir (Həsənov, Cəfərova, 2013: s.48-59). 

Qabaqcıl təcrübə göstərir ki, qarşıya qoyulmuş məqsəd və vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün 

dilin nitq fəaliyyəti zəminində tədrisi yeniləşməni həyata keçirməyə qabil olan ən optimal yoldur və 

təlimin keyfiyyəti bu işin düzgün təşkilindən asılıdır. 

Məlumdur ki, nitq dinləyib-anlama və danışma, oxu, yazı və dil qaydaları  olmaq üzrə dörd  

məzmun xətlərinə ayrılır. Dilin nitq fəaliyyəti zəminində tədrisi deyildikdə məhz bu komponentlərə 

uyğun bacarıqların formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Şagirdin məktəbə qədəm qoyduğu ilk gündən 

savad təlimi ilə başlayan bu iş yuxarı siniflərə keçdikdə ardıcıl və mütəşəkkil qaydada davam etdirilir,  

sistemli xarakter alar və ən zəruri həyati bacarıqların formalaşmasına imkan yaradar. 

Nitq fəaliyyətinin digər komponenti kimi yazı da təlim əhəmiyyətinə və mühüm göstəricilərə 

malikdir. Oxu prosesində qazanılan bacarıqlar yazı vasitəsilə genişləndirilərək yaradıcı formada 

tətbiqini tapır. Şagird yazı vasitəsilə duyğu və düşüncələrini nəqli, təsviri və mühakimə xarakterli 

mətnlər formasında kağız üzərinə köçürmək imkanı əldə edir. Müxtəlif problemlərə həsr olunmuş 

inşa, esse kimi yazı nümunələri şagirdə müşahidə etdiyi həyat hadisələri ilə qazandığı biliklər 

arasında əlaqə yaratmağa, onlara müstəqil münasibət bildirməyə, fərdi fikir və mülahizələrini 

başqaları ilə özünəməxsus üsulda bölüşdürmək imkanı verir[Аğayev Ə.Ə.2006: s.79]. 

Yazı şagirdə informasiya toplamaq, müxtəlif mətnlərdən götürdüyü fakt və sitatlardan 

məqsədyönlü istifadə etmək bacarıqları aşılayır. Şagird bu zaman həm redaktə etmək, həm də əməli 

yazı nümunələri tərtib etmək bacarıqlarına da yiyələnir ki, bu da təlimin nəticəyönümlü olmasını 

şərtləndirir.  

Nitq fəaliyyətinin əsas komponentlərindən biri kimi dinləyib - anlama bacarıqlarının 

formalaşdırılması da böyük təlimi əhəmiyyət daşıyır. Danışanın nitqini səbirlə, tələsmədən dinləmək 

yüksək insani qabiliyyətdir. Belə bir vərdişi özündə formalaşdırmağa çalışan şagird eyni zamanda 

tərəf müqabilinin nitqindəki əsas fikri ikinci dərəcəli fikirlərdən ayırmaqla lazımi nəticəyə tez gəlir. 

Şagirdlərdə dinləyib-anlama bacarıqlarının formalaşdırılması məqsədilə dialoqlardan, disputlardan, 

debatlardan mütəmadi  istifadə edilməlidir.    

Nəhayət, nitq fəaliyyətinin bir növü kimi danışma bacarıqlarının inkişafı da Azərbaycan dili 

təlimində qarşıya qoyulan aktual  vəzifələrdən sayılır. Şagird sərbəst, müstəqil, aydın, yığcam niqtə 

yiyələnməklə qazandığı bilikləri ifadə etmək imkanı əldə edir. Şifahi nitq müxtəlif forma və üsullarla 

inandırıcı şəkildə təqdim olunmalıdır. Bu isə danışanın hazırlığından, məlumatların dolğun və 

düzgünlüyündən, eləcə də auditoriyanın maraqlarına cavab verməsindən çox asılıdır. 

Göründüyü kimi, nitq fəaliyyəti bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan bir sistemdir və təlim 

prosesində bu bacarıqlar inteqrativ əsasda formalaşdırılmalı əlaqəli şəkildə həyata keçirilməlidir ki, 

gözlənilən nəticələr əldə olunsun. 

Azərbaycan dili ümumtəhsil məktəblərində tədris olunmaqla şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin 

formalaşmasına xidmət edir. Şagirdlər bu fənnin vasitəsilə milli mədəniyyət nümunəsi kimi ana dilini 

öyrənir, onun səs sisteminə, lüğət ehtiyatına, üslubi-qrammatik xüsusiyyətlərinə yaxından bələd olur, 

elmi, bədii, publisistik və digər üslublarda yaradılmış ədəbiyyat nümunələri ilə tanış olmaq imkanı 

qazanırlar. Eyni zamanda, bu dildən istifadə edərək öyrənəcəkləri digər fənlərin daha yaxşı 

mənimsənilmə potensialını genişləndirirlər (Cəfərova, 2013: s.49-55). 

Orta məktəbi başa vuran gənclər təhsilini davam etdirmək, müxtəlif sahələrdə işləmək üçün 

müasir dövrün iqtisadi, hüquqi və texnoloji çətinliklərinə hazır olmalı, onların aradan qaldırılmasında 

təşəbbüskarlıq və fəallıq göstərməlidirlər. Bunun üçün yalnız elmi-nəzəri hazırlıq deyil, həm də 

yüksək əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlər, o cümlədən dil və ünsiyyət bacarıqları əldə edilməlidir. Hər bir 

şəxs müxtəlif formalı və məzmunlu mətnləri səlis, şüurlu  oxumağa, yazılı və şifahi şəkildə səmərəli 

və yaradıcı ünsiyyət qurmağa qadir olmalıdır. Bu baxımdan, Azərbaycan dilinin bir fənn kimi təlim 

əhəmiyyəti böyükdür. Ana dili qüdrətli tərbiyə vasitəsidir. Şagirdlər onun vasitəsilə milli-mənəvi sər-

vətlərimizi öyrənir, əxlaqi dəyərlərə və yüksək insani keyfiyyətlərə yiyələnirlər. 
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Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dili təliminin məqsədi ümumi nitq və dil bacarıqlarını 

formalaşdırmaqla şagirdlərin nitq mədəniyyətinə yiyələnmələrini təmin etməkdən ibarətdir. Buna 

görə də: 

 nitq və dil bacarıqlarına yiyələnməklə ümumi nitq inkişafına nail olmaq; 

 Azərbaycan dilinin düşünmə, öyrənmə və danışma vasitəsi olmasını dərk etmək; 

 davamlı təhsil prosesində, praktik fəaliyyətdə istifadə üçün potensial bilik və bacarıqlara 

yiyələnmək vacib hesab edilir. 

Deyilənlərdən  çıxış edərək, Azərbaycan  dili təliminin  aşağıdakı ümumi vəzifələrini qeyd 

edə bilərik: 

1. Şagirdlərdə  ünsiyyət mədəniyyəti formalaşdırmaq; 

2. Şagirdləri müstəqil həyata, şüurlu peşə seçməyə hazırlamaq; 

3. Şagirdlərdə ana dilinə, ədəbi irsə,  keçmişimizə məhəbbət,  milli və ümumbəşəri dəyərlərə 

ehtiram hissi yaratmaq; 

4. İnformasiya – kommunikasiya texnologiyalarından,  texniki vasitələrdən,  ictimai- iqtisadi 

biliklərdən  gündəlik  fəaliyyətlərində  səmərəli istifadə   etmək  bacarığını təmin etmək.  

Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisi vasitəsilə aşağıdakıların həyata  

kecirilməsi nəzərdə tutulur: 

- İbtidai təhsil səviyyəsində əlifbanın öyrənilməsi, oxu və yazı texnikasının, hüsnxət 

qaydalarının, düzgün, sürətli, şüurlu və  ifadəli oxu üzrə ilkin bacarıqların mənimsənilməsi, lüğət 

ehtiyatının tədricən zənginləşdirilməsi, ən zəruri qrammatik qaydaların və ədəbi tələffüz normalarının 

öyrənilib tətbiq olunması, ekspressiv nitq bacarıqlarının formalaşdırılması (Nitqin ekspressiv 

funksiyаsı fikrin ifаdəli verilməsinə xidmət etdiyi üçün emosionаl dil vаhidlərindən istifаdə edir. Belə 

dil vаhidlərinə xüsusi leksik vаhidlər, nidаlаr, hаbelə vurğu, intonаsiyа və s. аid edilə bilər.  

-  Ümumi orta təhsil səviyyəsində şagirdlərdə ifadəli və şüurlu oxu, aydın, səlis, düzgün şifahi 

və yazılı nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi, nitqin leksik, qrammatik və üslubi cəhətdən zənginliyi, 

təcrübi baxımdan əhəmiyyətli olan dilçilik anlayışları və qaydalarının mənimsənilməsi, dil hadisələri 

zəminində şagirdlərin idrak fəaliyyətinin və ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı, şagirdlərdə ana dilinə 

məhəbbət və hörmət hissinin formalaşdırılması təmin edilir. 

- Tam orta təhsil səviyyəsində ümumi orta təhsil səviyyəsindəki fəaliyyət istiqamətləri inkişaf 

etdirilməklə ədəbi dilin üslublarından istifadə imkanlarının genişləndirilməsi, şifahi və yazılı nitq 

prosesində nitq mədəniyyətinin tələblərinə riayət edilməsi, natiqlik vərdişləri elementlərinin 

yaradılması təmin olunur (Cəfərova, 2013: s.61-67). 

Təlimin öyrədici, tərbiyəedici və inkişafetdirici  xarakteri  Azərbaycan dili  fənninə də aiddir.   

Azərbaycan dili dərsləri təkcə bilik verməklə kifayətlənə bilməz. Bu dərslər şagirdlərin  yüksək insani 

keyfiyyətlərə yiyələnməsində mühüm rol oynayır.  Azərbaycan dili dərslərində   şagirdləri  vətənpər-

vərlik,  milli iftixar, əməyə məhəbbət,  dostluq,  yoldaşlıq  ruhunda tərbiyə etmək mümkündür. Bunun 

üçün ən yaxşı vasitə   çalışma mətnləri və təhlil üçün seçilmiş cümlələrdir. Müəllim elə mətnlər, elə 

cümlələr seçməlidir ki,  həm  dil faktları ilə zəngin olsun, həm də şagirdlərin  tərbiyəsinə  müsbət 

təsir göstərə bilsin. Azərbaycan dili fənninin ümumi vəzifələrindən biri də  şagirdləri həyata,  məişətə 

əməli cəhətdən hazırlamaqdır.  Şagirdlərə  dili elə mənimsətmək lazımdır ki,  onlar dərsdə aldıqları 

bilikləri, bacarıqları gündəlik fəaliyyətlərində tətbiq edə bilsinlər.  Əgər şagird fikrini ərizə vasitəsilə  

ifadə etməkdə çətinlik  çəkirsə,  hər hansı məsələ barədə mətbuatda çıxış edə bilmirsə,  müzakirələrdə 

iştirak edə bilmirsə, fikrini sərbəst şəkildə  ifadə edə bilmirsə, deməli  əsas məqsədə, təlim nəticəsinə  

nail olunmamışdır.   

Müasir dövrdə təlim prosesi şagirddə  fəallığı, ətrafdakı hadisələrə tənqidi yanaşmağı, 

müstəqil düşünməyi, bilik almağı, analiz-sintez etməyi, yaradıcı fəaliyyət göstərmək bacarığını 

inkişaf etdirməlidir. Şagird idraki, informativ-kommunikativ və qeyri-iradi dəyərlərə nail olmalıdır. 

Müasir dərs  isə əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələri əldə etmək üçün müəllimlərin əlaqələndirici, 

istiqamətverici, məsləhətci, şagirdlərin isə tədqiqatçı, təcrübəçi, yaradıcı subyektlər kimi qarşılıqlı 
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əməkdaşlıq fəaliyyətləri əsasında qurulmasını tələb edir. Müasir  dərs öz məqsədinə, məzmununa,  

fəallıq tempinə,  şagirdin müstəqillik səviyyəsinə,  öyrənmə- öyrətmə meyarlarına   və s. görə ənənəvi 

təlimdən fərqlənir.  Müasir dərs dedikdə, öyrətmə prosesində müəllimin göstərdiyi pedaqoji məharət, 

ustalıq nəzərdə tutulur. Müəllim sinifdə işgüzar şərait yaradıb şagirdlərin müstəqil mühakimələrinə 

geniş meydan açırsa, hər mövzunun xarakterinə uyğun priyomlardan, çeviklik və interaktivliyin 

təmin edilməsindən istifadə edirsə, deməli o, dərsi müasir tələblər əsasında qura bilir (Həsənov, 

Cəfərova, Bəhmənova, 2017: s.35-49). 

Müasir  dərsin qarşısına   qoyulan tələblərə  nəzər salaq:  

1. Pedaqoji prosesin tamlığı; dərsin ( vətənpərvərlik,  milli- mənəvi dəyərlər,  ümumbəşərilik  

ideya- siyasi səviyyə və s.) səviyyəsinin  yüksəldilməsidir. Pedaqoji prosesdə təlim məqsədləri 

kompleks (inkişafetdirici, öyrədici, tərbiyəedici) şəkildə  həyata keçirilir, real nəticələrlə yekunlaşan 

müəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir. Pedaqoji prosesin tamlığı onun sahələri qarşısında vahid 

məqsədin durması və şəxsiyyətin bütövlüyü ilə təmin olunur. 

2. Tərbiyə, təhsil və təlim prosesləri özlərinə məxsus spesifik xüsusiyyətlərə malik olsa da, 

hamısı ümumi bir məqsədə - şəxsiyyətin ahəngdar inkişafına xidmət edir.  

3. Elmilik prinsipi gözlənilməklə bilikləri müstəqil toplama, mənimsəmə  və yaradıcı  tətbiq 

etmə;  

4. Şagirdlərdə informasiya məkanına  müstəqil daxil olma bacarığının formalaşdırılması;    

5. Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanın təmin olunması;  

- Müasir inteqrasiya ayrı-ayrı fənlərin tədrisində  qazanılmış biliklərin uzlaşdırılmasına 

xidmət etməklə,  əlaqəli- inteqrativ tədrisi aktuallaşdırır. Fəndaxili əlaqə zamanı üfiqi   inteqrasiyadan  

istifadə  fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələndirməklə,  məzmun standartlarının  müəyyən tədris 

vahidlərində  ifadə olunmasını təmin edir.   

- Şaquli inteqrasiya isə  sinifdən-sinfə tədricən  dərinləşən və genişlənən  məzmun xətləri 

arasında  varisliyin qarantı rolunda çıxış edir. Təlim kursunun bütıvlükdə mənimsənilməsi  fəndaxili 

əlaqənin  sistemli, şüurlu mənimsənilməsindən  asılıdır. I sinifdən  başlayaraq tədrs olunan 

Azərbaycan  dili fənni  Xİ sinifdə tamamlanır.  Bunların qarşılıqlı əlaqəsini bilmədən məfhumların, 

tərif və qaydaların mənimsədilməsindən danışmaq mümkün olmaz. Morfologiyanı fonetika, 

leksikologiya və söz yaradıcılığına, sintaksisi  morfologiyaya  istinad etmədən  şüurlu mənimsətmək 

olmaz.  

1. Şəxsiyyətyönümlülük nəzərə alınmaqla  şagirdlərin idrak fəaliyyətinin və müstəqilliyinin 

inkişaf etdirilməsi; Dərs prosesi elə qurulmalıdır ki,  şagird  nəzəri materialın  elmi əsaslarını  müstəqil  

mənimsəyə bilsin.  Mövzu ilə bağlı faktları öz faktları ilə tamamlamağı bacarsın. Şagird müəllimin 

nəzarəti altında subutları  özü toplamalı,  dərk etdikdən  sonra  yaddaşında  saxlamalıdır. Azərbaycan 

dili dərslərində qrammatik çalışmalar,  yaradıcı yazılar üzərində müstəqil işlər  şagirdlərin  bilik, 

bacarıq və  vərdişlərini inkişaf etdirir.  

2. Şagirdyönümlülük gözlənilməklə nikbinlik,  humanistlik,  tolerantlıın  formalaşdırılması; 

(şagird pedaqoji prosesin mərkəzində dayanır. Bütün tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və 

tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına 

yönəldilir). Təlim prosesində  gələcəyə inam,  nikbin əhval- ruhiyyə,  şagirdlərdə özünəinam hissləri 

aşılanmalıdır.  Şəxsiyyətin inkişafı  təhsilin  əsas məqsədi,  təlim isə bu məqsədə nail olmağın 

vasitəsidir.   

3. Stimullaşdırıcı  psixoloji dəstəyin   təmin olunması;  bu fəal təlimin əsas prinsiplərindən 

olan əməkdaşlıq  şəraitində mümkündür.  Mənimsəmə proseində şagird müəllimlə bərabərhüquqlu 

statusda olmalıdır.  Müəllim hər bir şagirdə mərhəmət, hörmət hissi bəsləməlidir.  Şagird də müəllimi 

dost,  əməkdaş kimi hiss etməlidir və s. 

Müasir təlimə görə Azərbaycan dilinin öyrənilməsi şagirdlərin ünsiyyət imkanlarını 

genişləndirir, onlarda nitq fəaliyyətinin növləri ilə yanaşı, düşünmə, öyrənmə və danışma 

bacarıqlarını formalaşdırır. Nəticədə bu dil düşünmə, öyrənmə, danışma vasitəsinə cevrilir. 
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Abstract. The article deals with the main role of psychological factors in the development of the 

speech of students studying in the faculties of foreign languages. Thus, psychological research links implicit 

and explicit learning with the acquisition of grammatical structures. Numerous generalizations have been made 

in the field of language teaching methods that do not have a sufficient scientific basis. Scientific research is 

needed to create better methods. The study of the general laws of language learning and the psychology of 

language should be accompanied by an analysis of individual and genetic psychology. This allows you to 

determine the most effective language learning and teaching methods. Traditionally, there are common features 

both in mastering a native language and in learning a foreign language. One of them is manifested in the nature 

of speech. 

Thus, in relation to the psychological foundations of language learning, we can say that the process of 

learning and mastering a language is an event that takes shape in a social and social environment. It is important 

that students are in a linguistic environment, which, in turn, is based on oral work, so the stages of listening 

and speaking should be closely related. Of course, not all students have an auditory motor, some have a hand 

visual motor. Each of them is dominated by one of them, but the first is more general than the last. The training 

should be organized in such a way that all types of students can participate in it. 

Key words: language, psychological elements of language, language acquisition, conscious and 

unconscious learning 

 

XARİCİ DİL FAKÜLTƏLƏRİNDƏ TƏHSİL ALAN TƏLƏBƏLƏRİN NİTQİNİN İNKİŞAF 

ETDİRİLMƏSİNDƏ PSİXOLOJİ AMİLLƏRİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 
                                                                                                    

Şəfiyeva Günel Elxan qızı 

                                                                              müəllim 

ADPU, Azərbaycan 

 
Xülasə. Məqalədə xarici dil fakültələrində təhsil alan tələbələrin nitqinin inkişaf etdirilməsində 

psixoloji amilllərin əsas rolundan bəhs olunur. Belə ki, psixoloji araşdırmalar dilin mənimsənilməsində gizli 

və aydın yolla öyrənməni (implicit and explicit learning) qrammatik strukturların mənimsənilməsi ilə 

əlaqələndirir.  Dil təlimi metodları sahəsindədə kifayət qədər elmi əsası olmayan çoxsaylı ümumiləşmələr 

aparılıb.Təkmilləşdirilmiş metodların yaradılması üçün isə elmi araşdırmaya ehtiyac duyulur. Dil öyrənmənin 

ümumi qanunları və dilin psixologiyasının araşdırılması individual və genetik psixologiyanın təhlili ilə birlikdə 

aparılmalıdır. Bu isə dilin öyrənilməsində və öyrədilməsində ən təsirli metodları qərarlaşdırmağa imkan 
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yaradır. Ənənəvi olaraq istər ana dilinin mənimsənilməsində, istərsə də xarici dilin öyrənilməsində ümumi 

cəhətlər mövcuddur. Bunlardan biri nitqin xarakterində özünü biruzə verir. 

Beləliklə, dilin öyrənilməsinin psixoloji əsası ilə bağlı onu  qeyd edə bilərik ki, dilin öyrənilməsi və 

mənimsənilməsi prosesi ictimai və sosial mühitdə formalaşan hadisədir. Tələbələrin dil mühitinə sirayət etməsi 

vacibdir, bu da öz növbəsində şifahi işə əsaslandığına görə eşitmə və danışıq mərhələləri bir-biri ilə sıx 

əlaqələndirilməlidir. Əlbəttə ki, bütün tələbələr eşitmə nitq motoruna sahib deyillər, bəziləri görmə əl motoruna 

sahibdirlər. Hər tələbədə bunlardan biri üstünlük təşkil edir, lakin birinci adını çəkdiyimiz sonuncudan daha 

ümumi xarakter daşıyır. Təlim isə elə qurulmalıdır ki, öyrəncilərin bütün növləri burada iştirak edə bilsin. 

Açar sözlər: dil, dilin psixoloji ünsürləri, dilin mənimsənilməsi, şüurlu və şüursuz öyrənmə 

 

Bu günün insanları Yer kürəsi adlı planetimizin nə ilk, nə də sonuncu şüurlu varlıqlarıdır. 

Bütün dini və dünyəvi elmlər sübut edir ki, Yer Kürəsində “canlı varlıqların yaranması və yaşaması 

üçün uyğun olan və uyğun olmayan şəraitlər silsiləli şəkildə bir-birini əvəz etmiş, minilliklər ərzində 

formalaşan canlı və cansız təbiət növbəti minilliklərdə böyük katoklizmalara məruz qalmış –məhv 

olmuş və yenidən yaranmışdır” (Köksoy, 2003: s.142). Özlərinin bizim eradan əvvəl 100-cü 

minillikdə, az və ya çox dərəcədə anlaşıqlı olan ilkin ünsiyyət dillərinin isə təxminən 35-40-cı 

minillikdə formalaşmağa başladığı qeyd edilən ilk insanlarla bağlı dəqiq, faktiki məlumatların 

olmaması istər onların dilinin,istərsə də düşüncə tərzinin formalaşmasını əyani sübutlarla şərh etməyə 

imkan vermir. İndiyə qədər ilkin dilin yaranmasına aid yalnız mülahizə və fərziyyələr mövcuddur. 

Bununla belə, istər nəzəri dilçilik və dil nəzəriyyəsi, istərsədə dilin psixoloji problemləri və psixoloji 

dilçiliyə aid araşdırmalar nəticəsində ilkin dil, dilin ontogenezi ilə bağlı müəyyən elmi fikirlər 

formalaşmışdır. Dilin ontogenezinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə aparılan araşdırmaların ən 

məşhur və mükəmməl olanlarında belə çatışmazlıq kimi qiymətləndirilə biləcək iki başlıca cəhət hər 

zaman hiss olunmaqdadır. Onlardan birincisi real faktların olmaması səbəbindən dilin ilkin yaranış 

mexanizmi ilə bağlı tədqiqatçı təxəyyülünə, ikincisi isə analogiya prinsipinə əsaslanmaqdır. Belə ki, 

dilin ontogenezini müəyyənləşdirməyə çalışan bütün tədqiqatçılar ya fərziyyə və ehtimallardan, ya 

da yenicə dil açmağa başlayan uşaqlarda dilin və nitqin formalaşması analogiyasından çıxış edirlər 

(Əsgərov, 2011: s.27).  

«Dil nədir?» problemi bütün dövrlərdə filosofları maraqlandırmış, dilçilik elmi yaranandan 

etibarən onun mərkəzi mövzusuna çevrilmişdir. Bu suala çoxlu və müxtəlif cavablar verilmişdir. Dil 

- sosial mühitdə formalaşan ictimai hadisələrdən ən əhəmiyyətlisidir. “İctimai hadisə dedikdə 

təbiətdə, cəmiyyətdə, fərdlərin davranışında və özündə müəyyən dəyişiklikləri şərtləndirən, qarşılıqlı 

əlaqə daşıyan davranış fəaliyyəti başa düşülür” (Əfəndiyev, Şirinov, 2011: s.140). Mədəni fəaliyyətin 

struktur ünsürləri olan kommunikativ ünsür, semantik ünsür, normativ - etalon ünsürü və 

informasion ünsür də məhz dil vasitəsi ilə həyata keçirilir (Vahidov, Ağayev, 2008: s. 123-124). 

Dil çox mürəkkəb və sirli hadisədir.  L.Vitqenştayn  demişdir: “ Biz çinliyə qulaq asanda elə 

bilirik onun danışığı tərkib hissələrinə bölünməyən səs yığınıdır, ancaq çinli öz çinlisinə qulaq asanda 

onun dilini başa düşür. Deməli, mən insanda insanı dərk etməyə bilərəm” (Veysəlli, 2007: s.6). 

V.Humboldtun fikrincə, “Dil ölü məhsul (Erzeugnes) kimi yox, yaradıcı proses kimi 

(Erzeugung) nəzərdən keçirilməlidir…Əsas mahiyyəti baxımından dil həm stabil, həm də daima 

dəyişəndir… Dil – fəaliyyətin məhsulu (Ergon) yox, fəaliyyətin özüdür (Energeia)… Dil daima 

yeniləşən, tələffüz edilən səsləri məna ifadə etməyə yönəldən ruhi fəaliyyətdir” (Əsgərov, 2011: s. 

31). 

V.Vundt belə hesab edir ki, nitqin mənimsənilməsi prosesi xarici formanın qəbulu ilə başlayır. 

Xarici formanın analizi cümlənin sintaktik strukturunun və bu da öz növbəsində ümumi təsəvvürün 

daxili elementləri arasındakı struktur əlaqələrinin, yəni cümlə yaradarkən kommunikantın sözlərlə 

ifadə etdiyi əqli, fikri məlumatın müəyyənləşdirilməsinə şərait yaradır. Bəzi obyektlərin 

mənimsənilməsi zamanı yaranan ümumi təsəvvürlər daxili elementlərinə parçalanır ki, bu elementlər 

arasındakı əlaqələr əvvəlcə subyekt-predikat söyləmləri arasındakı məntiqi münasibətlər şəklində 

təsvir olunur və bundan sonra cümlədə sözlərlə ifadə edilir (Əsgərov, 2011: s.37). 
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Dil təlimi metodları sahəsindədə kifayət qədər elmi əsası olmayan çoxsaylı ümumiləşmələr 

aparılıb.Təkmilləşdirilmiş metodların yaradılması üçün isə elmi araşdırmaya ehtiyac duyulur. Dil 

öyrənmənin ümumi qanunları və dilin psixologiyasının araşdırılması individual və genetik 

psixologiyanın təhlili ilə birlikdə aparılmalıdır. Bu isə dilin öyrənilməsində və öyrədilməsində ən 

təsirli metodları qərarlaşdırmağa imkan yaradır. Ənənəvi olaraq istər ana dilinin mənimsənilməsində, 

istərsə də xarici dilin öyrənilməsində ümumi cəhətlər mövcuddur. Bunlardan biri nitqin xarakterində 

özünü biruzə verir. 

Psixoloji araşdırmalar dilin mənimsənilməsində gizli və aydın yolla öyrənməni (implicit and 

explicit learning) qrammatik strukturların mənimsənilməsi ilə əlaqələndirir. Paul J. Reber gizli yolla 

öyrənmə nəzəriyyəsini eksperimentləri əsasında formalaşdıran ilk tədqiqatçı olmuşdur. Onun 

eksperimentləri kiçik hazır formalı qrammatik strukturların öyrənilməsi əsasında aparılırdı. O, 

göstərirdi ki, ətraf mühitdən gələn informasiya şüursuz olaraq müxtəlif kontekstlər daxilində 

təkrarlanmış ifadələrlə mənimsənilir (Angelika, s.24). Bu prosesi təsadüfi öyrənmə (incidental 

learning) termini ilə əlaqələndirirlər. O vaxtdan etibarən gizli və aydın yolla öyrənmə barədə çoxlu 

sayda nəzəriyyələr yaranmağa başladı. Buna əks olaraq, aydın yolla öyrənmə isə strukturların daha 

şüurlu şəkildə dərk edilərək öyrənilməsidir. Aydın yolla öyrənməni çox vaxt selektiv öyrənmə də 

adlandırırlar. Məsələn, öyrənci məlumatı araşdırır və fərziyyəsini yoxladıqdan sonra onu nitqdə 

istifadə edə bilir, çünki biz dildən istifadə edərək kommunikasiya qurduğumuz zaman aydın şəkildə 

verilmiş qaydalar çərçivəsində bu prosesi yerinə yetiririk . 

Aydın şəkildə öyrənmədə bir çox metakoqnitiv strategiyalardan istifadə olunur. Məsələn, 

tələbələrin yeni sözləri öyrəndikləri zaman onlara naməlum olanlarını qeyd etmələri, sözü konteksdən 

çıxarmağa cəhd etmələri, təkrar yolu ilə və semantik yaxud təsviri mediasiya vasitələri kimi assosiativ 

öyrənmə strategiyaları vasitəsi ilə yeni öyrəndikləri sözləri möhkəmləndirmək. 

Linqivstik psixologiya dilin qavranılması prosesinə müəyyən töhfələr vermişdir. Burada, ayrı-

ayrı səslərin və ya sözlərin qavranılması və yaxud dilin qrup şəklində qavranılması ilə bağlı 

məsələlərə baxılmışdır. 

Randal Eqert bildirir ki, biz ayrı-ayrı səsləri və ya sözləri qavramırıq. Cümlə bizim ilkin 

təsvirimizdir; söz isə bundan sonra gəlir. Eksperimentlər də bir daha sübut edir ki,  əgər sözlərin 

mənaları konteksdən bilinərsə,dil, cümlələr vasitəsi ilə daha asanlıqla mənimsənilir və kontekst 

assosiasiya üçün yardımçı baza verir.       

Con Qrinstid konteksdə öyrənilmiş sözlərin tanınması imkanının siyahı ilə öyrədilmiş 

sözlərdən 3 dəfə artıq olduğu məqamları göstərib.1) Əgər tələbələrə maraqlı deyilsə, ayrı öyrədilmiş 

sözlər onlarda maraq oyatmır; 2) bu sözlərin yadda saxlanılması onlar üçün çox çətin gəlir; 3) ayrı 

sözlər əlaqəli fikirləşməyə imkan vermir (Irma, 1929: s.378).    

Öyrənmə prosesində emosional ton nə qədər canlı olarsa, söz şüura daha yaxşı həkk olunmuş 

olar və daha asanlıqla yadda saxlanıla bilər, nəticədə nitq daha səlis olur. Emosional element tələbənin 

şəxsi təcrübəsi əsasında daha asanlıqla üzə çıxır. Ona görə də ilkin mərhələdə verilən material 

tələbəyə tanış olmalıdır. Yalnız dil hissləri oyatdığı zaman, yalnız dilin intuitiv hissi qazanılan zaman 

tələbənin dilə yiyələnməsindən danışmaq olar. Bu səbəbdən biz, psixologiyaya yalnız metod üçün 

əsas olaraq deyil, həmçinin məzmunun seçimini müəyyənləşdirən amil kimi yanaşmalıyıq ki, bu da 

öz növbəsində intuitiv hissin yaradılması ilə qərarlaşır. Lakin, bir məqam da nəzərdən qaçmamalıdır 

ki, xarici dilin öyrənilməsində və öyrədilməsində mental proseslər üzərində aparılan tədqiqatlar tam 

da təkmilləşdirilməyib. Bunun üçün də yeni tədqiqatların, eksperimentlərin aparılması, dilin 

mənimsənilməsində daha səmərəli müasir metodların, üsulların, vasitələrin və strategiyaların 

seçilməsi üçün labüddür. 

Psixoterapevtik psixoloji araşdırma təlim metodlarının qəbul olunmasında əhəmiyyətli 

dərəcədə şifahi işə əsaslanır. Herman T. Lukens bildirir: “Madam ki, insan yazılı dildən qabaq şifahi 

dili öyrənir və bu proses milli zəmində həyata keçirilir, o zaman şifahi mərhələnin birinci gəlməsi 

məntiqə uyğundur” (Irma, 1929: s.376). Nitq motor mərkəzi və eşitmə mərkəzinin müqayisədə yaxın 
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zamanlarda inkişaf etmiş yazı və oxu mərkəzlərindən daha yaxşı quruluş forması var. Eşitmə 

mərhələsi körpə uşağın ilkin prosesidir. Körpə uşaq, müəyyən adlarla çağırılan əşyaları eşidir və 

assosiasiya etmək vasitəsi ilə tədricən obyektləri söz formaları ilə əlaqələndirir. Bir müddət sonra o, 

eşitdiyi sözləri təqlid etmək vasitəsi ilə bu hiss təəssüratlarına ifadə verməyə çalışır. İnanmaq üçün 

hər cür səbəb mövcuddur, lakin uşaq onları ifadə etməmişdən qabaq sözlərin əksəriyyətini başa düşür. 

Digərləri, əşyaları adlandırdıqları təqdirdə, uşaqlar sözləri adlandırmaqla yanaşı bu sözlərin adlarının 

daşıdığı əşyaları göstərməklə deyilən obyektin adının düzgün olub-olmamasını öz tərəflərindən 

sübuta yetirmiş olurlar. Bu proses xarici dilin öyrənilməsindədə aydın nəzərə çarpır. Tələbə, tədricən 

məna daşıyan yad səsləri eşidir və onları başa düşən kimi nitqində ifadə etməyə çalışır. Tələbə həmən 

sözləri istifadə etməzdən əvvəl onların əksəriyyətini başa düşə bilər. Səsin eşidilməsi və onun nitqdə 

düzgün ifadə edilməsi arasındakı proses fərd inkişaf etdikcə qısalır. Sözün təsviri, sözün eşidilməsi 

və ifadəsi, tərkib hissələrinə ayrılması mümkün olmayan kompleks formalaşdırır. Nitq motoru 

mərkəzini istifadə etmədən dili öyrətməyə çalışmaq dilin mənimsənilməsi üçün ən güclü yardım 

vasitələrindən birini gözdən qaçırmaq deməkdir.  

Beləliklə, dilin öyrənilməsinin psixoloji əsası adlı məqaləni tamamlayaraq qeyd edə bilərik 

ki, dilin öyrənilməsi və mənimsənilməsi prosesi ictimai və sosial mühitdə formalaşan hadisədir. 

Tələbələrin dil mühitinə sirayət etməsi vacibdir, bu da öz növbəsində şifahi işə əsaslandığına görə 

eşitmə və danışıq mərhələləri bir-biri ilə sıx əlaqələndirilməlidir. Əlbəttə ki, bütün tələbələr eşitmə 

nitq motoruna sahib deyillər, bəziləri görmə əl motoruna sahibdirlər. Hər tələbədə bunlardan biri 

üstünlük təşkil edir, lakin birinci adını çəkdiyimiz sonuncudan daha ümumi xarakter daşıyır. Təlim 

isə elə qurulmalıdır ki, öyrəncilərin bütün növləri burada iştirak edə bilsin. Bununla yanaşı, 

tələbələrdə bütün beyin mərkəzlərinin məşq etdirilməsi vacibdir. 
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Abstract. Morphology  is the main branch of linguistics and deals with parts of speech. Parts of speech 

have a special place in the teaching of the Azerbaijani language. Problems of teaching common words on the 

main parts of speech (noun,  adjective,  number, adverb)  on some grammatical rules of the Azerbaijani 

language are among the controversial ideas linguists have different approaches and opinions on the rules of 

teaching the main parts of speech in the Azerbaijani language. The article deals with the use of the words  

“good,  bad, beautiful,  stylish, less, more, much”  as  an adjective,  number  or envelope as the main part of 
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speech by linguists in higher and secondary school practice.  In morphology, which is one of the linguistics, it 

is very important for students to master the parts of speech,  especially the common words we are taking about. 

Subject teachers should prefer to use relevant test items, individual and group work on the topic in a more 

creative and active way when teaching the main parts of speech that have theoretical significance in 

morphology - nouns,  adjectives, numbers, adverbs.  

Key words: Parts of the speech,  noun, adjective, numeral, adverb, common words, teaching 
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Xülasə: Morfologiya dilçiliyin əsas bölməsi olub nitq hissələrindən bəhs edir. Nitq hissələri 

Azərbaycan dili fənninin tədrisində xüsusi yer  tutur. Azərbaycan dilinin bəzi  qrammatik  qaydalarına dair 

əsas nitq hissələri (isim, sifət, say, zərf) üzrə ortaq olan sözlərin tədrisi problemləri mübahisəli fikirlər sırasına 

daxildir. Azərbaycan  dilində əsas nitq hissələrinin tədrisi qaydalarına dair dilçi alimlər tərəfindən fərqli 

yanaşma və fikirlər mövcuddur.  Məqalə mövzusunda ali, eləcə də orta məktəb praktikasında özünü göstərən 

və dilçi alimlər tərəfindən müxtəlif fikirlərə səbəb olan aktual problemlər tədqiqata cəlb olunmuşdur. 

Mövzunun daxilində dilçi alimlərimiz tərəfindən “yaxşı, pis, gözəl, qəşəng, az, çox, xeyli” sözlərinin əsas nitq 

hissəsi olaraq sifət, say, yoxsa zərf kimi götürülməsi məsələsinə toxunulmuşdur. Dilçiliyin əsas bölmələrindən 

olan morfologiyada nitq hissələrinin, xüsusilə də bəhs etdiyimiz ortaqlı sözlər bəhsinin şagirdlər, tələbələr 

tərəfindən yaxşı mənimsənilməsi olduqca vacibdir. Fənn müəllimləri morfologiya bəhsində nəzəri əhəmiyyəti 

olan əsas nitq hissələrini – isim, sifət, say, zərf mövzularını tədris edərkən daha yaradıcı və fəal şəkildə mövzu 

üzrə müvafiq test tapşırıqlarından, fərdi və qrup çalışmalarından məharətlə istifadə etməyə üstünlük 

verməlidirlər.  

Açar  sözlər: Nitq hissələri, isim, sifət, say, zərf, ortaq sözlər, tədris 

 

Respublikanın müxtəlif ali məktəblərinin filologiya fakültələrində tədris  olunan “Müasir 

Azərbaycan dili”  fənni  digər tədris fənləri içərisində əsas yerlərdən birini tutur. Dilin əsas (isim, 

sifət, say, əvəzlik, feil, zərf) və köməkçi (qoşma, bağlayıcı, ədat, modal sözlər, nida) nitq 

hissələrindən bəhs edən morfologiya şöbəsi “qrammatika” adlı elm sahəsinin tədqiqat obyektinə 

aiddir. Qeyd olaraq onu da vurğulayaq ki, bəzi ali məktəb dərsliklərində nidanı köməkçi nitq hissəsi 

deyil, xüsusi nitq hissəsi kateqoriyasına daxil edirlər. Dilimizin aktiv lüğət bazasına daxil olan bir 

çox sözün həm leksik, həm qrammatik mənası olduğunu bilirik. Məhz  ona görə də bu qaydanı nəzərə 

alaraq qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi ilə qrammatik quruluşu vəhdət təşkil 

edərək bir-birini zənginləşdirir. Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşunun şagirdlər, tələbələr 

tərəfindən düzgün öyrənilməsini asanlaşdırmaq üçün nitq hissələri üzrə morfoloji əlamətlərin dəqiq, 

lakonik şəkildə müəyyənləşdirilməsi olduqca əhəmiyyət daşıyır.  

Əsas və köməkçi nitq hissələrinin xüsusiyyətlərinin fərqləndirilməsi də bu prosesdə olduqca 

vacib məqamdır. Belə ki, öyrənənlər əsas nitq hissələrinin köməkçi nitq hissələrindən fərqlərini: əsas 

nitq hissələrinin leksik mənaya malik olduğunu, köməkçi nitq hissələrində isə yalnız qrammatik 

mənanın olmasını nəzərə çatdırmaq, sözyaradıcılığı prosesində əsas nitq hissələrinin digərilərinə görə 

fəal iştirakını vurğulamaq, əsas nitq hissələrinin köməkçilərə nisbətən tarixilik-qədimlik prinsipinə 

görə qeyd etmək, əsas nitq hissələrinin məhz köməkçi nitq hissələrinin yaranması prosesində dildə 

böyük rola malik olmaq, əsas nitq hissələrinin köməkçi nitq hissələrindən fərqli olaraq cümlə üzvü 

vəzifəsində əsas və əlavə sintaktik funksiya daşıdığını nümunələrlə əsaslandırmaq və s. qrammatik 

tələbləri bilməlidirlər.    

Əsas nitq hissələrinin cümlə üzvləri əsasında müəyyənləşdirilməsi sintaktik prinsip 

nəticəsində ortaya çıxır. Sintaktik prinsipin tələbinə əsasən hər bir əsas nitq hissəsinin cümlə üzvü 

olaraq özünəxas sintaktik vəzifəsi nəzərə alınır. Bildiyimiz kimi sintaktik prinsipin qaydasına görə 
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əsas nitq hissələri cümlədəki digər sözlərlə əlaqəyə girərək cümlə üzvü vəzifəsində əsas və əlavə 

sintaktik funksiyanı yerinə yetirir. Məsələn: İsim  cümlədə əsas sintaktik vəzifə daşıyaraq  “mübtəda”, 

sifət  “təyin”, say  “təyin”, feil  “xəbər”,  zərf  “zərflik”  rolunda  çıxış  edir. Ancaq bu prinsipdə də  

mübahisəyə səbəb olan bəzi amillər ortaya çıxır.  

Müasir təlimdə şagirdlərin nitq bacarıqlarının formalaşdırılması və inkişafının mətn üzrə iş 

əsasında qurulduğunu nəzərə almaqla nitq situasiyalarında dil qaydalarına (isim, sifət, say, əvəzlik, 

feil, zərf və s.) keçidi təmin etmək və bu qaydaları real nitqə tətbiq etmək üçün mənimsətmək bu gün 

öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Bu baxımdan əsas nitq hissələrinin düzgün və elmi əsaslarla 

mənimsənilməsi öyrənənlər üçün olduqca vacibdir.  

Azərbaycan  dilinin bəzi qrammatik qaydalarına dair dilçi alimlər tərəfindən fərqli yanaşma 

və fikirlər mövcuddur. Qrammatik qaydalara dair əsas nitq hissələri (isim, sifət, say, zərf)  üzrə ortaq 

olan sözlərin tədrisi problemləri bu cür mübahisəli fikirlər sırasına daxildir. Mübahisə əsasən 

isimlərlə zərflər, sifətlərlə zərflər, saylarla zərflər arasında qeydə  alınır. Adı çəkilən əsas nitq hissələri 

üzrə oxşar cəhətlərin olması, bəzi sözlərin ortaqlı işlənməsi nitq hissəsi kimi cümlədə onların 

fərqləndirilməsi işini bir  qədər çətinləşdirmiş olur.  

Qeyd olunan mövzu üzrə dilçilərin fərqli fikir və yanaşmalarını nəzərə alaraq bu bölmənin 

istər ali məktəblərdə, istərsə də orta ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dili fənninin tədrisini 

çətinləşdirən problemlərdən olduğunu görürük. Bu cür çətinliklər müasir qrammatika kitablarımızda 

hələ də öz mövcudluğunu qoruyub saxlamaqdadır. Mövzu əsasında ali, eləcə də orta məktəb 

praktikasında özünü göstərən və dilçi alimlər tərəfindən müxtəlif  fikirlərə səbəb olan  aşağıdakı 

aktual problemlərə  nəzər yetirək: 

1. Uzun zamandır mübahisə törədən aktual məsələlərdən biri “Yaxşı tələbə yaxşı oxuyar” – 

cümləsindəki “yaxşı” sözlərinin hansı nitq hissəsi olaraq götürülməsidir. Dilçi alim prof.Buludxan 

Xəlilov  “Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası” dərsliyində qeyd  edir ki, nitq hissələrinin 

təsnifində sintaktik prinsip bəzən morfoloji prinsipin köməyinə çatır. Məsələn: “Yaxşı” sözü 

sintaksisdə işlənmə mövqeyindən asılı olaraq cümlə üzvü kimi təyin və zərflik olur. Nümunə: 

Yaxşı adamı hamı sevir (təyin).   Uşaqlar yaxşı oxuyur (zərflik).   

“Yaxşı” sözünün sintaktik vəzifəsi morfologiyada bu sözün sifət və ya zərf olmasını 

müəyyənləşdirməkdə kömək olur. Lakin isimdən əvvəl təyin, feildən əvvəl zərflik vəzifəsində işlənən 

bu cür sözləri sintaktik vəzifə əsasında feilə aid olduqda həmişə zərf hesab etmək doğru deyildir. Bu 

prinsipin yanlış olduğunu ilk dəfə prof.Ə.Dəmirçizadə “Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası” 

kitabında göstərmiş, bu cür sözlərin yalnız sintaktik vəzifəcə fərqləndiyini, nitq hissəsi kimi isə 

sifətlərdən ibarət olduğunu xüsusi qeyd etmişdir (Dəmirçizadə, 2007: s.56). 

Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlər zərfi öyrənərkən onun mənasını mənimsəməkdə, 

yazılış qaydalarını dərk etməkdə hərdən çətinlik çəkirlər. Bu cəhətdən də Azərbaycan dilini tədris 

edən müəllim öz izahında zərfin xarakterik əlamətlərini, həmçinin onun başqa nitq hissələrindən 

fərqlərini, zərflə ortaq olan sözlərin işlənmə yerini, həmin sözlərin morfoloji əlamətlərini ətraflı 

şəkildə öyrənənlərin diqqətinə çatdırmalıdır.  

2. Dilçi alimlərimiz tərəfindən “pis, gözəl, qəşəng, az, çox, xeyli” sözlərinin də əsas nitq 

hissəsi olaraq sifət, say, yoxsa zərf kimi götürülməsi məsələsinə toxunulmuşdur. Bunlardan az, çox, 

xeyli sözləri dərslikdə həm miqdar, həm də miqdar zərfi kimi işlənir. Əşya bildirən sözdən əvvəl 

gəldikdə say, feildən, feil sifət və sifətdən əvvəl işləndikdə zərf hesab edilir. Məsələn: 

Günəş üfüqdən xeyli yüksəlmişdi. (İ.Əfəndiyev), Bəli, biz alim deyilik, biz az bilirik. 

(M.Cəlal), Gülümsəmək Baba Keşişin sifətinə çox yaraşırdı. (Elçin) və s. (Kazımov, 2010: s.330). 

 Bəzi morfologiya dərsliklərində bu sözlər yanlışlıqla zərf kimi götürülsə də, prof.Qəzənfər 

Kazımov “Müasir Azərbaycan dili: Morfologiya” Ali məktəblər üçün dərsliyində qeyd edir ki, həmin 

sözlər bir nitq hissəsi kimi sifət və saydır. Lakin o sözlər feillərlə əlaqələndikdə adverbiallaşmış olur. 

Yəni bu sözlər zərf deyil, adverbiallaşmış sifət və saylardır. B.Xəlilov isə öz dərsliyində göstərir ki, 

həmin sözlərin hansı nitq hissəsinə aid olması sintaktik prinsiplə müəyyənləşdirilir. Yaxşı, gözəl, pis 
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və s. tipli sözlərin əşyaya aid olduqda sifət, hərəkətə aid olduqda isə zərf olduğu məqbul fikir kimi 

götürülür. Bu yanaşmanın məqbul olmasında da sintaktik prinsip əsas rol oynayır (Xəlilov, 2000: 

s.141).  

Prof.M.Hüseynzadə  də “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyində həmin sözləri yerinə görə əsas 

nitq hissəsi olaraq sifət, say, zərf kimi götürməyi məqsədəuyğun hesab etmişdir (Hüseynzadə, 2007: 

s.258).   

O cümlədən bir qrup dilçilər – F.Zeynalov, C.Cəfərov, Ə.Şükürov və digəriləri əlamət-

keyfiyyət bildirən bəzi sifətləri feilə aid olduqda yenə də əsas nitq hissəsi olaraq sifət hesab edirlər. 

Bundan əlavə, belə bir fikir də var ki, əlamət-keyfiyyət bildirən sifətlərin feilə aid olmasına 

baxmayaraq, feillə sifət arasında bəzən əşya məfhumu təsəvvür olunmaqdadır. Məsələn: Müğənni 

gözəl (mahnı)  oxuyur.  O, yaxşı (əsər) yazmışdır və s. Məhz bu cür nümunələrdə “gözəl, yaxşı” 

sözlərini sifət olaraq işləndiyi fikrini məqbul hesab etmişlər.  

Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz dilçilərin qeyd olunan sözlərlə bağlı müxtəlif fikir və 

qaydalarını göstərməklə yanaşı, bunu da vurğulamaq lazımdır ki, “yaxşı, pis, gözəl, qəşəng və s. 

sifətlərinin dilçiliyin morfologiya bölməsində substantivləşməsi (isimləşməsi), adverbiallaşması 

(zərfləşməsi) qaydalarını mütləq şəkildə nəzərdə saxlamaq gərəkdir.  

İsimləşmə (substantivləşmə) qaydasındakı çətinliyi aradan qaldırmaq üçün morfoloji və 

sintaktik sualların verilməsi üzrə təkrar iş aparılmalı, diqqət ona yönəldilməlidir ki, sifət əlamət 

baxımından rəngin, həcmin, keyfiyyətin adını bildirir və onun isimləşməsi təbii dil prosesidir 

(Balıyev, Balıyev, 2014: s.210).  Fənn müəllimi bu çətinliyi aradan qaldırmaq və ətraflı izah vermək 

üçün BİBÖ (Bilirəm, İstəyirəm Bilim, Öyrəndim) fəal təlim üsulundan istifadə etməklə mövzu üzrə 

tədrisin keyfiyyətini yüksəldə, onu yaxşı mənimsədə bilər.                                                                                                         

Bildiyimiz kimi, ali məktəb dərsliklərində mübahisəli məsələ kimi qeyd olunan bu cür 

mövzular orta məktəb dərsliklərində vahid qayda şəklində öz əksini tapır ki, şagirdlər arasında 

çaşqınlıq, öyrənmə çətinliyi yaratmasın.  Məhz bu səbəbdən yuxarıda adları çəkilən sözlərin  VI sinif 

Azərbaycan dili orta məktəb dərsliyində isimdən əvvəl gəldikdə sifət, say, feildən əvvəl gəldikdə isə 

zərf kimi götürülməsi qaydası öz əksini tapmışdır (İsmayılov, Cəfərova, Məmmədova, 2013: s.70). 

Məsələn: Gözəl qız (sifət), gözəl düşünmək (zərf);  xeyli kitab (say),  xeyli oturmaq (zərf);  az  

adam  (say), az danışmaq (zərf)  və s. Orta məktəb Azərbaycan dili dərsliyində adı qeyd olunan mövzu 

üzrə müəllim şagirdlərə feil və sifətin morfoloji əlamətlərini tədris etdikdən sonra əşyanın əlamətini 

bildirən sifətlə hərəkətin əlamətini bildirən zərfi müqayisə edərək mənimsətməlidir. Həmçinin bu 

məqamda zərfin sintaktik vəzifələrini, onun cümlə üzvü olaraq əsas sintaktik vəzifəsinin zərflik 

olduğunu test və ya mətn üzrə cümlə nümunələri ilə diqqətə çatdırmaq lazımdır.  

  3. “Gecə, gündüz, səhər, axşam” sözləri  işlənmə məqamına görə isim və zərf kimi qeyd 

olunur. Ali məktəb dərsliklərində bu cür sözlərin ismə və ya zərfə daxil edilməsi onların aid olduğu 

sözlə bağlı deyil, mənasına görədir. Bu sözlər kəmiyyət, mənsubiyyət, hal şəkilçiləri qəbul edərək 

dəyişdikdə isim hesab olunur. Məsələn:  

Gecəm (nə?)  belə keçdi, səhərim  (nə?) gəlsin, 

Dadıma sanballı sözlərim gəlsin  (Kazımov, 2010: s.314).  

Bəzən bu sözlərdə zaman mənası güclənir deyə həmin sözlər morfoloji dəyişikliyə məruz 

qalmır və zərf kimi götürülür. Məsələn: Qonaq gecə (nə vaxt?) gəldi, gecə (nə vaxt?) getdi,... və s. 

Beləliklə, bunu qeyd etməliyik ki, yuxarıdakı sözlərin zərf kimi bir nitq hissəsi olaraq 

müəyyənləşdirmək üçün leksik-qrammatik məna, məfhum mühüm rola malik olsa da, əsas meyar 

hələ ki sintaktik vəzifədir. Ancaq onu da unutmaq olmaz ki, zərf morfoloji dəyişikliyə uğramasa belə, 

onun özünə aid kateqoriya əlaməti olmasa belə bu cür sözlər morfoloji əlamətdən tam da uzaq deyil. 

Bu baxımdan zərflər sintaktik vəzifəcə digər nitq hissələrindən əsaslı formada fərqlənir və müstəqil 

bir nitq hissəsi rolunda çıxış edir.   

Orta  məktəb  Azərbaycan dili dərsliyində bu sözlərin isim kimi işləndikdə ismin suallarına 

cavab verməsi və ismin xüsusiyyətlərini daşıması,  zərf kimi işləndikdə isə nə zaman?, nə vaxt?, 



“Intercultural relations in the modern world”, 27 February 2021, Tbilisi, Georgia 

Elger Scientific Centre                    İSBN: 978-605-74702-1-8                    Grigol Robakidze University 

 

-----------....142.....----------- 
 
 

haçan? suallarına cavab verməsi qayda kimi təsvir olunmuşdur (İsmayılov, Cəfərova, Məmmədova, 

2013: s.75). 

Öyrənənlərə zərfin əsas bir nitq hissəsi olaraq xüsusiyyətlərini və qrammatik – morfoloji 

əlamətlərini mətn üzərində izah etmək daha məqsədəuyğundur. Şagirdlər, o cümlədən tələbələr 

zərflərin müxtəlif nitq hissələrindən (isim, sifət, say) oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini mütləq şəkildə 

nümunələr əsasında mənimsəməlidirlər. Əks halda öyrənənlərin əsas nitq hissələri üzrə 

kompetensiyaları formalaşmamış olacaq ki, bu da sonrakı  bölmələrdə dil qaydalarının 

mənimsənilməsində ciddi problemlər yarada bilər.  

Morfologiya bölməsinin tədrisi zamanı əsas nitq hissələrinin (isim,  sifət, say, əvəzlik, feil, 

zərf)  xarakterik xüsusiyyətlərinin qeyd olunması və bunların bir-birindən fərqləndirilməsini nəzərə 

çatdırmaq üçün mövzuya aid əyani (şəkillər, cədvəllər, sxemlər və s.) və texniki vasitələrdən (Ağıllı 

lövhə, Mimiö qurğusu və s.) istifadə olunması məsləhət görülür. Biz bilirik ki, təlimin əyanilik 

prinsipinə əsasən öyrənənlərin əksəriyyətində vizual, yəni görmə yaddaşı daha güclü olduğundan 

onlar məhz bu şəkildə bilikləri rahat və çevik şəkildə mənimsəyə bilirlər. Ona görə də hər bir müəllim, 

o cümlədən Azərbaycan dili fənnini tədris edən müəllim istər orta ümumtəhsil məktəblərində, istərsə 

də ali məktəblərdə bu vasitələrdən, xüsusilə də İKT-dən tədris prosesində aktiv istifadəyə çalışmalı, 

qarşıya qoyulan təlim nəticələrinə, mövzunun hərtərəfli, dəqiq şəkildə mənimsənilməsinə nail 

olmalıdır. Müasir dövrün tələbi olaraq İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları üzrə bacarıq və 

vərdişlərin formalaşdırılması əsas təlim faktorlarından biridir. Xüsusilə də distant (məsafədən) 

təhsilin inkişaf etdiyi indiki dövrdə öyrənənlərin İKT-dən (İnformasiya Kommunikasiya 

Texnologiyaları) istifadə bacarığı ön plana çəkilməkdədir. 

Yekun olaraq onu deməliyik ki, dilçiliyin əsas bölmələrindən olan morfologiyada nitq 

hissələrinin, xüsusilə də bəhs etdiyimiz ortaqlı sözlər bəhsinin şagirdlər, tələbələr tərəfindən yaxşı 

mənimsənilməsi olduqca vacibdir. Bunun üçün məktəbdə aşağı sinifdən əsası qoyulan bəsit biliklər 

yuxarı siniflərdə, eləcə də buna uyğun olaraq ali məktəb kursunda fənn müəllimi tərəfindən daha da 

təkmilləşdirilməlidir. Fənn müəllimləri morfologiya bəhsində nəzəri əhəmiyyəti olan əsas nitq 

hissələrini – isim, sifət, say, zərf mövzularını tədris edərkən daha yaradıcı və fəal şəkildə mövzu üzrə 

müvafiq test tapşırıqlarından, fərdi və qrup çalışmalarından, mətn üzrə işlərin düzgün qurulmasından 

məharətlə istifadə etməyə üstünlük verməlidirlər. Həmçinin ümid edirik ki, növbəti, təkmilləşdirilmiş 

yeni ali məktəb dərsliklərində əsas nitq hisələrinin fərqləndirilməsi qaydalarına dair qeyd olunmuş 

mübahisəli məsələlər öz həllini tapacaqdır. 
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Abstract. Education content is one of the main problems and an important means in the formation of 

personality. The world is rapidly changing and globalizing. Education process depends on academic 

achievement. At the same time, an improvement of the standard of living of the population is associated not 

only with competitiveness, but also with education. By improving the content of our education, we improve 

the standard of living of the students we teach. To solve the problems it is necessary to update and modernize 

the content of education as well as requirements to the organization of teaching process.  Summarizing the 

results of research on the application and management of new content, we conclude that the implementation 

and management of new programs (curricula) and other value-based health-oriented content requires managers 

to build on these new principles and approaches. Properly implemented content is the basis for the development 

of the educational process, the way of its existence, has a special progression and has the potential of excessive 

development, which depends on the effective organization of education.   The goal   of modern primary 

education is to improve a child`s identity. This aim is achieved by humanization the education process and   

creating potential for child`s fundamental development. In order to achieve it integration –based training 

should be used.  

 Key words: Innovation, personality-oriented education, new content, requirements of modern 

education, modernization, indicator of education, value orientation. 

     

TƏHSİLİN MƏZMUNUNUN YENİLƏNMƏSİNDƏ İNNOVASİYALARDAN İSTİFADƏ 

 
Əliyeva Afaq Asif qızı 

Direktor müavini 

ADMİU-nun nəzdində Humanitar Kollec, Azərbaycan 

 

Xülasə. Təhsilin məzmunu didaktikanın əsas problemlərindən biri olmaqla şəxsiyyətini 

formalaşmasında mühüm vasitədir. Dünya sürətlə dəyişir və qloballaşır. Təlimin müvəfəqiyyəti təhsil 

göstəricisi ilə bağlıdır. Bu prosesdə  əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi rəqabət qabiliyyətliliyi ilə 

yanaşı, təhsil göstəricisi ilə də  bağlıdır. Biz təhsilimizin məzmununu yüksəltməklə öyrətdiyimiz şagird və 

tələbələrin həyat səviyyəsini yüksəltmiş oluruq. Problemləri həll etmək üçün təhsilin məzmunu  və təlimin 

təşkilinə verilən tələblərdə yeniləşmə və müasirləşmənin həyata keçirilməsi, moderləşməsi zamanın tələbidir. 

Müasir ibtidai təhsilin üstünlük verdiyi məqsəd uşağın şəxsiyyətinin inkişaf etdirilməsidir. Bu məqsəd təlim 

prosesinin humanistləşdirilməsi, uşağın əsaslı inkişafı üçün potensialın yaradılması ilə əldə olunur. Ona 

çatmaq üçün inteqrasiya əsasında təlimdən istifadə edilməlidir. Yeni məzmunun tətbiqi və idarəolunması 

məqsədilə aparılan tədqiqatın nəticələrini ümumiləşdirsək, belə bir nəticəyə gələrik ki, istər yeni proqramların 

(kurikulumların), istər dəyəryönümlü, sağlamlıqyönümlü digər məzmunun tətbiqi və idarəolunması, 

rəhbərlərin bu işi yeni prinsiplər və yanaşmalar əsasında qurmağı tələb edir.  Düzgün reallaşdırılan məzmun 

tədris prosesinin inkişafının əsası, onun mövcudluğunun metodu olub, xüsusi irəliləyişə  malikdir və hədsiz 

inkişaf imkanından ibarətdir, bu isə təlimin səmərəli təşkilindən asılıdır. 

Açar sözlər: İnnovasiya, şəxsiyyətyönümlü təhsil, yeni məzmun, müasir təhsilin tələbləri, 

modernləşmə, təhsil göstəricisi, dəyəryönümlülük. 

 

Təhsilin məzmunu didaktikanın əsas problemlərindən biri olmaqla şəxsiyyətini 

formalaşmasında mühüm vasitədir. Dünya sürətlə dəyişir və qloballaşır. Təlimin müvəfəqiyyəti təhsil 

göstəricisi ilə bağlıdır. Bu prosesdə  əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi rəqabət qabiliyyətliliyi 

ilə yanaşı, təhsil göstəricisi ilə də  bağlıdır. Biz təhsilimizin məzmununu yüksəltməklə öyrətdiyimiz 

şagird və tələbələrin həyat səviyyəsini yüksəltmiş oluruq. Problemləri həll etmək üçün təhsilin 
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məzmunu  və təlimin təşkilinə verilən tələblərdə yeniləşmə və müasirləşmənin həyata keçirilməsi, 

moderləşməsi zamanın tələbidir.  

Azərbaycanın ümumi təhsil sistemində məzmun islahatlarına başlanarkən inkişaf etmiş 

ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınaraq  ümumi təhsilin məqsədlərinin  orta məktəb məzunları üçün 

müəyyənləşdirilən  tələblərin təmin olunması istiqamətinə yönəldilməsi ideyası əsas tutulmuşdur.  

Bu gün ümumi təhsilin məzmununa verilən tələblər:  

- təhsilin məzmunun təhsilalanların və cəmiyyətin tələbatına, dövlətin təhsil siyasətinə 

uyğunlaşdırılması; 

- məzmunu nəticəyönümlülük, şəxsiyyətyönümlülük  prinsipləri əsasında  formalaşdırmaq; 

- təhsilalanların təlim marağınını, potensial imkanlarını, sağlamlığının təhlükəsizliyini nəzərə 

almaqla  onların davamlı inkişaflarını, həyatda lazım olan biliklərin aşılanmasını təmin edəcəkdir. 

 Milli kurikulumda (proqramda) təhsil pillələri və fənlər üzrə ümumi təlim nəticələri verilir, 

fənn kurikulumunda siniflər üzrə ümumi təlim nəticələri göstərilmişdir. “Azərbaycan Respublikası 

ümumi təhsil Konsepsiyasi “(Milli Kurikulum)” sənədindəki müddəalar Respublikada hər hansı fənn 

üzrə fəaliyyətlər sistemini ümumiləşdirmək baxımından konseptual xarakter daşıyır.  

Təhsilin məzmununun ölçülə bilən nəticələr  formasında ifadə edilməsi, başqa sözlə, 

nəticəyönümlü  bir məzmunun yaradılması  pedaqoji fikir tariximizin ən önəmli səhifələrindən hesab 

olunur. Doğrudur, o fikirlər müasir araşdırmaların fonunda tarixilik baxımından fundamental 

əhəmiyyət daşıyır, lakin inkişafyönümlülüyün nəzərə alınması istər təhsildə, istərsə də pedaqogikada 

yeni standartların qəbul olunmasını tələb edir ki, bu fikirdə iki prioritet müddəanın vacibliyi aydın 

görünür. Onlardan birincisi, təhsilin standartlaşmasıdır ki, inkişaf prosesinin izlənilməsində bu 

prosesin önəmli rolu vardır. Standartların yaradılması inkişafın tənzimlənməsi üçün əvəzsiz  praktik 

əhəmiyyət daşıyır. İkinci isə pedaqogikada standartlar haqqında elmi fikrin formalaşması ilə bağlıdır 

ki, bu da daha çox məsələnin nəzəri-fundamental tərəfi ilə əlaqədardır. Didaktikada innovasiyaların 

nəzərə alınması mühüm pedaqoji anlayışların, o cümlədən təhsilin məzmununa yeni yanaşmaların 

yer alması fikrimizi əsaslandırmaq üçün nümünə ola bilər.  

Hazırda Azərbaycan öz təhsil sistemini dünya standartlarına uyğun təkmilləşdirir. İndi 

şagirdləri ən zəruri elmi məlumatlarla inkişaf etdirmək, həyati bilik və bacarıqlarla zənginləşdirmək, 

müvafiq dövrün tələblərinə uyğun şəxsiyyət yetişdirmək lazımdır. Şagirdlər qazandıqları məlumatları 

özləri təhlil etməli və ona əlavələr etməlidirlər. Onlar fikir və mülahizələrini bildirməli, 

əsaslandırmalı, yoldaşlarının fikrini dinləməli və ona hörmətlə yanaşmalıdırlar. 

Şagird: sərbəst, düzgün, sürətlə, şüurlu, ifadəli oxuyur və savadlı yazır; dialoqa girir, öz 

fikirlərini sərbəst və ardıcıl ifadə edir; oxuduğu və dinlədiyi mətnlərə münasibət bildirir; ayrı-ayrı 

mətnlərdən əsas faktları seçir, qruplaşdırır, kiçikhəcmli mətnlər quraşdırır. Azərbaycan xalqının dili, 

tarixi, əxlaqi – mənəvi dəyərləri, mədəniyyəti, incəsənəti, adət - ənənələri haqqında ilkin məlumatlar 

sadə formada təqdim edilir. Təhsildə demokratikləşmə prinsipi gözlənilən ümumi nəticələrə vahid 

tələbləri qarşıya qoyur. Gələcəkdə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində həmin standartların 

əsas götürüləcəyi nəzərdə tutulur. Bu nəticələrin əldə olunması üçün strategiyaların seçilməsinə 

sərbəstlik verilir. Dərslik müəllifləri təlim standartlarının reallaşdırılmasına təminat verən dərslik 

dəsti hazırlamaqda mövcud vəziyyətdən çıxış edərək orijinal məzmun və struktur 

müəyyənləşdirməyə çalışmışlar. Müəllimlər isə fəaliyyət göstərdikləri mühitin tələblərinə uyğun 

təlim strategiyaları hazırlamışlar.  

Mahiyyət etibarilə, bu sənəddə ibtidai, əsas və orta təhsil pillələr üzrə ümumi məqsəd və 

nəticələrlə yanaşı, zəruri hesab edilən fənlər və onlara aid ümumi nəticələr əhatə olunmuşdur.  

Fənn kurikulumları hər bir fənn üzrə məqsəd, məzmun, texnologiya və qiymətləndirmə 

məsələlərini həll etməklə çox çeşidli iş parametrlərini əlaqəli şəkildə ümumiləşdirir. Nəticələr 

şəklində olan məzmun təhsil pillələri və siniflərə aid məzmun xətləri üzrə kurikuluma daxil edilir. 

Standartlar səviyyəsində təqdim olunmuş siniflər üzrə nəticələrin sərhədi standartlar və alt-

standartların hüdudunda müəyyənləşdirilir. Məsələn, I sinifdə şagird Azərbaycan dili dərslərində 
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oxuyub-anlamanı, şagirdlərin ilkin oxu texnikasına yiyələndiklərini, nümayiş etdirir. Bu, təlim 

standartları məktəb səviyyəsində təlim məqsədlərini müəyyən olunması üçün nə dərəcədə konseptual 

əhəmiyyət kəsb edirsə, təlim texnologiyaları və qiymətləndirmə məsələləri də məktəblərdə tətbiq 

olunma baxımından həmin əhəmiyyətə malikdir. 

Fənn kurikulumunun (proqramının) özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Fənn kurikulumları 

nəticəyönümlü xarakterə malikdir. Bu xüsusiyyət onu əvvəlki proqramlardan kəskin şəkildə 

fərqləndirir. Nəticəyönümlülük bu kurikulumların hazırlanmasında nəzərə alınan mühüm didaktik 

prinsiplərdən biri hesab edilir. Təlim prosesindən əldə olunacaq nəticələrin əvvəlcədən müəyyən 

edilməsi və onun məzmuna gətirilməsi bu prinsipin başlıca cəhətlərindən biri kimi dəyərləndirilir. 

Nəticəyönümlülüyün olması, ilk növbədə, təlim fəaliyyətinə əsaslanır, bütövlükdə təlim prosesinin 

mahiyyətini təşkil edən son nəticəni görməyə imkan verir. Bu nəticələr əslində həmin təhsil pilləsi 

üzrə milli səviyyədə müəyyənləşdirilmişdir ki, onlar bütün fənlər üzrə ümumi təhsilin məzmununu 

ifadə edir. Məzmun xətləri və siniflər üzrə hazırlanmış nəticələr isə ümumi nəticələrə uyğun xüsusi 

nəticələr kimi təsdiq olunur. Fənn kurikululumları şagirdyönümlülüyü ilə seçilən sənəddir. Fənn 

kurikumlarında öz əksini tapan bütün nəticələr şagirdlərə, onların inkşafına yönəldilmişdir.  

Fənnin məqsəd və vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsində şagird şəxsiyyətinin formalaşmasi 

və inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Onların sinifdən sinifə, bir təhsil pilləsindən digərinə 

keçmələrinin tənzimlənməsi, normal inkişafın istiqamətləndirilməsi ön plana çəkilır. Şagird 

fəaliyyətlərinin formalaşması, onun bir subyekt kimi inkişaf etməsi üçün müvafiq təlim şəraitinin 

yaradılması mühüm amillərdən biridir. Şagirdin idraki, hiss və psixomotor bacarıqlarının müəyyən 

həddə çatması üçün humanist və demokratik prinsiplərə söykənən iş formaları və metodlarının 

seçilməsinə rəvac verilməsi, ən müasir texnologiyalardan istifadə olunmasını təmin edir.  

Fənn kurikulumlarında nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi üzrə işin məzmunu təhsilalanlara 

yönəldilir. Qiymətləndirmə standartlarında şagirdlərin fəaliyyəti, üzərində işlədikləri məzmun və 

şərait elementləri ilə yanaşı, onların əldə edəcəkləri minimum nailiyyətlər də ifadə edilir. Bu zaman 

şagirdin minimum təlim şəraiti, fizioloji və psixoloji durumu nəzərə alınır. Fənn kurikulumunda 

şagird şəxsiyyətinin inkişaf istiqamətləri bütün parametrlərdə aydın görünür.  

Fənn kurikulumları inteqrativ xarakter daşıyır. Bu, ilk növbədə, onun ümumi təhsil məktəbləri 

üçün və şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına imkan yaratması ilə əlaqədardır. Şagirdlərin həyati 

bacarıqlarının formalaşdırılması, onların davamlı fəaliyyət üçün hazırlanmaları ilə bağlıdır. Ona görə 

də, kurikulumlarda əks olunmuş təlim standartları biri-digərini tamamlamaq, möhkəmləndirmək, 

davam etdirmək baxımından elə ardıcıllıqla verilir ki, onların vasitəsilə şagird şəxsiyyətinin 

formalaşması və inkişafını izləmək mümkün olsun. Bütün hallarda şagirdlərin inteqrativ standartlar 

əsasında ölçülə bilən bacarıqlara yiyələnmələri diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Fənn kurikulumları müxtəlif bacarıqların öyrənilməsini nəzərdə tutan balanslaşdırılmış və 

ətraflı yanaşmanı əhatə edir; təlimin fəal metodlarından istifadə olunmaqla məzmun standartlarının 

səviyyəsinə çatmağa imkan yaradır; şagirdlər bilik və anlayışlarının daim qiymətləndirilməsini, tədris 

ili ərzində düzəlişlərin edilməsini nəzərdə tutur; şagirdlərin təlimə cəlb olunmalarını, davamlı təhsilə 

hazırlanmalarını təmin edir; şagirdlərin təhsil alarkən, bilikləri qiymətləndirilərkən, kompüter savadı 

artırılarkən müasir texnologiyalardan istifadə etmələrini nəzərdə tutur,  müvafiq təlim resurslarına və 

inzibati yardıma malik olur.  

Müasir ibtidai təhsilin üstünlük verdiyi məqsəd uşağın şəxsiyyətinin inkişaf etdirilməsidir. Bu 

məqsəd təlim prosesinin humanistləşdirilməsi, uşağın əsaslı inkişafı üçün potensialın yaradılması ilə 

əldə olunur. Ona çatmaq üçün inteqrasiya əsasında təlimdən istifadə edilməlidir. İnteqrasiya əsasında 

təlimin əsas məqsədi imkan daxilində dünya haqqında tam təsəvvür yaratmaqla şagirdlərin əqli 

inkişaflarının təmin edilməsi ilə bağlıdır. Buna görə də biliklərin psixofizioloji əsasları, uşaqlıqda 

əsas təfəkkür fəaliyyəti inkişafının xüsusiyyətləri haqqında dəqiq təsəvvürləri müəyyənləşdirmək 

lazımdır.   
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Müasir məktəbin inkişafetdirici konsepsiyasının  nüvəsində şəxsiyyətin modeli dayanır. Bu 

günün insanını sadəcə elmlər deyil, həyat üçün vacib olan informasiyalar maraqlandırır. Bu 

informasiya axını kommunikativ qabiliyyətləri tənzimləyir. Kreativlik müasir dünyamızda 

şəxsiyyətin ən vacib keyfiyyəti hesab olunur. Nəticə olaraq yaradıcılıq özünü parlaq şəkildə göstərir. 

Heç kimdə olmayan bir qeyri-adiliyin, emosional çalarları ilə diqqəti cəlb edən obrazlılığın varlığı 

mühüm keyfiyyət hesab edir. Bütün bu əməliyyatların mərkəzində idrak prosesi,şagirdlərin yeni 

informasiyalarnı dərketmə vasitəsilə mənimsəməirləri dayanır. 

Görkəmli rus psixoloqu, müasir pedaqogikanın banilərindən biri L.S Vıqotskinin 

nəzəriyyəsinə görə təlim inkişafı qabaqlamalı, uşağın “yaxın inkişaf zonasına” yönəldilməlidir. Bu 

inkişaf zonasında uşağın potensial imkanları mərkəzləşmiş və onların aktuallaşması üçün xüsusi təlim 

şəraiti yaradılmışdir. Buna nail olmaq üçün şagirdlərə bir qədər mürəkkəb, lakin onların imkanlarına 

uyğun tapşırıqları müstəqil həll etmələri üçün verilməli, müəllim və digər yaşlılar tərəfindən 

istiqamətləndirilməlidir. Beləliklə, təlim uşağın müstəqil fəaliyyəti və ya böyüklərin köməyi 

sayəsində aşkarlanan bilik və bacarıqları əldə etmək imkanlarına yönəldilməlidir. İnkişafedici təlim, 

ilk növbədə, təfəkkürü və yaradıcılığı formalaşdırır. 

Fənn kurikulumları şagirdlərdə daha çox kompetensiyaların formalaşmasına 

istiqamətlənmişdir. Yəni şagird məzmunu mənimsəməklə yanaşı, öyrəndiklərini praktik şəkildə 

tətbiq etməyi bacarmalıdır. Şəxsiyyətyönümlü kurikulumlar bilavasitə həyati bacarıq və vərdişlərə 

üstünlük verilməsi ilə fərqlənir. Bu kurikuluma görə insanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq 

praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir, onun əqli fəaliyyətlə bağlı qabiliyyətlərinin formalaşması 

ön plana çəkilir.  

İnkişaf edən ölkələrin təcrübələrinə nəzər salarkən görünür ki, cəmiyyətin inkişafı üçün 

yaradıcı, müstəqil düşünən şəxslər yetişdirmək lazımdır. Azərbaycan təhsilinin əsas məqsədi yüksək 

savadla yanaşı həm də yüksək mədəniyyətə və tərbiyəyə malik, cəmiyyətə yararlı vətəndaşların 

yetişdirilməsi olmalıdır. Bunun üçün dövlət atributları ilə uşaqları yaxından tanış etmək, himnimizi 

onlara öyrətmək, bayrağımız, milli gerbimiz haqqında əxlaqi, milli mənəvi dəyərlərimiz barədə geniş 

təsəvvür yaratmaq, vətənpərvərlik hissi tərbiyə etmək lazımdır. Bu məqsədi  layiqincə həyata 

keçirmək üçün respublikanın hər yerində təlim-tərbiyə müəsisələrində də ardıcıl, sistemli 

məqsəduyğun tərbiyə işi aparılmalı, sadalanan keyfiyyətlərin aşılanmasıimkanlarıartırılmalıdır.  

Müstəqil Azərbaycan təhsil sistemini beynəlxalq sistemə inteqrasiyası üçün, bu sahədə çoxlu 

dəyişikliklər, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, yeni əsrdə cəmiyyətin və insanların inkişafı 

üçün, yaradıcı, müstəqil düşünən və inkişaf edən şəxsiyyət formalaşdırmalıdır. İndi hər birimiz bilirik 

ki, Azərbaycan təhsilinin qarşısında duran ən əsas məsələlərdən biri yüksək mədəniyyətli, mütərəqqi 

dünyagörüşlü, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət etməklə müstəqil və yaradıcı düşünmə 

qabiliyyətinə malik, vətənpərvər şəxsiyyət yetişdirməkdir. Təhsil sisteminin qarşısında duran bu 

məsələnin həlli üçün ilk növbədə, müəllim üçün keyfiyyətcə dəyişməli, “repreduktor” rolundan 

imtina etməli və yeni bir rolu, biliklərin əldə edilməsi yolunda bələdçiliyi qəbul etməlidir.  

Həmçinin, kurikulumlarda vurğulanan mənəvi tərbiyə,  ümumbəşəri, milli-mənəvi dəyərlər,  

milli ruh və vətənpərvərlik sözlərinin əsas cəhətlərinə diqqət etdikdə görürük ki, bunlar sanki bir sapa 

düzülmüş incilər kimi bir bütövlük, tamlıq təşkil edir. Elə bir bütövlük, tamlıq ki, bunlarda müasir 

gənclərimizin necə tərbiyə olunmaları, necə formalaşdıqları proqramlaşdırılmışdır.  

Təhsilalanları səmərəli əməli fəaliyyətə və həyata hazırlamaq kimi istiqaməti nəzərdən 

keçirdikdə aydın olur ki, burada da bir-birini tamamlayan iki məsələyə xüsusi diqqət yetirmək tələb 

olunur: bir tərəfdən yüksək nəzəri və praktik bilik və bacarığın verilməsi, digər tərəfdən onların kamil 

bir şəxsiyyət-vətəndaş kimi həyata hazırlanması. Bunlar onu göstərir ki, müasir gənclərimiz hansı 

peşə və ixtisas üzrə hazırlanmalarından asılı olmayaraq öz peşələrini və ixtisaslarını dərindən bilməli, 

rəqabətə qabil mütəxəssis kimi formalaşmalı, müstəqil fəaliyyət göstərə bilən, özünün mövqeyi olan 

və müasir təfəkkürlü şəxsiyyət kimi həyata hazır olmalıdır.  
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Əgər təhsilin məqsədi insanın ətraf aləm (təbiət, cəmiyyət, məkan, şərait) tam harmoniya 

əsasında mövcud olmaqdan ibarətdirsə, təhsilin məzmununa qarşı nə kimi tələblər irəli sürülür?  

Yalnız üç hissə qarşılıqlı əlaqədə ola bilər: təbiət haqqında məlumat və onlarda özünü dərk etmə, 

cəmiyyət haqqında məlumat və onlarda özünü dərk etmə, mənəviyyat  haqqında məlumat və onlarda 

özünü dərk etmə. Təhsil prosesində inkişaf baş verir və onun məzmununa qarşı irəli sürülən tələblərdə  

göstərilmiş harmoniya inkişafın uyğunluğu kimi görünür: o təsəvvürlərdə, anlayışlarda olub, vahid 

bütövlük təşkil edir. Onlar əlaqədar olub, qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər.  

İstənilən tədris modelinin əsas elementi— məqsədin qoyuluşundan ibarətdir. Əgər məqsəd 

aydındırsa, o zaman biliklərin mənası vardır. Klassik, ənənəvi pedaqogikanın məqsədi - bilik, bacarıq 

və vərdişlərin verilməsidir. Bu, Y.A. Kamenskiyə görə, qavrayışın üç səviyyəsidir. Birinci səviyyədə 

təfəkkür, ikinci səviyyədə  — yaddaş, üçüncü səviyyədə isə — əllər işləyir. Qeyri-klassik, humanist 

pedaqogikanın məqsədi — şəxsiyyətin inkişafından ibarətdir. Hər bir şagird xasiyyətin və istedadın 

səciyyəvi xüsusiyyətlərinin inkişafına yönəlmişdir. Humanist pedaqogikanın metodiki əsasları 

müasir dövrün pedaqoqu, Rusiya Təhsil Akademiyasının akademiki, Ş.A.Amonaşvili tərəfindən 

“Həyat məktəbi” kitabında gözəl şərh olunmuşdur: “Sinergetik pedaqogika ənənəvi və humanist 

metodikadan ibarət olub, inamı oyadır və şagirdi mənəvi inkişafa doğru yönəldir”.   

Yeni məzmunun tətbiqi və idarəolunması məqsədilə aparılan tədqiqatın nəticələrini 

ümumiləşdirsək, belə bir nəticəyə gələrik ki, istər yeni proqramların (kurikulumların), istər 

dəyəryönümlü, sağlamlıqyönümlü digər məzmunun tətbiqi və idarəolunması, rəhbərlərin bu işi yeni 

prinsiplər və yanaşmalar əsasında qurmağı tələb edir.  Düzgün reallaşdırılan məzmun tədris 

prosesinin inkişafının əsası, onun mövcudluğunun metodu olub, xüsusi irəliləyişə  malikdir və hədsiz 

inkişaf imkanından ibarətdir, bu isə təlimin səmərəli təşkilindən asılıdır. 
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Abstract: The history of speech is as old as the creation of man. Speech plays a very important role 

in human life, as well as the needs of human life. Its most important function is to create communication 

between people. Even in ancient times, the chosen people of the society influenced other people and the masses 

through speech. With beautiful speech, people pass on certain information and emotions to one another. Lack 

of communication, use of unnecessary elements in speech, inability of students to maintain consistency in 

expressing their opinions, weak vocabulary, etc. is a problem that students and teachers often face in the 

modern education system. It is advisable to use modern learning technologies to form a dialogic speech. 

Because most modern learning technologies are aimed at developing students' various life skills. 

Keywords: speech, communication, communicative, dialogic and monologue speech 

 

DANIŞIQ TƏLİMİ PROSESİNDƏ KOMMUNKATİV BACARIQLARIN 

FORMALAŞDIRILMASI ÜSUL VƏ VASİTƏLƏRİ 
Alıkişiyeva Humay 

Doktorant 

Təhsil İnstitutu, Azərbaycan 

 

Xülasə: Danışmanın tarixi insanın yaradılışı qədər qədimdir. Danışma insan həyatında çox önəmli rola 

malik olmaqla yanaşı insan həyatının ehtiyacı, zərurətidir. Onun ən vacib funksiyası insanlar arasında 

ünsiyyət-kommunikativ əlaqə yaratmaqdır. Hələ qədim dövrlərdə də cəmiyyətin seçilmiş insanları danışma-

nitq vasitəsilə digər insanlara, kütləyə təsir edirmişlər. Gözəl danışıqla insanlar bir-birinə həm müəyyən 

məlumatları, həm də emosiyalarını ötürürlər.  

Ünsiyyət azlığı, nitqdəki lazımsız ünsürlərin istifadəsi, şagirdlərin fikirlərini ifadə edərkən ardıcıllığı 

qoruya bilməməsi, söz ehtiyatının zəifliyi və s. müasir təhsil sistemində şagird və müəllimlərin tez-tez 

üzləşdiyi problemdir. Dialoji nitqi formalaşdırmaq üçün müasir təlim texnologiyalarında istifadə 

məqsədəuyğundur. Çünki müasir təlim texnologiyalarının əksəriyyəti şagirdlərdə müxtəlif həyati bacarıqların 

formalaşdırılmasına yönəlmişdir.  

Açar sözlər: danışma, ünsiyyət, kommunkativlik, dialoji və monoloji nitq 

 

Danışma prosesi insanlar arasında kommunikativlik və anlaşma vasitəsidir. Danışma-çox 

çətin və çoxşaxəli bir fəaliyyət olmaqla yanaşı ünsiyyət funksiyasını, danışığı-insanın əsas 

davranışlarından birini və  insan nitqini özündə birləşdirir. Danıçma zamanı insan fikrini təkcə nitqi 

vasitəsilə deyil, eyni zamanda jest və mimikalarının, emosiyalarının köməkliyi ilə çatdırır. Danışma 

zamanı insanın səs tonundan tutmuş nsöz vurğusunadək diqqət etməli olduğu vacib məqamlar vardır. 

Danışma-insanların ünsiyyət bacarığının ilkin göstəricilərindəndir. Məhz uğurlu danışma-ünsiyyət 

zamanı insanlar bir-biri ilə fikirlərini bölüşür, dinləyir və rabitəli nitq prosesi baş tutur. 

   

 
 

Danışma nədir?

Emosiya və 

məqsədlərimizin ifadəsi

Şifahi ünsiyyət vasitəsi

(jest, mimika, hərəkət, 

duruş)

Insanların qarşılıqlı 

əlaqəsi
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Danışma-nitq yalnız insan cəmiyyətində mövcuddur. İnsanın danışma bacarığı onların 

kommunikativ bacarıqlarının əsas hissələrindən biridir. Yəni, kommunikativ insan dedikdə gözəl 

danışma qabiliyyəti olan, dilin fonetik qanunlarını, sözlərin leksik mənasını bilən, sözlərdən dəqiq, 

düzgün və ifadəli şəkildə istifadə etməyi bacaran insanlar nəzərədə tutulur. 

İnsanların ortaq və qarşılıqlı fəaliyyət zamanı münasibətləri daim filosofların maraq və 

diqqətini cəlb etmişdir. Məhz belə bir mühitdə insan davranışının əsas prinsip və qaydaları, 

kommunikativ mədəniyyət göstəriciləri formalaşır. Bununla birlikdə, psixoloqların eksperimental 

tədqiqatları göstərir ki, insanların çoxu effektiv dinləmə bacarıqlarına malik deyil və həmsöhbətinin 

nitqini yalnız səthi qəbul edirlər. İnsanların yalnız 10% -i həmsöhbətini dinləmə və bu nitq 

məzmununun arxasında dayanan hiss və düşüncələri anlamaq qabiliyyətinə malikdir.  

M.B.Uspenskinin fikrincə, kommunikativ mədəniyyət dil vahidlərinin (səslər, morfemlər, 

sözlər, ifadələr, cümlələr və s.) ünsiyyət zamanı istifadəsi və danışıq zamanı müxtəlif təlimat və 

tövsiyələr şəklində verilən biliklərdir. 

M.R.Lvov “Rus dilinin tədrisi metodikasına dair” lüğət kitabçasında yazır: “Kommunikativ 

mədəniyyət-insanlar tərəfindən bir dilin  fonetika, lüğət, qrammatika, üslub, nitq mədəniyyəti 

biliklərinin danışma, dinləmə, oxu və yazı prosesində məqsədyönlü istifadəsidir. 

G.O.Vinokurun fikri xüsusilə etibarlı və inandırıcı səslənir:  "Ümumiyyətlə dil yalnız istifadə 

edildikdə var olur".  

           Başqa bir insanla danışarkən kənar fikirlərdən uzaqlaşmaq, həmsöhbətin nitqində gizlədilən 

məlumatları, onu danışmağa sövq edən səbəbləri təhlil etmək, diqqəti tam həmsöhbətin nitqinə 

yönəltmək, artıq fikirlərdən qaçmaq, söhbət cansıxıcı olsa da, onu sonadək dinləmək, həmsöhbətin 

sözünü kəsməmək, diqqəti söhbətin mahiyyətinə cəmləmək dinləyib-anlama təliminin 

kommunikativ mədəniyyət göstəriciləridir.   

Danışma kommunikativlik göstəricisi olmaqla yanaşı həm də özündə insan fəaliyyətini əks 

etdirir  

1. Motivasiya. Insan motivləri olan zaman danışır. Kommunikativ motivasiyanın  əsasında iki 

növ tələb dayanır. Birincisi,  insanın sosial varlıq kimi ünsiyyətə girmə digəri isə konkret nitq 

qurmaq və bu nitq zamanı replikalardan istifadə ehtiyacı. Birinci tələbi ümumi kommunikativ 

ünsiyyət, ikinci isə situativ motivasiyadır. 

2. Aktivlik. Danışma həmişə aktiv bir prosesdir, çünki bu proses bir şəxsin nitqi olmaqla 

bərabər, eyni zamanda da həmsöhbətini dinlədiyi zaman ətrafdakı gerçəkliyə münasibətini əks 

etdirir.  

3. Fokuslanmaq. Ünsiyyət zamanı yaranan kommunikativ əlaqənin təməlində həmsöhbətinin 

müəyyən bir problemə diqqətini cəlb etmək, bəzən onun yanaşmasını dəyişmək dayanır. 

4. Fəaliyyətlə əlaqəli danışma-hər hansı bir hadisə, vəziyyətlə bağlı kimisə inandırmaq ehtiyacı 

olduqda ortaya çıxır. 

5. Kommunikativ funksiyanın düşüncə ilə əlaqəsi. Düşüncə fəaliyyəti  nitq prosesini həyata 

keçirməyə, ona tabe olmağa yönəldilmişdir. 

Dil təlimi zamanı əsas məqsəd  onun ünsiyyət vasitəsi kimi öyrədilməsidir. Şifahi nitq dilin 

öyrənilməsində xüsusi çəkiyə malikdir, məhz şifahi nitq sayəsində dilə nə qədər yiyələnməyimizi 

ölçə bilirik. Normal şifahi ünsiyyət zamanı rahat başadüşülən, təkrarlanmayan nitq məhsuluna tez 

reaksiya verilir. Nitq fəaliyyəti üçün iki tərəf müqabilinin (nitqi ötürən və qəbul edən) olması 

vacibdir. Onlardan biri nitqi yaradır, digəri qəbul edərək düşünür və cavab replikasını verir.  

Danışma təlimi iki hissədən ibarətdir-danışma və dinləyib-anlama. Eşitməklə dinləmə prosesi 

arasında böyük fərq vardır. Bu anlayışların fərqini araşdırmağa cəhd edək. Əgər biz həmsöhbətin 

səsini eşidir, amma nitqinin məzmununu dərk etmiriksə, bu sadəcə onun nitqini eşitməkdir. Dinləmə 

isə həmsöhbətin nitqinin məzmununu təkcə eşitmək deyil, məzmundakı əsas mənanı, fikri tapa 

bilməkdir, yəni dinlədiyini anlamaqdır. 
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Danışma prosesi üçün situativ nitq mövcudluğu, (danışma üçün stimul rolunu oynayacaq), 

danışanın fikirlərini ifadə etmək üçün müəyyən leksik və qrammatik biliklər bazası, nitq obyekti ilə 

əlaqə, ifadə olunacaq fikirdə məqsədin olması vacib şərtlərdir. 

Danışıq zamanı kommunkativ əlaqənin yaranmasına ünsiyyətin baş tutacağı mühit, danışanlar 

arasındakı münasibət (tanışlıq səviyyələri, maraqları və s.), danışıq niyyəti də təsir göstərir. 

Təhsil prosesində kommunikativ əlaqə dedikdə, fikirlərini şifahi və yazılı şəkildə ifadə etmək, 

başqalarının nitqini dinləmək və anlamaq, kütlə ilə  davranış və ünsiyyət zamanı məqbul qaydalarla 

razılaşmaq və onlara əməl etmək, cüt, qrup və ya kollektiv işləməyi öyrənmək, müxtəlif rollar ifa 

etmək (lider, ifaçı), qarşılıqlı nitq qura bilmək, fərdi çıxışı ilə digərlərinə təsir edə bilmək kimi 

mədəniyyət göstəriciləri və s. nəzərdə tutulur. Bütün bu qeyd olunanlar, eləcə də təfəkkürün bütün 

növləri, fikrini sərbəst ifadəetmə və müdafiəetmə kimi bacarıqlar məktəbdə formalaşır. Bu xüsusilə 

orta yetkinlik dövrü üçün vacibdir (5-7 siniflər). Bu yaşda öyrənməyin əsas motivləri ünsiyyət, 

özünütanıma və özünü dərk etməkdir. 

Məktəbdə Azərbaycan dili fənninin tədrisinin əsas vəzifələrindən biri də bu gün Azərbaycan 

ədəbi dilinin normalarını bilən, sözdən düzgün istifadə edən, fikirlərini şifahi və yazılı nitq vasitəsilə  

düzgün ifadə edən,  etik ünsiyyət normalarına riayət edən  şagirdlər yetişdirməkdir.   Müasir 

Azərbaycan dilinin tədrisi fənni şagirdlərin nitq və ünsiyyət, şifahi və yazılı özünüifadə  

bacarıqlarının  inkişafına istiqamətlənmişdir. Fənn üzrə dörd məzmun xəttindəki standartların da 

əksəriyyəti şagirdlərin kommunikativ səriştələrinin inkişafına-bir insanın müxtəlif situasiyalarda 

yaranan çətinlikləri nitq və kommunikativ mədəniyyətinə əsaslanaraq həll etməsinə yönəlmişdir. 

Danışma təlimində nitq fəaliyyəti özünü dörd istiqamət üzrə göstərir:  

1) danışma - fikirlərin, düşüncələrin şifahi əksi; 

2) dinləmə-nitqin dinlənilərək qəbulu və anlaşılması; 

3) yazı-fikirlərin şərti işarələrlə ifadəsi; 

4) oxu -başqasının yazılı nitqinin qəbulu və qavranılması   

Şagirdlərə danışma təliminin ilkin mərhələlərində gördüklərini, yaşadıqları, eşitdiklərini 

təsvir etməyi, lüğət tərkibini zənginləşdirməyi,  düzgün cümlə qurmağı, suallara düzgün və ardıcıl 

cavab verməyi, bir sözlə danışmağı öyrətmək lazımdır.  

Danışanın nitqində onun səsi, tembri çox vacibdir. Ucadan danışmaq heç də auditoriyanın sizi 

dinləyəcəyi demək deyil. Səsin tonu önəmlidir. Nitqdə insanlara yuxarıdan aşağı baxmaq kimi hallar 

olmamalıdır. Bizi dinləyən insanlar iki anı məlumatın qəbulu və əsas ideyanı tapmağı diqqətdə 

saxlamlıdırlar. Nitqin ifadəlililiyində intonasiyanın bizə ötürdüyü əhval-ruhiyyə çox vacibdir. Hər 

hansı bir hadisəylə bağlı nitqin intonasiyasından biz qarşı tərəfin bizə münasibətini anlamış oluruq. 

Nitqin kommunikativ vasitə kimi yaxşı və ya pis olmasının 9 göstərici var: 

 düzgünlük 

 zənginlik  

 saflıq 

 dəqiqlik 

 məntiqilik 

 ifadəlilik 

 aktuallıq 

 aydınlıq  

 effektivlik (Abdullayev, 2013). 

Düzgünlük, saflıq və zənginlik nitqin kommunikativliyin struktur  keyfiyyətləri, dəqiqlik, 

məntiqilik, ifadəlilik, aktivlik, aydınlıq və effektivlik isə kommunikativliyin funksional 

keyfiyyətləridir.  

Nitqin ən vacib kommunativ göstəricilərindən biri nitqin düzgünlüyüdür. Bu digər 

göstəricilərin də əsasını təşkil edir. Nitqin düzgünlüyü onun dilin ədəbi dilinin qanunlarına və 

normalarına uyğun qurulmasıdır. 



“Intercultural relations in the modern world”, 27 February 2021, Tbilisi, Georgia 

Elger Scientific Centre                    İSBN: 978-605-74702-1-8                    Grigol Robakidze University 

 

-----------....151.....----------- 
 
 

Nitqin dəqiq olması üçün danışan nitqin obyektini və dilin qaydalarını bilməlidir. Nitqin 

dəqiqliyinin mövcudluğu nitqin məntiqiliyi olmadan qeyri-mümkündür. 

Nitqin zənginliyi  hər bir insanın lüğət tərkibinin aktivliyi ilə ölçülür. Fikrini nə qədər gözəl 

çatdıdra bilirsə, bu danışanın  nitqini bir o qədər zənginliyindən xəbər verir. 

Nitqin ifadəliyi  dinləyənin diqqətini intonasiya nitqin ifadə tərzi ilə cəlb etməkdir. Nitqin 

ifadəliyi həm də danışanın düşüncə və təfəkküründən asılıdır. Nitqin ifadəliyinində üslübların da rolu 

böyükdür.  

Nitqin ifadəli olmasında intonasiyanın da rolu danılmazdır. Intonasiya vasitəsilə danışan 

fikrinin lazımı hissəsini dinləyiciyə çatdırır.  

Nitqin kommunikativ göstəricilərinin əsasında nitqin effektliyini təmin etmək dayanır. Nitq 

aydın olmazsa, məqsədə çatmaq olmaz.  

Danışma iki formada-monoloq və dialoq şəklində təzahür edir. Danışma təlimində 

kommunikativ vasitə olan  monoloq və dialoqlardan istifadə  olduqca vacibdir.Azərbaycan dili 

fənninin tədrisi zamanı onlardan istifadəni artıraraq, şagirdlərin  bu istiqamətdəki bilik və  

bacarıqlarını inkişaf etdirərək  şifahi nitqin inkişafı üçün müxtəlif mətnlər seçmək və bu mətnlər 

üzərində müxtəlif kommunikativlik yarada biləcək şərtlər (mətni tamamlayın, müəllifin əsas fikrini 

bildirin və s.) hazırlamaq məqsədəuyğundur. 

Danışma təliminin əsasını təşkil edən monoloji və dialoji nitqin ortaq cəhətləri ilə yanaşı 

özünəməxsus cəhətləri də vardır. Bu iki kommunkativ ünsiyyət növü iştirakçıların ünsiyyətdəki 

rolundan asılı olaraq fərqlənir.  Monoloji nitqdə, ünsiyyət iştirakçısı ya məlumat ötürür, ya da 

məlumatı qəbul edir. Dialoji nitq zamanı isə kommunikativ tapşırıq yerinə yetirilərkən, hər iki 

ünsiyyət iştirakçısı alternativ olaraq danışan və ya dinləyici kimi çıxış edirlər.  Monoloq yalnız bir 

şəxsin özlüyündə danışması da ola bilər, dialoq isə özündə həm danışma, həm də dinlənə fəaliyyətini 

birləşdirir.  

Monoloq – öz fikirlərini dəqiq və tam şəkildə ifadə edən bir şəxsin nitqidir. Danışan özü 

nitqini planlayır, fikrini genişləndirir.  

Monoloji nitqin  2 əsas növü var. 

1. Monoloq-məqsədyönlü ünsiyyət prosesi, dinləyiciyə şüurlu bir müraciətdir. 

2. Monoloq yalnız özü ilə (daxili monoloq) danışmaqdır, yəni, monoloq dərhal dinləyiciyə 

yönəlmir.    

Şagirdlərin ünsiyyət qabiliyyətinin inkişafı dərs zamanı qurulan dialoqun  məzmun və 

keyfiyyətindən çox asılıdır. Şagirdə dialoqlarda iştirak etməyi öyrətmək üçün ilk öncə mövzunu başa 

salmaq, əsas fikri izləməyi, iradlara adekvat cavab verməyi, dialoqu genişləndirərək əlavə məlumat 

daxil etməyi, nəticə çıxarma və əsaslandırma bacarığı kimi nitq bacarıqlarını öyrətmək və inkişaf 

etdirmək lazımdır. 

Dialoqun effektiv və şagirdlərin onun fəal iştirakçısı olması üçün xüsusi dialoq metodlarını 

işləyib hazırlamaq lazımdır. Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərdə ilkin dialoq qurma bacarıqları 

formalaşdırmaq üçün şagirdlərə başa düşmədiklərini aydınlaşdırmaq üçün sual verməyi və sinif 

yoldaşlarıyla fikir mübadiləsi aparmağı öyrətmək lazımdır. Azərbaycan dili dərslərində müəllimin 

dialoqdan istifadə etməsi şagirdin təfəkkürünə bələd olmaq üçün vasitədir. Dialoq zamanı şagirdin 

fikrini daha aydın, dəqiq söz və ifadələrdən istifadə edərək çatdırmasına, onun düşüncə tərzinə və 

müzakirə etikasına diqqət yetirilməlidir. 

Dialoq spontan şəkildə yarandığı üçün azad şəkildə davam edir. Tərəflərin müxtəlif ünsiyyət 

bacarıqlarına sahib olduqları üçün dialoqun mətni, gedişatını planlaşdırmaq çətindir.                                                             

Dialoqun müxtəlif növləri var (https://studme.org/225902/ritorika/vidy_dialogov). 

 

Dialoqun növləri Xüsusiyyətləri 

Motivəedici böyük marağın müşahidə olunması 

https://studme.org/225902/ritorika/vidy_dialogov
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Tənqidi məsələyə kəskin tənqidi yanaşma 

Mübahisəli mövzuluyla bağlı əks mövqe 

Özününü təqdimat özünə sərf edən daxili mənin göstərilməsi 

Şəxsiyyətdaxili daxili dialoq, özünümüdafiə 

Təhlil Şəxsiyyətin təhliletmə qabiliyyəti 

Özünürealizə Şəxsiyyətin özünüifşası 

Yaradıcı Şəxsi düşüncə axtarışına yönəlik 

Mənəvi Bir-birinin daxili aləminə nüfuz etmə 

                                

          Geniş mənada, dialoq dedikdə, nitq vasitəsilə iki insan arasında birbaşa ünsiyyət prosesi başa 

düşülür. Bu zaman qarşıdakı problemi iki nəfərdən biri yalnız digərinin köməyi ilə həll edə biləcəyini 

anlayır.  Onlar arasında dialoji nitq baş tutarsa, yalnız o zaman bu problem həll oluna bilər. Dialoqu 

bir nitq vahidi kimi öyrədərkən tipik kommunikativ situasiyalar modelləşdirilməlidir. Nitq-şifahi 

ünsiyyətin funksional bir vahididir. Buna görə də dialoji nitq kommunikativ fəaliyyətin tədris 

prinsiplərinə uyğun olaraq seçilməli, ondan təkcə və ünsiyyət vasitəsi kimi deyil, həmçinin 

tərbiyəedici vasitə kimi də istifadə edilməlidir. Məhz dialoq  iştirakçıların qarşılıqlı fəaliyyəti zamanı 

əks əlaqə yaranır ki, bu da dialoqu formalaşdırır. Dialoqun keyfiyyətli alınması üçün tərəflər arasında 

səmimiyyət, öz hisslərini doğru ifadə etmək, pozitivlik, empati qura bilmək, həmsöhbətinin əhvalını 

hiss edə bilmək əsas şərtlərdir.                                                                                

Dialoq haqqında danışarkən bir sıra təşkilati cəhətlər nəzərə alınmalıdır: 

- dialoqun heç bir sualı cavabsız qala bilməz; 

- dialoq vaxtında  məhdudlaşdırılmalıdır; 

- əgər şagird dialoqda fəal deyilsə, deməli, ya mövzu haqqında kifayət qədər biliyi yoxdur, ya 

da mövzu onun üçün maraqlı deyil; 

- dialoq zamanı suallara tam cavab verilməlidir; 

- dialoq əvvəlcədən hazırlıq tələb edir. 

Problem və onun həllində mövqelərin fərqliliyi dialoqun əsasını təşkil edir.  Dialoqu sual-

cavab qarşılıqlı əlaqə sistemi hesab etmək olar. Dialoqda intellektual rəqabət, fikirlərin mübarizəsi, 

düşüncələrin toqquşması və s. əks oluna bilər.     

Dialoji nitq özündə bir sıra kommunikativ göstəriciləri əks etdirir. Bunları nəzərə alaraq 

dialoqu aşağıdakı kimi də təsnif etmək olar:                                          

1. Özünütənqid dialoqu insanın özünüqiymətləndirməsi, özünütəhlil və daxili ilə əlaqəsi zamanı 

yaranır.  

2. Tənqidi dialoq başqasının fəaliyyətinə, habelə ictimai həyata münasibətin bildirilməsi 

kommunikativ və qiymətləndirici bir hərəkətdir. Tənqidi dialoqda problemin açıqlanması, onu 

yaradan səbəblərin təhlili, problemin mənfi nəticələrinə səbəb olan hərəkətlərin qiymətləndirilməsi,  

problemin həlli ilə bağlı konstruktiv təklif və ya mövqe təqdim edilməsi,  tənqidçinin cavabı və ya  

mövqeyinin dəstəklənməsi kimi mərhələləri qeyd etmək olar. 

Tənqidi  dialoq üçün zəruri şərt mənəvi və etik tələblərə riayət edilməsidir. Tənqidi diaoq 

qarşılıqlı inam əsasında qurulmalıdır. Belə ki, tərəflərdən biri qarşı tərəfin tənqidlərinə  tolerantlıq 

nümayiş etdirməzsə, yaxud sonadək dinləmə mədəniyyəti göstərməzsə, məhz bu zaman 

kommunikativ mədəniyyətin əsasını təşkil edən bacarıqlar öz sözünü deməlidir.  

Dialoq zamanı kommunikativ mədəniyyətin əsas tələbləri:                                                                                            

1. hörmət, səmimi münasibət; 

2. nəzakət və tənqid qaydalarına əməl etmək;                                                           

3. öz fikrini məcburi şəkildə yeritməmək;                                                                     

4. tərəf müqabilini psixoloji tərəfdən sıxmamaq;                                                      
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5. tərəf müqabilinin mövzu ilə bağlı maraqlarını nəzərə almaq;                        

6. məntiqi nitq söyləmək;                                                                                     

7. tərəf müqabilinin fəallığını dəstələmək;                                                                

8. vahid bir üslubda çıxış;                                                                                  

9. ünsiyyət zamanı distansiyanı saxlamaq, jest və mimikaların  istifadə qaydalarına əməl 

etməkdir.  

Dialoq mövzusu olaraq bütün iştirakçılar üçün vahid, maraqlı bir problemin seçilməsi, 

qarşılıqlı iki və ya daha çox həmsöhbətin olması, materialın sərbəst şəkildə təqdim edilməsi, dialoqun 

təşkili məqsədinin mövcudluğu, əks-əlaqənin qurulması, müəllim və sinif, müəllim və şagird, şagird 

və şagird arasında qarşılıqlı nitq əlaqəsinin mövcudluğu keyfiyyətli  və kommunikativ əsaslı dialoqun 

xüsusiyyətləridir. 

Dialoq kommunikativ mədəniyyət formalaşdıran nitq vasitəsi olub, insanlar arasında birgə 

fəaliyyət növü hesab olunur. Dialoq nitqinin vahid məqsədi və həll olunası nəticəsi var. Dialoq 

zamanı hər bir şagird həm danışan, həm də dinləyici rolunda çıxış edir. Dialoq üçün emosionallıq, 

jest və mimikaların aktiv istifadəsi  xarakterikdir. Söhbətin axarının hansı istiqamətə dönəcəyi və 

birinci replikaya cavabın nə olacağı bilinmədiyi üçün diaqloqun gedişatını və sonunu öncədən təxmin 

etmək mümkün deyil.  

Dialoq zamanı şagirdlər arasında ortaq nəticə əldə olunmadıqda bu zaman müəllim onlara nitq 

dəstəyi göstərməlidir. Nitq dəstəyi dedikdə, əsaslı məzmunun təmin edilməsi və  ünsiyyət  zamanı 

iştirakçıların düzgün seçimi nəzərdə tutulur. Şagirdlərə dialoq mətnlərini əzbərlətmək yox, onlara 

dialoq qurmağı öyrətmək lazımdır. Bunun üçün tez-tez onlar arasında məlumat mübadiləsi təşkil 

etmək, alınan məlumatların dəqiqləşdirilməsini aparmaq bacarığı formalaşdırmaq, birgə 

fəaliyyətlərin planlaşdırılmasını aşılamaq, mübahisə və polimikalar zamanı təəssuratların mədəni 

şəkildə bölüşdürülməsini öyrətmək lazımdır. 
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Kərimova Dilarə Məmmədəli qızı 
Müəllim 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialı 

 

Xülasə: Məqalədə  "çətin tərbiyə olunan uşaqların" davranış xüsusiyyətləri, onların məktəbə , 

cəmiyyətə adaptasiyası araşdırılır. Düzgün olmayan sosial mühit,  ailə tərbiyəsi və pedagoji tərbiyənin çətin 

tərbiyə olunan uşaqların davranış , şəxsi əlaqələr , ünsiyyətlərində özünü göstərən qüsurlar və bu qüsurların 

aradan qaldırılması üçün görülən işlərin, inkişafetdirici proqramların təşkilindən bəhs edilir.  Bu xüsusiyyətlərə 

malik uşaqların  sosial mühit və cəmiyyətlə qarşılıqlı  əlaqələrə psixoloji cəhətdən hazırlığına nəzər yetirilir. 

Açar sözlər: Çətin tərbiyə olunan uşaqlar; Tərbiyyə; Yeniyetməlik yaş dövrü; Düzgün olmayan sosial 

mühitin təsiri. 

 

In recent times, the term "difficult children" has become very common. Because this 

expression comes from the heart of the people who form the social environment and develop it 

through mutual human relations. The main factor in the development of any nation is the youth of 

that nation. 

"Difficult children" means, first of all, those who do not go with anyone, do not follow the 

rules of discipline, do not listen to words, are aggressive, inverted, antisocial, affectionate, whimsical 

and so on. Children who have such characteristics and reflect these characteristics in their behavior 

are understood. The pedagogical literature emphasizes that these features are most pronounced during 

adolescence. However, according to psychologists, this does not only cover the period of adolescence, 

but in general, in the period of 3-18 years, it manifests itself primarily in the improper development 

of the family factor, social and other factors. As a result of psychological research, "difficult" 

adolescents were divided into four groups. 

1. Adolescent with behavioral defects due to his level of emotional and volitional 

development; 

2. Adolescents who are pedagogically neglected and, as a result, do not have moral ideas; 

3. Adolescents who grow up “difficult” due to unfavorable development conditions or the 

inability of the tutor to do the job properly; 

4. Those who are conditioned by incompatible relationships or are "particularly difficult to 

bring up. 

"Difficult" children are divided into three groups due to emotional problems (L.D. 

Stolyarenko): 

1) Aggressive children; 

2) Children with high emotions; 

3) Extremely shy, quick-tempered, resentful, cowardly, anxious children. 

Aggressive children. Usually, it is impossible to find a child who has not been aggressive at 

least once in his life. However, not all of them can be called "aggressive". This group can only include 

children whose aggressive actions and reactions are characterized by their persistence and the nature 

of causing affective behavior. 

Children who are included in the type of emotion that reaches a high, uncontrollable level 

react very strongly to everything. if they experience any feeling of joy, they mobilize the whole class 

through their expressive behavior; if they are in pain, their moaning, groaning, and crying will be 

extremely loud and distracting. 

Children who are extremely shy, quick-tempered, resentful, cowardly, and anxious are 

ashamed to express their feelings too loudly and clearly, and are quiet about their problems because 

they are afraid of attracting the attention of others. 

The main reasons for the emergence of "difficult" children are defects in the family upbringing 

of the child, defective, unacceptable behavior that the child sees in other members of the family and 

will negatively affect him in the future, family conflicts, non-compliance with discipline, parental 
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interaction and negative moral and behavioral norms with other members of society. The emergence 

of the term "difficult child" in connection with the emotional problems of adolescents is due to a 

number of factors: 

1) natural features (ex. type of temperament);  

Since choleric people often have a high level of arousal, they have a high level of aggression; 

melancholics are crying, quick-tempered, shy); 

2) Social factors; 

- type of family upbringing (rejection of the child, anxious upbringing, hypersocial 

upbringing, selfish upbringing); 

- pedagogical education (teachers' attitude); 

- The influence of the school psychologist, etc.  

In order to overcome the problems manifested in "difficult" children, it is necessary to 

investigate the causes of the characteristics formed in children, to use psychoprophylaxis and 

psychocorrection in a systematic way. School psychologists have a special responsibility in this area. 

First of all, the main focus is on the timely diagnosis of antisocial children, aggressive children who 

have difficulty adapting to the social environment. In all this, special attention should be paid to the 

identification of the causes of "difficulties" in the child, and the system of educational work with him, 

taking into account the individual characteristics of the child, should be determined together with the 

parent-teacher-psychologist. 

Experience shows that educational work with such children at school is often ineffective. 

Because the preventive work to eliminate these defects in the poem is not carried out properly, and 

teachers are trying to get rid of such children. The following areas can be identified in order to prevent 

and eliminate problems in students' behavior and personality development: 

1. To help a "difficult" student get used to the team; together with the teacher-parent-

psychologist to carry out possible work to eliminate the existing shortcomings in the student's 

behavior. 

2. In-depth study of students with behavioral and personality disorders, in this case to follow 

the norms of professional ethics, not to express the real purpose of the examination of the student, if 

possible, by observing and talking to the student. If necessary, the psychologist can contact the 

relevant specialists (eg, psychiatrist, doctor, etc.) to determine the level of mental development of the 

student. Children who engage in such behaviors need to be treated individually. The work of a 

psychologist with children with difficult upbringing is one of his main responsibilities, and therefore 

the work to be done by the psychologist and the teachers together must be determined in advance and 

carried out accordingly. 
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Аннотация. В последнее время актуальной стала проблема повышения познавательной 

активности учащихся на уроках биологии и повышения мотивации к изучению биологии. В статье 

представлено теоретическое обоснование проблемы использования наглядных и практических 

приемов повышения качества усвоения знаний при изучении раздела «Семенные растения». В статье 

показано влияние проектного обучения на качество усвоения знаний. Цель исследования - определить 

влияние наглядных и практических методов обучения в современных школах при изучении раздела 

«Семенные растения» на качество усвоения знаний. 

Ключевые слова: метод проектов, проектная методика, проектная деятельность учащихся, 

межпредметные связи. 

 

Введение 

Сейчас в образовательной системе нашего государства наблюдается перемена всей 

парадигмы школьного образования, связанное с поиском таких методов обучения, которые 

смогли бы подготовить новое поколение к современному уровню жизни. 

Одна из основных образовательных целей - научить наших учеников учиться 

самостоятельно мыслить, чтобы они сталкивались с проблемами, хорошо подготовленными и 

вне школы, они использовали свои знания и способности на благо окружающей среды и 

общества, чтобы заставить их мыслить творчески.  Для этого им нужен положительный опыт, 

полученный в процессе обучения, который является для них источником энергии и 

энтузиазма. Альтернативные методы обучения, такие как проблемно-ориентированное 

обучение , все чаще используются и исследуются в качестве эффективных средств поощрения 

критического мышления учащихся и активного взаимодействия с учебными материалами [2].  

Проблемно-ориентированное обучение - это метод обучения, направленный на вовлечение 

студентов в совместное решение структурированной проблемы. Методология проекта состоит 
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из нескольких этапов: преподаватель и ученики изучают конкретную экологическую тему, 

выбирают важную для них проблему, затем разрабатывают и внедряют план действий. С 

каждым шагом учащиеся берут на себя все больше и больше роли менеджера, способного 

решать экологические вопросы. Основное понятие метод проектов - это сосредоточение 

внимания на реальных проблемах, которые привлекают интерес студентов и побуждают 

серьезно задуматься, поскольку студентам необходимо приобретать и применять новые 

знания в открытом контексте решения проблем [1]. Проектная деятельность основана на 

решении открытого проекта по приобретению глубокого изучения определенных навыков по 

определенному предмету. Во время проектной деятельности студенты работают в небольших 

группах, где открытый проект обсуждается до любой подготовки. Ответственность 

постепенно передается от учителя к ученику; Сначала учитель руководит процессом и 

устанавливает руководящие принципы, затем ученики берут на себя управление проектом, а 

учитель становится наблюдателем. Учитель контролирует успеваемость учеников; он дает 

возможность менять роли, развивая знания и навыки студентов, оценивая их работу с 

критикой и внедряя новые идеи и методы в учебный процесс, тем самым устраняя факторы, 

ограничивающие их развитие. Уроки - это самая основная форма обучения. Курс основан на 

утвержденной государством программе и учебном плане. Школа состоит из систематического 

изучения содержания курса биологии, ее природы, ее законов и живого мира: растений, 

животных, человеческого тела и характеристик живых существ.  

Исследование 

Преподавание биологии в средних школах Азербайджана основано на  учебную 

программу биологии, шаги предпринятые для реализации реформы образования в 

Азербайджане стали ключевыми в развитии естественных наук.Достижение современного 

качества образования является главной задачей государственной образовательной политики 

Азербайджанской Республики, основные направления которой отражены в стратегическом  

документе: Закон Азербайджанской Республики об Образовании. Сегодня в образовательной 

системе нашей страны наблюдается изменение парадигмы школьного образования, связанная 

с поиском таких методов обучения, которые смогли бы подготовить молодое поколение  к 

современному уровню жизни. Этот документ, обобщающий образовательный опыт развитых 

стран мира, отличается гуманистическим, демократичным и интегративным характером, делая 

акцент непосредственно на  учащегося как личности. Предоставление стандартов содержания, 

стратегий обучения, содержания, инструментов и механизмов оценки показывает, содержание 

биологии охватывает самые необходимые знания и умения, связанные с человеком, его 

здоровьем, социальной природой человека, взаимоотношениями человека и природы, 

психологическими особенностями человека. Учебная программа по биологии 

предусматривает развитие у студентов логического мышления, жизненных навыков, 

связанных с предметом, интеграцию, развитие от простого к сложному, организацию 

взаимодействия содержания и деятельности, применение новых технологий в преподавании 

предмета.  

Большинство учителей подготовили и определили некоторые типы учебных ресурсов, 

которые они собираются использовать для обучения, ссылаясь на планы уроков. Что касается 

учебной программы 2010 года, учителя должны использовать учебные ресурсы для 

повышения качества научных знаний в Азербайджанской Республике. Что касается результата 

наблюдения (февраль 2018 г.), сообщалось, что все учителя биологии предпринимали какие-

то попытки получить и использовать учебные ресурсы на каждой учебной сессии. Учебные 

ресурсы могут быть средствами массовой информации, которые существовали в школе или 

были разработаны учителями; или это может быть любая ситуация, связанная с учебной 

средой. Однако в действительности не все доступные учебные ресурсы охватывали 
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предполагаемый материал. Следовательно, учителя должны были более творчески подходить 

к планированию использования учебных ресурсов. 

Мы знаем, что качество обучения зависит от его форм и методов. Современные методы 

обучения, используемые на уроке, обеспечивают самостоятельное усвоение знаний 

учащимися, их формирование как личности, а также эффективность обучения, 

ориентированного на результат, в условиях активного использования творческого мышления 

при усвоении знаний. Лучший способ украсить проект - содержать его в чистоте. Ученики 

стараются держать его в чистоте, особенно когда дело касается склейки, и следить за 

ровностью линий. По завершении они могут украсить свой проект цветными шрифтами, 

блестками и т. Д. Студенты должны помнить: меньше значит больше; если они 

переусердствуют, их проект будет выглядеть беспорядочно. Это попытка осуществить 

желаемое изменение окружающей среды управляемым способом. Используя проекты, учитель 

может планировать и выполнять свою деятельность, например: строит гараж, проводит 

маркетинговую кампанию, разрабатывает веб-сайт, организует вечеринку, уезжает в отпуск, 

заканчивает университет с отличием или что-то еще, что он / она может пожелать сделать. 

Самое сложное в выполнении школьного проекта - это понять, с чего начать. Учителя могут 

часто чувствуют себя настолько подавленными размером, масштабом и сложностью того, что 

им нужно сделать, что даже не знают, с чего начать. Есть 7 шагов к эффективному дизайну 

проекта  

Определите цель проекта.  

Определите результаты, цели и / или результаты.  

Определите риски, ограничения и предположения.  

Подготовьте наглядное пособие.  

Ориентируйтесь на свой бюджет.  

Определите процессы утверждения и мониторинга. 

Используйте надлежащую проектную документацию по проекту.  

Методы обучения в применении к курсу биологии являются одним из важнейших и 

одновременно проблемных аспектов подготовки учебного процесса. На развитие технологии 

преподавания биологии влияют методы биологической науки и практики, достижения в 

области дидактики и методы биологии [3]. Мы проанализировали две группы, используя 

метод проектов на уроках биологии: наглядно и практически.  

Было решено разработать и реализовать школьный проект «Растения нашей земли». В 

исследовании приняли участие учащиеся 7 класса в количестве 16 учеников. Для 1 этапа 

проекта была составлена анкета из 20 вопросов для определения уровня знаний студентов по 

теме проекта. Участники были опрошены предварительно во время урока биологии в Недели 

охраны природы.  

По результатам тестирования складывается следующая динамика показателей: 

глубокое осознание разнообразия растений природы родного края наблюдается только у 3 

человек (19% группы), недостаточная осведомленность - у 5 человек (31% группы), а низкая 

осведомленность - у 7 человек (44% группы). Проект «Растения нашей земли» направлен на 

обновление текущих знаний студентов и их углубление в сегменте вопросов, связанных с 

разнообразием растительного мира местности, в которой проживают студенты. Данный 

проект укладывается в рамках курса биологии при изучении раздела «Растения» и является 

частью образовательного аспекта в процессе обучения. После первоначального опроса и 

определения уровня знаний студентов по требуемой теме класс разбили на группы в 

соответствии с их интересами и пожеланиями. Сформированные небольшие группы стали 

частью единого экологического и исследовательского проекта, где каждая группа обязуется 

подготовить презентацию по теме, относящейся к заявленному направлению. Первым этапом 
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было обсуждение каждой группой тем своих частных исследований. Итак, при учебной 

нагрузке 20 человек тематика проектов распределилась следующим образом:  
 

Таблица 1 - Темы мини-проектов 

 

Группы   Темы мини-проектов 

Первая Группа  Интерактивная игра о лекарственном заводе Бакинской области  

Вторая Группа  Виртуальный тур по Ботаническому саду Бакинской области 

 

Третья Группа Сказка о растительных насекомых Бакинской области  

Четвертая Группа Сюжетно-интеллектуальная игра с соревновательными элементами на 

тему: зеленые водоросли и красные водоросли Каспийского региона  

 

Тогда как группы завершили фундаментальное исследование, они определили, какими 

будут результаты их проектов. Выбор учеников в отношении их выступлений 

продемонстрировал высокий уровень творческих способностей, которые помогли представить 

результаты исследований в наиболее доступной форме. Задача студентов заключалась в том, 

чтобы собрать информацию по заданной теме и продемонстрировать основные результаты 

таким образом, чтобы не только отражать результаты исследования, но и сделать это 

творчески и наглядно. В проектах студентов использовались визуальные и практические 

методы, которые мы можем наблюдать в таблице 2.  
 

Таблица 2 - Визуальные и практические методы в школьных проектах  
 

Темы мини-проектов Визуальные методы Практические методы 

Интерактивная игра о 

лекарственном заводе 

Бакинской области  

Иллюстративный материал Завод тренажеров медицины 

знаний и упражнений 

Виртуальный тур по 

Ботаническому саду Бакинской 

области 

Демонстрация характеристик и 

внешнего вида растений  

Тренировочные модели 

Сказка о растительных 

насекомых Бакинской области  

Демонстрация характеристик и 

внешнего вида лекарственных 

растений  

Моделирование поведенческих 

особенностей изучаемых 

объектов.  

Сюжетно-интеллектуальная 

игра с соревновательными 

элементами на тему: зеленые 

водоросли и красные 

водоросли Каспийского 

региона  

иллюстрации и видео Урок-игра, упражнения  

По результатам повторного тестирования прослеживается следующая динамика: 

высокий уровень знаний по изучаемой теме наблюдается уже у 8 человек (50% группы), 

средний уровень знаний - у 6 человек ( 38% группы), а низкий уровень знаний - всего у 2 

человек (12% группы). Столь значительный рост показателей знаний учащихся по теме, 

входящей в раздел «Растения» школьного курса биологии, показывает, насколько эффективны 

наглядные и практические методы.  
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Заключение  
Проектный метод может быть эффективно использован при решении экологических 

проблем со студентами в творческой среде. Метод проекта - это целенаправленная 

деятельность, основанная на задачах, которая способствует успеху и представляет собой 

эффективное сотрудничество, при котором деятельность студентов приобретает больший вес, 

чем передача знаний через учителя. К концу проекта студенты могут разработать 

материальный или интеллектуальный продукт, который раскрывает конкретную тему или 

мысль в самых широких возможных связях. По результатам исследования можно сделать 

следующий вывод: студенты в процессе занятий, состоящих из плотного синтеза 

практических и наглядных методов, продемонстрировали более глубокий уровень знаний, чем 

без их использования. Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что изученные 

способы подачи и усвоения материала являются успешными. Как известно, исследовательская 

работа и подобные проекты способствуют повышению уровня ключевых компетенций у 

студентов, поскольку требуют решения сложных задач из разных научных и социальных 

областей, привлечения знаний, полученных из разных источников, быстрой реакции, навыков 

совместного творчества, понимание, умение работать в команде, аргументировать решения и 

отстаивать собственное мнение.  
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Abstract. Along with ethnopedagogical materials, moral education plays an important role in written 

literature and especially in the works of classics. The great poet and thinker Nizami Ganjavi gave advice, wise 

words and sayings that will play an important role in the formation of morality and education of people, 

especially minors, in his literary and artistic work. The article is devoted to the analysis of our pedagogical 

meetings in the pedagogical context. The article discusses the role of the pedagogical heritage of the great poet 

and thinker Nizami Ganjavi, who lived in the XII century, in purifying the moral education of schoolchildren 

and encouraging students to master science. The article lists the moral attributes, moral norms and components 

that are acceptable for the purification of students' morals. It has also been explained in the scientific and 

artistic context that perfection by immersing oneself in the sea of science affects one's behavior and morals, 

that one is free to master any profession, and that only one can master that profession perfectly. The article 

shows that respect for scientists, honesty, justice, honesty, zeal, respect for elders, love of family and homeland 

have a special place in the system of moral education and ensure the personal development of students. The 

article is based on the analysis of the poems included in the genius poet's Khamsa called Beslik. 

Keywords: Nizami Ganjavi, Khamsa, Nizami Ganjavi's pedagogical heritage, moral education, 

personality development 

 

NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞININ PEDOQOJİ ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Kərimova Vüsalə Həmzə qızı 

Baş müəllim  

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti, Quba filialı 

 
Xülasə. Etnopedaqoji materiallarla yanaşı yazılı ədəbiyyatda və xüsusilə klassiklərin əsərlərində əxlaq 

tərbiyəsi mühüm yer tutur. Dahi şair, mütəfəkkir Nizami Gəncəvi ədəbi-bədii yaradıcılığı insanların, xüsusən 

azyaşlıların əxlaq və tərbiyəsinin formalaşmasında mühüm rol oynayacaq nəsihətlərlə, hikmətli sözlərlə, 

kəlamlarla zəngindir. Məqalə şairin yaradıcılığında yer alan nəsihətamiz görüşlərin pedoqoji konteksdə 

təhlilinə həsr olunub. Məqaladə XII əsrdə yaşamış böyük şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin pedaqoji 

irsinin məktəblilərin əxlaq tərbiyəsinin saflaşdırılmasında və şagirdlərin elmə yiyələnməsindəki rolundan bəhs 

edilir. Məqalədə məktəblilərin əxlaqının saflaşdırılması üçün məqbul sayılan əxlaqi sifətlər, əxlaq normaları 

və komponentləri qeyd olunur. Həmçinin, elm dəryasına qərq olaraq kamilləşməyin insanın davranışlarına, 

əxlaqına da sirayət etdiyi, istənilən peşəyə yiyələnməkdə insanın sərbəst olduğu, yalnız o peşəni mükəmməl 

mənimsəməsi elmi-bədii kontekstdə izah edilmişdir. Məqalədə göstərilir ki, elm adamlarına ehtiram, düzlük-

doğruluq, ədalətlilik, namusluluq, qeyrətlilik, böyüklərə hörmət, ailəni və Vətəni sevmək əxlaq tərbiyəsi 

sistemində xüsusi yer tutur və şagirdlərin şəxsiyyətyönümlü inkişafını təmin edir. Məqalə dahi şairin “Beşlik” 

adlanan “Xəmsə”sinə daxil olan poemaların təhlili əsasında hazırlanmışdır.   

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, Xəmsə, Nizami Gəncəvinin pedaqoji irsi, əxlaq tərbiyəsi, 

şəxsiyyətyönümlü inkişaf 

 

Dahi şair, tərbiyəçi Nizami Gəncəvinin təlim, təhsil, davranış qaydaları, etik kodekslərlə bağlı 

çox dəyərli fikirləri əsrlərin süzgəcindən keçərək bugünkü günümüzə gəlib çatmış və hələ də 

əhəmiyyətini qorumuşdur. Bu fikirlər şəxsiyyət amilinin formalaşmasına birbaşa təsir edir. Elə 

Pedaqoqika elminin də başlıca vəzifələrindən biri şəxsiyyətin yetişməsidir. Buna görə də, dahi şairin 

bədii irsi pedaqoqika elmində xüsusi yer tutur. (Muradxanov, 1947: s.3). Şübhəsiz ki, dövrünün ən 

savadlı adamlarından biri olan Nizami Gəncəvinin Azərbaycanda pedaqoji düşüncənin inkişafına 

böyük təsiri olmuşdur. O, Gəncədə anadan olub, mədrəsədə oxuyub. Müstəqil olaraq fəlsəfə, tarix, 
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dini qanun, məntiq, astronomiya öyrənmişdir. Azərbaycan, ərəb, fars dillərini, eləcə də Qafqaz 

xalqlarının dillərini mükəmməl bilirdi. 

Mütəfəkkirin qoyduğu geniş irsdə böyük yer tutan, beş poemadan ibarət olan "Xəmsə" (Sirlər 

xəzinəsi, "Xosrov və Şirin", "Leyla və Məcnun", "Yeddi Gözəl", və "İskəndər-Namə") dünyanın bir 

çox dillərinə tərcümə olunmuş və bu əsərlərdə "Oğula nəsihət", "Məhəmmədə Nizaminin vəsiyyəti" 

başlıqları altında tərbiyə problemlərinə xüsusi bölmələr ayrılmışdır. Xəmsəyə daxil olan poemaları, 

bütövlükdə şairin yaradıcılığını təhlil etsək görərik ki, ədibin hər misrası hikmət daşıyır. Bu əsərlərdə 

Nizami oğula və onun vasitəsilə bütün gənclərə müraciət edərək nəsihətlər verir. Nizami oğlu və 

bütün gənclərin izlədiyi ideal bir insan obrazı yaradır. Hər şeydən əvvəl əmək insanlarını tərifləyir, 

şiddətə qarşı çıxır, xəsisliyi, haqsızlığı qınayır. Həm əxlaq, həm elm, həm dövlət idarəçiliyi, həm 

hüquq müstəvisində faydalı tövsiyələr verir. 

Bu tövsiyələrdə başlıca yeri elmə yiyələnmək tutur. Bir insan yalnız düşüncələrini biliyə, 

elmə, işə yönəltdiyi təqdirdə ideal ola bilər, bu da böyük bir məharətdir. Həndəsə, astronomiya, 

riyaziyyat, məntiq və fəlsəfə, ərəb və fars ədəbiyyatı klassiklərini oxumaq - hər kəsin ömrü boyu 

mənimsəməli olduğu biliklərin siyahısıdır. Onun bütün əsərləri elm dəryasından faydalanmağın 

rolunu vurğulayır.  

Qəflətdə oynama, qeyrət vaxtıdır, 

İndi hünər vaxtı, şöhrət vaxtıdır. 

Ucalmaq istəsən, bir kamala çat, 

Kamala ehtiram göstərər həyat. 

Uşaqkən əslini sorsalar bir az, 

Ağac bar verəndə cinsi sorulmaz! 

Elə ki, böyüdün, belədir qayda, 

Atanın adından sənə nə fayda? 

Sən, aslanlar kimi, keç cəbhələrdən 

Yalnız hünərinin balası ol sən! 

Səadət kamalla yetişir başa, 

Xalqa hörmət elə, ədəblə yaşa. 

Başına əfsanə düşdüyü zaman 

Allah qorxusunu unutma bir an. 

Öz adına layiq işlər gör ki, sən 

Axırda utanma xəcalətindən. 

Oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as! 

Ata nəsihəti faydasız olmaz. 

Nizami həyatın mənasını dünyanı dərk etməkdə görürdü. N.Gəncəvi insanlara ədəbli, 

mərifətli, savadlı insanlarla otur-dur etməyi, ictimai mühitin insanın formalaşmasındakı rolunu qeyd 

edirdi. “Ağılsız kəslərlə oturub-duran ağıldan, şüurdan deməsin dastan”. Şeirlərinin bir çox qismində 

Aristotel və Sokratın müdrikliyindən bəhs edərək Nizami dərin şəxsiyyət obrazı yaradır. Əsərlərinin 

qəhrəmanları yalnız yunanlar deyil, Nizami azərbaycanlılar, farslar, çinlilər, misirlilər və başqalarının 

dini mənsubiyyətinə fərq qoymadan obrazlarını canlandırır. Ağıllı olmağın açarını isə o, yalnız bilik 

əldə edilməsində, elm yolu ilə kamilləşməkdə görürdü.  

“Xosrov və Şirin” poeması yazılarkən şairin oğlu Məhəmməd çox kiçik yaşlarında idi. Şair 

özü hələ yetkinlik yaşına çatmayan oğluna elmin mahiyyətini izah edir. Burada şair elə bir pedaqoji 

tələb irəli sürür ki, valideyn övladlarına doğru yolu göstərməli və elmin mahiyyətini yaşlarına uyğun 

izah etməlidir. Şair “Ləyli və Məcnun”u yazanda oğlu cavan idi və elm və biliyin əhəmiyyətini başa 

düşürdü. Şairin bu əsərindəki göstərişlərinə əsasən Məhəmmədin on dörd yaşlı bir oğlan olduğunu 

öyrənirik. Nizami oğluna müraciət edərək ona tövsiyə edir: "Oğlum, sən artıq yetkinsən, elmin 

sirlərini dərindən öyrənməyin vaxtı çatıb." Savadlı insan həyatda həmişə hörmət və nüfuz qazanır. 

Məhz bu təlimatda şair oğluna cəhalət yuxusuna qərq olmamağı tövsiyə edir. Yazır ki, indi elmi dərk 
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etməklə bütün bacarıqlarını göstərməyin və şöhrət qazanmağın vaxtıdır. “Qüvvət elmdədir, başqa cür 

heç kəs, heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz”.  Hər bir insan nüfuz qazanmaq arzusu ilə yaşamalıdır. 

Bunun üçün bilik zirvəsinə çatmalısan. Hər insan peşəsini mükəmməl bilməlidir. Mükəmməllik 

yalnız elmlə qazanılır. Buna görə bir peşənin öyrənilməsi elmin mükəmməlliyə yiyələnməsi ilə 

əlaqələndirilir. Bu vəziyyətdə bütün peşələr yaxşıdır. Peşədəki qüsursuzluq, ən yüksək kateqoriyadan 

asılı olmayaraq təsirsizdir. Beləliklə təvazökar, çalışqan və məqsədyönlü bir insan mükəmməl bir 

usta ola bilər. 

Bir elm öyrənmək istədikdə sən 

Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. 

Kamil bir palançı olsa da insan, 

Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. 

Nizami də oğluna bədiyyətlə məşğul olmamağı tövsiyə edir, çünki onların dövründə heç kim 

şeirə qiymət vermir. Xalqa başqa yollarla kömək etmək lazımdır. Bunun üçün bilik qazan, savadlı ol 

deyirdi. Elmi və biliyi olmayan bir peşə boş əyləncələrdir. Həkim insanlara ən yaxın adamdır. Bir 

usta öz işini bilmirsə, xalqın və elmin düşməninə çevrilir. Ədalətli dini elm insanlar üçün daha 

vacibdir. Dində rüşvət cinayətkardan da betərdir. Hansı peşəyə sahib olursan ol, həmişə insanlar 

haqqında düşün, onlara bilik və bacarıqlarınla kömək etməyə çalışın. (Leyli və Məcnun, 1959: s.49). 

Şair oğluna deyir: “Mən sənə kim olacağını demirəm, bu sənin şəxsi istəyindir. Peşələri öyrənmək və 

bilik qazanmaq, yarıçıqlıqdan çəkinin, seçdiyiniz peşəni mükəmməl öyrənin.” Burada Nizaminin 

təhsil, tərbiyə, elm və peşəyə maraqlı yanaşmasına rast gəlirik. Bu iki əmri müqayisəli şəkildə 

araşdıraraq, şairin təhsil haqqında orijinal və maraqlı fikirlər söylədiyini müəyyən edə bilərik. 

Məsələn, ilk təlimatda şair oğluna elmin öyrənilməsində seçimin əhəmiyyəti barədə işarə edir, bunun 

yollarını təcrübəli bir insan kimi izah edir, ikinci təlimatında şair öz kitabında müstəqil olmağı tövsiyə 

edir, həyatda seçim və hərəkətlərinə görə özü məsuliyyət daşımalı olduğunu xəbərdar edir. Beləliklə, 

şair müstəqilliyin uşağın böyüməsində rolunu və təsirini yüksək qiymətləndirir. (Leyli və Məcnun, 

1959: s.48) 

Nizami tərbiyə mövzusunda da dəyərli fikirlər səsləndirir. Uşaqların tərbiyə olunmasında 

pedaqoqların rolunu xüsusi vurğulayır. Şairin əsərlərindəki obrazların da şəxsiyyət kimi 

formalaşmasında tərbiyəçiləri böyük əhəmiyyətə malikdir. (Apoyev, 2012: 111) Bu kontekstdə şairin 

əsas ideyaları “İsgəndərnamə” əsərində İsgəndərlə müəllimi Niqumaş arasında münasibətlərdə ifadə 

edilir. Niqumaş Isgəndərin bir sərkərdə kimi yetişməsində əsas rol oynayır, ona daim hikmətli biliklər 

öyrədir, şəhanə tərbiyə verir.  

Şairin ən böyük düşməni rüşvətdir. Yəni ustadın əxlaqi tərəfi ən vacib şərtdir. Pis usta sonda 

məğlub olur. Şair elmi əxlaqi dəyərlərlə sıx əlaqələndirir. Nizaminin tədris və təhsilin mənası barədə 

fikirləri dərinləşir və oğluna nəsihət verdiyi "Yeddi gözəl" poemasında tamamlanır. Şair qeyd edir ki, 

bilik qazanmaqdan utanmırsansa, hər şeyi öyrənə bilərsən, çox şey bilə bilərsən. Nəcib insanın 

həyatda həmişə daha yüksək yeri var. Nizamiyə görə, kimsə elmi yararsız hesab edərsə, özünü dünya 

elmindən məhrum edər. Şairin inamına görə hər bir insan öyrənmə ilə məşğul olmalıdır. Öyrənmək 

zəkanı zənginləşdirir və insanı tərbiyələndirir. Nizami elmə, elm adamına olan müsbət münasibətini 

öz qəhrəmanı Isgəndərin dili ilə belə verir [Vəhdət, 2013] : 

O böyük, ağıllı, ayıq hökmdar, 

Öz şahlıq taxtında tutarkən qərar, 

Əmr etdi, verildi belə bir fərman: 

«Alimdir gözümdə ən əziz insan. 

Elmlə, hünərlə! Başqa cür heç kəs, 

Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz». 

 Təlim almış insan davranışı, əxlaqı və etikanı inkişaf etdirir. Bu fikri Nizaminin digər 

şeirlərində də görmək mümkündür. Şeirlərində qəhrəmanlarını tərbiyəli, savadlı və nəcib insanlar 

kimi təsvir edir. Məsələn, Fərhad ağıllı, sadiq, mehriban və eyni zamanda savadlı və nəcib bir 
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insandır. Nizami onu Şapurla müqayisədə mükəmməl bir insan kimi qələmə verir: Fərhad adlı bir 

gənc var. Mükəmməl mühəndis və ustadır. O, kifayət qədər həndəsə bilir, bir çox cahilin sirlərini aça 

bilər. (Xosrov və Şirin, 1959: s. 146). Başqa qəhrəman – İsgəndər də sədaqəti və mərhəməti ilə seçilir. 

Elm adamları ilə məsləhətləşir və hər dəfə onlardan bilik əldə edir. Nizamiyə görə bilik və elm yaxşı 

davranışa və yaxşı təhsilə aparan yoldur. Burada Nizaminin etik fəlsəfəsinin mahiyyəti açılır. 

Mənəviyyat onun dünyagörüşündə vacibdir. Nizami deyir ki, insanın son məqsədi yaxşı 

davranmaqdır. Burada Nizami ilə Sokratın oxşar cəhətlərini görürük. Ancaq Sokratın etik fəlsəfəsi 

daha mücərrəd bir xarakter daşıyır, Nizami əxlaqı isə konkret məzmuna malikdir. Cəmiyyət üçün 

çalışan, insanlar üçün hər şeyi etməyə hazır olan, özünü yaxşı aparan insan, cəsur bir insan. Nizami 

mücərrəd meyarlar axtarmır. Onun meyarı insanların qiymətləndirməsidir. Tənhalığa və qürura 

aparan bilik faydasızdır. Bilik sonda əxlaqa aparmalıdır, insanın real həyatında özünü göstərməlidir. 

Təlimin ümumiləşdirilməsi Nizaminin əsərlərində geniş yayılmışdır. Böyük şair təhsildə cinsi 

ayrı-seçkilik etmir. Əksinə belə ayrı-seçkiliyə qarşı çıxır. Əsərlərində qadınlar da kişilərlə birlikdə 

yetişdirilir. Qadın obrazları olan qəhrəmanları Leyli və Şirin savadlı insanlardır. Bu qadınlar elmin 

sirlərini öyrənmişlər. Nizamiyə görə hər bir qadın təhsil almalıdır. Bir qadın zehni və bacarıq 

baxımından bir kişidən geri qalmaz. İstedadlı qadın ən dərin elmlərə yiyələnməyi bacarır. Nizaminin 

əsərlərində bəzən qadın hətta ağlı və ixtirası ilə kişini məğlub edir. "Yeddi Gözəl" şeirində Fitnənin 

Bəhram Gur üzərində qələbəsi bunun ən parlaq nümunəsidir. Dövrün şərtlərini nəzərə alsaq Nizami 

böyük cəsarət nümayiş etdirmiş, emansipasiya hərəkatının ədəbiyyatda ilk nümayəndəsinə 

çevrilmişdir.  

Nizami Gəncəvinin bədii yaradıcılığında cəmiyyətə çatdırmaq istədiyi mesajlardan biri də 

insanın öz halal zəhməti ilə ucalmasıdır. Zəhmətə və zəhmət çəkən insana böyük dəyər verən şair 

əsərlərində tez-tez zəhmətçi obrazlara da yer vermiş, onların yaratdığı hər bir işi alqışlamışdır.  

İnsan yem dalınca qaçmasın gərək, 

Quşdan ayıq olsun zirəkdən-zirək. 

Çalış zəhmətinlə xalqının işinə yara, 

Geysin əməlinlə dünya zər-xara. 

Dahi Nizaminin zəngin ədəbi-pedaqoji irsinin tədqiqi göstərir ki, onun əsərlərində milli 

pedaqoqikanın müasir dövrdə əxlaq tərbiyəsinin məzmununa aid etdiyi və yuxarıda qeyd olunan 

əxlaqi keyfiyyətlərlə yanaşı, insanın mənəvi simasının formalaşmasında mühüm rol oynayan digər 

keyfiyyətlərin (namusluluq, iradəlik, səxavətlik, yaxşılıq, xeyirxahlıq, ədalətlik və s.) də təbliğ və 

təqdirinə geniş şəkildə rast gəlirik. (Apoyev, 2008: s.49) Qeyd edək ki, böyük şair yalnız müsbət 

əxlaqi keyfiyyətləri tərənnüm etməklə kifayətlənmir, insanın mənəviyyatını korlayan mənfi, zərərli 

əxlaqi sifətləri ifşa edir. Humanist şair həm də insanpərvərliyi təbliğ etmiş, hər bir insanın bütün 

insanlara hörmət və rəğbət bəsləməli olduğunu  bildirmişdir.  Xeyirxahlığı, yaxşılığı ən gözəl əxlaqi 

keyfiyyətlərdən biri kimi bütün poemalarında təqdir və təbliğ edən şair xeyirxah insanların 

ümumiləşmiş obrazını “Yeddi gözəl” əsərində Xeyirin nümunəsində yaratmışdır. Şairin fikrinə görə 

hər bir kəs xeyirxahlığa, yaxşılıq etməyə çalışmalıdır. (Yeddi gözəl, 1947). 

Nəticə 

Beləliklə, Nizami Gəncəvi dəfələrlə öyrənməyi insan həyatında əhəmiyyətli və vacib amil 

kimi göstərir. Nizami təlimin, tərbiyənin tərbiyəvi əhəmiyyətini də yüksək qiymətləndirir. Əbəs yerə 

deyil ki, Nizaminin şeirləri əsrlərdən bəri məktəblilər üçün  dərslik rolunu oynamışdır. Beləliklə, dahi 

şairin pedaqoji görüşlərinin sistemli tədqiqi və təhlili göstərdi ki, o, təhsil, təlim, tərbiyə və 

şəxsiyyətin inkişafının ümumi məsələləri ilə yanaşı, müasir elmi pedaqogikanın müəyyənləşdirdiyi 

tərbiyənin bütün sahələri (tərkib hissələri) ilə bu və ya digər dərəcədə bağlı olan, əsrlərin sınağından 

çıxmış və bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmiş dəyərli fikir və ideyalar irəli sürmüşdür. Məhz bu 

ideyalarına görə dahi şair həm də “böyük tərbiyəçi-pedaqoq” adını qazanmışdır. 2021-ci il cənab 

prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə dahi mütəfəkkirin 880 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq Nizami 

Gəncəvi ili adlandırılması bu irsin qüdrətini bundan sonrakı nəsillərə çatdırmaq yolunda addımların 
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daha möhkəm atılmasına xidmət edir. Bu cür elm adamının yalnız yubiley tarixində deyil, hər an, hər 

zaman anılmasına, yaşadılmasına, təbliğ edilməsinə və gələcək nəsillərə böyük qürur hissi ilə 

ötürülməsinə ehtiyac var. Təhsil sistemimizdə dahi söz ustadının və böyük tərbiyəçi-pedaqoqun “söz 

xəzinəsindən” faydalanmaq sağlam gənc nəslin, kamil insanın yetişməsində olduqca əhəmiyyətli və 

vacibdir. Bu bacarığı ilə dahi Nizami görkəmli şair Şirvaninin “Hər pedaqoq şair ola bilməz, amma 

hər şair tərbiyə etməyi bacarmalıdır” sözlərinin doğruluğunu gücləndirir. 
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Abstract. As a result of limited energy resources, every country faces the problem of energy security, 

and therefore in the modern world, the supply of fuel and energy resources, as well as energy efficiency is one 

of the important indicators of the state's development and energy resources in international geopolitics. 

Another problem is the inequality in the geographical location of fuel and energy resources. This, in turn, 

contributes to the strengthening of cooperation and dialogue between states, or, conversely, stimulates the 

formation of various political disputes over these resources. In this context, the fact that Azerbaijan has entered 

the period of recognition as an exporter of natural gas, which is the second most important type of energy in 

the world, is a very important factor. Another important event in 2011 was the identification of several 

priorities by European leaders, such as "liberalization and integration of the European energy market" and 

"coordination of foreign energy policy". Azerbaijan's gas reserves are perceived as new opportunities for 

Europe. The realization of this opportunity made it necessary to choose the right gas transportation routes to 

Europe, and “the Southern Gas Corridor” project was proposed. The article discusses the creation of the SGC, 

its segments, and evaluates this project in terms of energy security for Azerbaijan and Europe. 

Key words: energy security, Nabucco, Southern Gas Corridor, Shah Deniz field-2, TANAP, TAP, 

South Caucasus Pipeline Expansion 

 
One of the current issues in world politics is energy security. It is no coincidence that one of 

the main topics on the agenda of all recent political and economic conferences is energy security. In 

this context, the fact that Azerbaijan has entered the period of recognition as an exporter of natural 

gas, which is the second most important type of energy in the world, is a very important factor.  

Azerbaijan's gas reserves are perceived as new opportunities for Europe. The realization of 

this possibility made it necessary to choose the right gas transportation routes to Europe. The Nabucco 

gas pipeline project, designed to transport Azerbaijani and Turkmen gas to Europe via Russia, has 

been discussed for a long time. Along with Nabucco, ITGI and TAP were offered to export 

Azerbaijani gas to Europe. However, Nabucco, valued at 250 million euros, failed to compete 

politically and economically. (The Ministry of Energy of the Republic of Azerbaijan website)  

When the first gas contract for the Shah Deniz field was signed in 1996, gas contracts were 

not considered as profitable because the issue of energy security was not as relevant as it is now. 

However, Azerbaijan, which took the first step through the Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipeline, laid 

the foundation for our country's desire to be recognized as a major gas exporter in the future with this 

project. Although there are various opportunities to sell Azerbaijan's natural gas reserves, official 

Baku has preferred to build an export pipeline to Europe. The "Joint Declaration on the Southern Gas 

Corridor" signed with the European Commission in 2011 marked the beginning of a completely new 

phase in cooperation. Currently, seven countries - Azerbaijan, Georgia, Turkey, Bulgaria, Greece, 

Albania, Italy - are involved in the implementation of the Southern Gas Corridor (SGC), while three 

Balkan countries - Bosnia and Herzegovina, Croatia and Montenegro - are expected to join the project 

in the next phase. In the future, new branches of the SGC are expected to be established, which will 

allow for the export of Azerbaijani gas to more European countries. 
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Segments of the Southern Gas Corridor include the Shah Deniz-2, South Caucasus Pipeline 

Expansion, Trans-Anatolian Pipeline (TANAP) and Trans-Adriatic Pipeline (TAP) projects.  

The Southern Gas Corridor is the largest infrastructure and global energy security project with 

a length of 3,500 kilometers, which will transport gas produced under Shah Deniz Phase 2 from the 

Caspian Sea to Turkey and from there to Europe.  

The South Caucasus Pipeline Expansion (SCPX) is part of a full-scale development of the 

Shah Deniz field. Work on the project began in 2013. The expansion of the South Caucasus Pipeline 

includes the construction of a new pipeline across Azerbaijan and the construction of two new 

compressor stations in Georgia.  

In 2011, the EU and Azerbaijan signed a Joint Statement in support of the creation of routes 

to transport gas directly from the Caspian Sea to Europe. This was a key issue for the Southern Gas 

Corridor project. The Joint Statement, together with the Intergovernmental Agreements on TANAP 

and TAP, laid the groundwork for long-term gas sales agreements. Then, in 2012, as a result of the 

activities of the political leadership of Turkey and Azerbaijan, an agreement was reached on the 

construction of the TAP pipeline. On June 27, 2012, Azerbaijan and Turkey signed an agreement on 

TANAP. Finally, on September 20, 2014, the foundation of the Southern Gas Corridor was laid. (The 

Ministry of Energy of the Republic of Azerbaijan website) 

The 1,850-kilometer Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP), which runs from the Georgian-

Turkish border to the Turkish-Greek border, is a very important project as a regional energy provider, 

especially in Europe. It is no coincidence that in 2020 TANAP was awarded the Project of the Year 

by the Project Management Institute (PMI), world's leading association for project, program and 

portfolio management. (Project Management Institute website)  

The foundation of the Trans-Adriatic Pipeline (TAP) was laid on May 17, 2016 in 

Thessaloniki, Greece. The construction of the 878-kilometer-long energy corridor from the Turkish-

Greek border to Greece, Albania and the Adriatic Sea to southern Italy has been completed. This 

project creates great opportunities for the delivery of Azerbaijani gas to major European markets such 

as Italy, Germany, France, Great Britain, Switzerland and Austria. TAP is strategically important for 

access to new supply sources. TAP transports natural gas to Europe from the giant Shah Deniz field 

in the Azerbaijani sector of the Caspian Sea. TAP can stimulate gas supplies to Southeast European 

countries through interconnectors to be built in the future. As the last segment of the Southern Gas 

Corridor, TAP, which provides Europe with reliable access to a new natural gas source and is of 

strategic importance, plays an important role in strengthening Europe's energy security, diversifying 

supplies, and serving decarbonization goals. (SOCAR website)  

The goal of the energy strategy is to form a very strong, large-scale gas corridor. Given that 

the Azerbaijani sector of the Caspian Sea is rich in gas and condensate resources, the Southern Gas 

Corridor system is designed to increase the capacity of each of its segments, including TAP, to supply 

possible additional volumes of gas in the future. In the future, Turkmenistan and Kazakhstan may use 

the infrastructure to export their large gas resources to the European market. While the Caspian region 

may have the biggest potential for new supplies of natural gas for Europe, supplies in Central Asia 

presently need to travel through Russia to enter the European market. (Ratner M.) It is also possible 

to add gas and energy resources to Iran and Iraq. This is a unique project designed to benefit all 

countries on the road from the Caspian Sea to the heart of Europe.  

Officially inaugurated on May 29, 2018, the SGC went down in history as another great 

success of Azerbaijan's energy policy. At the same time, this historic event is one of the logical 

consequences of the energy policy pursued by official Baku since 1994 and a successful continuation. 

At the opening ceremony, President Ilham Aliyev said: “The Southern Gas Corridor will also help 

address energy security issues. Today, issues related to energy security are very serious on the world 

agenda and depend heavily on the national security of countries, including energy security. (President 

of the Republic of Azerbaijan website)  
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On December 31, 2020, the Trans-Adriatic Gas Pipeline (TAP), the last segment of the 

Southern Gas Corridor, began transporting commercial gas from Azerbaijan. For the first time in 

history, Azerbaijan managed to export its natural gas to the European market through pipelines. After 

TAP was successfully connected to the Italian gas distribution network on November 15, 2020, on 

December 31, commercial natural gas was delivered from Melendugno to Italy via SNAM Rete Gas 

(SRG) and from Nea Mesimvria to Greece and Bulgaria via DESFA (SOCAR website). The pipeline 

will meet 20% of Greece's, 30% Bulgaria's and 10% Italy's natural gas needs.  

The SGC is a major strategic infrastructure project. This project will not only serve Azerbaijan 

in the future, that’s why the Western countries supported it. However, the existing gas resources of 

Azerbaijan as a whole consist not only of Shah Deniz-2, but also of Absheron, Umid, Karabakh, 

Babek and other fields, which currently have proven gas reserves of 2.6 trillion cubic meters. The 

Shah Deniz field, the largest natural gas source discovered in Azerbaijan, is the main resource base 

of the SGC. The initial geological gas reserves of this huge field are 1.2 trillion cubic meters.  

For the first time, the SGC is changing the energy map of the entire region by exporting 

Caspian gas resources directly to European markets. On the other hand, natural gas will increase by 

1.5-1.8% per year by 2040 and will be the fastest-growing fuel. During that period, global total natural 

gas exports will increase by 50%, and experts predict that the European market will attract most of 

this growth, which will once again increase the importance of the SGC infrastructure. The conclusion 

of a 15-year agreement with importing countries on the volume of gas to be exported under the SGC 

is, of course, one of the main factors that make the project superior to other alternatives. One of the 

main advantages of the SGC compared to projects that are still under construction and whose import 

market prospects are uncertain is that the project will be approved by the EU. The completion of this 

corridor will create conditions for the inflow of large amounts of capital into our country, which, in 

turn, will provide additional opportunities for the diversification of the formation of Azerbaijan's 

national income. At present, our revenues from both stages of the Shah Deniz field are projected to 

exceed $ 100 billion, but it is possible that revenues will be higher, and in the medium and long term, 

Azerbaijan itself will be a transit country for gas exports to European countries.  

"Why does the West need Azerbaijan?", published by the famous American publication 

"Foreign Policy" on the importance of the project, authored by Luke Coffey and Afghan Oil. The 

article also answers these questions, emphasizing that Azerbaijan plays an important role in energy 

supply, trade and digital communications between East and West. (Foreign Policy, 2018)  

Experts believe that the Southern Gas Corridor, which will serve the people of Azerbaijan for 

the next 100 years and will be an important factor in the development of the national economy, should 

be considered as a long-term investment program. The general conclusion of the observers is that the 

SGC will increase the importance of Azerbaijan in the region and Europe, raise relations between 

Azerbaijan and the West, play a new role for the countries of the region to bring their energy resources 

to the world market, not only as an energy exporter. Azerbaijan will increase its importance as a 

transit country. The Southern Gas Corridor is an energy security project for Azerbaijan. Because 

Azerbaijan will have the opportunity to export large volumes of natural gas to international markets. 

Azerbaijan plays a role in diversification. When we talk about diversification, we mean diversifying 

not only routes but also sources. It is also important to diversify routes, but the situation does not 

change much when the source is the same. It is important to diversify sources.  

For the first time, the Southern Gas Corridor will change the energy map of the entire region 

by connecting gas supplies from the Caspian region to European markets. The Southern Gas Corridor 

pipeline system is designed so that its capacity can be doubled to meet its potential additional gas 

volumes in the future. (Foreign Policy, 2018)  

The Southern Gas Corridor is part of the EU's energy policy. The use and import of natural 

gas in EU member states has increased over the years. Eurozone countries are the biggest purchaser 

of energy in the world. These countries purchased about 55% of their power supply: about 84% of 
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their petroleum and 64% of their natural gas in 2011. (European Commission, Market Observatory 

for Energy, Key Figures, June 2011) Especially, in order to achieve ambitious objectives to decrease 

carbon dioxide and greenhouse gas emissions increasingly, EU member states depend on natural gas. 

Natural gas contains 24% of main energy usage in the EU in 2011, a figure is expected to expand to 

nearly by 30% by 2030. (Eurogas, Long Term Outlook for Gas Demand and Supply, 2007-2030) The 

European Commission predicts that by 2030 the EU will import more than 80% of its gas 

requirements. Some analysts estimate that potential bans on the growth of shale gas by some 

European countries, could lead to a faster increase in Europe’s reliance on gas imports. Russia has 

been a main provider of natural gas to Europe for a long time and is anticipated to continue to be. In 

Europe, natural gas production has declined and dependence on imports has increased. This process 

has made Europe more dependent on Russia, which uses its natural resources for political purposes, 

because Russia is Europe's main gas supplier. Analysts suppose that for centuries to come, natural 

gas will play an important role in relations between Europe and Russia. In reaction to previous cut-

offs or limitations and the potential for perspective energy supply disruptions, with the assistance of 

the U.S., European authorities started to improve their energy security by seeking for supply 

diversification alternatives. Faced with increasing concern about Europe’s dependence on Russian 

energy and increasing public pressure to tackle global climate change, EU member countries have 

started to enhance collaboration towards “European Energy Policy”. (Reuters, December 14, 2011) 

Though contrary to the U.S. energy security view through diversification approach, one such reaction 

was the choice to promote alternative transit routes for Russian gas by some EU states. Despite the 

fact that Europe is reliant on Russian natural gas, analysts claim that still Europe is geographically 

well-placed in order to take advantage of latest modifications in the growth of worldwide natural gas. 

The Southern Gas Corridor is a project launched by the European Commission to encourage the 

diversification of routes and gas supplies to Europe in order to reduce the EU's dependence on Russia. 

Due to Washington's interests in the region, the Southern Gas Corridor is of geopolitical importance 

not only for the EU but also for the United States. This was the main reason why the United States 

actively supported the EU's efforts. The U.S. energy policy in Europe has mainly focused on setting 

up a southern corridor route for supplies of Caspian, Central Asian, and Middle Eastern natural gas 

to be delivered to Europe by pipeline.  

 Together with the selection of TAP, the advancement of the TANAP project has significantl

y enhanced Caspian natural gas's likelihood of flowing to Europe in important quantities. The U.S. 

representative have stated that they “support any pipeline through Southern Corridor which offers gas 

to Europe’s most fragile parts and that contains tangible, written guarantees that the pipeline will 

expand as more gas becomes accessible”. (Remarks by Ambassador Richard Morningstar 2012) Since 

the project began, the corridor's path and scale have clashed with Russia's gas monopoly Gazprom's 

interests in the EU energy market, as well as Russia's political interests in the Caspian region. 

Therefore, Moscow tried to obstruct the implementation of the project, questioning its financial and 

technical feasibility. One way to achieve this goal was to support the development of an alternative 

pipeline, Blue Stream 2, and the South Stream project, which currently aims to supply gas to the same 

markets as the Southern Gas Corridor. Russia said in 2009 that it would pay more for Central Asian 

gas to reduce the producers' interest in finding an alternative route to Europe. He offered to buy all 

the gas produced in the Shah Deniz field, which has so far been the only safe source of gas for the 

Southern Corridor. However, so far Moscow's efforts have not yielded the desired results. Ultimately, 

a proposal that the EU hoped would secure its political interests indirectly gave Azerbaijan and 

Turkey significant impact over the EU, since it was these two countries that efficiently began to 

identify the form of the Southern Corridor. The Southern Gas Corridor project will remain a key 

energy and geopolitical initiative of the European Union and is interested in exporting Azerbaijani 

gas to the EU. (Centre for eastern studies, 2012) 
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The Southern Gas Corridor is to turn into the fourth main gas supply route to the EU, follo-

wing the paths from Russia, Algeria and Norway, which would be particularly significant route to 

Southern and Central Europe. The Southern Corridor is also seen as a manner to obtain access to extra 

supplies of gas, which is especially crucial given Norway’s predicted fall in gas manufacturing and 

the EU’s willingness to improve its independence on Russian gas. Furthermore, the infrastructure 

constructed as part of the Southern Gas Corridor or directly to the project was intended to allow gas 

to be imported from the Caspian Sea region (Azerbaijan, Turkmenistan, subsequently also from 

Kazakhstan and Iran) as well as Middle East. The objective of enhancing energy links with these 

nations was to strengthen the EU’s position in the region and to become one of the EU’s foreign 

policy tools. 

The U.S. administrations have challenged that Azerbaijan's exports could increase energy 

security for European clients presently relying more on Russia. Referring to Richard Morningstar, 

the former U.S. Special Envoy for Eurasian Energy and the U.S. Ambassador to Azerbaijan, 

Azerbaijani natural gas "is definitely vital to the growth of the Southern Corridor." As mentioned 

before, Azerbaijan will supply all natural gas for TANAP and the forward project to Europe. It is 

expected that the price of the natural gas will be principally connected to oil prices. 

At the groundbreaking ceremony for the Southern Gas Corridor, President Ilham Aliyev said: 

"As a result of this project, there will be no losers. Everyone will benefit. Transit and consumer 

countries will also be able to diversify gas supplies. "The Southern Gas Corridor will ensure Europe's 

energy security." As noted by President Ilham Aliyev, the Southern Gas Corridor is a global project 

implemented under the leadership of Azerbaijan and has historical significance, ensuring a prosperous 

future for our people, strengthening security and cooperation in the region and Europe. (The Ministry 

of Energy of the Republic of Azerbaijan website)  

At the 5th Ministerial Meeting of the Southern Gas Corridor Consultative Council, European 

Commissioner and Acting Co-Chair of the Consultative Council Gunter Oettinger said: “This corridor 

has strategic importance because it will diversify not only supply routes but also supply sources. 

When we say supply sources, we mean "North Stream 2" or "Turkish Stream", and when we say new 

sources, we mean "Southern Gas Corridor" - Azerbaijan and the European Union. Both elements are 

equally important to significantly improve the security of supply levels in the future”. Noting that the 

Southern Gas Corridor project will significantly strengthen the energy security of the European 

Union, Günter Oettinger stressed that Azerbaijan, which has a favorable geopolitical position, is an 

important energy producer and exporter and the European Union benefits from Azerbaijan's rich 

energy experience. "Azerbaijan is opening an important way for the European Union to gain access 

to Central Asia and China." He said that Azerbaijan's important geopolitical position and location 

allow it to act not only as an international energy hub, but also as an important transport hub. 

(President of the Republic of Azerbaijan website)  

As a result, the Southern Gas Corridor is an energy security project for Europe due to its 

diversification of energy sources and routes. This project is an energy security project because it 

strengthens Azerbaijan's position as an energy country, exports Azerbaijani gas directly to Europe 

and brings billions to the country. 
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Abstract. Based on the available data, the article demonstrates the importance for Azerbaijan of the 

development and improvement of "human capital", because as practice shows, a person, his intellect and 

professional training, as well as his health are crucial in ensuring the sustainable development, a strong army 

and a welfare state. In this regard, the main task is to ensure the availability of education and health care, to 

encourage initiative and create conditions for high-tech and start-up companies through tax incentives and 

state subsidies. Attracting leading NASDAQ companies to the country's economy is gaining importance. In 

this regard, the study of the experience of countries such as Singapore, South Korea, Japan, and Israel, which, 

without possessing practically any significant resources, have managed to turn into high-tech powers in a short 

historical period is of particular value. 

Key words: human capital, science, education, innovative technologies, intelligence. 

 

ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики 

 

Аннотация. В статье на основании имеющихся данных доказывается важность для 

Азербайджана развития и совершенствования человеческого капитала, ибо как показывает практика 
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в обеспечении устойчивого развития, сильной армии и государства всеобщего благосостояния. В этой 

связи основная задача заключается в обеспечении доступности образования и здравоохранения, 

поощрении инициативы и создании условий для предприятий хай-тека и старт-ап компаний, путем 

налоговых льгот и государственных субсидий. Важное значение приобретает привлечение в экономику 

страны ведущих компаний NASDAQ. В этом отношении особую ценность приобретает изучение опыта 

таких стран, как Сингапур, Южная Корея, Япония и Израиль, которые не обладая практически сколько-

нибудь значимыми ресурсами, сумели за короткий исторический период превратиться в 

высокотехнологичные державы. 

Ключевые слова: человеческий капитал, наука, образование, инновационные технологии, 

интеллект. 

 

Введение 

Природа роста мировой экономики, отчасти, обусловлена скоростью инноваций. Это 

возможно, учитывая быструю технологическую эволюцию, более короткие жизненные циклы 

продукта и более высокие темпы разработки новых продуктов. Очевидно, что в 

глобализованном мире международное разделение труда является не следствием 

относительных затрат на заработную плату, а различий в качестве продукции и  

производительности. В частности, в обществе знаний эти различия зависят от использования 

науки и техники, применяемых для его создания, то есть от количества встроенного 

интеллекта. В этом смысле инновация может быть определена как процесс, который позволяет 

компаниям накапливать знания и технологический потенциал для повышения 

производительности, снижения затраты  и цены, в то же время способствуя созданию новых 

продуктов и повышению качества уже существующих.  

Только в конце XVIII в. наметился прорыв, который продолжился в последующие 

столетия, что, кстати, в XIX в привело к промышленной революции. Правящие элиты быстро 

осознали, что только образование дает явные преимущества в борьбе за «место под солнцем». 

Тогда же под напором движения за равноправие женщин, многие из них обрели  право 

получать высшее образование, что  способствовало лучшей подготовке подрастающего 

поколения. 

 На протяжении XX в. хорошо обученные и технически подготовленные небольшие 

армии европейских государств создавали огромные империи, побеждая более 

многочисленных врагов. (Becker, Huselid, 1998) 

В настоящее время идет не менее жесткая борьба за обладание рынками сбыта и 

обретения сырья. Причем в этом противостоянии зачастую побеждают страны, не обладающие 

сколько-нибудь значимыми ресурсами, что говорит в пользу их политики направленной на 

развитие и совершенствование человеческого капитала. (De Grip, Van Loo, 2002). 

Что такое «человеческий капитал» и его роль  в современном мире 

«Человеческий капитал  это строгое научное определение, под которым принято 

понимать запас знаний, навыков и способностей, которые есть у каждого человека и которые 

могут использоваться им либо в производственных, либо в потребительских целях. 

«Человеческий» означает принадлежность сугубо конкретной личности (или группе людей, 

населению), «капитал» - потому, что заложенные в нем знания и навыки есть источник  

будущих доходов, как его самого, так и в целом  страны». (Хмелева, 2012).  

Уже в древности и средние века высоко ценились  ремесленники и ученые, как 

носители знаний. Не зря ассирийские, вавилонские, монгольские и прочие завоеватели в 

качестве трофеев уводили кузнецов,строителей, архитекторов и знатоков рудного дела. 

Особенно отличился в этом деле знаменитый среднеазиатский правитель Тимур (1370–1405), 

который практически за счет уведенных в плен архитекторов, каменщиков и иных строителей 

отстроил прекрасную столицу Самарканд. (В Азербайджане будут увеличены расходы на 

образование, https://www. trend.az/ azerbaijan/ society/ 3135795.html). Не зря в средние века 
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подмастерья годами учились у своих наставников, прежде, чем они могли создать «шедевр», 

который выводил их на уровень состоявшегося мастера. Во все времена в выигрыше 

становились те страны, у которых был более высокий уровень образования и технической 

подготовки. В настоящее время идет настоящая «битва» за человеческий капитал. Не зря в ней 

выигрывают те страны, которые создают наилучшие условия для ученых и специалистов. 

США ежегодно переманивают тысячи европейцев и индусов для работы в качестве 

программистов, врачей и специалистов в разных отраслях знаний. То, что сегодня президент 

США Дональд Трамп ставит преграды для бесконтрольной эмиграции, как раз говорит в 

пользу того, что в страну будут въезжать только те специалисты, в которых остро нуждается 

экономика государства. (Stewart, 2019). В настоящее время та же позиция становится трендом 

и для стран Евросоюза. Выход Великобритании тому яркий пример. 

«В глобальном мире страны будут все более конкурировать между собой за 

человеческий капитал, за наиболее образованных, энергичных, креативных людей. Сегодня, 

как никогда  не человек для государства, а государство для человека. В настоящее время 

насколько развит человеческий капитал, во многом зависит развитие самого общества. 

Накопление человеческого капитала – это один из самых верных направлений антикризисных 

действий. В мире все большая доля ВВП создается именно человеческим капиталом. В 

середине 70-х годов прошлого века США решили проблему с программистами за счет 

массовой миграции из СССР. (Stewart, 2019).  Накопленный качественный человеческий 

капитал служит основной частью фундамента экономики знаний и определяет текущий ее 

уровень и потолок развития. Инновационная экономика в первую очередь основывается на 

таланте рабочей силы. Кадровое обеспечение инновационной активности фирм и государства 

представляет собой не менее важный аспект, нежели финансирование научных проектов и 

исследований. Именно человек, высокий уровень его образования, профессиональной 

подготовки, деловой и общественной активности становится главной движущей силой 

развития  к постиндустриальному обществу, характерному для стран с развитой рыночной 

экономикой. Поэтому основными принципами, заложенными в основе Национальной системы 

управления качеством рабочей силы, являются:  

а) принципы партнерства и интеграции интересов работников, работодателей и 

государства;  

б) непрерывность профессионального развития работников в течение всей трудовой 

деятельности;  

в) соблюдение единства в установлении наименования профессий (должностей) 

работников, уровней их квалификации и ответственности;  

г) соблюдение единства и сопоставимости квалификационных требований при 

определении профессиональных (должностных) обязанностей работников в 

производственных условиях и на рынке рабочей силы, в том числе международном. От 

качества рабочей силы напрямую зависит качество человеческого капитала, а соответственно, 

и его стоимость». (Роль человеческого капитала в становлении инновационной экономики,  

https:// bstudy. net/ 6509 16/ekonomika/). 

Само понятие «человеческий капитал» было введено У.Петти, А.Смитоми др. (Роль 

человеческого капитала в становлении инновационной экономики,  с. 36).  С 1950–60 гг. при 

определении ключевых факторов увеличения доходов населения и роста экономики проблема 

формирования человеческого капитала получила свое развитие в трудах лауреатов 

Нобелевской премии по экономике С.Кузнеца, Т.Шульца и Г.Беккера (Роль человеческого 

капитала в становлении инновационной экономики, с. 47). Большой вклад в развитие теории 

человеческого капитала внесли Дж.Минцер, Д.Белл, Э.Денисон, Б.Вейсброд, Л. Туроу, 

У.Боуэн, С.Фишер, М.Блауг, Дж. Кендрик и др. (Корчагин,  с. 47). 
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“Роль специалистов и работников интеллектуального труда в современной экономике 

и обществе резко выросла, в то время, как доля неквалифицированного труда, существенно 

снизилась и продолжает снижаться с начавшимся процессом формирования экономики 

знаний, в которой доля человеческого капитала в национальном богатстве в наиболее 

передовых и развитых странах мира достигает 80–90%. Революционные преобразования 

ожидают человечество в связи с развитием «искусственного интеллекта», роботизации и 

перехода на ресурсосберегающие технологии”. (Bar-El, Eyal, Tishler, 2020: с. 123) 

Процесс замещения физического и природного капиталов человеческим в системе 

национальных приоритетов развитых странах, превалирование инвестиций в науку и 

образование над инвестициями в физический капитал – характерные процессы второй 

половины ХХ и ХХI века, какдля развитых стран мира, так и быстро развивающихся 

государств, таких как, Словения, Чехия, Эстония, Китай и других (Хмелева, 2012).  Г.Беккер 

оценил экономическую эффективность образования, прежде всего, для самого работника. 

Дополнительный доход от высшего образования он определил следующим образом. Из 

доходов тех, кто окончил колледж, он вычитал доходы работников со средним общим 

образованием. Издержками образования считались как прямые затраты, а как альтернативные 

издержки – упущенный доход за время обучения. Отдачу от инвестиций в образование 

Г.Беккер  оценил как отношение доходов к издержкам, получив 12–14% годовой прибавки 

доходов для работников с высшим образованием. Гэри Беккер впервые ввел различение между 

специальными и общими инвестициями в человека. Он же выделил особое значение 

специального обучения, в том числе, получение в организациях и фирмах специальных знаний 

и навыков. 

Г.Беккер в рамках теории человеческого капиталаисследовал структуру распределения 

личных доходов, возрастную их динамику, неравенство в оплате мужского и женского труда 

и т.д. Он доказал и политикам, и предпринимателям на обширном статистическом материале, 

что образование является фундаментом увеличения доходов и наемных работников, и 

работодателей, и государства в целом. В результате финансисты, предприниматели, политики 

стали рассматривать вложения в образование как перспективные капиталовложения, 

приносящие доход. И это ускорило процессы развития. 

Г.Беккер в своих работах рассматривал работника как комбинацию одной единицы 

простого труда и известного количества воплощенного в нем человеческого капитала. Его 

заработную плату (доход) – как сочетание рыночной цены его простого труда и дохода от 

вложенных в человека инвестиций. Причем основную часть дохода работнику, по оценкам 

Беккера, а также расчетам других исследователей, вносит именно человеческий капитал.  В 

это понятие включаются составляющие, связанные с наукой,  инновациями,  венчурным 

бизнесом, с институционным и организационным потенциалами, с социальной сферой,  

здоровьем людей,  качеством их жизни и окружающей среды, с безопасностью,  

информационным обеспечением и формированием новой интеллектуальной элиты. Расчеты 

ряда исследователей показали, что рентабельность человеческого капитала, как правило, 

выше, чем физического. В США оценки норм отдачи начального образования достигали 50–

100%, среднего – 15–20%, высшего – 10–15%. (Хмелева, 2012).  Неодинаковы нормы отдачи и 

для различных категорий работников, у мужчин, например, они выше, чем у женщин. 

Исследования для стран мира показывают, что с ростом душевого дохода эффективность 

вложений в человеческий капитал убывает в странах со сравнительно невысоким уровнем 

ВВП на душу населения, а в развитых и богатых странах растет за счет роста 

производительности труда, отдачи науки, инноваций и высоких технологий. 

В результате исследований влияния человеческого капитала на национальное 

богатство было установлено, что в ХХ веке накопление человеческого капитала опережало 

темпы накопления физического капитала. По расчетам Э.Денисона, прирост ВВП на душу 



“Intercultural relations in the modern world”, 27 February 2021, Tbilisi, Georgia 

Elger Scientific Centre                    İSBN: 978-605-74702-1-8                    Grigol Robakidze University 

 

-----------....175.....----------- 
 
 

населения в США после Второй мировой войны был на 15-30% обусловлен инвестициями в 

образование». (Корчагин, http/ /lerc.ru/?part=articles&art=1&page=247). 

Следует отметить что, толерантность и мультикультурализм имеют исторические 

корни в Азербайджане, развиваются в современном азербайджанском обществе и 

поддерживаются на государственном уровне. В период независимости Азербайджана 

Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в правовой и политической плоскости были 

определены приоритеты политики толерантности и мультикультурализма. Благодаря 

деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева толерантность и 

мультикультурализм стали одними из важных направлений государственной политики. 

Президентом Ильхамом Алиевым на конференции министров культуры государств-членов 

Совета Европы на тему «Межкультурный диалог – основа устойчивого развития и мира в 

Европе и соседних с ней регионах», состоявшейся в Баку 2-3 декабря 2008 года, была 

выдвинута инициатива «Бакинский процесс», предусматривающая развитие диалога между 

различными культурами и цивилизациями. В последующие годы столица Азербайджана – 

город Баку стал центром проведения многих международных мероприятий в сфере 

межкультурного диалога, мультикультурализма и толерантности, среди которых можно 

отметить Бакинский саммит религиозных лидеров мира 2010 года, Всемирные Форумы по 

межкультурному диалогу, Международные Гуманитарные Форумы. Принятие решения о 

проведении в 2016 году в Баку 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН является 

выражением отношения стран мира к мультикультуральной среде в Азербайджане. В 

республике действует Служба государственного советника по межнациональным вопросам, 

вопросам мультикультурализма и религии, Бакинский международный центр 

мультикультурализма, созданный указом главы государства в 2014 году. 

 «По данным ЮНЕСКО в последние десятилетия наблюдается значительный рост 

числа студентов системы высшего образования во всем мире. Так, с 1990 по 2013 гг. 

количество студентов в российских высших учебных заведениях на 10 000 населения 

увеличилась в 2,7 раза в среднем по стране (со 190 до 523 чел.). По этим показателям Россия 

опережает ведущие страны мира, и имеет значительный человеческий потенциал в развитии 

экономики. Однако, несмотря на глобальную образовательную систему России, многие 

эксперты констатируют снижение научного и образовательного уровня высшей школы в 

течение последних двух десятилетий. По оценкам Проекта ОЭСР по человеческому капиталу 

за последние девятилетие разрыв в валовом запасе человеческого капитала США и России 

увеличился с 1,2 до 6 раз. А его уровень в расчете на душу населения в России в 3 раза меньше, 

чем в США». (Матвеева, 2015). 

Человеческий капитал, как показатель успешного развития 

В качестве примера успешного использования человеческого капитала служит 

экономика Израиля, которая во всё в большей степени опирается на развитие 

высокотехнологичных отраслей. Следует отметить, что длительный период страна 

практически не обладала никакими  запасами полезных ископаемых. До недавнего времени 

даже газ приходилось экспортировать из Египта. Кроме того, сама территория государства 

находится в засушливой зоне с минимальными запасами пресной воды, и это притом, что ему 

приходилось  постоянно принимать значительные волны репатриантов, на которых тратились 

значительные средства из бюджета. Тем не менее, те же мигранты приносили свои знания, 

опыт и высокий уровень квалификации. Во многом благодаряих знаниям и энергии«доля 

высокотехнологичных отраслей в ВВП страны постоянно рослаи в 2006 г. она составила  

13,1%. За период 1995-2009 гг. среднегодовые темпы роста производительности труда 

составили в Израиле 3,0%, что выше, чем в среднем в странах-членах ОЭСР (2,5%). 

Рассматривая в качестве приоритета своей политики обеспечение значительного повышения 

темпов экономического развития, правящие круги этой страны стремились к тому, чтобы 

http://lerc.ru/?part=articles&art=1&page=247
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Израиль стал одним из мировых лидеров в области научно-технического прогресса. 

Экономика Израиля всё в большей степени опирается на развитие высокотехнологичных 

отраслей. Их доля в ВВП имеет тенденцию к непрерывному росту. Она составляет  наиболее 

значительная часть  ВПК, который давно стал локомотивом всей экономики страны. В 2018 г. 

в Израиле работали 425 научно-исследовательских центров зарубежных ТНК [4, с. 355] Сейчас 

предприятия ВПК развивают активную деятельность на мировом рынке, особенно в тех 

сферах, где они являются лидерами. В первую очередь это авиационное оборудование и 

производство беспилотников, технологии в области электроники и связи. Естественно, что эти 

разработки находят применение и в гражданских отраслях». (Люблинский, cyberleninka.ru/ 

article/n/sotsialnye-obrazy-sovremennogo-izrailya-problemy-i-politika) 

В значительной степени развитие отраслей высоких технологий в Израиле в последние 

десятилетия определялось, наряду с притоком иностранного капитала, использованием 

специалистов, приехавших из СССР.  Миллион выходцев из бывшего Советского Союза 

внесли огромный вклад в развитие хай-тека, оборонной и медицинской промышленности. При 

этом важно отметить, что в сфере высоких технологий большую роль играют так называемые 

старт-апы – фирмы, в которых небольшой коллектив исследователей и инженеров 

разрабатывают  перспективные   идеи. Следует отметить, чтозначительная часть выпускников 

израильских университетов проходят в них свою первичную «обкатку»  заранее определяя 

направление будущей деятельности.«Уровень относительных расходов на НИОКР, в Израиле, 

является наиболее высоким в мире (4,2% ВВП). Конечно, по масштабу затрат на эти цели 

Израиль далеко не первый, его удельный вес в мировых расходах на НИОКР всего 0,7%. Тем 

не менее, достижения страны очевидны и одним из показателей этого является высокая 

продолжительность жизни: 82,1 года (в ОЭСР – 79,9 лет). Это 5–6 место в мировом рейтинге. 

Как отмечает Б.Дубсон, при благоприятных обстоятельствах Израиль может в 

ближайшие 10–15 лет поднять свою долю в мировом производстве и экспорте продукции 

высоких технологий до 2%, что в десятки раз превосходит долю страны по населению и 

территории.  Весьма интересен опыт Израиля в развитии фармацевтической промышленности. 

Впечатляет создание мощного фармацевтического концерна Teva, который известен  высоким 

качеством продукции и является мировым брэндом. В значительной степениэто связано с 

достижениями страны в развитии медицины и высоким уровнем здравоохранения. 

Неудивительно, что 80% взрослых считают своё здоровье хорошим или очень хорошим, хотя 

этот показатель в среднем по ОЭСР составляет 68,8%. Заслуживают внимания достижения 

Израиля в сфере образования. По показателям его развития  страна занимает высокие позиции 

в мире. Самая большая средняя продолжительность обучения отмечается в Австралии, 

Великобритании, Канаде, США и ФРГ (13,0 и более лет). Несколько ниже данный показатель 

в Дании, а затем Норвегии – страны с наиболее высоким индексом человеческого развития 

(соответственно 12,5 и 12,7 лет у мужчин и женщин). Примерно на таком же уровне находится 

Израиль вместе с Новой Зеландией (12,6 и 12,5 лет). Важный показатель –это, то, что доля лиц, 

имеющих полное среднее образование, в возрасте 25–34 лет увеличилась с 85,4% в 2007 г. до 

90,7% в 2013 г. (в среднем по ОЭСР – 83,6%). По уровню комплексного показателя качества 

жизни – индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП), который публикует ООН с 

начала 1990-х гг. этот показатель составлял в Израиле в 1990 г. 0,785, но уже к 2014 г. он 

возрос до 0,894 (18 место), ненамного уступая, например, Швеции и Великобритании (0,907) 

и опережая такие страны, как Люксембург, Япония, Бельгия, Франция и целый ряд других 

европейских стран. Важным достоинством организации высшего образования в Израиле 

является то, что оно нацелено на предприятия высоких технологий. При этом доля этих 

предприятий в промышленной занятости составляет 26% и постоянно возрастает». 

(Люблинский, cyberleninka.ru/ article/n/sotsialnye-obrazy-sovremennogo-izrailya-problemy-i-poli 

tika). 
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В подтверждение приведенных данных сошлемся на «Доклад ООН о человеческом 

развитии» согласно которому Израиль занял 22 место по уровню развития человеческого 

потенциала. (Индексы и индикаторы человеческого развития, 2018). В настоящее время, 

Израиль, обладающий процветающей развитой экономикой, является государством всеобщего 

благосостояния, с современной инфраструктурой и высокотехнологичной индустрией, 

конкурентоспособной с Силиконовой долиной США. «В 2010 г. Израиль стал членом OECD, 

организации крупнейших индустриальных держав. OECD высоко оценила научно-

технический прогресс Израиля и охарактеризовала его как «выдающиеся результаты в 

мировом масштабе». За семь лет, прошедших со времени присоединения Израиля к 

организации OECD, ВВП Израиля увеличился на 23,5%. 

По данным ежегодника швейцарской исследовательской компании IMD World 

Competitiveness Yearbook, в 2017 году Израиль занял 1 место в области бизнес-инноваций, 

области инвестиций в научные исследования и уровню киберзащиты. Состояние израильского 

хай-тека было удостоено 4 места, а стартапов – 3-го. По уровню устойчивости к финансовым 

кризисам израильская экономика заняла 7 место. 

Израиль занимает второе место в мире по количеству Hi-Tech стартап-компаний после 

США и третье по величине число компаний, зарегистрированных на NASDAQ, после США и 

Китая. 

Израиль занимает третье место в мире (вместе со Швейцарией) по числу 

зарегистрированных патентов на душу населения. 

Израиль – на втором месте после США в рейтинге мировых лидеров в области научных 

исследований и инноваций, составленном британской фирмой RS Components. Рейтинг 

составлялся с учетом таких критериев, как число научных публикаций, число 

зарегистрированных патентов, процент ВВП, инвестируемый в НИОКР, и число 

исследователей на 1000 человек населения. 

Израиль входит в десятку крупнейших экспортеров вооружений в мире, занимая 

седьмую позицию согласно данным института SIPRI. 75% продукции израильских оборонных 

предприятий идет на экспорт, в оборонной промышленности заняты более 150 тысяч 

израильтян. 

Израиль является мировым лидером в области беспилотных летательных 

аппаратов.Израильская индустрия кибербезопасности занимает второе место в мире, уступая 

только США. 

Израиль является второй страной в мире после США по количеству вновь образуемых 

компаний и имеет наибольшее представительство в списке компаний NASDAQ за пределами 

Северной Америки. 

Кроме того, странавошла в число восьми стран мира, способных создавать и запускать 

собственные космические спутники. 

Кроме того, страна является мировым лидером по переработке и вторичному 

использованию сточных вод в сельском хозяйстве – около 86% всех сточных вод страны. 

Государственная политика, направленная на развитие человеческого капитала в 

Азербайджанской Республике. 

Рассмотрим теперь, как вопросы формирования человеческого капитала решаются в 

Азербайджане. За период с обретения независимости страна прошла долгий и тернистый путь, 

который в значительной степени осложнен так и не разрешенной проблемой Нагорно-

Карабахского конфликта. Тем не менее, в последние годы достигнуты крупные успехи в 

модернизации экономики, улучшении систем здравоохранения и образования. 

«В Азербайджане расходы, направленные на формирование человеческого капитала, 

можно подразделить на  бюджетные и частные расходы. Бюджетные расходы включают 

следующие четыре группы:  
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1) расходы, выделенные на образование, 

2) расходы, выделенные на здравоохранение;  

3) расходы, выделенные на науку; 

4) расходы, выделенные на культуру и искусство, СМИ и спорт. 

А вот, как эти расходы изменились с 2005 по 2015 гг. на фоне развития национальной 

экономики. 
Табл. 1 Расходы из госбюджета для развития человеческого капитала (Мусаева,  Гюльалиев, 

Алышова) 

2005 год 

Госбюджет 

2263,1 млн. 

манат 

Расходы 

на образов. 

393,8 млн.  

Расходы 

на 

здравоох. 

121,9 млн. 

Наука 

30,4 млн. 

Культура 

53,5 млн. 

Итоговая 

Сумма 

599,6 

Доля 

в госбюдж. 

26% 

2015 год 
23839,0 

млн. манат 

1981,0 

млн. 
848,2 млн.  158,3 млн. 374,8 млн. 

3362,3 

млн. 
14% 

 

Как видно из данных таблицы, за последние годы бюджет Азербайджана значительно 

вырос. Сбор нефтяных доходов в Государственном нефтяном фонде Азербайджана и 

трансферт определенной ее части в бюджет создают условия для ускоренного роста 

бюджетных расходов. Несомненно, рост бюджетных доходов создал широкие возможности 

для повышения объема средств, выделенных на образование, здравоохранение, в сферу науки, 

культуры и искусства, СМИ и спорта. Именно результатом этого является то, что за последние 

14 лет в Азербайджане были построены и отремонтированы сотни школ Предприятия 

здравоохранения в Азербайджане обеспечены новейшей медицинской техникой и 

технологиями. 

В 2013–2020 годах доля общих средств, выделяемых на образование, в ВВП ежегодно 

увеличиваться, доводя ее до уровня соответствующих показателей развитых стран. Были 

созданы стимулы для повышения качества образования, в частности, применения принципа 

подушевого финансирования, а также прикладных исследований в области образования, а 

также грантового финансирования для продвижения инновационной деятельности. 

Управление в сфере образования по сей день совершенствуется и предпочтение 

отдаются моделям управления, в которой участвуют все заинтересованные стороны. Это 

включает в себя повышение независимости всех типов учебных заведений, государственно-

частное управление образовательными учреждениями за счет широкого привлечения 

общественности. (Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2014). 

Азербайджан обладает сегодня мощным стартовым потенциалом, который в 

ближайшее время должен обеспечить невиданный рост инвестиций в человеческий капитал, 

что в итоге выведет страну на ведущие позиции в области инновационных технологий. Как 

отметил академик Урхан Алекперов «На высокий индекс инклюзивного развития 

Азербайджанской Республики оказывают влияние успешная экономическая и социальная 

политика, а также различные меры, принимаемые в области государственного управления. К 

ним относятся 5-кратное сокращение в Азербайджане выбросов парниковых газов на единицу 

ВВП по сравнению с 2003 годом (Источник: Всемирный банк, 2020 год), низкий уровень 

внешнего долга, успешная демографическая политика, увеличение занятости, а также рост 

доходов населения и т.д. 

Все эти успехи нашли свое отражение в ряде международных документов, включая 

доклад, подготовленный профессором Клаусом Швабом, основателем и президентом 

Всемирного экономического форума в Давосе. В отчете дается анализ экономического 

потенциала 140 стран и степень использования ими возможностей для социальных 

преобразований и повышения благосостояния населения. Экономические возможности 

анализируемых стран определялись исходя из их конкурентоспособности и политики 
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распределения доходов среди населения. Сравнительный анализ был проведен для 7 стран: 

США, Германии, Дании, Бразилии, Южной Африки, Вьетнама и Азербайджанской 

Республики. По его результатам видно, насколько социальная политика проводимая 

руководством Азербайджанской Республики важна для устойчивого и всестороннего развития 

страны. Стратегия государственного управления президента Ильхама Алиева, которая ставит 

во главу угла интересы народа,успешно реализуется. Об этом же свидетельствуют следующие 

данные. 

 
Рисунок 1. Экономически развитые страны и инклюзивные показатели развития 

Азербайджанской Республики. Источник: Доклады Всемирного экономического форума, Давос, 2018, 

2019. (Алекперов, 2020). 

 

В настоящее время в Азербайджане действуют около 50 высших учебных заведений, в 

которых получают образование более 100 тыс. студентов и их количество имеет тенденцию к 

постоянному росту, что  является залогом успешного развития и совершенствования 

человеческого капитала». (Мамедова, 2007) 

Заключение 

Мировая практика и вектор развития современного общества еще раз доказывают, что, 

только обладая мощным ресурсом человеческого капитала, можно обеспечить устойчивое 

развитие страны, достичь высоких стандартов уровня жизни и гарантировать безопасность 

государства от любых попыток территориальной экспансии. Не зря в мире идет острая 

конкурентная борьба за перекачку «мозгов», причем основными донорами становятся такие 

страны, как Индия, Российская Федерация и даже Германия. Поэтому мы считаем, что помимо 

доступности качественного образования, необходимо усилить меры по созданию условию для  

специалистов, чтобы им было комфортно развиваться и приумножать национальное богатство 

страны. Кроме того, следует поднять престиж инженерно-технических работников и 

нацеливать производство на развитие инновационных технологий, используя 

государственные рычаги воздействия. 
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Abstract. Increased intercultural dialogue has contributed to the world being more peaceful and 

fostering international cooperation. Recently, the modern world order which mostly was created in the post-

Second World War period has come under attack. The populist and anti-establishment political movements 

have garnered considerable public support and demanded to make changes or abolish the existing 

intergovernmental and supra-national institutions. Although such development is harmful for sustainable 

intercultural communication, it also gives clues that the existing institutional and functional framework also 

contains flaws and deficiencies. Therefore, people of all cultures and backgrounds should genuinely strive to 

understand which reasons have emboldened these populist movements and improve the shortcomings. 

Normalization of xenophobic rhetoric and lessening mutual trust should be avoided by giving the public other 
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constructive choices to overcome existing difficulties. Effective reforms must take hold in order to transform 

the already debilitated intergovernmental institutions since isolationism, overt nativism and one-sided 

approaches would yield damaging consequences for global peace.   

Key words: political movements, culture, intercultural relations, the West, globalism, populism 
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Xülasə. Artan mədəniyyətlərarası dialoq dünyada sülhün yayılmasına və beynəlxalq müstəvidə 

əməkdaşlığın güclənməsinə səbəb olmuşdur. İkinci Dünya müharibəsi sonrası dövrdə yaradılmış müasir dünya 

nizamı son zamanlarda sorğulanmağa başlanmışdır. Populist və anti-establişment siyasi cərəyanlar önəmli 

dərəcədə kütləvi dəstək qazanmış, mövcud dövlətlərarası və dövlətlərüstü institutların mexanizmini dəyişmək 

və ya onları tamamilə ləğv etmək kimi tələblər irəli sürmüşlər. Hadisələrin bu tərz inkişafı mədəniyyətlərarası 

əlaqələrin davamlılığı baxımından zərərli olsa da, həm də bizə mövcud institusional və funksional quruluşların 

çatışmazlıqları, nöqsanları haqqında xəbər verir. Buna görə də, müxtəlif mənşə və kültürlərdən olan insanlar 

bu populist hərəkatların yaranmasının və niyə bu qədər güclənməsinin səbəblərini aydınlaşdırmalı, indiki 

sistem daxilindəki problemli məqamları aradan qaldırmağa çalışmalıdırlar. Ksenofobik ritorikanın 

normallaşması və qarşılıqlı inamın azalması kimi neqativ halların öhdəsindən gəlmək üçün ictimaiyyətə yeni 

konstruktiv seçimlər təqdim edilməlidir. Müasir dövrdə xalqlar arasında qarşılıqlı asılılıq heç olmadığı 

dərəcədə artdığından təcridçilik bütün tərəflər üçün qeyri-məhsuldardır. Təcridçilik, aşırı-nativizm və birtərəfli 

yanaşmalar dünya sülhü üçün ziyanlı nəticələrlə sonlandığından, zəifləmiş hökumətlərarası qurumları müsbət 

istiqamətdə dəyişdirmək üçün effektiv reformlar qəbul edilməlidir. 

Açar sözlər: siyasi hərəkatlar, mədəniyyət, mədəniyyətlərarası münasibətlər, Qərb, qlobalizm, 

populizm 

 

Introduction 

The world has never been as interconnected as now. Because of the easiness of engaging in 

communications and travel, people have more opportunity to interact and intermingle with each other. 

Although increased interrelationship and less barriers to the movement of people are positive 

developments, co-existence of folks from different ethnicities and cultures can never be successful or 

peaceful if there is no mutual understanding and trust between them. And the intercultural dialogue 

in all its forms facilitates this process. As the new, anti-status quo political movements and groups 

gained popularity all across the Western World, the fate of intercultural relations seems under threat.  

History is replete with conflicts, wars and massacres based on ethnic and religious intolerance. 

Effective intercultural communication over the last decades has proven itself to decrease xenophobia 

and racism, and prevent such tragic events from happening. So the recent outrage because of the 

emergence of neo-nationalist and identitarian movements does not seem to be groundless. 

It can be observed that the rise of populism and new forms of nationalist-identitarian 

movements has almost become a global phenomenon. Multilateralism ― a mindset and basis for 

many international organizations, treaties and various other structures in the post-World War period 

is decaying and losing support. It is because as the problems and inefficiencies of the current political-

economic systems become more salient, people are looking for new solutions.  
Surely, any genuine aspiration to fix existing issues and seek remedies should be welcomed 

― it is also a part of freedom of speech in liberal democracies which stimulates active participation 

in state and supra-state politics. In open societies, a wide range of ideas is being circulated, the most 

controversial ones creating panic, evoking the horrors of the past and prompting fiercest reactions 

from the opposite sides. In such an environment, good and bad ideas, radical and non-radical ones 

disseminate freely across society creating a broad debate where through a natural dialectical process 
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and with sides balancing each other a satisfying, common-sense answer is achieved. But when a crisis 

of crucial significance strikes, threatening the very fundamentals of the long-established systems, 

things get even more complicated and chaotic. Then, there is a high risk that the majority may opt to 

make a decision otherwise they would never do.  

What is happening in the U.S. and EU is more than just a regular crisis. The West is facing 

challenges in various spheres: socially, politically and economically. But it is not merely the 

multidimensionality the problem, but the challenge it poses on the core building blocks of the existing 

governing institutions and framework. After the catastrophic consequences of World War II brought 

by nationalism, racism and the sum of such one-sided approaches, one main remedy was creating and 

transferring authority to intergovernmental and supra-national organizations. Multilateralism would 

save the future of the region, prevent further destructions and ensure stability and prosperity. Besides, 

these newly-built systems were based on the ideas of technocracy and expertise. Such an elitist 

framework would give the experts, people with merits and knowledge more power in policy 

formulation, which in return would deter any detrimental and destabilizing nationalist force.   

This mechanism worked wonders for the West ― it became the most desirable place on Earth 

which radiated progress, tolerance, stability and wealth. The attraction for the region never ceased, 

and the mindset, values they promoted dominated the globe. But as time passed by, the world has 

changed significantly: novel technologies were invented changing the overall dynamics of socio-

political and economic life, globalism made the world even a much smaller place, regional and global 

geopolitics have evolved as new countries emerged, different humanitarian crises occurred as a result 

of mismanaged political situations and many other developments happened in various areas. As the 

world evolves, the existing framework and institutions also must evolve to cope with the newly 

emerging realities. Failure to adapt and reform would frustrate the people who are affected by them, 

and upset most those who have fallen victim to current insufficiencies. The harsh reactionary 

movements in the West are happening because of such systemic failures. 

As it is a characteristic of human nature, dominance of certain group for a long period of time 

leads to them being more arrogant and ignorant of what the others are going through. In the EU for 

example, the calls for "regaining sovereignty" and the new inward-looking, nativist movements got 

strengthened because of such an environment. There is communication breakdown between the 

technocratic elite and common men. It is a clash of subjective realities.  

 

Modern political trends in the West 

Thus, the modern political trends in the West are populist and anti-elite in nature. The radical 

elements of this development got more emboldened as the failures of current immigration systems, 

consequences of religious extremism and associated terror attacks became more prevalent. The 

discomfort happened because of the recent refugee crisis and issues related to their integration process 

into society made some parts of the population openly endorse these groups. Therefore, in many 

different elections they were able to get considerable public support and in some, eventually got 

officially elected.  

In every crisis chaos and instability arise, trust for the existing institutions decreases. As a 

result, functioning gets impaired, productiveness and confidence decline. In this case, the only 

solution is creating a new framework and formula to get out of the situation.  

In the West, whether it is left or right-wing, nativist and populist movements have garnered 

substantial public support. They usually opt for non-interference and protectionism. And in both right 

and left-wing politics, there is a great pluralism in their own as well, making the inner-subgroups 

compete with each other. On the right, populist tendencies and context of policies range from 

advocating for economic nationalism, controlled immigration and slow demographic change to ethnic 

nationalism, xenophobia and racism. 
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There is great diversity among the left-leaning political groups as well. In the U.S. the modern 

Progressive movement supports a social democratic system, environmentalism and many other 

reforms to better the lives of the poor. Surely there are people, albeit minority, who are openly 

socialist or communist calling for abolishing capitalism and free-market economy. On the other hand 

in Western Europe, it is hard to notice any powerful leftist movements; most of the new political 

trends are greatly right-leaning or the associated leftist political groups have blended with right-wing 

elements, therefore they are just populist who have a broad spectrum of views. One of the most 

notable examples to such political harmony is the Five Star Movement (M5S) in Italy. They are soft 

eurosceptic, environmentalist, critical of the open immigration policies, anti-globalist and populist 

(Catherine, 2018).    

There is a great difference between American and European politics. In the U.S., the policies 

two big parties pursue are mostly static and well-established. American conservatism and right, which 

are represented by the Republican Party, abhor economically social policies, usually advocate for 

small government, deregulation and cutting taxes. Democrats on the other hand, usually incline more 

to the left and are not fundamentally opposed to government interference. Comparatively, in France 

the right-wing National Front party led by Marine Le Penn is eurosceptic, anti-immigrant, anti-

globalist, and supports social democracy. Marine Le Penn has consistently demonstrated her disdain 

towards deregulation, private corporations and their work ethic. In one of her interviews, as an 

instance, talking about private corporations and their actions she said "The problem is the total 

opening of borders and allowing the law of the jungle to prevail". Yet she is considered a conservative 

and right-winger (Mathieu, 2014). 

The current state of politics in the West has made some moderate political parties adopt and 

modify some elements in their platform. By accepting some of the points the right-wing groups are 

vehemently making, these political parties were also able to decrease the support such groups are 

getting from society and prevent other people from joining them. For example, in Denmark and 

Germany, the ruling parties had to shift their stance on immigration to stay in power and disempower 

extremist groups (Acemoglu, D. and Robinson, 2019).    

Impact on the dynamics of the intercultural dialogue 

Right now we are in the early stages of the crisis. Uncertainty, confusion and polarization 

have already ensued, creating a difficult time for sustainable dialogue. All the above-

mentioned systemic problems, the rise of nativism and ongoing unpredictability negatively impact 

intercultural, inter-civilizational relations. The liberal world order and multilateralism had been the 

impetus for people from different backgrounds, ethnicities and races to intermingle and forge 

meaningful connections. And international and supra-national organizations played a key role in 

effective implementation of these desired goals. As in the West distrust for the existing inter-

governmental institutions grows, intercultural dialogue also weakens.  

Every culture embodies in itself certain beliefs, values, traditions, cuisine and other specific 

characteristics. Inward-looking, populist and nativist politics breed intolerance to what the others are 

practicing and their traditions. Isolationism and reduced intercultural ties lead to estrangement and 

not knowing others. Lack of knowledge and disengagement increase the likelihood that the prejudices 

and negative stereotypes will likely persist. Which in turn will exacerbate the levels of xenophobia, 

intolerance and racism.  

Surely the intercultural relations will be negatively impacted by the recent developments in 

the West. Given the fact that the developed, Western countries were the leading forces behind the 

liberalization of the world order and creating a more open, tolerant world in terms of institutional 

capacity, influence and enforcing mechanisms, their slow fading away will create big 

questions:  "who will be the leading powers?", "what will be the impetus?", "which new strategy to 

follow for a more effective dialogue?". The power and authority vacuums may destabilize and weaken 
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intercultural cooperation, creating an intolerant environment for further intercultural exchanges in 

various different forms.  

One of the dangers of modern populist trends is that they may quickly become authoritarian. 

We have witnessed it in Hungary, Venezuela and many other countries (Gabor, 2019: p. 297). As 

they do not hold democracy and liberal rights in high regard and easily tempted by emotional, angry 

rhetoric, the future of Western democracies may also suffer at the end. So framing the latest crises as 

a new opportunity to diagnose possible problematic moments within the existing institutions may 

show the right path. 

To really pay attention and examine the bigger picture, we will see that problems happening 

because of the economic hardships the ordinary people are going through are the main grievances 

igniting this anti-elite atmosphere. The ramifications of poor economic circumstances, stagnant 

wages, unsafe neighborhoods and rapid demographic change are most vividly felt by the lower class. 

Under such circumstances, the popularization of the “us versus them” viewpoint is felt justified by 

the people. And it has already polarized society. But what may aggravate the current hostile dynamics 

further is staying dormant or acting like everything is fine and there is nothing to fix or improve. 

The rise of modern populism in the West adversely affects minority rights, public trust and 

rule of law. Although creating awareness for these conceptions was a lengthy process that took 

immense effort, they now seem the most vulnerable. The change of public discourse to the unfruitful 

direction and social rights being jeopardized may take a longer time to heal. The damage done to 

society may long outlast the time of the populist leaders in office.     

 Conclusion 

Certainly, the level of the intercultural dialogue was in comparison better, but not brilliant. 

There were always problems such as misunderstandings, failure to empathize, and legitimate 

concerns over accepting cultural and moral relativism as absolute truth. 

Not every crisis is dim fully; it heralds there are things that have gone wrong, and therefore 

must be improved. All people from different cultures ― Eastern, Western, Islamic, Christian, 

Confucian and others must reflect on all the occurring phenomena and try to see what specifically has 

gone wrong, which reforms should be made and what steps should be taken to better the future 

prospects. Failure to understand one another, refusing to adapt and reform itself will only damage the 

future of intercultural dialogue and will make the existing challenges worsen. 

Recent tensions and public expression of discontent with the existing socio-political systems 

should also make every culture question and seek insufficiencies in itself. There is always room for 

developing and fixing, without deviating from your own fundamentals and core values.  

With all that being said, to think rationally there is not really a possibility for absolute 

isolationism from world affairs. A nation cannot really be prosperous without communicating, 

trading, exchanging with others. It is especially true with the developed countries, as they are the ones 

suffering most from low birth rates. Low fertility rates and increased numbers of aged population 

create an inevitable need for immigrant population. And it is highly unlikely that in the modern 

industrialized world, they will be able to turn back this demographic trend. Besides, it is not just about 

interdependencies and inner needs, the issue is as a result of globalism and the invention of modern 

technologies the world has shrunk like never before. What it ultimately entails is any situation that is 

happening in one region of the world most likely will have an impact on nations living far away from 

here. The latest COVID-19 pandemic was the best example of that: a local disease quickly spread to 

the rest of the world and resulted in the death of millions of people. So, fully isolating itself from 

world affairs is impossible. There should be reforms to regulate globalism and create a better 

framework for intergovernmental partnership. Creating new international and supranational agencies 

and institutions that supervise the activities in related fields, building better working, agile 

mechanisms to prevent any devastating calamities such as pandemics, refuge crises and climate 

change would be more productive in the long run. 
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There should be an opportunity to talk about culturally sensitive issues with proper rhetoric 

and mutual respect to point out what we lack and how to move forward. At least we have to be able 

to consciously accept the presence of a problem if it really exists. Blaming others, pointing fingers at 

other political actors will only reflect the issue on a superficial level. And any solution directed at it 

will be in that regard. In order to fully overcome the challenges and move ahead, every civilization 

must look inside and identify the core, deep-rooted problematic moments. Without such analysis, the 

recent populist movements will only become more widespread. 
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states, has undergone a great evolution throughout history. The concept of interest that developed in Europe in 

the context of Christianity in the Middle Ages was later explored by Machiavelli and Hirschmann, and was 

also one of the main objects of study in Public Choice Theory. Interest groups, represent the interests of both 

the electorate and the government. At the same time, interest groups, which have a wide range of mechanisms 

to influence government-electorate relations, implement these mechanisms in various forms. Interest groups, 

having the power to change the balance between political parties with the mecanisms as support to political 

campaign, political technology and information support, and physical mobilization, have a strong influence on 

government behavior toward voters. The article examines interest groups and their impact on government-
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the role of interest groups in government-electorate relations. At the same time, the mechanisms of influence 
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Xülasə: İlk fəlsəfi tərifi yunan şəhər-dövlətlərinə aid edilən maraq anlayışı tarix boyunca böyük bir 

təkamül yolu keçmişdir. Orta əsrlərdə Xristianlıq kontekstində Avropada inkişaf edən maraq məfhumu daha 
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obyektlərindən biri olmuşdur. Makiavelli mövcud siyasət mexanizminə uyğun bir hədəf seçməyə, yəni insan 

təbiətinin şər, eqoist, maraqlara əsaslanan olduğu, müxtəlif maraqlar naminə hərəkət etdiyi və maraqlardan 

başqa bir şeyin siyasəti idarə etmədiyini nəzərə alan bir siyasət konsepsiyası təklif edir. Maraq qrupları da öz 

növbəsində həm elektoratın, həm də hökumətin maraqlarını təmsil eməkdədir. Bununla yanaşı, hökumət-

elektorat münasibətlərinə təsir etmək üçün geniş mexanizmlərə malik olan maraq qrupları bu mexanizmləri 

müxtəlif formalarda həyata keçirirlər. Siyasi partiyaların seçki kampaniyalarına bilavasitə və ya dolaylı yolla 

dəstəklər, siyasi texnologiya və informasiya təminatı ilə əlaqədar dəstəklər və fiziki səfərbərlik kimi təsir 

mexanizmləri ilə siyasi partiyalar arasında balansı dəyişmək gücünə malik olan maraq qrupları hökumətin 

seçicilərə qarşı davranışa yüksək dərəcədə təsir edir. Maraq qrupları və onların hökumət-elektorat 

münasibətlərinə təsirlərini tədqiq edən məqalədə maraq qrupu anlayışı və maraq qruplarının növləri tədqiq 

edilməkdə, həmçinin hökumət-elektorat münasibətlərində maraq qruplarının yeri təhlil edilməkdədir. Bununla 

yanaşı, maraq qruplarının hökumət-elektorat münasibətlərinə təsir mexanizmləri göstərilməkdədir. 

Açar sözlər: elektorat, hökumət, maraq, maraq qrupu, seçici, seçki. 
 

Giriş 

Maraq anlayışının iqtisadi, sosial və siyasi tərifləri vardır. İqtisadi və sosial maraqlar geniş 

müzakirə mövzusu olub müasir elmin mübahisəli məsələlərindəndir. Siyasi marağın tərifi isə konkret 

formada verilir. Bu maraq növü siyasi subyektlərin siyasətlə əlaqəsini təşviq edən motivasiya 

mənbəyi kimi göstərilir. Yəni maraq siyasi fəaliyyət üçün katalizator rolunu oynayır. Siyasi fəaliyyət 

göstərmək və siyasi subyekt olaraq məsuliyyət daşımaq üçün müəyyən bir səbəb və məqsəd olmalıdır. 

Siyasi maraq termini bu səbəb və məqsədi ehtiva edir.  

Müasir dövrdə maraq artıq təmsil oluna bilən bir siyasi vahidə çevrilmişdir. Buna görə də 

siyasi elmlərdə maraq anlayışı artıq mücərrəd məfhum deyil, konkret şəkildə təmsil oluna bilən siyasi 

obyekt kimi qəbul edilir. Bu kontekstdə, siyasi maraqlar maraq qrupları vasitəsilə təmsil olunur. 

Maraq qrupları müəyyən növlərə ayrılır və xüsusilə hökumət-elektorat münasibətlərində əhəmiyyətli 

yerə malikdir. Bu baxımdan, maraq qruplarının hökumət-elektorat münasibətlərinə xüsusi təsir 

mexanizmləri vardır.  

1. Maraq qrupları və növləri 

Maraq qrupları (təzyiq qrupları, lobbi qrupları da deyilir) təşkilatlanmış, birlikdə hərəkət edən 

və siyasi partiya formasında seçkilərdə iştirak etmədən dövlət siyasətini dəyişdirməyə və ya dövlət 

siyasətindəki dəyişikliklərin qarşısını almağa çalışan qruplardır. Digər adı təzyiq qrupları olsa da, bir 

çox müəllif təzyiq qrupu terminini istifadə etməkdən çəkinir, çünki bu, insanlar tərəfindən "təzyiq" 

sözü ilə əlaqədar başa düşülə bilər. Bu da öz növbəsində bu qrupların məqsədlərinə çatmaq üçün 

həqiqətən də qeyri-qanuni məcburetmə formalarından (məsələn, terror) istifadə etdiyi anlamına gələ 

bilər. Buna görə termin əsasən maraq qrupu olaraq adlandırılır (Klüver və Pickup, 2019: s. 93). 

Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, maraq qrupları beynəlxalq münasibətlərdə uzun müddətdir 

istifadə olunan bir termin olmasına baxmayaraq, bu istifadənin səviyyəsi II Dünya müharibəsindən 

sonra, xüsusilə 1960-cı illərin sonunda xeyli intensivləşmişdir. Amerikalı politoloq Hovard Tolleyin 

fikrincə, müxtəlif hökumətlər tərəfindən xüsusi məqsədlər üçün yaradılmış təzyiq qrupları lokal və 

regional səviyyədən daha çox qlobal siyasətdə həyati əhəmiyyət daşıyır (Thrall, 2006: s. 409). 

Ümumiyyətlə, maraq qrupu ümumi maraqları bölüşən və hökumətə təsir edərək bu maraqları 

qorumaq üçün birlikdə mübarizə aparan qüvvələrdən ibarət təşkilatdır. Maraq qrupları ölçüsü, 

məqsədi və taktikası baxımından fərqlənir. Politoloqlar maraq qruplarını əsasən iki növə ayırırlar 

(Thrall, 2006: s. 409): 

 iqtisadi maraq qrupları, 

 qeyri-iqtisadi maraq qrupları. 

İqtisadi maraq qrupları, üzvləri üçün bir növ iqtisadi üstünlük axtaran ən ümumi maraq 

qruplarıdır. Kapitalist cəmiyyətlərdə maliyənin əhəmiyyətli dərəcədə gücü faktor olması səbəbindən 

iqtisadi maraq qrupları digər maraq qruplarına nəzərən daha güclüdür. Bu qruplar çox vaxt siyasi güc 

və ya iqtisadi mənfəət əldə etmək məqsədi güdən üzvlərin ianələri ilə maliyyələşir. 
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İqtisadi qruplar demək olar ki yalnız qrup üzvləri üçün müəyyən əlverişli iqtisadi imkanlar 

əldə etməyə çalışırlar. Məsələn, hansısa həmkarlar ittifaqı bir müqavilə imzaladıqda yalnız həmin 

həmkarlar ittifaqının üzvləri bu müqavilədən faydalanır. Lakin həmin həmkarlar ittifaqına daxil 

olmayanların bu müqavilənin şərtlərindən yararlanmaq imkanı olmur. 

Əsas iqtisadi maraq qrupları isə peşə qruplarıdır. Məsələn, ABŞ-da qeydiyyatdan keçmiş 

lobbiçilərin yarıdan çoxu peşə qrupları üçün işləyir. Başqa bir misalı fermerlərin timsalında çəkmək 

olar. Fermerlər əsrlər boyu qiymət dalğalanmalarından və digər iqtisadi problemlərdən qorunmaq 

üçün təşkilatlanmışlar. 

Qeyri-iqtisadi qruplar (bəzən vətəndaş qrupları olaraq da adlandırılır) maddi maraqlar üçün 

fəaliyyət göstərmək əvəzinə daha fundamental məqsədlər üçün mübarizə aparan maraq qruplarıdır. 

İqtisadi maraq qruplarından fərqli olaraq, qeyri-iqtisadi qruplar üzvlərinə müxtəlif imkanlar və ya 

faydalar təklif edir (Grossman, 2004: s. 638): 

 Məqsədli faydalar (Purposive Benefits): Qrup üzvlərinin ali hesab etdiyi bir məqsədə töhfə 

verdikləri zaman əldə etdikləri emosional və psixoloji faydalar 

 Həmrəylik faydaları (Solidarity Benefits): Qrup üzvlərinin birlikdə fəaliyyət göstərdiyi 

zaman yeni (onların marağında olan) insanlarla tanış olduqdan sonra əldə etdiyi faydalar 

 Məlumatlandırıcı faydalar (Informational Benefits): Qrup üzvlərinin (onlara maraqlı olan) 

vacib məsələlər haqqında lazımi məlumat əldə etməsi nəticəsində yararlandıqları faydalar 

Bu baxımdan qeyri-iqtisadi maraq qruplarının dörd əsas növü vardır (Acar, 2019: s. 246): 

1. İctimai maraq qrupları 

2. Məhdud fəaliyyətli maraq qrupları 

3. İdeoloji maraq qrupları 

4. Məqsədli maraq qrupları 

İctimai maraq qrupları bütün cəmiyyətin xeyrinə fəaliyyət göstərdiklərini iddia edən maraq 

qruplarıdır. İctimai maraq qrupları cəmiyyətin inkişafı barədə olduqca fərqli fikirlərə sahibdirlər. Bir 

çox ictimai maraq qrupları bir-birindən fərqli yaxud əlaqəli məsələlərlə məşğul olur. Məsələn, 

Greenpeace təşkilatı dünyadakı ekosistemləri qorumaq və ətraf mühitə olan zərərləri 

neytrallaşdırmaq üçün ictimai maarifləndirmə sahəsində fəaliyyət göstərir. 

Məhdud fəaliyyətli maraq qrupları yalnız müəyyən bir mövzu ilə əlaqədar fəaliyyət göstərir. 

Bu qruplar müəyyən bir məqsədə və ya ideala sıx bağlı olan üzvlərdən ibarət olan və emosional 

baxımdan həssas idarə olunan qruplardır. Son bir neçə on ildə məhdud fəaliyyətli maraq qruplarının 

sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Beynəlxalq səviyyədə tanınan məhdud fəaliyyətli maraq qrupları 

arasında silah əldəetmə və silah satışına nəzarət qanunlarına qarşı lobbiçilik fəaliyyəti göstərən “ABŞ 

Milli Tüfəng İttifaqı” və abortu qadağan etmək istiqamətində mübarizə aparan “Xilasetmə 

Əməliyyatı” kimi maraq qrupları vardır. 

Məhdud fəaliyyətli maraq qrupları olduqca dar bir fokuslanma obyektinə sahib olduqları 

halda, ideoloji qruplar güclü bir fəlsəfəyə əsaslanan daha geniş kütlələrlə əlaqəyə girə bilirlər. İdeoloji 

maraq qrupları tez-tez mədəni normaları, dəyərləri və hakim stereotipləri (irəliyə və ya geriyə doğru) 

dəyişdirmək və ya olduğu kimi saxlamaq üçün mübarizə aparırlar. Məsələn, mühafizəkar ideoloji 

qruplar ideoloji maraq qrupları arasında mühüm yer tutur.  

Məqsədli maraq qrupları isə hər hansı bir ölkədə xarici dövlətlərin maraqlarını təmsil edir. 

Məsələn, x ölkəsinin digər bir y ölkəsində müəyyən siyasi-iqtisadi maraqları vardır və bu maraqları y 

cəmiyyətində qeyri-rəsmi formada təmsil etmək üçün həmin ölkədə bir maraq qrupu yaradır. Bu cür 

maraq qrupları məqsədli maraq qrupları adlanır.  

2. Hökumət-elektorat münasibətlərində maraq qruplarının yeri 

Hökumətlər əsasən icra funksiyalarını həyata keçirən siyasi partiyalar kimi xarakterizə olunur. 

Bu kontekstdə, icra funksiyalarını davam etdirmək baxımından hökumətlər üçün yenidən seçilmək 

çox əhəmiyyətlidir. Bu səbəbdən hökumətlər yenidən seçilmək üçün elektoratın tələblərinə cavab 

verməlidirlər. Yəni iqtidardakı siyasi partiyalar sadəcə öz elektoratına deyil, bütün cəmiyyətə 
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işləməlidir. Bu kontekstdə, hökumətlər elektoratın tələblərinə cavab vermək məqsədilə rəy 

sorğularından geniş istifadə edirlər. Xüsusilə Klüver kimi tədqiqatçılar hökumətlərin siyasi qərarlar 

verərkən rəy sorğularını sistemli şəkildə təhlil etdiyini göstərir (Klüver və Pickup, 2019: s. 98).  

Bu baxımdan, Con F. Mufun rasional gözlənti arqumentində hökumətlərin növbəti seçkilərdə 

də qələbə qazanmaq üçün ictimai rəydəki dəyişikliklərə uyğunlaşdıqları iddia edilir (Stimson, 1995: 

s. 546). Hökumətlər qarşıdan gələn seçkilər üçün ictimai əhval-ruhiyyəni daim izləyir. Ancaq bəzən 

hökumətlər ani ictimai fikir dəyişikliyinin şok dalğasından yayına bilmir (Stimson, 1995: s. 546). Bu 

halda hökumətlərin üzərində seçici təzyiqi yaranır. Belə həssas məqamlarda hökumətlər yalnız seçici 

təzyiqinə məruz qalmır, həm də siyasətlərini öz xeyirlərinə dəyişdirməyə çalışan çoxsaylı maraq 

qruplarının təsiri altına düşür. Belə vəziyyətlərdə maraq qruplarının intensiv fəaliyyəti hökumətlərin 

seçicilərə qarşı (müsbət mənada) həssaslığına1 əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Hökumətlər və maraq 

qrupları arasındakı münasibətlər maraq qrupları tərəfindən hökumətlərin təbliğat-təşviqat 

kampaniyalarına maddi və s. dəstəklər formasında özünü göstərə bilir. 

Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirsək, maraq qrupları hökumət-elektorat münasibətlərində 

intensiv iştirak edir və bəzi ümumi xüsusiyyətlərə malikdir: 

1. Davamlı təşkilatlanmaq 

2. Qrupun maraqlarını müdafiə etmək 

3. Təzyiq yaratmaq 

Maraq qruplarının siyasi partiyalardan əsas fərqi odur ki, birbaşa siyasi iqtidarı ələ keçirməyə 

çalışmırlar. Digər tərəfdən, siyasi partiyalarla müqayisədə təmsil etdikləri auditoriya və ya seqment 

daha dardır. Ancaq bəzən maraq qrupları müəyyən ictimai-siyasi fəaliyyətdən sonra siyasi partiyalara 

çevrilə bilərlər. Bu təcrübə həm dünyada, həm də Azərbaycanda vardır.  

3. Maraq qruplarının hökumət-elektorat münasibətlərinə təsir mexanizmləri 

Maraq qruplarının hökumət-elektorat münasibətlərinə üç fundamental təsir mexanizmi vardır. 

İlk mexanizm hökumətin seçki kampaniyasına töhfə verməkdir. Seçki kampaniyası aparmaq, məlum 

olduğu kimi, böyük zəhmət və maliyə tələb edir. Bu baxımdan, namizədlər və ya siyasi partiyalar ən 

azı bir təbliğat-təşviqat qrupu işə götürməli, siyasi marketinq materialları hazırlamalı, KİV-də bahalı 

reklamlar yayımlamalı, təbliğat-təşviqat kampaniyası üçün efir vaxtı almalıdırlar. Kampaniya 

xərcləri seçkilərin nəticələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdiyindən, yenidən seçilmək istəyən 

hökumətlərin bahalı seçki kampaniyalarını maliyyələşdirmək üçün kənardan maddi köməyə və 

təbliğat-təşviqat fondlarına ehtiyacları vardır. Bu məqamda, maraq qrupları namizədlərə və siyasi 

partiyalara tez-tez ianələr etdikləri üçün kampaniya büdcəsinin əhəmiyyətli bir mənbəyini təşkil 

edirlər. Bu da hökumətləri maraq qruplarından birbaşa və ya dolaylı formada asılı edir (Bach, 2012: 

s. 185).  

Maraq qruplarının hökumət-elektorat münasibətlərinə təsir göstərə biləcəyi ikinci mexanizm 

informasiya təminatıdır. Siyasətçilər eyni zamanda bir çox fərqli siyasi təklifləri ilə məşğul olsalar 

da, maraq qruplarının üzvləri çox vaxt dar və məhdud bir siyasi sektorda çalışan mütəxəssislər olur. 

Bundan əlavə, maraq qrupları hökumətin siyasi fəaliyyətinin birbaşa təsir etdiyi seçicilərlə ilə sıx 

təmasda olur. Bu səbəbdən sözügedən qruplar həm siyasi texnoloq dəstəyi, həm də ictimai rəy 

sorğularından da etibarlı informasiya dəstəyi ilə hökumətlər üçün həyati əhəmiyyət daşıyan işlər 

görürlər (Kuklinski və Stanga, 1979: s. 1093). Bu da öz növbəsində maraq qrupu-hökumət balansını 

birincinin xeyrinə dəyişir.  

Maraq qruplarının hökumət-elektorat münasibətlərinə təsir göstərə biləcəyi üçüncü mexanizm 

fiziki seçki dəstəyidir. Məsələn, həmkarlar ittifaqları öz üzvlərini tez-tez hökumətlərin seçki 

kampaniyaları üçün səfərbər edirlər. Hökumət sonrakı fəaliyyətində bu maraq qruplarının siyasi 

maraqları ilə uyğunlaşmayan siyasət yürütdükdə bu maraq qrupları üzvlərinə növbəti seçkilərdə 

iqtidardakı partiyanı dəstəkləməmələrini tapşıraraq sözügedən partiyanı təhdid edə bilər. Bu zaman, 

                                                           
1 Seçicilərin tələblərinə tez cavab vermək, siyasi kampaniyanı intensivləşdirmək, sosial islahatlar keçirmək və s.  
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keçən seçkilərdə hökumətə işləyən həmkarlar ittifaqları artıq əksinə olaraq, hökumətə təzyiq 

göstərmək üçün öz üzvlərini səfərbər edərək müxalifət partiyasına geniş dəstək verirlər (Kuklinski və 

Stanga, 1979: s. 1094). 

Nəticə 

Müasir dövrdə mücərrəd anlayış olmaqdan çıxıb, təmsil oluna bilən konkret siyasi obyektə 

çevrilmiş siyasi maraq müxtəlif maraq qrupları ilə təmsil edilir. İctimai-siyasi motivasiya baxımından 

maraq qrupları iki yerə ayrılır: 

 iqtisadi maraq qrupları, 

 qeyri-iqtisadi maraq qrupları. 

Müasir siyasi elmin əsas tədqiqat problemlərindən olan qeyri-iqtisadi maraq qrupları (siyasi 

maraq qruplarını da ehtiva edir) dörd növə ayrılır: 

1. İctimai maraq qrupları 

2. Məhdud fəaliyyətli maraq qrupları 

3. İdeoloji maraq qrupları 

4. Məqsədli maraq qrupları 

Maraq qrupları hökumət-elektorat münasibətlərində daim iştirak edir və bu kontekstdə 

aşağıdakı müəyyən xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur:  

1. Davamlı təşkilatlanmaq 

2. Qrupun maraqlarını müdafiə etmək 

3. Təzyiq yaratmaq 

Maraq qruplarının hökumət-elektorat münasibətlərinə üç fundamental təsir mexanizmi vardır: 

1. Hökumətin / müxalifətin seçki kampaniyasına töhfə vermək 

2. Siyasi texnoloq və informasiya təminatı dəstəyi 

3. Fiziki seçki dəstəyi 
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Summary: Muhyiddin ibn Arabi (1165-1240) played an important role in showing great interest in 

Sufism, not only outside of Islamic geography but also all over the world. The output of Sufism beyond the 

mystical shapes and enrichment with philosophical ideas are directly related to its name. Ibn Arabi, who is 

also a bridge of unity between the cultures of the East and West, describes a plural world, which in its essence 

is a shadow, like a mirror reflecting the essence of God. In his teaching, which is called the unity of being, the 

only goal of the world born of love is connected with the idea of love for God, love for Him, and the need for 

His manifestation. The main content of the book of Ibn Arabi “Fusus al-Hikam” is based on the idea that the 

movement of the world from non-being to being depends both on the desire of the Creator and the love of the 

world to its Creator. In his “Al-Futuhat al-Makkiyya” Ibn Arabi denies the contradiction between “duality”, 

God and the universe. In his opinion, the two opposites are deprived of each other’s existence. Ibn Arabi 

insistently emphasizes that mutual love between God and the world will not allow this. He does not advise true 

sages to be attached to the world that appears in reflections and images during the manifestation of the One, to 

a perishable world that is renewed in every divine breath. A Sufi who has mastered the two worlds called being 

and non-being, and has become the isthmus between them, must escape the anguish that he experienced in the 

darkness of non-being, and attune himself to the light of the Truth that is being, in order to attain perfection 

and rise to the level of a perfect man. In the doctrine of the unity of being, the perfect man, reflecting the 

attributes of God, is the polishing of the mirror of the universe. 

Key words: God, world, man, unveiling, love, unity 
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Xülasə: Təsəvvüfün İslam coğrafiyasının hüdudlarını aşaraq, dünya miqyasında maraq doğurmasında 

Mühyiddin ibn Ərəbinin (1165-1240) rolu mühümdür. Təsəvvüfün mistik haşiyədən çıxaraq fəlsəfi ideyalar 

ilə zənginləşməsi də bilavasitə onun adı ilə bağlıdır. Doğu və Batı mədəniyyətləri arasında vəhdət körpüsü də 

olan ibn Ərəbi, mahiyyəti etibarı ilə kölgə olan aləmi, mahiyyəti varlıq olan Tanrını əks etdirən ayna olaraq 

tərif edir. Onun vəhdəti-vücud görüşündə eşqdən südur edən aləmin tək qayəsi, Tanrıya olan düşkünlük, Ona 

olan sevgi və Onun təcəllisinə möhtaclıq düşüncəsinə bağlıdır. İbn Ərəbinin “Füsusül-Hikəm”indəki əsas 

məzmun, aləmin yoxluqdan varlığa doğru hərəkətinin, həm var edənin istəyinə, həm də aləmin sevgisinə bağlı 

olması fikrinə əsaslanır. İbn Ərəbi “Fütuhatül-Məkkiyyə”də Tanrı və aləm “ikilisi” arasındakı ziddiyyəti inkar 

edir. Onun düşüncəsinə görə iki zidd bir-birini varlıqdan məhrum edir. İbn Ərəbi israrla Tanrı və aləm 

arasındakı qarşılıqlı sevginin buna yol verməyəcəyini vurğulayır. O, Vahidin təcəlliləri zamanı əkslər və 

görüntülərində zahir olaraq, hər ilahi nəfəsdə yenilənən aləmə bağlanmağı gerçək ariflərə rəva bilmir. Varlıq 

və yoxluq adlı iki aləmi özünə çəkib onlar arasında bərzəx olan sufi, kamilləşərək kamil insan nöqtəsinə çatmaq 

üçün yoxluğun zülmətində düçar olduğu həsrətdən qaçmalı və varlıq olan Haqqın nuruna köklənməlidir. 

Vəhdəti-vücudda İlahinin sifətlərini əks etdirən kamil insan aləm aynasının cilasıdır. Sevən və sevilən arasında 

vəhdəti təmin edən yeganə körpüdür. 
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Təsəvvüfün təkamülündə Mühyiddin ibn Ərəbinin rolu. Əsasən irrasional məntiqə 

əsaslanan təsəvvüfün, ezoterik çərçivələrdən çıxaraq fəlsəfi ideyalar ilə xeyli dərəcədə 

zənginləşməsində Mühyiddin ibn Ərəbinin rolu misilsizdir. İbn Ərəbi ilə təsəvvüf ümumilikdə 

sistemləşərək nizamlı bir dünyagörüşü halına gəlmiş oldu. Xüsusən də təsəvvüfün başlıca sualı olan 

vəhdət məsələsi, ibn Ərəbinin əsərlərində tamamilə fərqli fəlsəfi boyutlar da qazandı. O, təsəvvüfün 

vəhdət sualını fərqli formalarda şərh edərək, onu vəhdəti-vücud adlı dərin bir fəlsəfi təlimə çevirdi. 

Vəhdəti-vücud düşüncəsinə ibn Ərəbidən öncə də rast gəlinməsinə rəğmən, bu konsepsiyanın bütöv 

və vahid bir dünya görüşü olaraq inkişafının, məhz onun adı ilə əlaqəli olması əslində mümkündür 

(Akkach, 2007: s.89). İbn Ərəbidən sonrakı əsrlərdə vəhdəti-vücud düşüncəsi getdikcə İslam 

dünyasında təsəvvüfün fəlsəfi-metafizik özülünə çevrildi. Demək olar ki, bütün təsəvvüf məktəbləri 

bu fəlsəfi konsepsiyanı mənimsəyərək, onun başlıca ideyalarını bu və ya digər şəkildə öz təlimlərinə 

daxil etdilər. İbn Ərəbidən sonra təsəvvüf və vəhdəti-vücud çulğalaşaraq bir-birindən ayrılmaz hala 

gəlmiş oldu. Vəhdəti-vücud konsepsiyası, XIII minillikdən başlayaraq ibn Ərəbi ilə möhtəşəm bir 

metafizik sistem halına gəldi. Qeyd olunan minillikdən etibarən, İslam dünyasında bir çox təsəvvüf 

məktəbləri bu sistemdən xeyli dərəcədə təsirləndi və vəhdəti-vücudu yeni formalarda şərh etməyə 

başladı (Ocak, 1999: s.149). Beləliklə, vəhdəti-vücud təsəvvüfün mistik mənzərəsini büsbütün 

dəyişməyə müvəffəq oldu. Təsəvvüfə çoxlu sayda yeni fəlsəfi rənglər və məntiqi çalarlar əlavə etdi. 

Bunun nəticəsində, təsəvvüf öz haşiyəsini bir qədər də genişləndirdi. Təriqətlərin təşəkkülü və daha 

sonraki dönəmlərdə ibn Ərəbinin də bilavasitə təsiri ilə vəhdəti-vücud, eşq, mərifət mərkəzli və fəlsəfi 

cəhətləri üstünlük təşkil edən təsəvvüf anlayışı geniş yayıldı, buna uyğun olaraq yeni şərtlər ortaya 

çıxmış, mövcud təsəvvüf terimləri də yenidən təfsir edilmiş oldu (Erkaya, 2017: s.61-62). 

İbn Ərəbinin görüşlərini ilk dəfə olaraq fəlsəfi cəhətdən analiz etməyə çalışan Ə.Əfifi yazır 

ki, vəhdəti-vücud sistemi, ibn Ərəbidən öncə kamil tərzi ilə İslamda mövcud deyildi. İbn Ərəbi, 

vəhdəti-vücudun əsaslarını qoyan və məktəbini quran, anlam və məqsədlərini açıqlayan, özündən 

sonra vəhdəti-vücud haqqında danışan müsləmanların mənimsədiyi bu tərzi ilə vəhdəti-vücudu təsvir 

edən kimsədir (Afifi, 2011: s.47). İbn Ərəbi ilə sistemlilik qazanan vəhdəti-vücud görüşü, təkcə 

təsəvvüf məkanı ilə məhdudlaşaraq qalmadı, bu konsepsiya İslamın digər təlimlərinə və onların 

müxtəlif qollarına da sızaraq onlara da təsir göstərə bildi. M.E.Kılıç yazır ki, işraqi meyillər daşıyan 

fəlsəfi məktəblərin davamçıları üzərində ibn Ərəbinin təsirləri inkar edilməzdir. Bu yönü ilə ibn 

Ərəbi, İslam fəlsəfəsini peripatetizmin məhdud haşiyəsindən qurtararaq ona ezoterik və irfani 

məqamların da əlvə olunmasına imkan yaradan bir düşünürdür (Kılıç, 2018: s.84). S.H.Nəsrə görə, 

ümumi olaraq təsəvvüfə yeni bir rəng verərək onu yenidən şəkilləndirən ibn Ərəbinin təlimi İslamın 

Şərq bölgələrində özünün sonrakı inkişafı üçün uygun bir məkan tapmış oldu. Burada onun təlimi 

artıq doktrinalaşmış təsəvvüfün dilini transformasiya etməkdən əlavə, eyni zamanda teoloji və 

teosofik, xüsusi ilə də ənənəvi fəlsəfəyə də sirayət edə bildi (Nasr, 1977: s.97). Eləcə də əksinə, ibn 

Ərəbi ilə yeni bir müstəviyə çıxan təsəvvüf, İslam dünyasında kəlam və fəlsəfənin bir çox qonularını 

da öz əhatə dairəsinə daxil etməyi bacardı. E.Demirliyə görə, təsəvvüf ibn Ərəbi və onun ardıcılları 

ilə birlikdə nəzəri bir dilə və sistematik quruluşa qovuşmuş; kəlam və fəlsəfənin təbii məkanı sayılan 

mövzular, sufilər tərəfindən ələ alınmış; texniki anlamda ilk dəfə bir yaradılış nəzəriyyəsindən söz 

edilə biləcək hala gəlmişdir (Demirli, 2013: s.73). Bütün bunların nəticəsində ibn Ərəbinin təlimi, 

Batıdan Doğuya bütün İslam aləmində dərin köklər salaraq, Mərakeşdən İndoneziyaya qədər geniş 

ərazilərə də yayıla bilmişdir (Nasr, 1981: s.76-77). 

İbn Ərəbi vəhdət prinsipini fərqli cəhətlərdən şərh edərək təsəvvüf ilə İslamın digər təlim və 

fəlsəfi məktəbləri arasında da vəhdət əlaqələri qura bilmişdir. Düşünürük ki, ibn Ərəbinin böyüklüyü, 

özünəxas fəlsəfi təlimi olan vəhdəti-vücudun isə dərinliyi məhz bu sinkretizm ilə bağlıdır. Bu 

sinkretizminə rəğmən ibn Ərəbnin təlimi olduqca fərqli, təkrarolunmaz və bənzərsizdir. Onun 

düşüncələri son dərəcə sərbəstdir. İbn Ərəbi, sistem etibarı ilə tam şəkildə müstəqil bir düşünürdür. 
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Ancaq onun müstəqil fikir sahibi olması görüşlərinin də sistemsizliyi demək deyil, tam tərsinə hər 

hansı bir məktəbin təsirinə bağlı qalmadan sərbəst düşünəbilən bir sistemin içərisində yer almasıdır 

(Yıldırım, 2010: s.4). 

Ümumiyyətlə vəhdəti-vücudun fəlsəfi təlim, ibn Ərəbinin isə filosof olaraq qəbul edilməsi də 

olduqca mübahisəli bir məsələdir. S.Uludağ vəhdəti-vücudu fəlsəfi bir nəzəriyyə (Uludağ, 1995: 

s.125), Ə.Əfifi Şeyx əl-Əkbəri2 filosof, vəhdəti-vücudu isə, bimənalı olaraq fəlsəfə hesab edərək 

qəbul etsə də (Afifi, 1999: s.117), R.Landau (Landau, 2008: s.22) və M.Chodkiewicz (Chodkiewicz, 

1993: s.5) kimi ibn Ərəbinin Qərb tədqiqatçıları onu filosof olaraq qəbul etmirlər. Düşünürük ki, 

sərhədləri əqlin müəyyənləşdirdiyi çəvrçivələrə sığmayan təsəvvüfün əsas təlimi olan vəhdəti-vücud 

mahiyyəti etibarı ilə fəlsəfidir və tam mənada fəlsəfədir. Amma bu təlimin fəlsəfi əsası ənənəvi olaraq 

qəbul edilmiş fəlsəfədən bir qədər fərqlidir. Vəhdəti-vücud ümumilikdə təsəvvüfün konteksti 

daxilində başa düşüldükdə fəlsəfədir. İbn Ərəbi metafizikası altında nəzərdə tutulan şey isə nəzəri 

təsəvvüf və ya digər bir ifadə ilə təsəvvüf fəlsəfəsidir (Yiğit, 2016: s.42). 

İbn Ərəbinin vəhdəti-vücud təlimi. İbn Ərəbinin vəhdəti-vücud olaraq bilinən fəlsəfi təlimi, 

başlanğıcı Tanrı, yolu aləm, sonu insan olan metafizik bir fəlsəfi sistemdir. Mürəkkəb fəlsəfi struktura 

əsaslanan bu metafizik təlimdə başlanğıcdan sonadək vəhdəti təmin edən başlıca element varlıqdır. 

Bu mənada, vəhdəti-vücud da əksər fəlsəfi sistemlər kimi varlıq mərkəzlidir. Varlığın çıxış nöqtəsi 

isə, həm də vücud olan Tanrıdır. Vəhdəti-vücud təlimində zatı aləmdən gizli-münəzzeh olan Tanrı 

üluhiyyətinin təcəlliləri ilə aləmdədir. Bilavasitə bu məntiqdən irəli gələrək, vəhdəti-vücudda 

vəhdətin ikinci elementi olan aləm ikili həqiqətə, reallığa malikdir. Zatı etibarı ilə yoxluq olub Haqqın 

təcəllilərində mövcudluq qazanan aləm, bir tərəfdən Onun əksi və görüntüsü olan gerçəklik, digər 

tərfədən isə, hər hansı bir gerçəklikdən məhrum xəyal və ya ilğımdır. Deməli vəhdəti-vücud təliminin 

məntiqinə əsasən, Tanrı üluhiyyəti ilə yoxluqda aləmdir. Təlimin əsas sistemyaradıcı elementi olan 

insan isə, Tanrı və aləm arasında bərzəxdədir. O, həm də varlıq ilə yoxluq arasında vəhdət yaradıcı 

mürəkkəb bir bərzəxdir. Vəhdəti-vücudda aləmtək ikili həqiqətə malik olan insan, bir yönü ilə aləmin 

kəsrətinə qərq olan insani-heyvan, digər yönü ilə vəhdəti-vücudun vəhdətini təmin edərək həm də, bu 

vəhdəti özündə də kəşf və müşahidə edən insani-kamildir. 

İbn Ərəbi ən iri həcmli əsəri olan “Fütuhatül-Məkkiyyə”də (Məkkə fəthləri) yazır ki, yaradan 

və yaradılandan başqa bir şey yoxdur (İbn Ərəbi, 2006: s.102). Qeyb yaradılışda örtülüdür (İbn Ərəbi, 

2008: s.62). Haqqın isə yaradılanlar arasında bir bənzəri yoxdur (İbn Ərəbi, 2008: s.289). İbn 

Ərəbinin vəhdəti-vücud təlimi, zatı etibarı ilə daima qeybdə olan yaradanın surəti etibarı ilə 

yaradılanda zahir olub, onun batinində qeyb olması prinsipinə əsaslanır. Bu prinsip Haqqın xalqa 

birdəfəlik hülul3 edərək ona məzc4 olmasına imkan vermir. Bu halı ilə vəhdəti-vücud təlimindəki 

vəhdət prinsipi İslamda küfr hesab edilən ittihaddan5 tamamən uzaq bir vəhdətdir. Vəhdəti-vücudda 

vəhdət bilavasitə yox, bilvasitədir. Sonsuz təcəllilərdə gerçəkləşən vəhdət, Tanrı surətinin yoxluq 

aynasındakı əksidir. Bu paradiqmaya əsasən, vəhdəti-vücudun vəhdəti həm də, əkslərdə doğulan 

aləmdir. 

Ümumiyyətlə, ibn Ərəbidə Tanrı və aləm bir-birindən tamamilə fərqli varlıqlardır. Eləcə də, 

onun sistemində Tanrı-aləm-insan bölgüsü daha dərin fəlsəfi əsaslara malikdir. Bu üç məfhum vəhdət 

adlı bütöv bir mürəkkəb sistemi təmin edən vəhdətdaxili elementlərdir. İbn Ərəbidə vəhdət 

məsələsinin fəlsəfi qoyuluşu, Tanrı və aləmin fəlsəfi məna yüklərini də dəyişdirir. Vəhdəti-vücud 

təliminin konteksti daxilində, əzəldən əbədi batin olan Tanrı, aləmdə zahir olduğu anda, aləmi də 

zahir edib onda sürəkli batin olur. Əgər məntiqi olaraq Haqq mütəmadi zahir olub aləmin batinini 

əhatə etməsə, aləmin zahirdən məhrum olub öz batini olan yoxluğa qərq olması da qaçılmazdır. Bu 

isə vəhdəti-vücud adlı sistemin dağılması və ya ümumiyyətlə istənilən vəhdətin sonu deməkdir. 

                                                           
2 Ən böyük Şeyx mənasını verir. İbn Ərəbi İslam dünyasında bu ad altında da tanınır. 
3 Tanrının aləmə və ya ruh şəklində insana daxil olması. 
4 Qarışmaq, qatmaq, qatılmaq. 
5 Xaliq ilə xəlqin birliyi, birləşərək tək olması, təklənməsi. 
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İbn Ərəbi bu vəhdətin gözlə görülüb, əql ilə dərk edilməyəcəyini də vurğulayır. O, yazır ki, 

göz məzhərdən başqasını görmədiyindən (İbn Ərəbi, 2014: s.26), əql isə ilahi sirrin sərhəddində 

durduğundan (İbn Ərəbi, 2015: s.117), göz gördüyü hər mövcudun surətində Haqqın eynini görər 

(İbn Ərəbi, 2013: s.112-113). Gözün gördüyü hər surətdə görünən isə, Haqqın eyni də olmaz (İbn 

Ərəbi, 2014: s.217). Belədə kəsrətdəki həqiqətlərin dərkinə bilavasitə gözün yardımı ilə köklənən 

əqlin təhriflərə yol verməsi də labüddür. Əqlin fitrərinə xas tərəddüd və şübhə şəhadət aləmində 

Haqqı xalqdan ayıraraq, xalqda Haqqı görməkdə acizdir. Bu qısır məziyyətindən irəli gələrək əqlin 

verəcəyi bilgilər səhih olmadıqları üçün həqiqətlərin dərkində də kafi deyil. Əql vəhdət sisteminin 

nəticəsi olan insanın özündən törəyən sonlu element olduğundan, vəhdəti-vücudda onun vasitəsi ilə 

başlanğıc varlıq olan Tanrının biliyinə heç bir yol yoxdur. Bu cəhətdən, ibn Ərəbi “Füsusül-Hikəm”də 

(Hikmətlərin əsas mənaları, inciləri) yazır ki, əqlin durduğu sərhədi aşan kəşfdir (İbn Ərəbi, 2013: 

s.229). 

İbn Ərəbi əql və kəşf məsələsini də vəhdəti-vücudun mücərrəd məntiqi çərçivəsində və bu 

dəfə də fəlsəfi olaraq həll edir. O yazır ki, Haqq, özlüyündə bilinməyəcək qədər ali və əzəmətlidir. 

Fəkət O, əşyada bilinir. Deməli, mükaşifə, Haqqın əşyada bilinməsinin səbəbidir və əşya Haqq 

üzərində örtük kimidir. Örtüklər qalxdığında isə, altında gizlənən şey kəşf edilir. Beləliklə mükaşifə 

meydana gəlir. Kəşf sahibi, Haqqı əşyada kəşf yol ilə bilir (İbn Ərəbi, 2008: s.271). Gözlər Ona Onun 

vasitəsi ilə baxsa da (İbn Ərəbi, 2008: s.248), O qəlb və ya bəsirət gözü ilə müşahidə edilir (İbn Ərəbi, 

2010: s.246). Yəni ibn Ərəbidə Tanrının yerdəyişməz olan zatından başqa, hər şey dəyişən və 

yerdəyişəndir. Digər tərfdən, vəhdəti-vücudda Haqq təcəllisinin nuru ilə yoxluğu yoxluq 

pərdələrindən qurtarıb aləm etdiyi üçün, “gözlərin Ona Onun vasitəsi ilə baxması” fikrində də hər 

hansı bir təzad və ya ziddiyyətli məqam yoxdur. Bu fikir vəhdəti-vücud fəlsəfəsinin konteksti 

daxilində dərk olunduqda isə, onda həm də şirk6 kimi səslənə biləcək heç bir fikir də yoxdur. 

İbn Ərəbinin vəhdəti-vücud təlimində eşq fəlsəfəsi.  

Biz eşqdən südur etdik 

Eşq üzrə yaradıldıq 

Eşqə doğru yönəldik 

Eşqə verdik könlümüzü 

(İbn Ərəbi, 2013: s.29). 

İbn Ərəbi əbədi vəhdətdə olan Tanrı və aləm “ikilisi”ni sevgi düyünü ilə də bir-birinə möhkəm 

düyünləyir. Əbədi vücud və şərti mövcud arasındakı vəhdətin sevgiyə dönüşməsi ilə, vəhdəti-

vücudun qəliz fəlsəfi dili də nisbətən yüngülləşərək daha asan anlaşılacaq bir hala gəlmiş olur. 

Ümumiyyətlə, ibn Ərəbinin vəhdəti-vücud təliminin mürəkkəb metafizik-fəlsəfi mahiyyətini 

anlamaqda, onun “Fütuhatül-Məkkiyyə”də tez-tez müraciət etdiyi sevgi metaforunun əhəmiyyəti 

xüsusidir. İbn Ərəbi yazır ki, təcəllinin məqsədi sevgidir, çünki sevgi, aləmin varlıq səbəbidir (İbn 

Ərəbi, 2008: s.64). Aləmin qaynağı da sevgidir (İbn Ərəbi, 2012: s.15). Aləmdə sevgi qaynaqlı 

olmayan hərhansı bir hərəkət yoxdur (İbn Ərəbi, 2013: s.224). Yaradılmışlar sürəkli və daima Allahın 

sevgilisidir (İbn Ərəbi, 2007: s.428). Sevginin bir özəlliyi də, sevgidə ziddləri bir araya gətirməkdir 

(İbn Ərəbi, 2008: s.184). Eləcə də, ibn Ərəbi “Fütuhatül-Məkkiyyə”nin müxtəlif bölümlərində sevən 

və sevilənin yerlərini də vaxtaşırı olaraq dəyişir. Tanrı sevilən olduğunda aləm sevən, aləm sevilən 

olduğunda isə, Tanrı sevən olur. Məhz bu qarşılıqlı yerdəyişmə, Tanrının aləmə hülul etməsi və bu 

ikisi arasında ittihadın baş veməsinin qarşısını alaraq belə bir “vəhdətə” əngəl törədir. Məsələyə bu 

məntiqdən yanaşdıqda vəhdəti-vücudda vəhdət, sevən və sevilən arasındakı qarşılıqlı sevgidir. 

Göründüyü kimi, ibn Ərəbinin təlimində aləm önəmli yoxluq-varlıqdır. Aləm iki hipostazda 

mövcud olan varıq-yoxluqdur. İbn Ərəbidə aləm, sevilən olması baxımından, özünü sevəndə də 

höküm sahibidir (İbn Ərəbi, 2011: s.82). Vəhdəti-vücud təliminin özünəxas daxili məntiqinə görə, 

varlıq yoxluqda həll olmadan, onda əks olunduqca, aləmə Tanrı deməkdə də heç bir qəbahət yoxdur. 

                                                           
6 Şəriklik, ortaqlıq deməkdir. Tövhidə zidd mənada Allaha şərik qoşmaq mənasını verir. 
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Bu mənada, vəhdəti-vücudun fəlsəfəsi bütövlükdə təsəvvüfün konteksti daxilində və bilavasitə öz 

xarakterik məntiqi çərçivəsində başa düşüldükdə panteizmdən də tamamən fəqli bir fəlsəfədir. 

Vəhdəti-vücud və panteizmin prinsip etibarı ilə fərqliliyini ortaya qoyan tədqiqatlar da kifayət 

qədərdir (Nasr, 2006: s.75, Afifi, 2011: s.57, Смирнов, 2014: s.135-136, Насыров, 2013: s.31-32, 

Kılıç, 2018: s.118-119, Erdem, 1990: s.98-102, Ибн ал-Араби, 1995: s.9-10, Азимов, 2009: s.216, 

Kara, 1992: s.46, Çakmaklıoğlu, 2011: s.453 Bünyadzadə, 2006: s.162, Öztürk, 2011: s.65-66, 

Almond, 2004: s.14). 

İbn Ərəbi təsəvvüfün məşhur suallarından biri olan sevən və sevilənin “kosmik dramı”ndan 

(Taji-Farouki, 2007: s.122) tədricən İslama keçid edir. Tanrı və aləmi vəhdəti-vücudun eşq fəlsəfəsi 

bağlamında bağlayaraq, bu vəhdətə bir də İslam ilə işıq tutur. O yazır ki, kim birlərsə Allah onu sevər. 

Çünki tövhid Allahın sevdiyi şeydir (İbn Ərəbi, 2008: s.210). Vəhdəti-vücud təlimi mahiyyətcə dərin 

fəlsəfə olmaqla bərabər, həm də bütövlükdə İslam monoteizminin dayaq prinsipi olan tövhidin də 

fəlsəfi bir dildə izahıdır (Рашидов, 2019: s.112). Bu mənada, vəhdəti-vücudu İslamın tövhid inamı 

əsasında dərk etmək olduqca vacibdir. İbn Ərəbinin vəhdəti-vücud nəzəriyyəsi İslam monoteizminin 

də öxünəxas məntiqi xülasəsidir (Laliwala, 2005: s.70). 

Nəticə. Ümumilikdə dünya mədəniyyətinin də ən parlaq simalarından biri olan Mühyiddin 

ibn Ərəbinin, təsəvvüfün ən başlıca fəlsəfi konsepsiyası olan vəhdəti-vücud görüşünün Əndəlisdən 

Məqrib, oradan Yaxın Şərq, Anadolu üzərindən Balkanlar, eləcə də Orta Asiya, oradan isə Uzaq 

Şərqin İslam ölkələrinədək yayılmasında çox böyük tarixi xidmətləri olmuşdur. Bununla Şeyx əl-

Əkbər İslami təlimlərin, eləcə də ümumilikdə dünya fəlsəfi fikrinin xeyli dərəcədə zənginləşməsinə 

də öz misilsiz töhvəsini vermişdir. XIII minillikdən etibarən bütün orta əsrlər boyunca davam edən 

bu proses, yeni dövrdən başlayaraq öz təsir məkanını bir qədər də Qərbə doğru genişləndirmişdir. Bu 

sevginin nəticəsində Şeyx Əbdülhadi Aqili (İvan Aqueli) (1869-1917), Əbdül Vahid Yəhya (Rene 

Genon) (1886-1951), İsa Nurəddin Əhməd (Fritof Şuon) (1907-1998), Mustafa Abdul Əziz (Mişel 

Valzan) (1907-1974), İbrahim İzzəddin (Titus Burqhardt) (1908-1984), Əbu Bəkr Siracəddin (Martin 

Linqs) (1909-2005) və s. kimi ibn Ərəbinin eşq fəlsəfəsinin aşiqləri meydana çıxmışdır. Müasir 

dövrdə də fərqli məkanlardan olan çoxsaylı insanların mənəvi qidasına çevrilən təsəvvüf və bu 

bənzərsiz İslam təliminin əsas fəlsəfi istiqamətlərindən olan vəhdəti-vücudun, ənənəvi olaraq 

Şərqdən kənarda da böyük maraqla təbliği, tədqiqi və eləcə də tədrisi ilə məşğul olan “The Muhyiddin 

Ibn Arabi Society” cəmiyyəti, “Journals of the Muhyiddin Ibn Arabi Society” adlı sırf vəhdəti-vücud 

təlimindəki müxtəlif fəlsəfi problemlərə həsr olunmuş illik məqalər toplusu, “Anqa Publishing” kimi 

təsəvvüf mətnlərininin tərcümə və dərci ilə məşğul olan nəşriyyat evləri və “Beshara School” adlı 

təsəvvüfi biliklərin tədrisi məkrəzləri də fəaliyyət göstərməkdədir. 
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Abstract: For a long time, the study of Turkish philosophical thought by Western scholars was 

equivocal. The approaches to Turkish philosophical thought, which were viewed mainly in a negative light by 

Western authors, were distinguished by their similar character not only in philosophy but also in the system of 

beliefs and mythological directions. Even a number of local authors, under the influence of Western sources, 
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have tended to interpret Turkish philosophical thought within the framework of what we call the Eurocentric 

worldview. In the article different assessments by Western authors have been considered about Shamanism, a 

common historical and cultural example of nomadic peoples living in the steppes of Asia. Some authors 

consider Shamanism as a system of primitive beliefs. Others attribute the emergence of shamanism to the direct 

influence of religious systems such as Buddhism and Islam. The third direction we consider in the article is to 

show that Shamanism is an independent belief system that has historically emerged as a result of the interaction 

of nomadic peoples living in the steppes of Asia with nature and is more a product of a nomadic worldview 

than external influences. The study of shamanism in this direction includes the results of the works and 

approaches of Western scholars. 
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Xülasə: Uzun müddət türk fəlsəfi fikrinin Qərb alimləri tərəfindən tədqiq olunması birmənalı 

xarakterə daşıyıb. Qərb müəllifləri tərəfindən əsasən mənfi istiqamətdə nəzərdən keçirilən türk fəlsəfi fikrinə 

yanaşmalar, fəlsəfə ilə yanaşı inanc sistemi və mifoloji istiqamətlərdə də oxşar xarakterli olması ilə seçilirdi. 

Hətta bir sıra yerli müəlliflər belə Qərb mənbəşünaslığının təsiri altında türk fəlsəfi fikrini Avropasentrik 

adlandırdığımız dünyagörüş sistemi çərçivəsində şərh etməyə meyllənib. Məqalədə Asiya bozqırlarında 

yaşayan köçəri xalqların ortaq tarixi-mədəni nümunəsi olan Şamanizmin Qərb müəllifləri tərəfindən fərqli 

dəyərləndirilməsi nəzərdən keçirilmişdir. Bir sıra müəlliflər Şamanizmi ibtidai inanc sistemi olaraq nəzərdən 

keçirir. Digərləri isə Şamanizmin meydana çıxmasını Buddizm və İslam kimi dini sistemlərin birbaşa təsiri ilə 

izah edirlər. Məqalədə nəzərdən keçirdiyimiz üçüncü istiqamət isə Şamanizmi tarixən Asiya bozqırlarında 

yaşamış köçəri xalqların təbiətlə qarşılıqlı münasibətləri nəticəsində ortaya çıxan müstəqil inanc sistemi 

olduğunu və xarici təsirlərdən daha çox köçəri dünyagörüşün məhsulu olduğunu ortaya qoymaqdır. 

Şamanizmin bu istiqamətdə tədqiq edilməsində Qərb alimlərinin əsərlərindən və yanaşmalarından gəlinmiş 

nəticələrə yer verilmişdir. 

Açar sözlər: Şamanizm, Avropasentrizm, türk, inanc, toyunizm, din 

 

Türk inanc sistemi kimi şamanizm. Cavad Heyət “Göktanrı dini həmin şaman dinidir” deyə 

qeyd edir. (Heyət, 1993: s. 58) Cavad Heyətin şamanizmi Göktanrı dini ilə eyniləşdirdiyi kimi, digər 

tərəfdən də şamanizmin “monqollar zamanı türklər arasında yayıldığını” qeyd edir. (Heyət, 1993: s. 

58) İddianın tənqidini nəzərdən keçirməmişdən öncə, Cavad Heyətin əsərində monqollar zamanında 

yayıldığı ifadəsinin XIII əsrdə Buddizmin monqollara arasında Orta və Şimali Asiyada yayılmağa 

başlaması faktını nəzərə almağımız xüsusi önəmə malikdir. Bu qısa qeyddən çıxardığımız nəticə 

ondan ibarətdir ki, Cavad Heyət eynilə Şirokogorov və digər müəlliflərin olduğu kimi şamanizmi 

Buddizmin yayıldığı zamanda ortaya çıxdığını qəbul edir. Digər tərfədən də Cavad Heyətin  “şaman 

hind-avropalı termindir” (Heyət, 1993: s. 56) ifadəsini də iddialarımızı təsdiq edən əsas amillərdən 

hesab edə bilərik. Bu baxımdan yanaşdığımızda “şamanizmin türklər arasında monqollar zamanında 

yayılması” iddiasını başa düşmək mümkündür.  

Michel Perrin şamanizmi bir din olaraq nəzərdən keçirilməsinin tərəfdarıdır. Onun fikrincə 

din dünyanı anlamaq və izah etmək, dolayısı ilə də onu formalaşdırmaq xüsusiyyətini daşıyan anlayış 

kimi nəzərdən keçirilərsə, o zaman şamanizm də bir din xüsusiyyətinə malikdir. (Perrin, 2001: s.27)  

J. P. Roux şamanizmi heyvanı həyatda dini təcrübə kimi nəzərdən keçirirdi. O şamanizmi tam 

olaraq din adlandırmasa da “ənənəvi din” formasında nəzərdən keçirirdi. (Roux, 1994: s. 35) Eyni 

zamanda Roux şamanizmi dini olmaqdan daha çox sehirli metod kimi qiymətləndirir, Altay 

xalqlarının dini təmsillərindəki təməl hadisə kimi nəzərdən keçirirdi. Roux hər nə qədər şamanizmin 

tarixi varlığını qəbul etmiş olsa da, türklərin və mongolların dini olaraq qəbul edilmə anlayışları 
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arasında geniş məsafələrin olduğunu, bu məsafəların bəzən sırf rahatlıq olsun deyə pozulduğunu qeyd 

edir. (Roux, 1994: s. 45) Əsasında isə şamanizmi tam olaraq din kimi qəbul etdiyini qeyd etmir.  

İbrahim Kafesoğlu isə şamanizmin Hind-Avropa mənşəli olduğunu qəbul etdiyi kimi, onu bir 

din yox daha çox sehir xarakterinə malik formada nəzərdən keçirir. Kafesoğlunun “şaman” sözünün 

mənşəyi ilə bağlı fikirləri ilə razılaşmasaq da onun şamanizm və türk dini arasında aparmış olduğu 

paralellər diqqətə laiqdir. Kafesoğlu, türk-bozqır dinini şamanizmdən fərqli formada, təbiət 

qüvvələrinə inanmaq, atalar kultu və Gök Tengri inancının birləşməsi ilə formalaşdığını qeyd edir. 

Eyni zamanda da türk-bozkır dinində pütpərəstliyin olmadığını, şamanizmin türklərin təbiət qüvvələri 

olaraq nəzərdən keçirdiyi məfumları istismar etdiyini qeyd edir. (Kafesoğlu, 1998: s. 302-310) 

 Kafesoğlunun şamanizmin din olması ilə bağlı problemi də Hind-Avropa, daha doğrusu 

Buddizmin təsiri ilə izah etdiyini demək doğru olardı. Çünki yalnız bu halda şamanizm türklərin 

təbətə baxışlarını özündə əks etdirmiş sehirli metod kimi anlaşıla bilərdi. Bir sıra digər müəlliflər də 

şamanizmin din olaraq nəzərdən keçirilməsinə qarşı çıxış edirlər. Onların fikrincə şamanizm ənənələr 

toplusu ilə öznünü göstərən inanc sistemini əks etdirmir, sadəcə olaraq dini və ictimai önəmə malik 

olan müəyyən bir növ insanların varlığını ifadə edir. Şamanizm əslində bir metodlar toplusu kimi də 

nəzərdən keçirilir. Hansı ki, bu metodlar hər hansı bir dini düşüncə ilə birləşdirilə bilər(təktanrıcılıq, 

çoxtanrıcılıq, animist və s.) şaman olmaq hər hansı inancları öyrətmək, onları təbliğ etmək mənasına 

gəlmir, əksinə şaman təbiət üstü qüvvələrə müəyyən əlaqələr yaratmaq üçün vasitə rolunu oynayır . 

(Perrin, 2001: s. 27)  

Abdulkadir İnan Altay və Yakut şamanlığının qədim Türk dini olaraq qəbul edilməsinin 

mümkün olmadığını qeyd edir. Onun fikrincə Altay-Yakut şamanlığı daha çox privmitiv xarakterə 

malikdir, lakin qədim Türk dini şamanizmə nəzərən daha çox inkişaf etmiş və formalaşmışdır. O, 

eradan əvvəl II əsrdə Çin qaynaqlarında Hunların inancları kimi gösətərilən Gök-tanrı, Günəş, Ay, 

Yer-su, Ölülər kultunu Türk milli dini təmayülləri kimi qeyd edir. İnan eyni zamanda qədim türklərin 

də şamanist olduqlarını, lakin bu şamanizmin Altay-Yakut şamanizmindən daha yüksək səviyyədə 

olduğunu və onu arxada qoyduğunu qeyd edir. (İnan, 1986: s. 7) Kafesoğlunun və İnan-ın Türk dini 

görüşlərinin Altay-Yakut şamanlığından ayırmaq yönümündəki təşəbbüsləri əvvəldə bəhs etdiyimiz 

“kam” və “şaman” anlayışları arasında məna cəhətdən olmasa da, tarixi inkişaf baxımından 

fərqləndirmə aparmağımızı şərtləndirir. Bu məsələyə sonrakı bölümdə aydınlıq gətirməyə 

çalışacağıq. 

Yakutlar göydə məskən salımış Ulu-Toyunun onlara odu verdiyini qeyd edir. (Drury, 1996: 

s. 23) Ziya Gökalp türklərin qədimdən inandıqları dinin, o bu dini tsin dini adlandırır, şamanizm 

olduğunu qeyd edir. Ona görə, Tsin dininə eyni zamanda şamanizm adı da verilir. Bu dinin ruhaniləri 

kamlar yaxud da kamanlardır, hansı ki, şaman sözü də məhz burdan meydana çıxmışdır. Ziya Gökalp 

eyni zamanda bu dinin ailə və totemizmlə ilə olan bağlantısını da izah etməyə çalışır. (Gökalp, 1976: 

s. 35) Gökalp Tsin anlayışın Çinin qonşuluğunda yaşayan xalq olduqlarını və türk olduqlarını qeyd 

edir. (Gökalp, 1976: s. 25)  

İnana görə, Gökalp qədim türk dinini “toyunizm” olaraq adlandırır və onun bir milli din 

səviyyəsində nəzərdən keçirir. Lakin “toyunizm” milli din kimi yanaşılmasına qarşı onun milli din 

səciyyəsi daşımadığını, əksinə sadəcə Buddizmdən başqa bir şey olmadığını qeyd edir. (İnan, 1986: 

s. 7) Buradan çıxaracağımız nəticə ondan ibarətdir ki, Gökalp şamanizmi bir din olaraq nəzərdən 

keçirir və onun qəbul etdiyi şamanizm böyük ölçüdə yakutların toyon (tanrı) anlayışından 

bəhrələnmişdir və nisbətən daha yetkin inkişaf səviyyəsindədir. Digər tərəfdən də Buddizmi qəbul 

etdiklərindən sonrakı dönəmlərdə Uyğurlar arasında toyın sözü buddist rahibləri (burkhan rahibləri) 

ifadə etmək üçün işlədilirdi. Daha sonra onlardan da mongollara keçdiyi ehtimal edilir. (Radloff, 

2009: s. 412)  

Şamanizmlə bağlı əsas ziddiyyətlərin ortaya çıxdığı məqamlar köçəri xalqların şimaldan daha 

cənubda yerləşən bozkıra çıxmaları ilə başlamışdır. Belə ki, bozkıra çıxılması ilkin insanların 

dünyagörüşlərində önəmli dəyişikliklərə səbəb olduğu kimi, onların mifoloji baxışlarını da inkişafını 
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şərtləndirmişdir. Bunun nəticəsi kimi, Orta Asiya xalqlarında bizim indiki mənada nəzərdən 

keçirdiyimiz dini düşüncə formaları meydana gəlmişdir. İnan Yakutların və Altayların tanrılarının öz 

vəzifələri, təyinatları baxımından eyni olduğunu, yalnız adlarının fərqli olduğunu qeyd edir. (İnan, 

1986: s. 47) Eyni situasiya ilə biz “kam” və “şaman” sözlərinin məna baxımından eyni olduğunu qeyd 

etdiyimizdə də rastlaşmış olduq. Digər tərfədən də şaman sözünə Orta Asiya xalqlarının dillərində 

müxtəlif formalarda səslənməsi, məsələn mongollarda “böge”, yakutlarda “ojun”, çuvaşlarda “yum”, 

qırğız-qazaxlarda “baksı”, fərqli adlarda ifadə edilməyə çalışılan ortaq bir anlayışın varlığından xəbər 

verir. (Radloff, 2009: s. 112)  

Lakin bu anlayış daha əvvəlki dönəmlərə aid olduğundan, adı çəkilən xalqların dini 

dünyagörüşü formalaşdığı mərhələdə eynilə “kam” sözündə olduğu kimi mənası rahibləri, din 

adamlarını ifadə etmək olaraq təkamül keçirmişdir. Şaman kultu region xalqlarının dini dünya 

görüşündə keçmiş mərhələninin qalığı kimi çıxış edir. Mircea Elaide Orta və Şimali Asiya xalqlarının 

dini dünyagörüşündə şamanın rolunun nə qədər önəmli olmasına baxmayaraq yenə də sərhədli və 

məhdud olaraq qaldığını qeyd edir. Belə ki, şaman doğum, dəfn mərasimi, evlənmək və qurban 

verilməsi kimi ayinlərdə iştirak etmirdi. Ancaq çətin keçən doğum zamanı və yaxud da ölmüş şəxsin 

ruhunu o biri dünyaya göndərmək lazım olduğunda, yaxud da nikah zamanı pis ruhların təsrindən 

qorunmaq üçün şamanın güclərindən istifadə edilirdi. Bu kimi mərasimlərədə belə şamanın iştirakı 

məhdud səviyyədə idi. Elaide şamanlığı xəstəlikləri sağaldan bir şəxs, yaxud da pis ruhları qovmaq 

üçün cadugərliklə məşğul olan, sehirbaz və s. kimi formalarda nəzərdən keçirmir, ona görə bu cəhətlər 

şamanı tam olaraq müəyyən edən cəhətlər deyil. Əksinə şaman üçün xarakterik olan cəhət onun “ölüb 

dirilməyi bacaran”, daha dəqiq ruhunu bədənindən çıxarıb yer altı dünyaya və ya göyə çıxarmağı 

bacaran biri kimi nəzərdən keçirir. Elaide şamanlığı “esrime (özündən getmə, extase) texnikası” 

olaraq nəzərdən keçirir. (Elaide, 1999: s. 215)  

Elaidenin də qeyd etdiyi və şamanizmdə Buddizmə xas elementləri nəzərdən keçirdiyimizdə 

fərqli coğrafiyalar arasındakı mədəni oxşarlıqlar meydana çıxır. Belə ki, Orta Asiya və Altay 

şamanizmində xarakterik olan mis güzgü, şamanın pis ruhlarla mübarizə aparmasının simvolu olan 

taxta qılınc, müxtəlif ongon heyvanların kiçik heykəlləri önəmlidir. Eynilə Yapon mədəniyyətində də 

Kusanagi adlı qılınc, Kagami aynası və Magatama mirvarisindən ibarət üçlük mövcuddur. Bu üçlü 

xəzinənin günəş tanrıçası Amaterasunun ilk yapon imperatoru Jimmuya verdiyindən bəhs olunur. 

Lakin məsələnin mifoloji tərəfini kənara qoyduğumuzda hər üç əşyanın dini motivləri ortaya çıxır və 

bu dini motivlər birbaşa olaraq Buddizmlə xarakterizə olunur. Buna görə də şamanizmin Buddizmdən 

təsirlənmədiyini iddia etmək anlamsız bir teziz olmuş olardı. Təbii olaraq regionun önəmli sistemə 

malik dini olaraq Buddizmin əhatəsindəki bölgələrə və oralarda yaşayan insanların düşüncələrinə 

təsir göstərmiş olması normaldır. (Roux, 1994: s. 25)  

İlkin ovçuların Bozkıra çıxmaları nəticəsində baş vermiş dəyişiklər, onların dini görüşlərinin 

inkişafı, Buddizmin təsirləri nəticəsində özünəməxsus dini sistemlərinin formalaşmasına imkan 

yaratmışdı. Lakin Bozkıra çıxmış olan ilkin ovcular, sürü sahibi olaraq köçəri toplumlara təkamül 

etsələr də ilkin şamanist elementləri özlərində daşıyırdılar. Ona görə də Bozkır xalqlarının şamanizmi 

daha çox dini motivlərə malikdir və Buddizmdən təsirlənmişdir. Digər tərəfdən də şamanizm-lə bağlı 

terminlərin və mənbələrin daha çox eramızın I minilliyinin sonunda ortaya çıxmış olduğunu nəzərə 

alsaq bu iddiamız daha da anlam qazanmış olur. Təbii ki, Şimali Asiyadakı divar rəsmlərinin və o 

rəsmlərdə buğa başlı təsvir olunmuş insanların ibtidai şamanlar olması fikrini inkar etmirəm. (Hoppal, 

2012: s. 54-61) Bu isə özlüyündə hələ ilkin ovçuların Şimali Asiya meşələrində yaşadığı zamanlarda 

meydana çıxmış olan ibtidai şamanizmin elementlərini özündə ifadə edir. Düşünürəm ki, İnan və 

Kafesoğlunun “türk şamanizmi” kimi nəzərdən keçirdikləri amil burada ortaya çıxır. İnan yazır ki, 

ovçuluq və ibtidai alət düzəltmə ilə məşğul olan, dar bir məkanda yaşayan kiçik boyların dünya 

görüşləri ilə nəhəng köçəri xaqanlıqlar quran Bizansdan, İrana və Çinə qədər uzanan xalqların dünya 

görüşləri və dini təmayülləri eyni səviyyədə ola bilməz. (İnan, 1986: s. 8)  
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Mənim nəzərdən keçirməyi təklif etdiyim yanaşma burada özünü doğrultmuş olur. Əgər dar 

məkanda yaşayan və ovculuqla məşğul olan ilkin qəbilələr varsa və onların dini təmayülləri 

şamanizmdirsə, onların daha cənuba Bozkıra çıxmaları ilə dəyişilən xüsusiyyətləri içərisində təbii 

olaraq dini təmayülləri də yer almalı idi. Belə olan təqdirdə ilkin ovçuların şamanizmi ilə daha sonrakı 

Bozkır xalqlarının şamanizmində labüd fərqləri nəzərə almağa məcburuq. Birinci nəzərdən 

keçirdiyimiz ibtiadi şamanizm ilkin ovcu insanların həyat məkanları, coğrafi və iqlim amilləri, qida 

problemləri, çətin şərtlər qarşısındakı əlacsızlıqları ilə bağlı olaraq, ikinci daha inkişaf etmiş forma 

olan Bozkır şamanizmi həyat tərzinin, ətrafdakı mədəniyyətləri (Buddizmin timsalında) təsiri və 

qarşılıqlı əlaqəsi ilə meydana gəlmişdir. Buna rəğmən də əsasında ibtidai şamanizmin elementlərini 

qoruyub saxlamışdır. İbtiadi və ya Bozkır şamanizmi olmasından asılı olamayaraq şamanizm Orta və 

Şimali Asiya xalqlarının mifoloji dünyagörüş səviyyəsindən, dini dünyagörüş səviyyəsi arasındakı 

keçidi təmsil edir. Mircea Elaide yazır ki, şamanizmin Orta və Şimali Asiya xalqlarının dini kimi 

anlaşılması düzgün deyildir, bu bölgələrin xalqlarının mifologiyaları, inanc və mərasimlərindən heç 

biri şamanlığın meydana gətirdiyi şeylər deyildir. Əksinə ondan öncə yaxud da ona paralel olaraq 

mövcud idi. (Elaide, 1999: s. 25-26)  

Elaide şamanizmin ən yektin formada özünü göstərdiyini qeyd etdiyi Orta və Şimali Asiya 

şamanizmini  nəzərdən keçirdiyini qeyd edir. Burdan da məlum olur ki, Mircea Elaide şamanizmi 

yetkin forma olaraq, yəni onu tarixi baxımdan, qarşılıqlı təsirlərin nəticəsi kimi nəzərdən keçirir. 

Bizim nəzərdən keçirdiyimiz formada Bozkır şamanizmi kimi. O, qeyd edir ki, şamanizmin heç bir 

dəyişikliyə məruz qalmamış olmasını, yaxud da “yerindən bitmiş” bir anlayış olmadığını bilirik, o 

uzun bir tarixə malik anlayışdır. (Elaide, 1999: s. 24) Məhz bu səbəbdən şamanizmin Hind-Avropa 

mənşəli olması fikrini dəstəkləyən araşdırmaçılar yalnız bizim nəzərdə tutduğumuz mənada, Bozkır 

şamanizmini əsas olaraq qəbul edir. İlkin ovçuların inanc sistemlərinin Bozkır insanından fərqli 

olduğunu, Bozkırın gətirdiyi qarşılıqlı təsir imkanlarının geniş və əlverişli olması şamanizm 

elementlərinin digər mədəniyyətlər ilə qarşılıqlı təsirdə inkişaf etməsinə, dini sistem formasına 

düşməsinə səbəb olmuşdur. Ona görə də, Bozkır şamanizmində Buddizm elemetləri, o cümlədən Ön 

Asiya dinlərinə məxsus elementlərin müəyyən olunması normal bir haldır. Türk dini anlayışının 

şamanizmdən fərqləndirilməsi bu baxımdan başa düşüləndir. Bozkır dinləri daha şimalda və Bozkır 

xalqlarının daha əvvəlki tarixində var olan şamanizm və daha cənubda var olan sistemli dinlərin 

qarşılıqlı təsiri ilə meydana gəlmişdir. Bozkır xalqlarından olan türklər də bu mədəni qarşılıqlı təsirlər 

nəticəsində öz mifoloji və dini sistemlərini formalaşdırmışdırlar. Bu sistemə təsir edən elementlərdən 

ən önəmlisi də daha əvvəlki dönəmlərdən gələn şamanizm elementləridir. Bu vəziyyətdə “şamanizm” 

adlandırdığımız (ilkin şamanizm) inanc sisteminin tarix etibarilə daha əvvələ getdiyini qeyd etsək 

yanılmarıq. 

Mircea Elaide Şamanizmi araşdırarkən təkcə Şimali Asiya şamanlığını deyil, uyğun olaraq 

Yaponiya, Okeaniya və Avstraliya, Tibet, Çin, Hind-German xalqları, Şimali və Cənubi Amerikaya 

xas olan şamanist düşüncələri nəzərdən keçirmişdir. Elaidenin nəzərdən keçirdiyi digər xalqlara və 

coğrafiyalara məxsus şamanizm elementləri bizi şamanizmin ortaya çıxması ilə bağlı çoğrafi amilləri 

nəzərə almağa vadar edir. İlkin dönəmlərdə Yenisey çayının ətrafında məskunlaşmış və yaşamış olan 

Qırğızlar Çin mənbələrinə görə şamanist idilər. (İnan, 1986: s. 8) Eyni zamanda da Qırğızların Hind-

Avropa mənşəli xalqlar olduğu və sonradan Yenisey hövzəsindən Orta Asiyaya doğru köç etdikləri 

və türkləşdikləri məlumdur. (Barthold, 2004: s. 33) Qırğızların timsalında şamanizmi nəzərdən 

keçirdiyimizdə xalqların Hind-Avropalı və ya Türk-Mongol olmasından asılı olmayaraq şamanizm 

elementlərini daşıdığını görə bilərik. Bu bizə şamanizmin müəyyən bir coğrafi məkan (Olhmarksın 

qeyd etdiyi kimi “şaman qurşağı”) daxilində formalaşdığını düşünməyimizə əsas verir. 

 

Türk inanc sistemi Avropasentrik tarixi problematikada. Tarixi yanaşma baxımından 

şamanizmin meydan gəlməsi və inkişafı iki istiqamətdə, yayılma və təkamül xüsusiyyətləri etibarilə 

nəzərdən keçirilmişdir. Birinci istiqamətin nümayəndələri daha çox şamanizmi cənubdan gələn 
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mədəni təsirlərin nəticəsi kimi qiymətləndirir (Şirokogorov). Eyni zamanda yayılma istiqamətinin 

tərəfdarları sadəcə Buddizmin ekspansiv təsirlərini yox, həm də şamanizmin özünün digər 

mədəniyyətlərə təsirlərindən bəhs edir (Olhmarks). Təkamülçü istiqamətin tərəfdarları isə düşünürlər 

ki, cəmiyyətlərin zəruri olaraq keçməli odluqları tarixi mərhələlər vardır, şamanizm də özünməxsus 

dinlərin inkişafının bir mərhələsidir. Onların fikrincə şamanizm totemizm və ondan sonrakı mərhələ 

hesab olunan animizmin bir qoludur. Animizm əhatəli formada Edvard Taylor tərəfindən “Privmitive 

culture” adlı əsərində nəzərdən keçirilmişdir.  

Taylora görə, dünyada yuxu və ölüm kimi anlayışlar universal xarakterə malikdir. İlkin dönəm 

üçün də dəyişməyən bu amil, ilkin insanların yaxın bir ailə fərdini itirdiklərində və daha sonra onu 

yuxuda gördüklərində yaşadıqları mücərrəd təcrübə ilə bağlı olaraq formalaşmışdır. Hər varlığın öz 

maddi əsasından sərbəst formada yuxularda mövcud olması, ölmüş bir yaxın fərdi də yuxuda 

görməyimizə imkan yaradır. Biz bunun sadəcə yuxu olduğunu bildiyimiz halda ilkin insanlar belə bir 

şansa malik deyil. Ona görə də, ilkin insanlar ölümün gətirdiyi yoxluq və yuxuların gətirdiyi mücərrəd 

görüntü ilə maddi olan varlıqdan kənarda mücərrəd bir varlığın – ruhun var olduğunu düşünürlər. 

Beləliklə də, dünya ilkin insan üçün dualist xarakter almağa başlayır. Mücərrəd ruh anlayışı, daha 

sonralar tanrı anlayışın yaranmasına qədər inkişaf edir. Totemizm də eynilə bu inkişaf modelində 

olduğu kimi, təbiətlə qarşılıqlı əlaqə nəticəsində insan qruplarında meydana çıxmağa başlayır. 

(Perrin, 2001: s. 20) 

Georg Nioradze şamanizmin öz başlanğıcında fərdi qaydada mövcud olduğunu qeyd edir. 

Onun fikrində şamanizmə inanan insan üçün dünya yaxşı və pis ruhların mübarizəsindən ibarət idi. 

Bu mübarizə şəraitində ilk insanlar özlərini pis ruhlardan qorumaq üçün yaxşı ruhlarla əlaqə yaratmalı 

olmuşdular. İlk insanlar üçün onlara köməklik göstərəcək, güvəndikləri yaxşı ruhlar qismində daha 

çox əcdadların (atalar) ruhları çıxış edirdi. Bu əlaqənin xarakteri onun ilkin dönəmlərdə ayrıca fərdlər 

tərəfindən yox, hər kəs tərəfindən aparıldığını ortaya qoyur. Lakin zaman keçdikcə insan pis ruhların 

təsirindən təkbaşına xilas olmağı bacarmadığında daha güclü enerjiyə malik olan birindən, hansı ki, 

bu daha çox ailə başçısı olurdu (atanın ruhu ilə əlaqə yaratmaq üçün anadan istifadə), yardım almağa, 

onun vasitəsi və əlaqəsi ilə ruhlarla əlaqə yaratmağa başladı. Bununla da ailə şamanizmi formalaşmış 

oldu. Yalnız sonrakı dönəmlərdə xüsusi istedad və bacarığa malik olan insanlar müəyyən təlimlərdən 

keçdikdən sonra şaman olmağa haqq qazanmış olurdular. (Nioradze, 1925: s. 46)  

Burada Nioradzenin araşdırması daha çox lokal xarakterə malik olub, şamanizmin meydana 

gəlməsini fərdi və daha sonra da ailə şamanizminin formalaşması ilə izah etməyə çalışırdı. Digər bir 

müəllif olan Olhmarks isə şamanizmin formalaşmasına fərqli formada yanaşır, onun etnik və psixi 

xüsusiyyətlərini daha çox üzə çıxarmağa çalışmışdır. Olhmarks-a görə, şamanizmin ilkin formalaşma 

mərhələsi birbaşa olaraq ilkin şamanist insanların yaşadıqları təbiət şərtləri ilə sıx bağlı idi. Şimal 

qütbü və ona yaxın ərazilərdə yaşayan insanların təbii şəraitin təsiri ilə bir sıra psixi xəstəliklərə 

tutulduqları məlumdur. Belə ki, bölgədə hakim olan şiddətli soyuqlar, uzun gecələr, sakitlik, yaşayış 

sahəsinin darlığı, qida azlığı, sinir sisteminin normal fəaliyyəti üçün gərəkli olan vitaminlərin yer 

aldığı bitkilərin yoxluğu və monoton həyat tərzinin varlığı psixi pozuntu və xəstəliklərin başlıca 

səsəbləri kimi nəzərdən keçirilir. Bu xəstəliklər arasında xüsusilə fərqlənəni meryak və menerik adlı 

(Troşçanskiy-ə görə yakutlarda rast gəlinən xəstəlik), daha çox qadınların tutulduğu, eynilə 

şamanlarda olduğu kimi psixi sarsıntılarla müşaiət olunan xəstləlikdir. Şirokogorov da Tunguzlarda 

şamanlığın əsəbi xəstəlik formasında ortaya çıxdığını qeyd edirdi. Şcukin yakutlatda müşahidə 

olunan və şaman olmağa namizəd şəxsin sarsıntılar keçirdiyi, özünü oda və ya suya atmaq istəməsi 

hallarının müşahidə olunduğunu, şamanlığa başlamaqla birlikdə bu halın aradan qalxdığını qeyd edir. 

(Radloff, 2009: s. 114)  

Olhmarks bunu “arktik isteriya” adlandırır ki, bu özlüyündə ümumi sinir sistemi xəstəliyini 

ifadə edir. Olhmarks arktik isteriyanın Şimal xalqları arasında geniş yayıldığını qeyd edir. O, Şimalda 

yaşayan insanların bu tip sinir pozuntularına qarşı dayanıqlı olduqlarını, lakin sonradan şimal 

ərazilərinə köçmuş xalqların isə daha şiddətli formada arktik isteriyaya məruz qaldıqlarını ifadə edir. 
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Ruslar, Finlər və Skandinaviya xalqlarında da arktik isteriyanın elementlərinin rast gəlindiyini qeyd 

edən Olhmarks cənubdan xalqların müxtəlif mədəni-tarixi səbəblərlə daha şimala doğru 

meyllənmələri və içərisinə düşdükləri təbii şəraitlə aparmalı odluqları mübarizə zəmininin həmin 

insanları ruhi baxımdan sarsıtdığını ifadə edir. Bu sarsıntı nəticəsində ortaya çıxan isterik pxisi 

hallarla birlikdə insanlar qarşılaşdıqları çətinliklərdən çıxış yolu axtarmışlar. Bunun məntiqi nəticəsi 

kimi, şimalda yaşayan insanların psixi fəaliyyətləri genişlənmiş, bununla da öncəgörmələr və bir sıra 

xəstəliklərin sağaldılmasına inanmalarına imkan yaratmış, həmin insanların mədəni həyatı üzərində 

sistemli formada təsirini davam etdirmişdir.  

Bu amillər şamanizmin formalaşmasının əsasını təşkil etmişdir. Şamanizm nəticəsində 

qarşlaşdığı çətinliklər qarşısında heç bir çıxış yolu qalmayan insan şamanın öncəgörmələri və təsəlli 

verici məsləhətləri, xeyir duası ilə özünə təskinlik verməyə çalışmışdır. Olhmarks bəzi müəlliflərin 

fikirlərində yer aldığı kimi şamanizmin ilkin çağlarda daha cənubdakı matriarxal mədəniyyətlərdən 

şimala doğru yayıldığını, eyni zamanda Şirokogorov-un qeyd etdiyi kimi şamanizmin Buddizmin 

şimal xalqlarına təsirin nəticəsi kimi nəzərdən keçirilməsini qəbul etmir. Olhmarksa görə, əslində 

irəliləyiş əks istiqamətdə, şimaldan daha cənuba doğru baş vermişdir. Bunu Olhmarks şamanizmə 

inana xalqlar arasında daha şimalda, şimal qütbünə daha yaxın olan xalqlarda “böyük şamanlar” 

adlandırdığı və şamanın ruhunun bədəndən ayrılaraq ruhlar aləminə getməsinə imkan verən ekstaz 

halının yaşandığını, onlardan daha cənuba gəldikcə isə, “kiçik şamanlarda” bu halın eynilə 

yaşanmadığını, sadəcə təqlidi xüsusiyyətlər ilə izah olunduğunu qeyd edir. (Olhmarks, 1939: s. 5) 

Olhmarksın fikirləri bizim yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz ibtidai və Bozkır şamanizmi bölgüsünə 

mühüm örnək kimi qəbul edilə bilər. Olhmarks eyni zamanda şamanizmin bölgənin digər oturaq 

mədəniyyətlərinə təsirlərini, xüsusilə də İndo-Aryan qəbilələrin Hindistana və Ön Asiyaya köçü ilə 

əlaqədar olaraq ilkin zamanlarda şamanist xalqlarla qarşılıq təsirlərini və onlarının mədəni 

xüsusiyyətlərindən bəhrələnmələrini qeyd edir. (Olhmarks, 1939: s. 161) 

 Zelenin şamanizmin meydana çıxmasını ilkin insanların xəstəliklərlə bağlı təcrübələri ilə 

açıqlamağa çalışırdı. Onun fikrincə ilkin insanlar xəstəlik zamanı insanın içərisinə heyvani ruhların 

daxil olduğuna inanır, bu baxımdan şamanın da həmin ruhları xəstə insanın bədənindən 

uzaqlaşdırdığını, daha sonra da onları idarə etdiyini qeyd edir. Şamanizmdə nəzərdən keçirilən 

köməkçi ruhların varlığı da burda ortaya çıxır. Şaman köməkçi ruhları idarə edən biridir. (Perrin, 

2001: s. 22) Mircea Elaide hər nə qədər şamanizmin formalaşması və inkişafında oturaq 

mədəniyyətlərin rolunun olduğunu qeyd etsə də, özlüyündə şamanizmin sadəcə bundan ibarət 

olmadığını, həm də bizim nəzərdən keçirdiyimiz ilkin şamanizmdə olduğu kimi Orta Asiya 

şamanlığının Şibir ovçu qəbilələrinin tarix öncəsi mədəniyyətlərinin ayrılmaz parçası olduğunu qeyd 

edir. Digər tərəfdən də şamanizm elementlərinə Amerika və Avstraliya başda olmaqla bir sıra 

ərazilərdə də rast gəlinmiş olmasını heç də birbaşa Buddizm və cənub mədəniyyətlərin təsiri ilə izah 

oluna bilməyəcəyini qeyd edir. (Elaide, 1999: s.  547) 

Şamanizmin xarakterik yayılma areallarının səciyyəvi cəhəti nəzərdən keçirilən ərazilərin 

soyuq iqlimi ilə əlaqədar olması, sosial-iqtisadi baxımdan da köçəri ovçu toplumlar arasında yayılmış 

olmasıdır. Düşünürəm ki, şamanizm elementlərinin formalaşmasında digər amillər kimi köçərilik 

faktorunun və soyuq iqlim şəraitinin timsalında təbii şəraitlə aparılan mübarizənin mühüm rolu vardır. 

Köçəri həyat tərzi təbii olaraq əlverişsiz iqlim şəraiti ilə bağlı olaraq formalaşmışdır. Soyuq Şimali 

Asiya əraziləri oturaqlıq üçün yararsız olduğu üçün ilkin insanları ovçuluğa dolayısı ilə də köçəriliyi 

məcbur etmişdir. Məhz köçəriliyin yaratmış olduğu sosial-mədəni amillər ilkin ovçuların dini 

görüşlərində də özünəməxsus təsir göstərmişdir. Olhmarks şimal mədəniyyətlərində daha fərqli 

coğrafiyalardakı kimi idarəetmə sisteminin, daha doğrusu qəbilə başçısı anlayışının olmadığını qeyd 

edir. (Buluç, 1971) Bu bir tərəfdən şamanın qəbilə daxili rolunun önəmi baxımından, digər tərəfdən 

də çox güman ki, Şimali Asiya ovçu qəbilələrində uzun müddət davam edən matriarxal düşüncə 

tərzinin nəticəsi olara bu formanı almışdı. 
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Abstract. Time is an objective category, and philosophy is primarily interested in the objective study 

of this category. Since time is difficult to comprehend, it has formed a special view in people's minds. In this 

sense, the mystery of the concept of time and the interest in its study dates back to ancient times. Despite the 

fact that a number of philosophers are interested in the concept of time as a philosophical category and give 

different definitions of time, the attitude to the concept of time as a philosophical category is still unequivocally 

resolved. It is known that the basic forms of every being are time and space. In this sense, the study of the 

concept of time is still relevant in modern linguistics. The article discusses the views of philosophers on the 

concept of time, its position in philosophy, and the concept of time is considered in a more modern context as 

a philosophical category. 
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Xülasə. Zaman obyektiv bir kateqoriyadır və fəlsəfə ilk növbədə bu kateqoriyanın obyektiv 

öyrənilməsində maraqlıdır. Zamanı anlamaq çətin olduğundan insanların şüurunda xüsusi bir baxış 

formalaşdırmışdır. Bu mənada zaman anlayışının sirri və onun öyrənilməsinə olan maraq qədim zamanlardan 

başlayır. Bir sıra filosofların fəlsəfi kateqoriya kimi zaman anlayışı ilə maraqlanmalarına və zamanın fərqli 

təriflərini verməsinə baxmayaraq, fəlsəfi kateqoriya kimi zaman anlayışına münasibət hələ də birmənalı 

şəkildə həll olunur. Məlumdur ki, hər varlığın əsas formaları zaman və məkandır. Bu mənada zaman 

anlayışının öyrənilməsi müasir dilçilikdə hələ də aktualdır. Məqalədə filosofların zaman anlayışı, fəlsəfədəki 

mövqeyi barədə fikirlərindən bəhs olunur və zaman anlayışı fəlsəfi bir kateqoriya kimi daha müasir bir 

kontekstdə nəzərdən keçirilir. 

Açar sözlər: obyektiv zaman, fəlsəfi zaman, anlayış, linqvistik zaman 

 

Giriş. Zaman anlayışı dilçiliklə yanaşı həm də fəlsəfi bir proeblemdir. Çünki zaman obyektiv 

bir kateqoriyadır və onun tədqiqi ilə ilk növbədə fəlsəfə maraqlanır. Fəlsəfi kateqoriya olaraq zamanla 

tarix boyu bir sıra filosoflar maraqlanmış və zamana müxtəlif təriflər vermişlər. 

İnsan özünü dərk etməyə başladığı gündən zaman problemi insanı narahat etməyə 

başlamışdır. Qədim dövrlərdə belə zamana dəqiq tərif verən olmadığından hələ də bu mövzu öz 

mistikliyini qoruyub saxlamışdır. Fəlsəfə sahəsində bir çox mütəfəkkirlər zamana ya fərdi yanaşmış, 

ya da başqa mütəfəkkirlərin düşüncələrinə yönəlmiş və ya zamanın bilinməzliyinə dair fikirlər 

söyləmişlər. 

Ensklopedik fəlsəfə lüğətində zamana belə tərif verilir: “Zaman [alm. Zeit; fr. Temps; ing. 

Time; lat. Tempus; yun. Khronos; ər. ٌصيا – [fəlsəfə termini olaraq zaman olub, keçən, dəyişmə və 

müddətlilik forması. Ərəbcədən gəlmədir. Kök hərfləri zəmənə ]ٍصي [dir. Zəmanə sözü də buradan 

qaynaqlanır. Zəmanə sözü zaman sözünün qadın cinsindəki halıdır. Qayıdışı olmayan bir istiqamətdə 

bir-biri ardından getmə (Nəzərova, 2014: s.215). 

Zaman sürüb gedən doğru bir xətt olaraq düşünülə bilər. Obyektiv zaman ölçülə bilən, amma 

öz-özünə deyil, cisimlərin dəyişkənliyi ilə ölçülə bilər. Zaman anlayışının ən erkən nəzəri 

problemləşdirilməsi Antik dövrdə aparılır. Zaman paradoksu haqqında ilk fikirlər Elea Zenonuna 

aiddir. Bu mütəfəkkir qədim dövrlərdən zaman kosmosun həyatı ilə əlaqəli olduğunu düşünürdü.  

Görkəmli filosof Aristotel zamanın yalnız şüur içində olduğunu və ya əksinə, yalnız şüur 

xaricində olduğunu və müstəqil olduğunu söyləsə, daha aydın olar. Bu vaxt Aristotel nə birini, nə də 

digərini demir. Məlum olur ki, onun həm şüur məhsulu, həm də şüurdan asılı olaraq mövcud olan bir 

hərəkət mülkü var. Zaman nə reallıq, nə də potensialdır, lakin hər ikisinə aiddir. Aristotel onu hər 

hansı bir kateqoriyaya daxil edə bilmir. Onu aydın başa düşmək və onun haqqında dəqiq bir fikir 

söyləmək də uğursuzdur (Nordlund, 2015: s.18). 

Zaman haqqında fəlsəfi təlimlərdə, dəyər yönümlərinə uyğun olaraq, bu üç təzahürün fərqli 

çəkiləri var: məsələn, keçmiş və ya gələcək göz önünə gəlir, indiki isə kölgədə qalır. Bir çox filosoflar 

isə iddia edirlər ki, indiki zaman, ümumiyyətlə, mövcud deyidir.  

Zaman anlayışı hadisələrin müddəti və ardıcıllığını ifadə edir. Deyə bilərik ki, vaxt bütün 

başlanğıclardan və ya bütün dövrlərdən ibarətdir. Zaman anlayışı hadisələrin müddəti və ardıcıllığını 

ifadə edir və dəyişikliklə ayrılmaz şəkildə bağlıdır, onsuz, yəni proseslərsiz, vaxt yoxdur. Zaman tam 

olaraq baş verən proseslərdən asılıdır. Zaman keçmişin, bu günün, gələcəyin vəhdətidir və ilk 

növbədə müddəti, cariliyi və aydınlığı ilə xarakterizə olunur. 

Müddətlilik dedikdə o nəzərdə tutulur ki, vaxt ötür - bu, indinin mövcud olduğunu göstərir. 

"Keçmiş", "indiki", "gələcək" anlayışlarının mənası bununla tənzimlənir. 

Carilik dedikdə isə fəlsəfədə o nəzərdə tutulur ki, hazırkı proseslərdə dəyişikliklər baş verir, 

deməli zaman axır. Beləliklə, zamanın carilik prinsipi təsdiqlənir. 

Açıqlıq isə o deməkdir ki, zaman gələcəyə axır və hadisələr keçmişə dönür. Artıq gerçəkləşən 

və indiki hadisələrlə dolu keçmişdən fərqli olaraq, gələcək bunlarla dolmur və yaradılış üçün açıqdır. 

Zamanın bu xassəsinə isə açıqlıq deyilir (Потапова, 2009). 
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Özündən sonra gələn filosofların böyük əksəriyyəti Aristotelin yaratdığı obyektiv zaman 

anlayışını qəbul etdilər. Digər tərəfdən, bu dövr ərzində obyektiv zaman anlayışına qarşı hazırlanmış 

zaman anlayışları da mövcud idi. Bunların içərisində ən önəmlisi Avqustinin “subyektiv zaman” 

anlayışıdır. Avqustin zamanın hərəkətə bağlı olduğunu rədd edərək, heç bir hərəkətin olmadığı bir 

vəziyyətdə belə, beynimizin zamanın varlığını qoruyacağını söyləmişdir. Fiziki hadisələr ilə heç bir 

şəkildə varlığı isbat edilə bilməyən zaman qavramı idrak etmə, xatırlama və gözlənti şəklində insan 

zehnində yer tutmaqdadır. Bu konsepsiyada Avqustinin fiziki zamanın gerçək olmadığını, gerçək 

olanın isə fiziki hadisələrin zehnimizdə qoyduğu təəssürat olan subyektiv zaman olduğu qənaətinə 

gəlmişdir. 

"Keçmişi və gələcəyi indiki zamana aid etmə Avqustinin fəlsəfəsində İlahi mütləqiyyətidir. 

O, Tanrının əbədi, maddi dünya isə müvəqqəti və məhvə məhkum oldugu qənaətində idi" 

(Bünyadzadə, 2009: s. 28). Avqustinə görə, keçmişin və gələcəyin həqiqi varlığı yoxdur, yalnız əbədi 

indiki mövcuddur. Ancaq keçmiş və gələcək dövrlər həqiqətən mövcuddur, buna görə Avqustin 

keçmişin və gələcəyin yalnız indiki kimi başa düşülə biləcəyini bəyan edir. Ondan insan yaddaşını 

düşünmək üçün yeni və qədim fəlsəfəyə xas olmayan - zamanın dərk edilməsi üçün ilk və ən əsas 

cəhd tapırıq (Bas.C.Van. Fraassen, 1985). Yunan filosofları vaxtı kosmik həyatın prizmasından və 

hər şeydən əvvəl, göy cisimlərinin hərəkəti ilə əlaqəli hesab edirdilərsə, Avqustin zamanın insan 

ruhunun özünə məxsus olduğunu sübut edir.  Filosofun fikrincə, ümumiyyətlə, kosmos və onun 

hərəkəti olmasaydı, ancaq ruh qalsaydı belə , deməli, vaxt olacaqdı (Turner, 2007: s. 12). Avqustinə 

görə, zamanın mümkünlüyü üç fərqli münasibət ilə görə bilərik: gözləmə, istək, ümid - gələcəyə; 

diqqət, baxış -, bu günə; düşünülmüş düşüncə və yaddaş- keçmişə yönəlmişdir (Bas.C.Van. Fraassen, 

1985).  

Avqustinin nəzəriyyəsi ilə müqayisədə Kantın vaxt nəzəriyyəsi daha subyektivdir. Kant 

zaman problemini şüurla əlaqəli hesab edirdi Kant baxımından, vaxt yoxdur və ola da bilməz; yəni 

öz-özlüyündə vaxt yarana bilməz. Daha dəqiq vaxt hər şeydən əvvəl asılı bir şeydir və idrak 

fəaliyyətindən irəli gəlir (Turner, 2007). 

 Zaman araşdırmasına Kantın yanaşması, şübhəsiz ki, fəlsəfədə yeni bir söz idi və zamanın 

öyrənilməsində yeni və çox maraqlı bir baxış bucağı, yeni bir araşdırma sahəsi açdı. Kantın bəzi 

fikirlərinin sonrakı inkişafını Heidegger irsində izləmək olar. M. Heidegger tərəfindən təklif olunan 

vaxt anlayışı çox mürəkkəbdir. Dilinin mürəkkəbliyi səbəbindən, düşüncələrinin gedişində çətinliklər 

yaranır. M. Heidegger "zaman anlayışının əsas rolunu" kəşf edir. O yazır ki, nəinki tarix, həm də 

təbiət “müvəqqətidir".  Bu konsepsiyada M. Heideggerin əsas müddəalarından biri, müvəqqəti anlayış 

- varlıq ilə əlaqələndirərək mahiyyətini anlamağı təklif etməsidir. Mənim fikrimcə, Heidegger zaman 

paradoksunu ən anlamlı şəkildə şərh edən mütəfəkkirdir. O, varlıq və zamanı bir bütöv kimi anlayır, 

varlıq olmadan zamanın absurd olduğunu vurğulayır (Heidegger, 1929: s. 86-89).  

"Kant və Metafizika problemləri" (1929) əsərində M.Heydegger yenidən keçmişin, bu günün 

və gələcəyin insanın idrak qabiliyyəti ilə əlaqəsi probleminə qayıdır. Kantın fəlsəfəsinə çox 

özünəməxsus bir şərh verən M. Heidegger "zamanın üçqat birliyi" haqqında danışır (Heidegger, 1929). 

Fəlsəfədə zaman anlayışını təhlil edənlərdən biri olan Nyutonun "mütləq və nisbi zaman" 

qavramını irəli sürmüşdür. Mütləq və nisbi zamanın tərifinin qısaldılmış formulu belədir: "Mütləq 

(riyazi) vaxt xarici bir axışa heç bir əlaqəsi olmadan vahiddir. Nisbi (dünyəvi) vaxt, hisslər tərəfindən 

hər hansı bir hərəkət yolu ilə qavranılan bir müddətdir" (http://metafizikajurnali.az/yukle/files/Vol.1-

8%281%29.pdf). 

Nyutonun nisbi vaxtı zamanla ölçülür, Mütləq vaxt isə abstraksiya istifadə edərək nisbi 

zamandan əldə edilən xüsusiyyətləri olan riyazi modeldir. Ümumiyyətlə zaman, məkan və hərəkət 

haqqında danışan Nyuton daim hisslərimizin dərk edildiyini və bununla da adi (nisbi) olduqlarını 

vurğulayır (http://metafizikajurnali.az/yukle/files/Vol.1-8%281%29.pdf). 

20-ci əsrin əvvəllərində fransız filosofu A. Bergsonun təlimləri Avropada populyarlıq 

qazandı. Tanınmış fransız filosofu Henri Bergson, vaxtın ağıldan asılı olduğu fikrini 
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dəstəkləyənlərdən biridir. Bergsona görə real vaxtı riyazi olaraq analiz etmək olmur. Vaxtı ölçmək 

üçün hər hansı bir fəaliyyət vaxtında fasilə və ya pozğunluq yaratmaq deməkdir. A. Bergson yazırdı: 

“Zaman intervalını  yalnız bizim üçün var  və qarşılıqlı təsirlə birgə  mövcuddur şüur altimiza nüfuz 

edir , bizdən kənərda mövcud ola bilməz" (Новиков, 2013: s. 22). Bergson görə, yalnız intuisiya 

mümkündür: zamanın xüsusiyyətlərini dönməz bir insan həyatına daxil edilmiş ayrılmaz bir axın kimi 

mənimsəməyə, dəqiq bir müddət kimi başa düşməyə imkan verir. Bergson xüsusilə maraqlandı və o, 

itirilmiş vaxtı yenidən canlandırmaq və gələcəyi düşünmək üçün yaddaş kimi şüurun bu kimi 

mexanizmlərini dərindən araşdırdı. A. Bergson dövrünün başa düşülməsi dövrümüzün bütün fəlsəfi 

düşüncəsinə xeyli təsir göstərmişdir. 

Bu sənəddə zamanın əsas nəzəriyyələri nəzərdən keçirilir (Aristotel, Augustine, Kant, 

Heidegger, Bergson). Artıq qeyd edildiyi kimi, heç bir filosof düşüncələrində zaman anlayışı 

ətrafında getməmişdir. Buna görə də zaman nəzəriyyəsi haqqında çox uzun müddət danışmaq olar. 

Hesab olunan nəzəriyyələr, şübhəsiz ki, bəşəriyyətin zamanla bağlı düşüncəsini tam şəkildə 

göstərmir, lakin şübhəsiz ki, onun formalaşmasına və inkişafına böyük təsir göstərmişdir. 
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VASIF ALLAHVERDIYEVIN ƏSƏRLƏRININ DÜŞÜNDÜRÜCÜ CƏHƏTLƏRI 
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Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan 

 
Xülasə. Məqalədə bəstəkar Vasif Allahverdiyevin əsərlərindən bəhs edilir. Dahi Atatürkə həsr 

olunmuş simfoniya, Ulu öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş “Ömür yolu” simfonik poeması, türk xalq 

mahnısı “Yüksək – yüksək təpələrə” hansını ki Türkiyədə və Azərbaycanda keçiri – lən toy mərasimlərində 

qızlar oxuyurlar. Vasif Allahverdiyevin “O yollar” əsəri də çox düşündürücüdür, insan sanki keçmiş xatirələrə 

dalır, arzularını xatırlayır. 

Açar sözlər: Bəstəkar,variasiya janrı, türk xalq mahnısı, simfoniya, simfonik poema, lirik dramatik 

məzmun. 

 

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət xadimi Azərbaycan Milli 

Konservatoriyasının “ Dirijorluq” kafedrasının professoru, bəstəkar Allahverdiyev Vasif  Kərim oğlu 

öz sözünü demiş bəstəkardır. Vasif Allahverdiyev əsli Azərbaycanın gözəl guşəsi olan Naxçıvan 

şəhərindən olsada hal hazırda Bakıda yaşayıb öz valehedici əsərlərini ərsəyə gətirir. 

Bəstəkar kimi fəaliyyət göstərən Vasif müəllim bir sıra əsərlərin müəllifidir: “Atatürkə həsr 

olunmuş 3 hissəli simfoniya (1995), “Heydər Əliyev”ə həsr olunmuş “Ömür yolu” simfonik poeması 

(1996); Fortepiano üçün sonatina  (1997) və prelüdlər (1998) Solo tar üçün “Qarabağ balladası 

(1998), “Xor və simfonik orkestr üçün “Yüksək – yüksək  təpələrə” türküsü (odası) Simli orkestr 

üçün musiqi “O yollar” “Azərbaycanım”, “Hara gedirsən” ?  “Bəlkə görüşdük”, “Gözləyəcəm səni”, 

səs və kamera orkestri üçün “Muğamsayağı”, “Qəmli hekayə” “Sənsizlik Elegiyası”, xalq çalğı 

alətləri orkestri üçün “Qarabağ” balladası “və digər yeni – yeni əsərləri hələ bəstələnəcəkdir. 

Vasif Allahverdiyev 1992 – ci ildə Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət 

Konservatoriyasının ( İndiki Bakı Musiqi Akademiyası ) bəstəkarlıq ixtisası üzrə bəstəkar İsmayıl 

Hacıbəyovun sinfini, 1994 – cü ildə isə tar ixtisası üzrə Afət Novruzovun sinfini bitirmişdir.  

V. Allahverdiyev türk xalq mahnısı “ Yüksək – yüksək” təpələrə xor və simfonik orkestr üçün 

çox gözəl işləmişdir (2001). 

Bəstəkarın “O yollar”  əsəri də diqqətə layiq əsərlərdəndir 

 

Hanı mənə baxan yollar? Ürəyimi yaxan yollar 

Qəmli – qəmli axan yollar. O yollarda gözüm qaldı, külə dönmüş közüm qaldı 

Ey ömrümə yağan yollar, zülmətləri verən yollar. 
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Həsrətinə yağan yollar, həsrətdən yorulan yollar 

O yollarda gözüm qaldı, külə dönmüş közüm qaldı 

Yada düşər ötən yollar, taleyimdən itən yollar. 

Xəyallara köçən yollar, o yollarda gözüm qaldı külə dönmüş közüm qaldı. 

Ey ömrümə yağan yollar, zülmətləri yağan yollar 

Həsrətinə yağan yollar, həsrətdən yorulan yollar 

O yollarda gözüm qaldı, külə dönmüş közüm qaldı. Hanı mənə baxan yollar ?!. 

Vasif Allahverdiyevi musiqi aləminə həvəsləndirən virtuoz tarzən və gözəl muğam bilicisi 

dayısı Tağı Tağıyev olmuşdur. Gənc ikən dayısının təşəbbüsü ilə dahi bəstəkar və dirijor Niyazi ilə 

görüşləri zamanı “Gənclik süitası” (1980) silsiləsini dinlədikdən sonra Niyazi V. Allahverdiyevin 

yaradıcılığı haqqında bir çox dəyərli məsləhətlər verərək öz müsbət rəyini bildirmişdir. Sonrakı 

yaradıcı – lıq illərində Vasif müəllim həmin süita üzərində bir çox redaktə işləri apararaq əsəri qızı 

Türkan Allahverdiyevaya həsr edir. Gənclik süitası beş hissədən ibarət olub, məzmun və xarakterinə 

görə bir – birindən fərqlənir. 

Variasiya janrı da Vasif Allahverdiyevi bir bəstəkar kimi nəzər diqqətini cəlb edir. Bu janra 

müraciət edərək (1989) bəstəkar “Gül açdı” Azərbaycan xalq mahnısının mövzusu əsasında öz 

variasiyalarını yazır. Buradakı 9 variasiya öz səslənmələrinə görə müxtəliflik təşkil edərək coda ilə 

tamamlanır. Variasiya yazı ənənəsinin prinsiplərinə uyğun olaraq mövzunun çox sadə musiqi dili ilə 

seçilməsi V. Allahverdiyevə imkan verir ki, hər variasiyada obraz baxımından müxtəlifliyi seçə 

bilsin. Mövzu sadə 3 hissəli formadan ibarətdir (a b a1) Moderato tempində ¾ ölçüdə başlayır.  

Burada kənar hissələr “Şur” orta hissə “Sarənc” intonasiyaları üzərində qurulmuşdur. Faktura etibarı 

ilə homofon – harmonik və səsaltı polifonik elementlərdən istifadə əsas cəhət kimi ön plana çıxır. 

“Yüksək – yüksək  təpələrə” Türküsü üslubca mahnıvari, məzmunca lirik bir əsərdir. Türkü səmimi 

və sadə ahənglərə malikdir. Türk xalq mahnısından götürülən xorun ədəbi orijinalı belədir: 

 

Yüksək – yüksək tepelere ev kurmasınlar.  

Ayrı – ayrı memlekete kız vermesinler. 

Annesinin bir tanesini hor görmesinler 

Uçanda kuşlara malum olsun ben annemi özledim 

Hem annemi, hem babamı, ben köyümü özledim 

Babamın bir atı olsa, binse de gelse 

Annemin yelkeni olsa, açsa da gelse 

Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse 

Uçanda kuşlara malum olsun ben annemi özledim 

Hem annemi, hem babamı, ben köyümü özledim 

 

Vasif Allahverdiyevin unison xor və simfonik orkestr üçün yazılmış “Yüksək – yüksək” 

təpələrə türküsü əsəri mahnının tematizmi üzərində qurulmuş orkestr girişi ilə başlanır. Zərb 

alətlərinin ritmik formulu ilk xanələrdən özünü büruzə verərək bütün əsər boyu ostinat kimi saxlanılır. 

Ayrılıq, həsrət, hicran hissləri mahnının əsas ideyasını təşkil edir. Mahnını oxuyarkən aydın 

olur ki, poetik mətndə özgə məmləkətə köçən qızın acı iztirabları əks olunur, o öz el – obasından 

valideynlərindən ayrı düşərək əzab, iztirab çəkir və yanıqlı – yanıqlı bu türkünü oxuyur. Ümidi 

kəsilmiş qız uçan quşlara müraciət edərək öz həsrətini, arzularını onlara bildirir, sanki onlar o xəbəri 

onun elinə obasına çatdırsınlar. 

Lirika Azərbaycan və türk xalqlarının naturasına xas olan səciyyəvi cəhətdir. Lirika həm 

musiqili aləmin, həm də milli təfəkkürün tarixən iqtisadi amillərlə şərtlənən xüsusi keyfiyyətidir. Bu 

mənada lirika güclü milli bədii özünü ifadə, qüvvətli özünü dərk etmə vasitəsi olaraq türksoylu 

xalqların milli estetikasını əks etdirir.  
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“Yüksək – yüksək” təpələrə türküsü lirik məzmunlu əsər olaraq bizi əhatə edən gerçəklikdə 

bir qəlbin çırpıntılarının inikası olsa da, bəlkədə bir neçə və yaxud da daha çox qəlblərin çırpınyılarını 

əks etdirən bir əsərdir. 

“O  yollar” əsərinin də sözlərinə diqqət yetirsək görərik ki, qəmginlik var bu sözlərdə. Sanki 

vətən həsrəti və ya vətən içində doğma yurdun həsrəti canlanır. 

Əsər simli alətlərin ifası ilə başlanır və əsər boyu solisti müşayiət edir. Fleytanın ( tütəyin ) 

səsi də arada səslənir. 

“Atatürkə” həsr olunmuş simfoniyanı dinlədikdə Türk xalq mahnısı “Yüksək – yüksək” 

təpələrə sədalarını duymuş oluruq. “Simfoniya” sanki həmin türkü üzərində bəstələnmişdir və bu da 

təbiidir. Əsəri dinləyərkən hər bir elementi duymuş oluruq,əsərin ideyasını sanki drama – turji 

məzmun təşkil edir. Orkestrin harmonikliyini əsasən alətlərin bir – biri ilə vəhdət təşkil etməsində 

duymaq mümkündür. Bu əsər mərd cəsur türk xalqının yaşam tərzini, qayda – qanunlarını,qorxmaz 

və igidliklərini özündə birləşdirir. Vasf Allahverdiyevin həm “Atatürkə” həsr olunmuş simfoniyası, 

həm də Heydər Əliyevə həsr etdiyi “Ömür yolu” simfonik poeması iki dahi şəxsiyyətin igidliyini, 

mərdliyini,öz xalqının, öz vətəninin qayğısını çəkən, qorxmaz və cəsur olmalarını özündə tərənnüm 

edir.  Simfoniya yunan sözüdür mənası ahəngdar həm saz həm avaz deməkdir. Simfoniya orkestr 

üçün yazılmış bir – birindən sürət və ahənginə görə fərqlənən, adətən 3 – 4 hissəli böyük musiqi 

əsəridir. Mustafa Kamal Atatürk (19 Mayıs 1881, Selanik 10 Kasım 1938, İstanbul ) Türk Qurtuluş 

Savaşının əsgəri və siyasi lideri idi. Türkiye Cumhuriyyetinin qurucusu və 1923 – 1938 dek ( 15 il ) 

İlk Cumhurbaşkanı, Türk Ordusu Marşalı ve daha əvvəllər bir Osmanlı padşahı idi. 

Müasir mənada sonata silsiləsi formasında yazılmış orkestr üçün əsərdir. Simfoniya XVIII 

əsrdə Avropa ölkələrində instrumental musiqinin təkamülü nəticəsində meydana gəlmişdir. 

Simfoniya adətən dörd hissədən ibarət olur: 

I hissə - dramatik xarakterli, sonata formasında olur. 

II hissə - (şərti olaraq andante adlandırılır ) ağır templi, lirik xarakterlidir, üç hissəli formada 

sonata və ya variasiya formasında yazılır 

III hissə menuet və ya skerso olur – cəld templi, dəqiq ritmli, rəqs xarakterli musiqi 

məzmununa malikdir, üçhissəli (təzadlı orta bölmə trio formasındadır) 

IV hissə final coşğun bayram əhval ruhiyyəlidir, rondo, variasiya və ya sonata formasında 

olur. Bəzi bəstəkarların yaradıcılığında beş, altı və yeddi hissəli simfoniyaya, bəzən bir hissəli 

simfoniyaya rast gəlinir. Simfoniya bəstələmiş bəstəkarlardan H. Berlioz “ Fantastik” simfoniya ( 5 

hissəli ), L. V. Bethoven 3 simfoniya (4 hissəli), L. V. Bethoven Simfoniya 5 (4 hissəli), L. V. 

Bethoven simfoniya 6 (5 hissəli), A. Borodin “Bahadır” simfoniyası (4 hissəli), Y. Brams “ Simfoniya 

№ 4 “ e – moll (4 hissəli ) 

Vasif Allahverdiyevin  dahi Heydər Əliyevə həsr etdiyi “ Ömür yolu “simfonik poeması da 

möhtəşəm bir əsərdir. Əsərdə M. Maqomayevin “Azərbaycan əsərinin elementləri eşidilir. Bəstəkarın 

bu əsərini dinləyərkən sanki Heydər Əliyevin  fəaliyyət illəri, onun həyat yolunun necə çətin 

məqamlardan keçdiyi  və Azərbaycanın illər ərzində necə ağır günləri gözlərimiz önündə canlanır. 

Əsərin ideya məzmununu da elə məhz bu mərhələləri izləyərkən görmək mümkündür . Harmonik 

cəhətdən alətlərin səslənməsinin uyğunluğunu duymaq mümkündür. Əsərdə dramaturji elementləri 

orkestrin dili ilə duymaq olur, sanki bir döyüş səhnəsidir və uzun bir mübarizədən sonra zəfər qələbə 

çalır.  

Simfonik poema lirik və ya dramatik məzmunlu, rəvayət xarakterli birhissəli proqramlı 

simfonik əsərdir. Adətən sərbəst formada qurulur. Simfonik poema bəstələmiş bəstəkarlardan: C. 

Hacıyevin “Sülh uğrunda” simfonik poeması, Xəyyam Mirzəzadənin “Konserto qrosso simfonik 

poeması “ Metamorfozlar”, “Q. Qarayevin” Leyli və Məcnun” simfonik poeması (2 hissəlidir) F.List 

“Prelüdlər” simfonik poeması, Q. Sviridovun Sergey Yesenin” simfonik poemasını qeyd etmək olar.  
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Abstract. The history of human development shows that no society could survive without a family. 

Even if it existed in its most primitive form. So far, the family is a unique and only educational social institution 

where people act as carriers of social, cultural and ethical information. Nowadays, scientists pay great attention 

to the problems associated with the state of the family. There are, of course, a number of reasons for this. First, 

the transformation of the family is becoming more widespread, which is perceived as the perception of the 

content of all changes and their causes. Secondly, the most important factor influencing all processes, both 

socio-economic and family, is globalization. This implies an objective approach to family values influenced 

by globalization. 

Considering the family as a sociological structure, the meaning of which changes over time, scholars 

use either an institutional or a group approach. Having historically formed as a group, the family acquired a 

socially generalized character and became a social institution with the formation of civilization. Therefore, 

when studying family and marriage relations, it is very important to look at the historical stages in the 

development of these ideas, the forms of marriage that existed among different peoples and at different times. 

This article addresses the issues listed above. 

Key words: family, marriage, society, family evolution, forms of marriage, organization of marriage, 
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Xülasə: Bəşəriyyətin inkişaf tarixi göstərir ki, hələ heç bir  toplum ailə olmadan mövcudluğunu 

sürdürə bilməmişdir. Hətta bu, ən primitiv şəkildə mövcud olmuş olsa belə. Hələlik ailə təkrarsız və yeganə 

tərbiyəverici sosial institutdur ki, burada insanlar sosial, mədəni və etik informasiyaların daşıyıcıları kimi çıxış 

edirlər. Müasir dövrdə alimlər ailə institutunun vəziyyəti ilə əlaqəli problemlərə çox diqqət ayırırlar. Bunun da 

təbii olaraq bir sıra səbəbləri var. Birincisi, ailə transformasiyası getdikcə geniş vüsət almağa başlayır ki, bu 

da baş verən bütün dəyişikliklərin məzmununu və onların səbəbinin qavranılması kimi dərk olunur. İkincisi, 

bütün proseslərə -  sosial-iqtisadi və eləcə də ailə faktoruna təsir edən ən vacib amil qloballaşmadır. Bu, 

qloballaşmanın təsir tendensiyasının ailə dəyərlərinə obyektiv yanaşılmasını nəzərdə tutur. 

Ailəni zaman keçdikcə əhəmiyyəti dəyişən sosioloji quruluş kimi nəzərdən keçirərkən, alimlər ya 

institusional, ya da qruplaşdırılmış yanaşmanı əsas götürürlər. Tarixən qrup kimi yaranmış ailə, sivilizasiya 

təşəkkül tapdığı vaxt sosial ümumiləşdirilmiş xarakter aldı və sosial instituta çevrildi. Bu səbəbdən, ailə-nikah 

münasibətlərinin öyrənilməsi zamanı bu anlayışların tarixi inkişaf mərhələlərinə, müxtəlif xalqlarda, müxtəlif 

zamanlarda mövcud olmuş nikah formalarına nəzər salmaq olduqca vacibdir. Məqalədə sadalanan məsələlər 

öz əksini tapıb. 



“Intercultural relations in the modern world”, 27 February 2021, Tbilisi, Georgia 

Elger Scientific Centre                    İSBN: 978-605-74702-1-8                    Grigol Robakidze University 

 

-----------....210.....----------- 
 
 

Açar sözlər: ailə, nikah, cəmiyyət, ailənin təkamülü, nikahın formaları, nikahın təşkili, ailənin 

formaları 

 

Hər bir insan üçün ailə sevginin, sədaqətin və güvənin mənbəyidir. Onun təməlində  mənəvi 

əxlaqın və dözümlülüyün əsasları durur. Sağlam və möhkəm ailə istənilən cəmiyyətdə sabitlik və 

rifahın təminatçısıdır. Həyatımız boyu biz ailənin bir hissəsi oluruq, böyüyürük, ailədən ayrılaraq 

yeni bir ailə qururuq. Ailədə nəsillər bir-birini əvəz edir, insan dünyaya gəlir, nəsil davam edir. Ailə, 

onun formaları və funksiyaları bütövlükdə ictimai münasibətlərdən və cəmiyyətin mədəni inkişaf 

səviyyəsindən asılıdır.  

Əgər sosioloqlar ailənin təyinatı ilə bağlı vurğunu qohumluq əlqələri üzərindən qururlarsa, 

iqtisadçılar təsərrüfat və birgə büdcə, psixoloqlar isə ailə üzvlərinin bir-birləri ilə qarşılıqlı 

münasibətlərini ailənin funksiyası kimi dəyərləndirirlər. 

Qohumluq insanların (ata, ana, övlad, baba, nənə və s.) qan bağına əsaslanan, həmçinin evilik 

zamanı ortaya çıxan (qanuna görə qohumluq) münasibətdir. 

Nikah iki yetkin insanın cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmuş cinsi izdivacıdır. Sosial institut 

kimi isə nikah kişi ilə qadının birgə münasibətlərini qanunla tənzimləyən, eləcə də onların nəsillərini 

hüquqi cəhətdən tanıyan və müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınan könüllü ittifaqıdır. 

Ailə müasir cəmiyyətdə yaşayan bir çox insan üçün ən vacib dəyərdir. Ona görə də ailə və 

nikah münasibətlərinin öyrənilməsi bir çox elm sahələri üçün mühüm vəzifələrdən biridir, çünki insan 

ilk növbədə ailədə sosiallaşır. Onun ailədə üzləşdiyi hadisələr, hallar və aldığı tərbiyə gələcəkdə 

cəmiyyətdə hansı yeri tutması və sosiallaşa bilməsinə bağlıdır.  

Evlənmək, ailə qurmaq dövrümüzdə o qədər adi bir haldır ki, bəzən insana elə gəlir ki, bu, hər 

zaman belə olub. Lakin monoqam nikahların yaranma tarixi bir neçə illərə dayanır. Gəlin tarixə qısa 

bir ekskurs edək və baxaq, ailə və nikah münasibətləri hər zamanmı monoqam formada olub? 

Hesab olunur ki, ibtidai insan cəmiyyətində promiskuitet hökmranlıq edib. Promiskuitet 

nizamsız cinsi əlaqə deməkdir ki, bu zaman kişilərlə qadınlar saysız əks cins nümayəndələri ilə 

münasibətdə olurdular.  

Promiskuitetə qarşı olanlar ailə-nikah münasibətlərinin təkamülünə nəzər salmağa əsas 

verirdilər. Belə bir fikir var ki, əgər əmlakın və arvadın bu cür ümumiliyi nə vaxtsa mövcud idisə, o 

zaman bu, Yer kürəsinin yalnız çox kiçik bir hissəsini əhatə edən və çox az sayda olan vəhşilər kimi 

yaşayan xalqlara mənsub idi. Əgər o vaxtlar arvadların ümumiliyi mövcud olsaydı, hansı kişi özünün 

olduğuna əmin olmayan uşağın qulluğunu öz özərinə götürərdi? Qadın da öz gücü hesabına övladına 

qayğı göstərməli olsaydı, onu qida ilə təmin edə bilməyəcəyinə görə o bəşəriyyət də mövcud ola 

bilməzdi. (Плосс Г, 1995: s.571) 

Ümumiyyətlə, nikahın başlanğıcında nikahsızlıq dayanır, yəni aqamiya. Nikahsızlıq özü də 

bir neçə mərhələdən keçmişdir. Cinsi münasibətdən müvəqqəti kənarlaşdırma dolayı yolla cinsi 

münasibətləri tənzimləməyə başladı. 

Ovçuluğun inkişaf etməsi ilə ibtidai insanlar üçün uzunmüddətli ova çıxmaq adi hala 

çevrilmişdir. Onlar ovladıqları əti qadınlar və uşaqlar olan məkana (mağaralar, alaçıqlar və s.) 

gətirirdilər. Adətən ovçular dəstəsinə qadınlar qatılmırdılar, həm psixofizioloji xüsusiyyətlərinə görə, 

həm də kişilər arasında mübahisələrin yaranmamasına görə. Mübahisələrin aradan qaldırılması 

zərurəti ova hazırlıq müddətində də kişilərin qadınlardan təcridolunması ilə müahidə olunurdu. Belə 

ki, onlara ova hazırlıq müddətində də qadınlarla bir dam altında qalmaq, onlarla yanbayan dayanmaq 

və ya onların bişirdiyi yeməyi yemək, onlara baxmaq, qadınlarla danışmaq qadağan olunurdu. Cinsi 

qadağaların ləğv olunduğu zamanlarda isə orgiastik bayramlar keçirilirdi. Bu zaman qadınlarla 

kişilərin saysız-hesabsız cinsəl ünsiyyəti olurdu. (Семенов, 1974: s.119)  

İlk insan cəmiyyətinin tamamilə məhv olmasının qarşısını yalnız sabit cütlük münasibətlərinin 

yaranması xilas edə bilərdi. Bu cür sərbəst münasibətlərdən dolayı qadın kişiləri cəlb edən 

xüsusiyyətləri itirirdi. Kişiləri cəlb etməyə yönəlmiş siqnallar getdikcə daha fərdi xarakter almağa 
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bağladı. Bu da insanı heyvanlar aləminin digər nümaəyəndələrindən fərqləndirən bir əlamətin, cinsi 

cazibənin yüksək seçiciliyinin başlanğıcı idi. 

İcmaların əmələ gəlməsi ilə cinsi münasibətlər bir qədər tənzimləndi, lakin bunu nikahın 

meydana gəlməsi dövrü kimi xarakterizə etmək doğru olmazdı. Cinsi münasibətlər nikahdaxili də, 

nikahdankənar da mövcuddur, nikah isə özündə cəmiyyət tərəfindən qəbul edilən bir çox öhdəlikləri 

ehtiva etməlidir. İlk dəfə bu cür öhdəliklər qrup nikahlarının yaranması ilə meydana çıxdı. Qrup 

nikahlarda iki fərqli qrupun (icmanın) üzvlərinin bir-biri ilə cinsi münasibətdə olmaq hüququ var idi. 

Qrup üzvlərinin yalnız bir-biri ilə münasibətdə olmaq hüququ var idi. Başqa bir qrupun üzvləri ilə 

hər hansı bir münasibət qəbul edilmirdi. Qrup nikahlarında ilk növbədə uşaqların və yeniyetmələrin 

tərbiyə edilməsi, qidalanması üçün hüquq və vəzifələr meydana gəlirdi. Bütün uşaqlar qadınlar olan 

qrupda olurdular, yalnız bir qədər böyüdükdən sonra oğlan uşaqları kişilər qrupuna keçirdilər. Aparıcı 

rol qadına aid olmağa başladı, yəni matriarxat (ana xaqanlığı) dövrü. Matriarxat qadının liderliyinə 

yox, onun çoxfunksionallığına söykənirdi. 

Artıq uzun zamandır aydınlaşıb ki, bir çox xalqların ailə hüququnun əsaslarının başlanğıcı 

anadan gəlir, atadan yox. Qadın və kişi qrupları birgə təsərrüfatı aparmaqla yan-yana yaşayırdılar. 

İlkin dövrlərdə nikah anlayışı yox idi, dolayısı ilə ailə də yox idi. Sadəcə qrup birlikləri 

mövcud idi ki, bunlarda da “kommunal nikah” hakim idi. Kiçik qrupdakı hər bir kişi özünü  həmin 

qrupdakı bütün qadıların ərləri hesab edirdi. Bu nikah formalarında bir kişiyə bağlı olan qadın başqa 

kişi ilə cinsi əlaqəyə girə bilərdi. İbtidai insanlar arasındakı bu cür cinsi münasibətlərə heterizm 

deyirlər. Heterizm konsepsiyasının müəllifi sayılan Bahoven qeyd edirdi ki, bütün xalqlar bu 

mərhələdən keçərək hazırki ailə və nikah anlayışlarına qədər yol qət etmişlər. Bu nikah formalarında 

hətta qonaqpərvər heterizm anlayışı da mövcud idi ki, bu zaman qadın əri ilə eyni yaş qrupuna, eyni 

nəslə aid olan qonaqla cinsi əlaqədə ola bilərdi. Daha doğrusu, qonağa ev yiyəsinin arvadı ilə cinsi 

əlaqədə olmaq hüququ verilirdi. (Бахофен, 2019) 

Bəşəriyyətin ibtidai icma dövrü üçün aşağıdakı evlilik və ailə münasibətləri tipik idi: 1) bir 

qrup qohumdan olan bölünməz ailə, bu tip ailələrdə qadınların konkret müəyyən edilmiş ərləri və 

uşaqların da ataları olmur, onlar qrupdakı bütün kişilərə aid olurlar; 2) seqmentar ailə: burada ailə 

başçılarının ayrıca arvadları olur, qardaşların ortaq arvadları, bütün bacıların isə bir neçə ortaq ərləri 

var; 3) fərdi ailə: burada qadınların ortaqlığı ləğv olunub, hər  bir kişi bir və ya bir neçə arvada sahib 

olur (monoginiya, poliginiya), yaxud bir qadın bir neçə ərə sahib olur (poliandriya). 

İbtidai insanlar arasında çoxarvadlılıq və ya çoxərliliyin olması iki səbəblə əlaqələndirilir: 1) 

Onlarda təkallahlılıq mövcud olmayıb, allahlar panteonu olub; 2) zahidliyin olmaması (İbadət etmək). 

Poliandriya sevgini inkar etmir, amma sevgi bizim vərdiş etdiyimiz monoqam münasibətlərdə də heç 

də hər zaman olmur. 

Poliandriya, birincisi, matriarxatın qalığı olaraq bir qadının öz zövqünə uyğun özünə ər və ya 

bir neçə ər seçməsi; ikincisi, bəzi millətlərdə gəlinlər üçün yüksək məbləğdə başlıq pulu istənilirdi, 

ona görə də valideynlər çox xərcə düşməsinlər deyə, valideynlər bir neçə oğlu üçün bir gəlin almağa 

məcbur olması; üçüncüsü, nikah yaşına çatan kişilərin sayının nikah yaşına çatan qadınların sayından 

xeyli çox olması nəticəsində meydana gəlmişdir. (Куприянчик,1998) 

Nikahın növbəti təşkili forması monoqam ailədir. Monoqamiya ailənin əsas və ən ali, lakin 

əsasları hələ də tam aydın olmayan formasıdır. Monoqamiya ailə və nikahın elə bir formasıdır ki, 

burada kişinin və qadının bir həyat yoldaşı olur və qrup nikahlarından fərqli olaraq, onlar arasındakı 

izdivac uzunmüddətli, bir çox hallarda ömürlük qurulur və cəmiyyət tərəfindən qəbul edilir. 

Monoqam nikahlarda ərlə arvad eyni təsərrüfata aid olduqları üçün həm də monolokal sayılırlar. 

Monoqamiyanın bir neçə formaları var. Konkubinat- kişilərin və qadınların nikah bağlamadan birgə 

yaşamasıdır. Konkubinat anlayışı qədim Romada meydana gəlmişdir. İmperiya dövründə konkubinat 

döyüşçülərin, həmçinin, nikah mümkün olmadığı zaman daimi nikahsız yaşama hallarında, məsələn, 

senatorların azad olunmuş qul və təhkimli kəndli qadın, hetera, artislərlə kəbinsiz yaşaması şərti 

olaraq qanuni tanınırdı. Əksər antik müəlliflərin dəlillərinə görə, konkubinat kifayət qədər geniş 
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yayılmışdır, həm də, nikah bağlamanın belə forması zamanı doğulan uşaqlar müəyyən hüquqlara 

malik idilər. Məsələn, torpaq varisi ola bilərdilər. Qanuni uşaqlar olmadığı halda, konkubinat 

nəticəsində doğulan uşaqlara tam hüquqi səlahiyyətə malik varis kimi baxılırdı. Konsesual nikah-

ölkənin qanunlarına əsasən deyil, qarşılıqlı anlaşmaya və adət-ənənəyə əsasən qurulur. Birgəyaşayış 

(vətəndaş nikahı)-kişi və qadının cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmayan, tərəflər arasında heç bir 

öhdəlik olmayan, münasibətlərə xitam verilərkən cəmiyyətinin iştirakını tələb etməyən cinsi və 

məişət-təsərrüfat birliyidir.  

Beləliklə, monoqam ailəyə gələn yol uzun və olduqca çətin idi.  Cinslər arasında münasibətlər 

daim dəyişikliyə məruz qalırdı. Müasir dövrümüzdə də bu dəyişikliklər baş verir, çünki kişilərlə 

qadınların cinsi davranışlara olan baxışları dəyişir.  

Bütün ölkələrdə urbanizasiyanın səviyyəsi ailənin strukturuna da təsir etməyə başlayıb. Artıq 

böyük ailələrə çox az rast gəlinir, hətta ailədə uşaqların sayında da ciddi azalmalar hiss olunur. Müasir 

şəhərlərdə sərbəst tərəf müqabili seçimi kəskin dərəcədə artır, gənclərin nikaha daxil olma yaşları 

artır, ailə üzvlərinin fərdi yaşayışa meyli artır, ailə və nikah münasibətlərinin alternativ formaları 

yaranır, nikah dini, milli, sosial-demoqrafik təsirlərdən azad olur, ailədaxili problemlərin həllinin yeni 

formaları yaranır və s. 

Hər bir mədəniyyətin ailənin müəyyən bir normativ modelini və ya bir qrup modelini yaratdığı 

ilə razılaşmaq olar.  

Azərbaycan ailəsi tarixən formalaşmış, qan qohumluğu, qarşılıqlı cavabdehlik və məsuliyyət 

kimi keyfiyyətləri özündə birləşdirən cəmiyyətin kiçik bir hissəsidir. Azərbaycan ailəsinin təşəkkülü 

tarixçilərin araşdırmasına görə eneolit dövrünə qədər gedib çıxır. Bu barədə qədim Şumer 

kitabələrində yazılması da iddia edilir. Bütün türk xalqlarında olduğu kimi, Azərbaycan  ailəsinin də 

iki forması mövcud olmuşdur: böyük və kiçik ailələr. Böyük ailələrə müasir ailələrdən fərqli olaraq 

təkcə ana, ata, uşaqlar, nənə və babalar deyil, eyni zamanda əmilər, dayılar, xalalar, bibilər və onların 

övladları da daxildir. Kiçik ailələrə isə ata, ana və övladları daxil idi. Azərbaycan etnoqrafı 

Q.Qeybullayev Azərbaycanda böyük ailələrin kiçik ailələrə bölünməsi prosesinin V əsrə təsadüf 

etdiyini və bu prosesin XX əsrin əvvəllərinədək davam etdiyini qeyd edir. (Qeybullayev, 1994: s.88).  

Kiçik ailələr də öz növbəsində iki tipə ayrılırdı: sadə və mürəkkəb ailələr. Sadə ailələr təkcə 

ata, ana və övladlarından, mürəkkəb ailələr isə nənə-baba, ata-ana və övladlarından ibarət olandır. Bu 

parçalanmalara baxmayaraq, ailənin başçısı yenə də ata hesab olunurdu. Azərbaycan milli adət və 

ənənəsinə görə ailənin başçısı olan atanın övlad qarşısında 3 başlıca vəzifəsi vardır: onu tərbiyə 

etmək, təhsil vermək və evləndirmək. Azərbaycan ailəsi varislik ənənəsi ilə inkişaf etdiyinə görə, bu 

övladların da öz övladları qarşısındakı vəzifəsi kimi nəsildən-nəslə keçərək davam edən bir prosesdir. 

Ənənəvi türk ailəsindəki adətlərə görə ailənin 3 başlıca funksiyası vardır: təsərrüfat, nəsilartırma və 

uşaqların tərbiyə olunması. Təsərrüfat işi ilə ailənin bütün üzvləri məşğul olurdu. Ailədə qadının rolu 

isə yüksək qiymətləndirilirdi. O, nəsilartırma funksiyası ilə yanaşı ocağı qorumaq, uşaqları tərbiyə 

etmək kimi məsulliyyətli funksiyaları yerinə yetirirdi. Eyni zamanda qadınlar təsərrüfat işlərində də 

həyat yoldaşları ilə bərabər çalışırdılar. Təbii ki, bu yoxsul və orta imkanlı ailələrə aiddir. Nisbətən 

imkanlı ailələrdə isə qadınlar fiziki əməklə demək olar ki, məşğul olmurdular. Onların əvəzinə bu 

işləri kənizlər, nökərlər, dayələr görürdülər. (Azərbaycan etnoqrafiyası, 2007: s.360). 

Azərbaycanda da ənənəvi nikah forması təkarvadlılıq (monoqam) olmuşdur. Hətta 

Azərbaycan ailələrinə məxsus ənənələr və xüsusiyyətlər şifahi və yazılı mədəniyyət abidələrimizdə 

də öz əksini tapmışdır. Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Dirsə xan övladı olmayan 

arvadını “baxtıma çıxan qadınım” adlandırır və onun üstünə günü gətirmək fikrinə belə düşmür. O, 

yalnız bütünoğuz bəylərinə qonaqlıq verir, acları doydurur, çılpaqlara paltar verir və borcluların 

borcunu ödəyir ki,Tanrıya dua edib ona övlad diləsinlər. (“Kitabi-Dədə Qorqud”, 2004: s.176-178) 

“Koroğlu” dastanında qəhrəman Koroğlu və Nigar xanımın övladları olmur. Onlar həyatlarındakı bu 

boşluğu Eyvaz adlı igidi oğulluğa götürməklə doldurur və monoqam ailəni qoruyub saxlayırlar 
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(Azərbaycan xalq dastanları, 2005: s.47). Buna baxmayaraq, orta əsrlərdə poliqam nikah formasına 

da rast gəlinmişdir ki, bu da tədricənazalaraq aradan çıxmışdır. 

Azərbaycanda bir nikah forması da mövcud olmuşdur ki, bu da kuzen nikahlar adlanır. Kuzen 

nikahlar dedikdə əmioğlu ilə əmiqızının və yaxud xalaoğlu ilə xalaqızının nikahları (buna ortokuzen 

nikahlar deyilir), dayıoğlu ilə bibiqızının və bibiboğlu ilə dayıqızının nikahları (bunlara korsskuzen 

nikahlar deyilir) nəzərdə tutulur. Son illərə qədər Azərbaycanda bu tip nikahların qurulması davam 

edir. Bu tip nikahlara hüquqi qaydada qadağa qoyulmasa da, cəmiyyətdə bu cür nikahlara yol 

verilməməsi üçün bir sıra maarifləndirici işlər aparılır, TV-lərdə, sosial şəbəkələrdə xüsusi verilişlər, 

sosial çarxlar hazırlanır, geniş elmi məqalələr dərc olunur, kuzen nikahların psixoloji və bioloji 

cəhətdən mənfi tərəfləri izah olunaraq cəmiyyətə təqdim olunur. Tibbi statistikanın verdiyi məlumata 

görə bu tip ailələrdə dünyaya gələn uşaqlar bir çox irsi xəstəliklərin daşıyıcısı olur, sonsuzluq halı 

baş verir, və ya uşaqlar fiziki qüsurlu dünyaya gəlirlər. Bu cür hadisələr də dolayısı ilə bəzən ailələrin 

dağılması ilə nəticələnir ki, bu da ailə institutuna da zərbə kimi qiymətləndirilə bilər. 

Müasir dünyada, eləcə də Azərbaycanda əksər gənclər nuklear ailə modelinə üstünlük verirlər. 

Bu ailələrdə yaşlı nəslin nümayəndələri - nənə və babalar ilə nəvələrin əlaqələri getdikcə azalmağa 

başlayır. Ailə təkcə valideyn və övladından ibarət olur (Bəzən sadəcə ər və arvaddan).  

Bir çox gənc ailələr ayrı yaşamaq istəyirlər. Müstəqil həyat qurmaq, öz ayaqları üzərində 

durmaq, istədikləri şəkildə öz ailələrini qurmağa can atdıqları hiss olunur. Bütünlükdə gənc nuklear 

ailələrin qayəsi özünüifadə, fərdi qabiliyyətlərini nümayiş etdirə bilmək, həyat yoldaşlarının heç də 

hər zaman yaxşı olmayan şəxsi keyfiyyətlərini üzə çıxarmaq təşkil edir. Nuklear ailələrin 

xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, burada tərəf müqabili sevilir, lakin onun fikirləri çox zaman 

dəyərləndirilmir. Hətta kiçik davalar belə bu cür ailələrdə çox vaxt təhlükəli olur, xüsusilə də evliliyin 

ilkin mərhələlərində, tərəflərin bir-birinə uyğunlaşma mərhələsində. Adi bəsit bir ifadədən, mənasız 

bir jestdən belə boşanmaya qədər yol ala biləcək davalara şahid olmaq olar. İstənilən əhəmiyyətli 

ictimai hərəkat kimi, ailə institutunun transformasiyası da bir problemi həll edir, digərinə yol açır. 

Azərbaycanda bu proses demək olar ki, müstəqillik illərindən sonra, qərbləşmə meyli ilə 

özünü göstərməyə başladı. Artıq ənənəvi Azərbaycan ailələri, böyük ailələr, öz aktuallığını itirməyə 

başladı. Övladlar daha çox valideynlərindən ayrı yaşamağa can atırlar. Bu tip ailələrdə uşaqların 

tərbiyəsinə valideynlərin təsiri də bir o qədər hiss olunmur, əvəzində bu funksiyanı kütləvi 

informasiya vasitələri,məktəblər,cəmiyyətdə mövcud sosial qruplar və s yerinə yetirir. Bu da təbii ki, 

nəsillərarası konfliktlərə, mədəniyyətdə varislik prinsipinin pozulmasına gətirib çıxarır. 

Unutmaq olmaz ki, cəmiyyət ailənin özəyi üzərində qurulur. Sağlam cəmiyyətə sahiblənə 

bilmək üçün, ilk növbədə, milli dəyərlərimizə söykənərək sağlam ailə qurmağa çalışmalıyıq. 
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Abstract. The article analyses land resources’ current ecological status in the Fizuli, Jabrayil and 

Zangilan regions, located along the Araz River and occupied by Armenia for up to 30 years. The main types 

of lands in the territory of administrative districts, their characteristics were characterised, and it was noted 

that the digging of trenches, fortifications, regular cutting or burning of greenery during the occupation caused 

severe environmental damage to land resources. As a result, the soil’s water-physical properties were disturbed, 

their compaction increased, and the erosion process intensified. Work is now underway to restore the original 

condition of the liberated lands. It is proposed to implement a complex of phytomeliorative, reclamation, agro-

technical, and engineering measures to eliminate the damage to the regions’ land resources. 

Keywords: land resources, military erosion, reclamation, phytomelioration, soil fertility, ecological 

and economic management, degradation. 
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Xülasə. Məqalədə Araz çayı boyu yerləşən və 30 ilə qədər bir müddətdə Ermənistan tərəfindən işğal 

edilmiş Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının torpaq ehtiyatlarının müasir ekoloji durumu təhlil 

olunmuşdur. İnzibati rayonların ərazisində yayılmış başlıca torpaq tipləri, onların xarakterik xüsusiyyətləri 

səciyyələndirilmiş və qeyd edilmişdir ki, işğal müddətində torpaqlarda səngərlərin, istehkamların qazılması, 

mütamadi olaraq yaşıllıqların kəsilməsi və ya yandırılaraq məhv edilməsi torpaq ehtiyatlarına ciddi ekoloji 

ziyan vurmuşdur. Nəticədə torpaqların su-fiziki xüsusiyyətləri pozulmuş, onlarda kipləşmə artmış və eroziya 

prosesi intensivləşmişdir. Hazırda işğaldan azad edilmiş həmin torpaqların ilkin vəziyyətinin bərpa edilməsi 

istiqamətində işlər aparılır. Rayonların torpaq ehtiyatlarına vurulmuş ziyanın aradan qaldırılması üçün 

fitomeliorativ, rekultivasiya, aqrotexniki və mühəndis-texniki tədbirlərin kompleks şəkildə həyata keçirilməsi 

təklif edilmişdir. 

Açar sözlər: torpaq ehtiyatları, hərbi eroziya, rekultivasiya, fitomeliorasiya, torpaq məhsuldarlığı, 

ekoloji-iqtisadi idarəetmə, deqredasiya. 
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Azərbaycan Respublikası üçün pandemiya və qlobal iqtisadi böhrana baxmayaraq 2020-ci il 

zəfər ili kimi tarixə düşmüşdür. Azərbaycan 30 ilə yaxın bir müddətdə Ermənistan işğalçıları 

tərəfindən zəbt edilmiş tarixi ərazilərini azad etmişdir. Həmin ərazilərin bir hissəsi də Araz çayı boyu 

yerləşən və 3,17 min km2 sahə tutan Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan inzibati ərazi vahidləridir. Azad 

edilmiş həmin ərazilər zəngin iqtisadi və təbii resurs potensialına malikdir. Hesablamalara görə Araz 

boyu ərazilərin potensialını ölkə iqtisadiyyatına inteqrasiya etməklə yaradılacaq yeni iqtisadi dəyər 

Azərbaycan dövlətinin bərpaya çəkdiyi bütün maliyyə xərclərini bir neçə dəfə üstələyəcək. Təbii ki, 

Ermənistanın təcavüzü nəticəsində uzun illərdir işğal altında olan bu ərazilərdə fəaliyyət göstərən 

vahid nəqliyyat və rabitə sistemi dağılıb və istifadəyə yararsız vəziyyətə gətirilib. Bu səbəbdən, 

başlanğıcda gələcək bərpa işləri ümumi infrastrukturun (yollar, qaz, su, elektrik, rabitə) və əsasən 

mənzil şəraitinin yaradılmasını əhatə etməli və daha sonra iqtisadi inkişaf layihələrinə keçid həyata 

keçirilməlidir.Araz boyu rayonlarda dinc quruculuq işlərinə başlanıldıqdan sonra, ilk növbədə, 

ərazidəki torpaqların yeni uçotu aparılmalıdır. Yəni əkin, örüş, biçənək və otlaq sahələrinin konturları 

müəyyənləşdirilməlidir. Daha sonar məhsuldar torpaqlara malik ərazilərdə kənd təsərrüfatının 

bərpasını təmin etmək üçün ilk növbədə torpaqların minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan 

təmizlənməsini, yaxşılaşdırılmasını, meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin quraşdırılmasını nəzərdə 

tutan elmi əsaslı tədbirlər planı işlənib hazırlanmalıdır.  

İşğaldan azad edilmiş Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının dağlıq hissələrində dəniz 

səviyyəsindən 600-1200 m hündürlüklər arasında dağ-meşə qonur və dağ-meşə qəhvəyi torpaqlar 

yayılmışdır. Dağ-meşə qonur torpaqlarda humusun miqdarı 5-8% arasında dəyişilir.Torpaqda 

udulmuş əsasların cəmi 100 qram torpaqda 28-40 mikro ekvivalent təşkil edir. Torpaqda pH miqdarı 

6,0-6,7-dir. Dağ-meşə qonur torpaqları yuyulmuş və meşə altından çıxmış qonur torpaqlara 

ayrılır.Təəssüflə qeyd etməliyik ki, işğal müddətində qonur torpaqların ekoloji vəziyyəti dəyişilmiş, 

hərbi eroziyaya məruz qalmışdır. 

Qonur torpaqlara nisbətən qəhvəyi dağ-meşə torpaqları mülayim-quru iqlimli ərazidə, düşən 

yağıntıların miqdarının 400-500 mm olduğu sahələrdə rast gəlinir. Dağ-meşə qəhvəyi torpaqlar 

əsasən meşələrin seyrək olduğu və kolluqların üstün olduğu sahələrdə yaranırlar.Bu torpaqlarda 

humusun miqdarı 6-8% arasında dəyişilir. Qəhvəyi torpaqların qranulometrik tərkibində gillər 

üstünlük təşkil edir.Torpaqda udulmuş əsaslar 100 qram torpaqda 40 mikro ekvivalent olmaqla 

kalsiumun yüksək konsentrasiyası ilə xarakterizə olunur. Ərazidəki qəhvəyi torpaqların fiziki-

kimyəvi xassələri və morfoloji xüsusiyyətlərinə görə onları yuyulmuş, karbonatlı və tipik olmaqla 

yarımtiplərə ayırırlar. Meşə altında olan qəhvəyi torpaqlar həm də suqoruyucu xüsusiyyəti ilə tanınır. 

Meşədən azad olmuş sahələrdəki qəhvəyi torpaqların münbitliyi nəzərə alınaraq işğala qədər həmin 

torpaqlarda taxılçılıq, üzümçülük, meyvəçilik inkişaf etdirilmişdir. Müasir dövrdə də həmin 

torpaqların ekoloji durumunun yaxşılaşdırılması imkan verəcək ki, yaxın perspektivdə inzibati 

rayonlarda ənənəvi sahələr yenidən inkişaf etdirilsin. 

Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan inzibati rayonlarında dəniz səviyyəsindən 200-600 m 

hündürlüklərdə, dağətəyi və alçaq dağlıq sahələrdə şabalıdı torpaq tipi yayılmışdır. Şabalıdı 

torpaqlarda əsasən quru bozqır və quru çöl bitki örtüyü xarakterikdir. Ərazidəki şabalıdı və açıq 

şabalıdı torpaqlar geniş yayılmışdır. Adətən açıq şabalıdı torpaqlar arid iqlimdə quru çöllərin 

yarımsəhra iqlimi ilə kəsişdiyi sahələrdə yayılmışdır. Şabalıdı torpaqlarda humusun miqdarı 3-5% 

olmaqla zəif qələvi xüsusiyyəti ilə fərqlənir. Bu torpaq da ağır gillicəlidir və udulmuş əsaslarda 

kalsiumun miqdarı 90%-ə yaxındır. Şabalıdı torpaqlar təkcə tədqiqat ərazisində deyil, eyni zamanda 

bütün ölkə ərazisində geniş mənimsənilmiş və əsasən taxıl bitkiləri,üzüm, meyvə-tərəvəz, pambıq 

becərilir və həmçinin heyvandarlıqda qış otlağı kimi istifadə edilir (Cəfərov, Babayev, İbrahimov, 2005). 

Ermənistanın hərbi təcavüzü işğalda olan torpaqların təbiətinə və ərazinin təbii ehtiyyatlarına 

potensial təhlükə yaratmışdır. Meşələrin bilərəkdən yandırılması, torpaqların qəsdən zəhərlənməsi, 

minalanması və yer-altı resursların aşırı dərəcədə istifadə olunması təbii resursların tükənməsinə və 

aşınmasına səbəb olmuşdur. Bütün bunlar bütövlükdə müxtəlif demoqrafik, hərbi, iqtisadi və xüsusən 
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də ekoloji problemlər yaratmışdır. Cəbhə bölgəsində muasir tipli silahlardan istifadə, xüsusilə 

Ermənistan tərəfindən kimyəvi silahların tətbiqi, partlamamış mərmilərin zərərləşdirilməməsi kimi 

məsələlər təbii potensialın tükənməsinə səbəb olur. Partlayış nəticəsində ərazidə torpaqlar zədələnir, 

zərərli maddələrin, zəhərli qazların və toksinlərin havaya buraxılması atmosferin xeyli çirklənməsinə 

gətirib çıxarır ki, buda öz növbəsində su ehtiyatlarının tükənməsi, yeraltı suların və torpaqların 

çirklənməsinə səbəb olur.  

İşğal dövründə təmas xəttində yerləşən Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının əraziləri erməni 

işğalçıları tərəfindən düşünülmüş şəkildə od vurularaq yandırılmışdır. Ümumilikdə, Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərində qəsdən törədilmiş yanğınlar nəticəsində 100 min hektar otlaq, biçənək və 

yaşıllıqlar, həmçinin meşə sahələri yanaraq məhv olmuş, torpağın üst münbit qatı yararsız hala 

düşmüş, ətraf mühitə və canlı təbiətə əhəmiyyətli dərəcədə ziyan vurulmuşdur. 

  Araz çayı boyu yerləşən Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan inzibati rayonlarının yuxarıda qeyd 

edilən torpaq ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin artırılması üçün ilk növbədə işğal və 

müharibə dövründə torpaqlara dəyən ziyan aradan qaldırılmalıdır. Bölgədə hərbi eroziya, səngərlərin, 

tunellərin, istehkamların qazılması və bitki örtüyünün məhv edilməsi torpaq ehtiyatlarına böyük 

miqdarda iqtisadi və ekoloji zərər vurmuşdur. Bunun aradan qaldırılması üçün ilk olaraq torpaqlara 

vurulan ziyanlar meliorativ və rekultivasiya işləri ilə aradan qaldırılmalıdır. Bu prosesdə Araz boyu 

torpaqların məhsuldarlığının yüksəldilməsi, iqtisadi fəaliyyətdə kənd təsərrüfatı torpaqlarının 

maksimum dərəcədə qorunub saxlanılması, onların strukturlarının daha da yaxşılaşdırılması zərurəti 

nəzərə alınmalıdır. Ancaq əkinçilik altında torpaqların istifadəsi həmişə ən rasional olaraq qəbul edilə 

bilməz. Burada yaxşılaşdırılmış torpaqların sənaye, nəqliyyat, mənzil tikintisi, istirahət məqsədləri 

üçün geniş istifadəsi məhdudlaşdırılmalıdır. Əsas vəzifə torpağın digər məqsədlər üçün istifadəsini 

minimuma endirmək və mümkün olduqda əvvəllər istifadə olunmamış əraziləri iqtisadi dövriyyəyə 

cəlb etməkdir. 

Bu məqsədlə Araz boyu rayonların torpaq idarəetmə sxeminin hazırlanması üçün tərəfimizdən 

aşağıdakılar təklif olunur: 

- torpaqların vəziyyəti və istifadəsi barədə məlumatların, sənədlərin və materialların 

ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi; 

- təbii, iqtisadi, ekoloji qiymətləndirmə, demoqrafik və digər şərtlər, məskunlaşmanın təbiəti və s. 

əsas götürməklə bölgənin torpaq-resurslarının iqtisadi potensialının müəyyənləşdirilməsi; 

- mövcud torpaq istifadəsinin təhlili və qiymətləndirilməsi, torpağın dövlət quruluşu və bölgüsü 

dinamikasında müasir tendensiyaların tətbiqi; 

- təsərrüfat fəaliyyətinə dair məhdudiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi, ərazilərdən istifadənin 

istiqamətləri və icazə verilən intensivliyi; 

- istifadə üçün nəzərdə tutulmuş torpaq sahələrinin müəyyənləşdirilməsinə uyğun olaraq əmlak 

obyektlərinin yerləşdirilməsinin dövlət proqramları və investisiya layihələrinin hazırlanması; 

- təkmilləşdirmə üçün təkliflərin hazırlanması və inzibati ərazi vahidlərinin sərhədlərinin 

dəqiqləşdirilməsi; 

- təkliflərin və fəaliyyətlərin hazırlanması və əsaslandırılması, istifadə səmərəliliyinin artırılmasına 

yönəldilmiş kənd təsərrüfatı torpaqlarının müəyyənləşdirilməsi; 

- torpaqların yenidən bölüşdürülməsi obyektlərinin və həcmlərinin müəyyənləşdirilməsi, xüsusi 

qorunan ərazilərdə torpaqdan istifadə şərtlərinin dəqiqləşdirilməsi; 

- torpaq idarəetmə sxemi üçün təkliflərin effektivliyinin müəyyənləşdirilməsi. 

Araz boyu rayonların kənd təsərrüfatı torpaqlarının səmərəliliyinin artırılması ərazi idarəetmə 

sxemində müasir yanaşmaların tətbiqini zəruri edir. Əkinçilik təsərrüfatlarında əkin sahələrinin 

sahəsinin optimallaşdırılması, torpaq sahələrinin yenidən planlaşdırılması və s. imkan verir ki, digər 

ərazilərdə yaşıllaşdırma işləri və xüsusən də meşələrin bərpası və yenilərinin salınması həyata 

keçirilsin.  
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  Bundan əlavə, Cəbrayıl və Zəngilan ərazisində yerləşən Xudafərin su anbarının azad edilməsi 

75 min hektar yeni ərazinin suvarılması və mövcud suvarılan torpaqların suya olan tələbatının 

yaxşılaşdırılması deməkdir. Bəzi təxminlərə görə, bu su anbarının həcmi 1,6 milyard kubmetr nəzərdə 

tutulmuşdur. 

İran və Azərbaycan arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən Araz çayı üzərində Xudafərin su 

anbarı üzərində həm də su elektrik stansiyası tikilir. Beləliklə, 2016-cı ilin fevral ayında Azərbaycan 

Respublikası Hökuməti və İran İslam Respublikası Hökuməti arasında Araz çayı üzərindəki 

hidroelektrik stansiyalarının, "Xudafərin" və "Qız qalası" hidrokomplekslərinin inşası, istismarı, 

enerji və su ehtiyatlarının istifadəsinin davam etdirilməsində əməkdaşlıq haqqında Saziş 

imzalanmışdır. Araz çayındakı elektrik stansiyalarının ümumi gücü 280 meqavat təşkil edə bilər. Bu 

layihələrin icrası Azərbaycana ildə 368 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi gətirə bilər.  Xudafərin 

su elektrik stansiyalarının ətraf bölgələrin enerji təchizatının yaxşılaşdırılması və azad edilmiş 

ərazilərin bərpası üçün fəal şəkildə istifadə ediləcəyi aydındır.  

  Araz çayı boyu yerləşən rayonların aqrar-sənaye kompleksində torpaq da daxil olmaqla 

resurslardan istifadənin yaxşılaşdırılması kənd təsərrüfatı torpaqlarının resurs potensialının 

qiymətləndirilməsi və onlardan ən səmərəli istifadə yollarının tapılması ilə əlaqələndirilir. Füzuli, 

Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında yaxın illərdə aparılacaq geniş miqyasda tikinti quruculuq işlərinin 

aparılması ildən-ilə xeyli torpaq sahəsinin kənd təsərrüfatı dövriyyəsindən çıxarılması ilə 

səciyyələnəcək. Buna görə də sənaye obyektlərinin tikilməsi, yollar çəkilməsi, dağ-mədən işləri 

görülməsi, yaşayış məntəqələrinin tikilməsi və genişləndirilməsi məqsədləri üçün kənd təsərrüfatına 

yararlı torpağın ayrılmasına ciddi plan əsasında nəzarət təmin edilməlidir. Yuxarıda göstərilən 

məqsədlər üçün torpaq sahəsinin ayrılmasında torpaq qanunvericiliyinə ciddi riayət olunmalıdır.  

  Arazboyu rayonların torpaq sahələrinin geri alınması məhsuldarlığı aşağı düşən torpaq 

ehtiyatlarının bərpasını zəruri edir.  Buna görə əkin sahəsinin keyfiyyəti ümumiyyətlə 

yaxşılaşdırılmalıdır. Əkin altında istifadə edilməyən torpaqlar bir sıra göstəricilərə görə tədricən təbii 

torpaqlara yaxınlaşacaqdır. Hazırda onlarda su və külək eroziyası əlamətləri, torpaqların sıxılması, 

quruluşlarının məhv olması və su-fiziki xüsusiyyətlərinin pisləşməsi kəskin şəkildə zəifləyib və ya 

dayanır. Bununla birlikdə, torpaqların xüsusiyyətləri tədricən yaxşılaşa bilsə də, onlara (xüsusilə 

eroziya nəticəsində) dəymiş ziyan uzun müddət ərzində düzələ bilməyəcək. 

Ümumiyyətlə, bölgədə torpaqların məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır və 

deqradasiya prosesləri nəinki dayanmış, hətta intensivləşmişdir. Bunun səbəbi uzun illər boyu tətbiq 

olunan gübrələrin miqdarının kəskin azalması, tarla qoruyucu meşələrin məhvi və digər tədbirlərdir. 

Üzvi gübrələrin çatışmazlığı dehumusifikasiya sürətinin artmasına səbəb olur. Mineral gübrələrin 

tətbiqinin azaldılması torpaqlarda bitki qidalandırıcılarının mobil formalarının ehtiyatlarını azaltmağa 

kömək etmişdir (Əliyev, 2010). Əkin sahələri ağır metallarla və radioaktiv tullantılarla da 

çirkləndirilmişdir. Təbii meşələrin məhv edilməsi və tarlaqoruyucu zonaların azalması eroziya 

proseslərinin, o cümlədən ən zərərli olan – yarğanların  intensivləşməsinə səbəb olmuşdur. Buna görə 

də, torpaq ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini artırmaq üçün hansı torpaqların qeyd-şərtsiz əkin 

sahələri olduğu və əkin sahələrindən çıxarılmaması və ya tərkibinə qaytarılması, hansı sahələrin 

məhsuldar olmadığı və ya texnoloji mənfi xüsusiyyətlərə malik olması, bunun nəticəsində əkin 

sahələrindən xaric olunmağı və ya alınmamasını ciddi şəkildə müəyyənləşdirmək lazımdır 

(Коробкин, Передельский, 2006).  

Ərazidə torpaq örtüyünün deqradasiyası və çirklənməsi onun ümumi ekoloji funksiyalarının 

pozulmasına, suyun, havanın, qidanın keyfiyyətinin pisləşməsinə səbəb olan xüsusiyyətlərdir ki, 

bütün bunlar son nəticədə əhalinin sağlamlığına zərər verə bilər.  

Otuz ilə yaxın bir müddətdə rayon torpaqlarına artan hərbi-texnogen yükün nəticələrindən biri də 

torpaq örtüyünün intensiv dağılması və çirklənməsidir. Burada əsas torpaq çirkləndiriciləri ağır 

metallar və onların birləşmələri, radioaktiv elementlər, habelə kənd təsərrüfatında istifadə olunan 
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gübrələr və pestisidlər olmuşdur. Ən təhlükəli kimyəvi torpaq çirkləndiricilərinə qurğuşun, civə və 

onların birləşmələri daxildir. 

Azad edilmiş Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında təbiəti qorumaq vəzifələri arasında 

ən başlıcası torpaq eroziyasına qarşı mübarizədir. Ərazilərin bərpası prosesində eroziyanın qarşısını 

almaq üçün hazırlanmış ümumi tədbirlər arasında ərazilərdə əkinin düzgün aparılması, qoruyucu 

meşə əkinləri, hidravlik tikililər və digər eroziyaya qarşı tədbirlərin görülməsini təmin edən ümumi 

eroziyaya qarşı mühafizə məsələsini ayırmaq olar. Eroziyaya qarşı mübarizədə böyük əhəmiyyət kəsb 

edən məsələlərdən biri də dərələrdə və güclü aşınmış yamaclarda ot, ağac və kol bitkilərinin əkilməsi, 

iqtisadi əhəmiyyətə malik olan bağların və meşələrin salınmasıdır. Zəngilan rayonunda 107 ha sahədə 

olmuş Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu dünyada ikinci, Avropada birinci təbii çinar meşəsi olmuşdur. 

Burada olan Şərq çinarlarının bəzilərinin yaşı 1200-1500 ilə, gövdələrinin diametri 4 metrə çatmış, 

hündürlüyü 54 metrdən yuxarı olmuşdır. Avropada analoqu olmayan bu nəhəng ağaclar ermənilər 

tərəfindən qəddarlıqla kəsilərək məhv edilmişdir (www.eko.gov.az). 

   Bitki örtüyünün bərpası və sahələrinin artırılması quraq ərazilərdəki hidroloji tarazlığı 

sabitləşdirməyə və torpağın keyfiyyətini və məhsuldarlığını qorumağa kömək edəcəkdir. Ekoloji 

cəhətdən təmiz, sosial cəhətdən məqbul, ədalətli və iqtisadi cəhətdən səmərəli torpaq istifadəsi 

sistemlərinin tətbiqi yolu ilə deqradasiyaya uğramış ərazilərin yaxşılaşdırılmasını təmin etmək  və 

ekoloji durumu və morfoloji xüsusiyyətləri dəyişdirilmiş torpaqlarda bərpa tədbirlərini həyata 

keçirmək zəruridir. Bu, torpaq məhsuldarlığının artmasına və həssas ekosistemlərdə biotik 

ehtiyatların qorunmasına səbəb olacaqdır. Bunun üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi 

məqbul hesab olunur: 

- torpaq məhsuldarlığını davamlı artırmaq üçün daha yaxşı torpaq istifadəsi siyasətləri və təcrübələri; 

- müvafiq, ekoloji cəhətdən etibarlı və iqtisadi cəhətdən əlverişli əkinçilik və otlaq təcrübələri;  

- təkmilləşdirilmiş torpaq və su idarəetmə təcrübələri; 

- kənd əhalisinin ehtiyaclarını ödəmək və yeni və ya uyğunlaşdırılmış texnologiyalara əsaslanaraq 

təbii ehtiyatların qorunması məqsədinə çatmaq üçün yaylaq əraziləri də daxil olmaqla torpaq 

ehtiyatlarının rasional istifadəsində geniş ictimaiyyətin iştirakını təşviq etmək; 

- bioloji müxtəlifliyin qorunmasını təmin edərkən səhralaşma ilə mübarizə üçün qanunvericilik və 

digər tədbirlərin qəbulu yolu ilə yerli ekoloji ərazilərin mühafizəsini və qorunmasını təşviq etmək; 

- quru ərazilərdəki meşə təsərrüfatına qanunvericilik daxil olmaqla müxtəlif təşviqlər yolu ilə 

investisiya qoyulmasını həvəsləndirmək və təşviq etmək; 

-bərpa edilmiş torpaqların gələcəkdə deqradasiyasının qarşısının alınmasına yönələn və onların 

yaxşılaşdırılması məqsədilə yerli təcrübələrə əsaslanan torpaq istifadəsi modellərini inkişaf etdirmək. 

Bu modellər səhralaşmaya səbəb ola biləcək müxtəlif təbii və antropogen amillərin daha yaxşı 

qorunmasını  təmin etməlidir. Bu modellərdə yeni və eyni zamanda ənənəvi torpaq deqradasiyasının 

qarşısının alınması təcrübələri ilə qarşılıqlı təsirlər nəzərə alınmalı və bütün ekoloji və sosial sistemin 

çevikliyi əks olunmalıdır (Николайкин, Николайкина, Мелихова, 2004). 

Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının müvafiq ərazilərində yerli ekoloji vəziyyətə 

uyğunlaşdırılmış, quraqlığa davamlı, sürətlə böyüyən və məhsuldar bitki növlərini ətraf mühitin 

mövcud vəziyyəti nəzərə alınmaqla inkişaf etdirmək, sınaqdan keçirmək və tətbiq etmək torpaqların 

eroziyaya qarşı davamlığını artıran fitomeliorativ tədbirlər sırasına daxildir. Yaşıllıqların sahəsinin 

artırılması qrunt sularının səviyyəsinə də müsbət təsir edən amillərdəndir. 

Məlumdur ki, eroziya nəticəsində dağılmış torpaqlara aşınma deyilir. Bölgədə hərbi eroziya 

torpaq örtüyünün vəziyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir göstərib və bir çox hallarda onu 

tamamilə məhv etmişdir. Eroziyaya uğramış torpaqlarda adətən bitkilərin bioloji məhsuldarlığı və 

keyfiyyəti azalır. 

Arazboyu rayonların hərbi işlər aparılan torpaq sahələrində külək eroziyasına da rast gəlinir. 

Külək eroziyası küləyin əsməsi zamanı kiçik torpaq hissəciklərinin daşınması və çökməsini nəzərdə 

tutur. Külək eroziyasının intensivliyi küləyin sürətindən, torpağın sabitliyindən, bitki örtüyünün 
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mövcudluğundan, relyef xüsusiyyətlərindən və digər amillərdən asılıdır. Antropogen amillər onun 

inkişafına böyük təsir göstərir. Məsələn, bölgədə bitki örtüyünün məhv edilməsi, mal-qaranın 

qaydasız otarılması, aqrotexniki tədbirlərdən düzgün istifadə edilməməsi eroziya proseslərini kəskin 

dərəcədə gücləndirmişdir. 

Arazboyu yerləşən Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının torpaq ehtiyatlarının ekoloji 

durumuna ən çox antropogen amillər təsir etmişdir. Bunlara sənaye aşınması (açıq çuxurların inşası 

və qazılması zamanı kənd təsərrüfatı torpaqlarının məhv edilməsi), hərbi eroziya (istehkamlar, 

səngərlər), otlaq eroziyası (intensiv otarma), suvarma (kanalların çəkilməsi və suvarma normalarının 

pozulması zamanı torpaqların dağılması) və s. aiddir. Hər bir antropogen amilin təsvirindən 

göründüyü kimi, onlar elə ilkin mərhələdə, təbiətə insanın müdaxiləsi və müəyyən təsir göstərdiyi 

zaman hadisələrin təbii gedişatını pozur. Məsələn, bölgədə hərbi fəaliyyət öz-özlüyündə güclü 

eroziya effekti yaratmışdır. 

Ancaq müasir bərpa dövründə torpaq eroziyasının nəticələri ilə mübarizə aparılmalıdır. 

Beləliklə, eroziya nəticəsində yaranan yarğanların əmələ gəlməsi prosesini dayandırmaq, qazılmış, 

dağıdılmış torpaq sahələrini bərpa etmək üçün həm aqrotexniki, həm də mühəndis-texniki 

tədbirlərdən birgə istifadə olunmalıdır. Aqrotexniki tədbirlər meşə bərpa və yeni meşə əkini, çoxillik 

otların əkilməsini əhatə edir. Mühəndis-texniki tədbirlərə yamacların hazırlanması, 

möhkəmləndirilməsi, su axını üçün arxların inşası daxildir. Külək eroziyasını (deflyasiya prosesləri) 

dayandırmaq üçün eyni vaxtda çoxillik otların, kol və ağac bitkilərinin əkilməsi təmin olunmalı, 

torpaq səthinə bağlayıcı kimyəvi maddələrin tətbiq edilməsindən də istifadə olunmalıdır. Bütün bu 

üsullar, torpağın üst qatının gücləndirilməsini və möhkəmləndirilməsini təmin edir, ayrı-ayrı 

hissəciklərin su və küləklə yuyulmasının və sovurulmasının qarşısını alır və beləliklə eroziya ilə 

mübarizə aparılması təmin edilir (Məmmədov, 2002). 

Arazboyu yerləşən Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının torpaq ehtiyatlarından 

perspektivdə səmərəli istifadə edilməsinin eкоlоji-iqtisadi və sоsial məsələlərinin öyrənilməsi  həmin 

inzibati ərazi vahidlərində məhsuldar qüvvələrin səmərəli inкişafı və yerləşdirilməsinin tərкib hissəsi 

olacaqdır. Məhsuldar qüvvələrin öyrənilməsində, хammal ehtiyatlarının mənimsənilməsi sistemində, 

tüкənən və tüкənməyən təbii sərvətlərin istifadəsində istehsalın коmpleкs inкişafını təmin edən əsas 

vasitə bölgədə iqtisadi-eкоlоji eкspertizanın və monitorinqlərin aparılmasıdır.  Torpaq ehtiyatların 

səmərəli istifadəsi, eкоlоji mühitin tarazlığının bərpa edilərək saхlanılması, istehsalın inкişafı 

prоseslərində məhsuldar qüvvələrə münasibət azad olunmuş ərazilərdə aparılacaq yeni iqtisadi islahat 

şəraitinə uyğun münasibətdən asılıdır. Belə оlduğu şəraitdə milli sərvətlərdən, хüsusilə bölgənin 

torpaq ehtiyatlardan səmərəli istifadə, eкоlоji mühitin mühafizəsi şəraitində ekoloji-iqtisadi və sоsial-

iqtisadi inкişafı təmin edəcəkdir.  
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From 102 cultures of staphylococci received from different clinics of Georgia 30 strains 

(Staph.aureus 24 და Staph.epidermidis 6) with stable characteristics are selected. Basis for the 

selection of staphylococci was investigation of the morphological, cultural and enzymatic activity, 

determination of sensitivity against novobiocin and staphylococcal bacteriophage. Production of 

microcapsules, proteolytic, hemolytic, mannitol fermentation and plasmocoagulation values are 

indicative of typicality of Staph.aureus strains, which lacks Staph.epidermidis.  

3 micro-series of staphylococcal alpha-hemolysin (α–toxin) are made. As a result of treating 

alpha-toxin by 0,4% formaldehyde safe immunogenic form - anatoxin is obtained. Using chemical 

agents (trichloroacetic acid, NaCl, 96O rubbing alcohol) by triple gradual precipitation purified 

anatoxin is obtained. On the basis of anatoxin diagnostic test-system is made, which is designed for 

rapid serologic diagnostics of staphylococcal infection, as well as assessment of intensity of immunity 

after vaccination. Human serum analysis revealed that in passive hemagglutination reaction titer of 

antitoxic antibodies is normally  

1:5 – 1:80. Investigation of clinical material approved that in patients infected with 

Staph.aureus titer of antibodies varies between 1:160 – 1:1280. Obtained immunogens – inactivated 

bacteria and anatoxin – will be used to obtain immune serum. 

“This work was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia”,Grant 

#AR-18-306: “Development of Policlonal Immunoglobulin for the Treatment of the 

Complicated Staphylococcal Infections”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sergorigva@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0001-7475-9210


“Intercultural relations in the modern world”, 27 February 2021, Tbilisi, Georgia 

Elger Scientific Centre                    İSBN: 978-605-74702-1-8                    Grigol Robakidze University 

 

-----------....221.....----------- 
 
 

 
OBTAINING POLYCLONAL ANTISTAPHYLOCOCCAL HYPERIMMUNE SERUM 

 

 

 
S.Rigvava, L. Gubeladze, M.Natidze, N.Qarumidze, D.Gogiashvili,  

T.Dalaqishvili, T.Turiashvili, L.Qavtaradze, T.Torokiთ. 

George Eliava Institute of Bacteriophages, Microbiology and Virology  
                                          

Abstract. The purpose of the paper is obtaining polyclonal antistaphylococcal hyperimmune serum. 

We used 30 strains of staphylococci (Staphylococcus aureus -24, Staphylococcus epidermidis-6), collected 

from different clinics of Georgia for immunization of the producer-animals (goat); strains that have been 

investigated for basic properties (hemolysis, plasmocoagulation, proteolysis and etc.), in accordance with 

EUCAST recommendations. 

In addition to the inactivated strains we used natural and adsorbed staphylococcal anatoxin, PV-

leukocidin and hyaluronidase. At the first stage preliminary double vaccination of producer-animals was 

conducted with natural anatoxin (1 ml) at 3-week intervals. Hyperimmunization of the selected animals was 

conducted according to elaborated schedule, by injecting increasing doses of immunogens, adding 0.5% 

adjuvant (KAl(SO4)2). We investigated specific antibodies against bacteria, toxin (alpha-toxin, PV-leukocidin) 

and enzyme (hyaluronidase) in normal and immune serums, after preliminary, third and fourth vaccination. 

For this we used lyophilized diagnostic test-systems in passive hemagglutination reaction. Antitoxic titer was 

150 IU/ml, antibacterial – 1:6400-1:12800; PV-leukocidin-1:640-1:1280; hyaluronidase-1:160-1:320. We plan 

to obtain polyclonal antistaphylococcal immunoglobulin from the obtained hyperimmune serum (3200 ml) by 

the method of alcohol fractionation. 

“This work was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia”,Grant #AR-

18-306: “Development of Policlonal Immunoglobulin for the Treatment of the Complicated 

Staphylococcal Infections”.  

 

Considering abnormalities caused by staphylococci, treatment of the patients is thoroughly 

problematic in case of complicated infection (sepsis, meningitis, endocarditis, pneumonia and etc.), 

as in most cases antibiotics and homologous immunoglobulin doesn’t provide desired result (Ohlsen 

K., Lorenz U. 2010; Lu B, et al, 2018). Created situation requires development of safe, highly 

effective medicinal immune preparations (Larkin E.A. et al. 2010). It should be considered that 

staphylococcal toxins and enzymes (alpha-toxin, PV leucocidin, hyaluronidase and etc.) play a 

leading role in the disease pathogenesis, which may be neutralized only by appropriate antibodies.  

Purpose of the paper is obtaining antistaphylococcal polyclonal hyperimmune serum. 

Advantage of the new serum is the content of high titer antibodies against bacteria, alpha-toxin, 

leucocidin and hyaluronidase. Complex investigations to be conducted include:  selection of 

producer-animals (goat); preparation of an effective combination of immunogenes;  

hyperimmunization of producers by elaborated schedule; obtaining antistaphylococcal serum 

containing high-titer antibodies.  

Main result of the given project will be obtaining of safe, antistaphylococaal immunoglobulin 

with highly curative properties, which will help patients with severe form of staphylococcal infection 

to recover.  

Introduction. Staphylococcus is unique microorganism, it can cause more than 100 different 

diseases. Because of the growing resistance against antibiotics, Staphylococci – as main inducers of 

hospital- and community-acquired infections, have become actual problem of modern medicine 

(Gerber J,et al.2009;Liu C,et al,2011;Backer KA,et al,2017). Ability of Staphylococci to damage any 

tissue and cell is provided by wide range of pathogenic factors – enzymes and toxins, which are 

divided in a few groups by the mechanism of action: exotoxins that damage cell membrane, toxins 

that cause exfoliative/toxic shock syndrome, enterotoxin – A,B,Ci2,D,E.  Also S. aureus causes 
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wound infections and is considered to be potential inducer of osteomyelitis, endocarditis, bacteremia. 

In addition, it can induce multiple serious nosocomial infections. S.aureus is often isolated from 

organisms of the patients with hospital-acquired infections, especially from patients with prosthesis 

and transplant (Leonard A. Mermel et al,2009; David M.Z, Daum R.S, 2017). 

S.aures causes variety of toxicities, including: Toxic Shock Syndrome (TSS), food-induced 

toxicities, toxic epidermal necrolysis (scalded skin syndrome) and necrotizing pneumonia. 

With the creation of every new generation of antibiotics, number of resistant strains has 

significantly increased. 

Panton-Valentine (PV) leukocidin synthesized by staphylococci destroys neutrophils and 

other phagocytic cells (Tromp A,T, et al,2018), hyaluronidase damages connective tissues (Ibberson 

C.B, et al, 2016) 

S.aureus virulence factors also include adhesion factors CLFA and CLFB, which restrict 

fibrinogen. Toxin A and B cause bedsores on the skin and toxic epidermal necrolysis. 

Mortality caused by S.aureus reaches 30%, cases of sepsis and death caused by S.epidermidis 

are much more (Falahee P.C, et al,2017).  

Considering antibiotic resistance, specific bacteriophages are used more often for treating 

bacterial infections. In contrast to antibiotics, phages have no side effects. Since during complicated 

infections, where toxic factors are main in pathogenesis, immune medications with high activity are 

superior. Unique property of antibodies is to neutralize damaging actions of bacteria and toxins on 

cells and tissues. Nowadays, homologous (donor) antistaphylococcal immunoglobulins are used for 

treating staphylococcal infections, which contain only antitoxic (alpha-toxin) antibodies (activity - 30 

IU/mL). By existing data, given immunoglobulin is not characterized by highly curative properties. 

Also it’s is expensive.  

Material and methods.  In the study 30 strains (Staphylococcus aureus – 24, Staphylococcus 

epidermidis – 6) of staphylococci were used collected from different clinics of Georgia, which were 

checked for basic parameters – hemolysis, plasmocoagulation, proteolysis and etc.; 

Staphylococcal anatoxin was made using technology available in Immunology Laboratory.  

We obtained alpha-toxin (alpha-hemolysin) by inoculating Staphylococcus aureus 0-15 strain in 

Casein Agar with 5-day aeration (twice a day) by oxygen and carbon dioxide in certain proportions.  

Obtained natural alpha-toxin was purified by step-by-step sedimentation at low temperature (0OC), 

first by 25% chemically pure sodium chloride, afterwards – following certain ratio of trichloroacetic 

acid and rubbing alcohol  (96O). In order to obtain insoluble alpha-hemolysin, centrifuge with 

refrigeration was used. Activity of purified alpha-toxin was determined using rabbit erythrocytes in 

the reaction of hemolysis. Activity of obtained toxin was 10 International Units, which is completely 

consistent with the requirements of technical documentation.  

Diagnostic test-systems were made and dried by lyophilization to assess levels of 

antistaphylococcal (bacterial, alpha-toxin, PV-leukocidin, hyaluronidase) antibodies in the reaction 

of passive (indirect) hemagglutination reaction in blood serum. 

Active solution of lukocidin is obtained by cultivation of selected producer-strains on Br-Hrd 

Agar. Sveicar J. and Vancurik J.(1959)  method was used to obtain PV-leukocidin. We inoculated 

staphylococcal culture on a sterile cellophane, which was covered in advance by Br-Hrd agar in Petri 

Dish. Dishes were placed in thermostat 37OC for 12-18 hours. We washed culture from one agar plate 

with 1 ml Hank’s (or MEM) solution. We placed a solution collected from Petri Dish in fuzzy vial 

and put it in refrigerator for 3 hours. After expiring mentioned time we sedimented suspension in 

+5OC refrigerator for 20 minutes. In suprasediment fluid, which contained PV-leukocidin, we 

dropped pH to 5,0, in order to remove adhesive impurities. We filtered obtained transparent solution 

in sterilizing Millipore filter (0.,22 mM). We corrected hydrogen-ion concentration (pH=7,0-7,2) 

Goats were selected to obtain immune serum. Our decision was based on the idea, that they 

are easy to manage, vaccinate and collect blood.  
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It’s also known from literature that blood serum proteins of goat is 6 times less allergic, than 

of horse.  Schedule has been elaborated for grounding and hyperimmunization of producer-animals 

(goats); 

Results and their discussion 
G. Eliava Institute has gained great deal of experience in the direction of development and 

introduction of immunobiological preparations into production over its nearly hundred-year history. 

Institute is founder of applied Immunology in Georgia. In the 80s Institute was producing preparations 

such as anthrax vaccine, rabies vaccine, anti-anthrax gamma globulin and etc. Original methodology 

(Georgadze I.A. coauth.1974) of producing therapeutic-prophylactic immune preparations has been 

developed by the scientist of Institute. This methodology was first used to obtain anti-anthrax gamma 

globulin. Institute of Bacteriophage was the only one to supply all of the republics of the former 

Soviet Union with mentioned immunoglobulin.  

Efficacy of new serum preparation for the treatment of humans and animals is based on the 

successful results of the study for horse immunoglobulin at Republican Antisepsis Center (Acad. 

V.Bochorishvili). The preparation was used in more than 300 patients, which were ill with generalized 

and chronic form of severe staphylococcal infection. As a result, 88% of patients were completely 

cured. Also positive effect was obtained in 60% of patients with chronic Staphylococcal septicemia 

Complex investigations to be conducted include: selection of producer-animals (goat); 

preparation of effective combination of immunogenes; hyperimmunization of producers by 

elaborated schedule and obtaining antistaphylococcal serum containing high-titer antibodies. By the 

following purification safe preparation will be obtained with highly curative properties. 

Modern methodological approaches were used to obtain antistaphylococcal polyclonal 

hyperimmune serum presented by us: particularly, grounding of producers, hyperimmunization plan-

schedule, effective combination of immunogenes (injection antigens) and etc. 

It’s important to choose right immunization scheme, follow inter-injection intervals in order 

to obtain immune serum. Immunization cycle consists of 4-5 injections. Subcutaneous injection will 

be performed by increasing doses and 6-7-day intervals. 

At the end of the cycle, blood samples are taken from producers and specific antibody titer is 

identified using serologic methods (passive hemagglutination (PHA)) in serum, lyophilized 

diagnostic test-systems.  

At first stage grounding of producer-animals was performed with staphylococcal anatoxin; 

On the basis of the assessment of antitoxic antibodies in the blood serum, producer-animals were 

selected and hyperimmunization was performed for them, according to the elaborated vaccine 

schedule with increasing doses (thermally inactivated culture of staphylococci (5 Mrd/ml-0.5 ml, 1,0 

ml,2,0 ml, 4 ml); adsorbed staphylococcal anatoxin (1,0 ml, 2 ml, 3,5 ml, 5,0 ml); PV-leukocidin 

(0,1mg, 0.2 mg, 0,4 mg); hyaluronidase (0,2 mg, 0,4 mg). 

We investigated specific antibodies against bacteria, toxins (alpha-toxin, PV-leukocidin) and 

enzyme (hyaluronidase) in normal serum, after first and second grounding, also after first, third and 

fourth vaccination of hyperimmunization; 

On 8th, 10th day after third vaccination blood was collected (because antibody levels met the 

requirements - antitoxic activity -150 IU/ml, antibacterial – 1:6400– 1:12800) from producer-animals, 

250–300 ml from each. Amount of secreted serum was 3200 ml; Second collection of the blood was 

performed on 8th, 10th day after fourth vaccination of hyperimmunization. Serologic study revealed 

that activity of investigational antibodies fully meets the existing requirements. Thus, during second 

collection 3800 ml of antistaphylococcal serum was collected. Titer of antibacterial and antitoxic 

antibodies will be investigated in normal and hyperimmune serum of goat by immunofermental 

analysis using respective diagnostic test-systems. We plan to obtain polyclonal antistaphylococcal 

immunoglobulin from obtained hyperimmune serum (3200 ml). 
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Özet 

Moleküller arası etkileşimleri araştırmak için Hirshfeld Yüzey Analizi, son yıllarda yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Parmak izi grafikleri, moleküller arası etkileşim türlerinin nicel analizine olanak 

sağlamaktadır. Bu çalışmada,  bis(4-etilbenzoat-κO)bis(nikotinamid-κN1)çinko(II) (1), catena-poly[[[bis(4-

etilbenzoato-κ2O,O')kurşun(II)]-μ-nikotinamid-κ2N1:O]monohidrat] (2), diaquabis(N,N'-dietilnikotinamid-

κN1)bis(4-etilbenzoat-κO)kobalt(II) (3) ve diaquabis(N,N'-dietilnikotinamid-κN1)bis(4-etilbenzoat-

κO)bakır(II) (4) komplekslerinin CrystalExplorer 17.5 Programı yardımı ile Hirshfeld yüzey analizleri 

yapılmış ve dnorm haritaları, şekil indeksleri, kavislilik haritaları elde edilmiş ve moleküller arası etkileşim 

yüzdeleri elde edilen iki boyutlu parmak izi grafikleri ile belirlenmiştir. Tüm komplekslerin en önemli 

moleküller arası etkileşim H … H etkileşimleridir. Ayrıca yapıda baskın olan H … O / O … H etkileşimlerinin 

tüm kristal yapılarda bulunan O-H … O hidrojen bağlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Şekil indeksi 

grafiklerinde görülen bitişik kırmızı-mavi üçgenler benzen ve piridin halkaları arasındaki C-H ... π  ve π – π 

etkileşimlerinin varlığını desteklemektedir.  Bu etkileşimler tek kristal X ışını kırınım yöntemi ile de 

belirlenmiş olup komplekslerin kristal paketlemesinin kararlılığına önemli katkıda bulunmaktadır.  

 

Giriş 

Son yıllarda teorik kimya çalışmaları bileşiklerin yapısal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin 

incelenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Teorik çalışmalardan elde edilen sonuçlar, deneysel 

sonuçlardan elde edilebilecek sonuçların tahmin edilmesine ve yorumlanmasına ışık tutmakta olup, 

teorik sonuçların elde edilmesi deneysel sonuçlara göre çok daha ucuz ve hızlıdır. Bu nedenlerden 

dolayı, deneyler için para ve zaman israfından kaçınmak için deneysel çalışmaların yanında teorik 

hesaplamaların yapılması da çok önemlidir (Kirste, 2016). CrystalExplorer programı da son yıllarda 

yaygın olarak kullanılan bir teorik hesaplama programıdır (Turner vd., 2017). Hirshfeld Yüzey 

Analizi sayesinde Hirshfeld yüzeyi belirlenerek kristalin elektron yoğunluğunu moleküler parçalara 

ayırmak ve molekülün bulunduğu alanı tanımlamak mümkündür. Bu şekilde, yapısal olarak incelenen 

kristal yapılar arasındaki benzerlik ve/veya farklılıklar tespit edilebilir. Bu analizle, sadece moleküller 

arası etkileşimlerin kristal paketlemeye katkısını değil, aynı zamanda farklı moleküller arası 

etkileşimlerin özelliklerini de tanımlamak mümkündür (Tan ve diğerleri 2019).  

Materyal Yöntem 

Çalışmada daha önce  kristal yapısı karakterize edilmiş olan, bis(4-etilbenzoat-

κO)bis(nikotinamid-κN1)çinko(II) (1) (Necefoglu vd., 2017a), catena-poly[[[bis(4-etilbenzoato-

κ2O,O')kurşun(II)]-μ-nikotinamid-κ2N1:O]monohidrat] (2) (Hökelek vd., 2017a)  (Şekil 1),  

diaquabis(N,N'-dietilnikotinamid-κN1)bis(4-etilbenzoat-κO)kobalt(II) (3) (Necefoglu vd., 2017b)  ve 

diakuabis(N,N'-dietilnikotinamid-κN1)bis(4-etilbenzoat-κO)bakır(II) (4) (Necefoglu vd., 2017c) 

(Şekil 2) komplekslerinin moleküller arası etkileşimlerinin görsel bir sunumu için CrystalExplorer 

17.5 programı (Turner ve ark. , 2017) ile Hirshfeld yüzeyi analizi (Hirshfeld, 1977; Spackman ve 

Jayatilaka, 2009) yapılmıştır. Hirshfeld yüzeyi, dnorm ve kavislilik haritaları ve şekil indeksi (Turner 
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vd., 2017; McKinnon vd., 2007) ve 2D parmak izi grafikleri (Spackman ve Jayatilaka, 2009) 

bileşiklerin kristallografik bilgi dosyası (CIF) kullanılarak elde edilmiştir. 

 

 
Şekil 1. 1 ve 2 komplekslerin kristal yapıları. 

 

 
Şekil 2. 3 ve 4 komplekslerin kristal yapıları. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Hirshfeld yüzey analizi ile moleküller arası etkileşimler ve kısa veya uzun temaslar farklı 

renkler ve renk yoğunluğu ile sunularak görsel grafikler elde edilir. Komplekslerin dnorm haritalarında  

(Şekil 3-6) kırmızı ve mavi yüzeyler sırasıyla, Van der Waals yarıçapından daha kısa (yakın temas 

halinde) veya daha uzun (farklı temas) mesafeleri temsil etmektedir. Ayrıca beyaz yüzeyler, Van der 

Waals yarıçaplarının toplamına eşit olan mesafeyi gösterir. Komplekslerin dnorm haritalarında 

özellikle uzun mesafelerin yani farklı temasların daha baskın olduğu görülmektedir. Komplekslerin 

dnorm haritasında, üç boyutlu Hirshfeld yüzeyleri, -0.5882 - 1.1966 a.u (1), -0,5851 – 1,4406 a.u (2), 

-0,6034 – 1,3596 a.u (3) -0,5615 – 1,4189 a.u  (4) ve aralığında belirlenmiştir (Spackman ve diğerleri, 

2008).  
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Şekil 3. Kompleks 1’in dnorm haritası (a), şekil indeksi (b) ve kavislilik haritası (c). 

 

 
Şekil 4. Kompleks 2’nin dnorm haritası (a), şekil indeksi (b) ve kavislilik haritası (c). 

 

 
Şekil 5. Kompleks 3’ün dnorm haritası (a), şekil indeksi (b) ve kavislilik haritası (c). 

 

 
Şekil 6. Kompleks 4’ün dnorm haritası (a), şekil indeksi (b) ve kavislilik haritası (c). 

 

Komplekslerin şekil indeksleri incelendiğinde (Şekil 3-6) bitişik kırmızı ve mavi üçgenler, 

göze çarpmaktadır. Bunlar komplekslerin kristal yapısındaki aromatik halkalar (benzen ve piridin) 

arasındaki C-H ... π  etkileşimleri ve π-π istiflemelerinin varlığını doğrular (Spackman ve diğerleri, 

2008). Tüm etkileşimler için 2B parmak izi grafikleri (Şekil 2c) ve bu etkileşim yüzdelerinin dağılımı 

Şekil 2d'de verilmiştir. En önemli etkileşimler, moleküler yüzeydeki hidrojen bolluğu nedeniyle H … 

H (% 25,2) etkileşimleridir. Komplekslerin kavislilik haritaları incelendiğinde büyük yeşil bölgeler 

nispeten düz (yani düzlemsel) bir yüzey alanını temsil ederken, mavi bölgeler eğrilik alanlarını 
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gösterir. π – π istifleme etkileşimlerinin varlığı, Hirshfeld yüzeyindeki halkaların etrafındaki düz 

bölgeler eğri üzerinde çizildiği için de belirgindir. 
Tablo 1. 2B Parmak izi grafiklerine göre moleküllerarası etkileşim yüzdeleri 

 

Etkileşim Etkileşim Yüzdeleri 

 1 2 3 4 

H…H 44,5 51,8 66,8 66,6 

H…C/C..H 25,1 16,5 11,7 11,1 

H…O/O…H 21,9 16,8 17,6 17,8 

C…C 2,9 5,9 1,9 2,3 

H…N/N…H 2,6 1 0,8 0,8 

N…O/O…N 1,3 0,7   

C…O/O…C 1 0,7 0,4 0,4 

C…N/N…C 0,6 1,8 0,8 0,8 

H…Pb/Pb…H  1,9   

N…Pb/Pb…N  0,8   

N…N  0,4   

O…O  0,6 0,1 0,2 

O…Pb/Pb…O  1,2   

 

Komplekslerin tamamında 2B parmak izi grafiklerine (Şekil 7-8) göre en baskın etkileşimler 

H…H, H…C/C…H ve H…O/O…H şeklindedir. Tüm etkileşim yüzdeleri Tablo 1’de verilmiştir.  

Moleküler yüzeydeki hidrojen bolluğu nedeniyle H … H etkileşimleri tüm moleküllerde en önemli 

etkileşimdir ve etkileşim yüzdeleri kompleks 1-4 için sırasıyla % 44,5, %51,8, %66,8 ve % 66,6 dir.  

Kompleks 1 için en önemli ikinci en büyük katkı H…C/C…H  (% 25,1) iken bu etkileşim kompleks 

2-4 için en önemli üçüncü etkileşimdir.  C-H ... π  etkileşimleri ve π – π istiflemeleri iki boyutlu 

parmak izi grafiklerinde karşımıza bu etkileşimler ile çıkmaktadır. Komplekslerin tek kristal X ışını 

analizi ile belirlenen yapılarında bulunan O-H···O hidrojen bağlarından kaynaklanan H…O/O…H 

etkileşimleri kompleks 1 için en önemli üçüncü etkileşim iken, kompleks 2-4 için en önemli ikinci 

etkileşimdir. 1, 2 ve 4 komplekslerinde metal atomu ile diğer atomlar arasında herhangi bir etkileşime 

rastlanmazken, 2 nolu kompleksin yapısında H…Pb/Pb…H, N…Pb/Pb…N ve O…Pb/Pb…O 

etkileşimleri tespit edilmiştir. Eşyapılı 3 ve 4 komplekslerinde etkileşimlerin benzer düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. Yapılarda ayrıca C…O / O…C,  C...N/N…C,  C...C,  H...N/N...H,  O...O, N…N,  

N...O/O...N gibi katkıları düşük düzeyde kalan ihmal edilebilir etkileşimler bulunmuştur.  
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Şekil 7. 1 (a) ve 2 (b) komplekslerinin 2B parmak izi grafikleri 

 
Şekil 8. 3 (a) ve 4 (b) komplekslerinin 2B parmak izi grafikleri 

Sonuç 
Bu çalışmada, metal(II) etilbenzoat nikotinamid/N,N’-dietilnikotinamid komplekslerinin 

Hirshfeld yüzeyleri ve 2D parmak izi grafikleri belirlenmiştir. Hirshfeld Yüzey Analizi sonuçlarına 

göre tüm yapılarda H…H, H…O/O…H H…C/C…H, C… O / O… C,  C...N/N…C,  C...C,  H...N/N...H,  

O...O, N…N etkileşimleri tespit edilmiştir. H ... H etkileşimleri kristal yaplara en fazla katkıyı 

sağlayan etkileşimdir. Baskın etkileşimlerden biri olan H ... O / O ... H etkileşimleri de kristal yapıdaki 

hidrojen bağlarının varlığını doğrulamaktadır. Kompleksin yapısında bulunan benzen ve piridin 

halkaları arasındaki π-istifleme etkileşimleri şekil indeksinde bitişik kırmızı ve mavi üçgenlerin 

varlığı ile desteklenmiştir. Sonuç olarak tek kristal X-ışını analizi ile Hishfeld yüzey analizinden elde 

edilen sonuçların birbirini desteklemektedir. 
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Summary: The state standard and program of higher education was approved by the Resolution of the 

Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan No. 75 dated April 23, 2010, according to which the Law 

of the Republic of Azerbaijan “On Education” was prepared. Here, the state standard of higher education 

determines the following: the level of knowledge, skills and habits of students; quality indicators of educators; 

higher education infrastructure; management of higher education. In this regard, it can be said that the subject 

"Plant Anatomy and Morphology" is one of the subjects that have an exceptional role in the professional 

training of students majoring in biology at universities. The general issues of the methodology were touched 

upon in the new lecture texts prepared taking into account that the training in general education schools is 

based on the curriculum. Today, the curricula, teaching base, resources, scientific and methodological potential 

of the Azerbaijani school create the basis for the use of the opportunities of a new type of training. The content 

of the article, which aims to provide scientific and methodological assistance to subject teachers and students, 

has been improved in accordance with modern requirements, the topics have been systematically compiled in 

order to improve its quality and ensure a consistent system of teaching on a scientific basis. 

Keywords: biology, pedagogue, vegetative, stem, virtual laboratory, high school, secondary school. 
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Резюме: Государственный стандарт и программа высшего образования утверждены 

Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 75 от 23 апреля 2010 года, в 

соответствии с которым подготовлен Закон Азербайджанской Республики «Об образовании». Здесь 

государственный стандарт высшего образования определяет: уровень знаний, навыков и привычек 

студентов; качественные показатели педагогов; инфраструктура высшего образования; управление 

высшим образованием. В этой связи можно сказать, что предмет «Анатомия и морфология растений» 

является одним из предметов, играющих исключительную роль в профессиональной подготовке 

студентов биологических специальностей в университетах. Общие вопросы методики затронуты в 

текстах новых лекций, подготовленных с учетом того, что обучение в общеобразовательных школах 

ведется по учебной программе. Сегодня учебные программы, учебная база, ресурсы, научно-

методический потенциал азербайджанской школы создают основу для использования возможностей 

нового типа обучения. Содержание статьи, направленной на оказание научно-методической помощи 

учителям и студентам-предметникам, усовершенствовано в соответствии с современными 

требованиями, тематика систематически разрабатывалась с целью повышения ее качества и 

обеспечения последовательной системы преподавания по научной дисциплине. основание. 

Ключевые слова: биология, педагог, вегетативный, ствол, виртуальная лаборатория, средняя 

школа, общеобразовательная школа. 
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Xülasə: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2010-cu il 23 aprel tarıxli 75 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş, ona əsasən “Təhsil haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu hazırlanmışdır. Burada Ali təhsilin dövlət standartı aşağdakıları 

müəyyən edir: təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyəsini; təhsilverənlərin keyfiyyət 

göstəricilərini; ali təhsilin infrastrukturunu; ali təhsilin idarə olnmasını. Buna nəzərən demək olar ki, “Bitki 

anatomiyası və morfologiyası” fənni ali məktəblərin biologiya fakültəsi ixtisası tələbələrinin peşə hazırlığı 

işində müstəsna rolu olan fənlər arasındadır. Ümumtəhsil məktəblərdə təlimin kurikulum əsasında aparıldığı 

nəzərə alınaraq hazırlanmış yeni mühazirə mətnlərində metodikanın ümumi məsələlərinə toxunulmuşdur. Bu 

gün Azərbaycan məktəbinin tədris proqramları, tədris bazası, resursları, elmi - metodiki potensialı  yeni təlim 

növünün imkanlarından istifadəyə zəmin yaradır. Fənn müəllimlərinə və tələbələrə elmi-metodik kömək 

göstərmək məqsədi daşıyan məqalənin  məzmunu müasir tələblərə uyğun təkmilləşdirilmiş, onun keyfiyyətini 

yüksəltmək, tədrisin elmi əsasları üzrə ardıcıl sistemini təmin etmək məqsədi ilə mövzular planlı şəkildə tərtib 

edilmişdir. 

Açar sözlər: biologiya fənni, pedaqoq, vegetativ, gövdə, virtual laboratoriya, ali məktəb, ümumtəhsil 

məktəb. 

 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu pedaqoji yönümlü ali təhsil müəssisəsi olduğundan Biologiya 

müəllimliyi ixtisasını bitirən hər bir tələbəni həm gözəl ixtisasçı həm də dəyərli pedaqoq kimi 

yetişdirmək biz müəllimlərin öhdəliyinə düşən ən mühüm vəzifələrdən biridir. Qeyd etmək istərdik 

ki, ixtisas fənlərində öyrəndikləri bilikləri tələbələr Biologiya müəllimliyi ixtisasının yuxarı 
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kurslarında tədris olunan “Biologiyanın tədrisi metodikası” fənnində daha da təkmilləşdirir və bu 

mövzuları sərbəst şəkildə tədris edə biləcək mövqeyə gəlirlər.  

“Bitki anatomiyası və morfologiyası” fənni (2020-ci ilə dək bu fənn “Botanika-1” adı altında 

tədris edilirdi) müəllimlik ixtisasında tədris olunduğu üçün hər bir müəllim və tələbə qarşıya qoyduğu 

məqsəd və vəzifələrə uyğun, ixtisasına görə təqdim olunmuş dərsliklərdən yararlana bilər. Tədqiqat 

işimizin başlıca məqsədlərdən biri də keçmiş metodik irsə, onu yaradanlara hörmət və rəğbət hissini 

qorumaqla bərabər, pedaqoji təcrübə keçən tələbələri kurikulumun məzmununa, fəal təlim 

texnologiyalarına əsaslanan müasir təlimlə tanış etmək, onun əhəmiyyətini müəyyənləşdirməkdir. 

Elmi-tədqiqat işində orta məktəbdə biologiya fənnindən vegetativ orqanlardan olan “Gövdə - onun 

quruluşu, funksiyası” bölməsinin öyrədilməsinin üsul və yolları ilə tələbələri tanış edir, yeni təlim 

texnologiyalarından, virtual laboratoriyalardan istifadənin əhəmiyyətini öyrətməyə çalışırıq. Yeni 

tələblərə uyğun olaraq mövzulara aid slaydların hazırlanması və biliklərin ən səmərəli yollarla 

tələbələrə çatdırılması qarşıya qoyulan mühüm məsələlərdən biridir. Biz mühazirə dərslərində bu 

problemlərin həlli yolunda ən gözəl üsullardan (slaydlardan, əyani vəsaitlərdən, plakatlardan və s. 

resurslardan) istifadə edib dərsin daha asan və səmərəli yollarla izahını veririk. Mühazirə dərslərinin 

davamı olan Laborator məşğələlərdə mövzulara uyğun olaraq virtual laboratoriyaların hazırlanması 

və istifadə qaydalarını öyrədirik. Biologiya müəllimliyi ixtisasını bitirən hər bir tələbəni müasir 

tələblərə cavab verən ixtisasçı müəllim kimi formalaşdırmağa çalışırıq.   

Toxumlu bitkilərin mürəkkəb bədən quruluşunun olması uzunmüddətli təkamül ixtisaslaşması 

– su mühitindən quruya keçməsi prosesi nəticəsində baş vermişdir. Quru mühitdə daha sərt şəraitlə 

üzləşən bitki, orqanizmin müxtəlif orqanları arasında morfoloji və fizioloji cəhətdən fərqlənmə və 

ixtisaslaşma baş vermişdir. Bu ixtisaslaşmanın analizi nəticəsində bitki orqanları konsepsiyası 

yaranmışdır. 

Bitki orqanları haqqında ilk təsəvvürü dahi Aristotel vermişdir. XVII əsrdə Uohim Yunq 

bitkilərin müxtəlif orqanlarından (kök, gövdə, yarpaq) ibarət olmasını dəqiq surətdə qeyd etmişdir. 

Yunq orqanların yerləşməsi və forması əsasında onun səciyyələndirilməsini təklif etmişdir. Qeyd 

edildiyi kimi bitkilərdə orqanlara differensasiya milyon illər ərzində toxumaların təkamüldə 

mükəmməlliyə doğru inkişafı nəticəsində baş vermiş və ali bitkilərin bədənləri şərti olaraq morfoloji 

və fizioloji nöqteyi-nəzərdən vegetativ və generativ orqanlara ayrılır. 

Vegetativ orqanlar bitkilərin bədənini təşkil edərək əsas həyati prosesləri və onların vegetativ 

yolla çoxalmasını təmin edir. Bu orqanlara kök, gövdə, yarpaq və onların törəmələri aiddir. Bitkilərin 

vegetativ orqanları xarici mühitlə əlaqəli olaraq qidalanma və maddələr mübadiləsi funksiyalarını 

yerinə yeirirlər. Vegetativ orqanlar böyüməkdə və böyümüş statusda olaraq, daima inkişafın müxtəlif 

mərhələlərində dəyişkən olurlar. 

Mövzunun aktuallığı. Ali məktəblərin Biologiya profilli ixtisaslarda tədris olunan “Bitki 

anatomiyası və morfologiyası” fənninin bir bölməsini “Vegetativ orqanların anatomik, morfoloji 

quruluş xüsusiyyətləri və onların funksiyaları” təşkil edir. Bu  baxımdan məqaləmizdə bitkinin 

vegetativ orqanlarından – Gövdənin anatomik, morfoloji quruluşunun “Biologiya müəllimliyi” 

ixtisasında tədrisi prosesini izlədik. Gələcəkdə ümumtəhsil müəssisələrdə “Biologiya” fənnini tədris 

edəcək müəllimlər məqaləmizdən  istifadə edərək “Gövdə və onun funksiyası” bölməsinin tədrisi 

prosesində yararlana biləcəklər.  

Məqsəd: Biologiya müəllimliyi ixtisasında təhsil alan tələbələrə bitkinin vegetativ orqanı olan 

gövdənin anatomik - morfoloji quruluşunu öyrətmək, müəyyən bitkilərin gövdələrinin quruluşunu 

müqayisə etmək bacarığı formalaşdırmaq.   

Resurslar: Mühazirə materialı, elektron vəsait, şəkil və tablo  və s. 

Müəllim elektron lövhədən istifadə edərək mövzuyla əlaqədar slaydı paylaşır və geniş izaha 

başlayır:  

- Bitkinin digər mühüm orqanı gövdədir. Gövdə kök vasitəsi ilə torpaqdan alınan suyu və 

mineral duzları bitkinin yarpaqlarına və bütün yerüstü hissələrinə daşıyır. Eyni zamanda gövdə, 
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yarpaqda hazırlanmış üzvi qida maddələrini də kökə ötürür. Beləliklə, gövdə kök ilə yarpaqlar 

arasında sıx əlaqə yaradır və yarpaqları öz üzərində saxlayır. Bitkinin yaşayış tərzindən asılı olaraq 

gövdə ehtiyat qida toplanan orqana da çevrilə bilər. 

Adi halda da gövdə çoxillik bitkilərdə ehtiyat qida maddəsi toplayan orqan rolu oynayır. Bir 

çox bitkilərdə gövdə vegetativ çoxalmada çoxalma orqanı kimi bitkiyə xidmət edir (Hümbətov, 2017). 

Beləliklə, gövdə bitkinin bütün yerüstü hissəsini (yarpaqları, budaqları, zoğları və. s) daşıyan, 

qida maddələrini bitkinin hər bir yerinə ötürən, ehtiyat maddə hazırlayan və toplayan, eləcə də 

bitkinin vegetativ çoxalmasına xidmət edən orqandır. Gövdə budaqlandığına görə bitkinin uducu 

səthinin də artmasına səbəb olur. O, təpəsi ilə böyüyür və rüşeym gövdəciyindən - ləpəaltı və ləpəüstü 

dirsəkdən əmələ gəlir. Gövdə istər quruluşca, istərsə də vəzifəsinə görə köklə sıx əlaqədardır. 

Gövdənin yarpaqla örtülü hissəsinə zoğ deyilir. Yarpağın zoğa birləşdiyi yer buğum, zoğun 

iki qonşu buğum arasındakı hissəsi isə buğumarası adlanır. Buğumlar bir-birindən aralı yerləşdikdə 

zoğ uzanmış olur. Əksinə, buğumlar sıx yerləşdikdə zoğ qısalmış olur. Kələmin başı, alma və 

armudun meyvə zoğu qısalmış zoğa misaldır. 

Zoğ tumurcuqdan əmələ gəlir. Hər hansı tumurcuq quruluşca qısalmış və hələ inkişaf etməmiş 

zoğdur. O, bir-birini kip örtən, çoxlu miqdarda, çox kiçik yarpaqcıqlar və pulcuqlar daşıyır. 

Xırdaca yarpaqcıqlar və pulcuqlar tumurcuqda müxtəlif bitkilərdə, müxtəlif qayda üzrə 

yerləşir. Onlar zoğun təpəsində yerləşmiş böyümə nöqtəsini əhatə edir və onun fəaliyyəti nəticəsində 

əmələ gəlir. Hər hansı tumurcuğun quruluşu böyümə konusunu xarici amillərin mənfi təsirlərindən 

qorumaq üçün maksimal dərəcədə uyğunlaşmışdır. Bununla əlaqədar olaraq tumurcuğun zərif 

yarpaqcıqlarını xaricdən kip örtən nisbətən qalın və mumlanmış və bəzi hallarda tükcüklərlə örtülmüş 

pulcuqların xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bəzi bitkilərin tumurcuqlarının xarici örtüyü at şabalıdında 

olduğu kimi, yapışqanlı və selikli maddə ixrac etməklə böyümə nöqtəsini daha yaxşı qoruyur 

(Hümbətov, 2002: s.3). 

Tumurcuqlar gövdənin üzərində tutduqları vəziyyətə və fizioloji xüsusiyyətlərinə görə 

müxtəlif olur. Tumurcuqların zoğ üzərində tutduğu mövqeyi və onların böyümə xüsusiyyətlərinin 

müxtəlif olması nəticəsində gövdə də müxtəlif qaydada budaqlanır. 

Tumurcuqlar gövdənin üzərində tutduqları mövqeyə görə iki qrupa - təpə və ya uc 

tumurcuqlara və yan tumurcuqlara ayrılır. İstər təpə tumurcuqları, istərsə də yan tumurcuqlar 

yarpaqların qoltuğunda yerləşir və qoltuq tumurcuğu adlanır. Zoğ ilə yarpaq arasında əmələ gələn 

bucağa yarpaq qoltuğu deyilir. Yan tumurcuqların bir çoxu qışladıqdan sonra böyüyür, inkişaf edir 

və yeni zoğun başlanğıcı olur. Həmin tumurcuqların bəziləri bir neçə il ərzində fəaliyyətdə olmur. 

Onlar hər il eninə  böyüməkdə olan gövdənin illik qatlarında iz salaraq, böyümə əlamətləri göstərmir. 

Qoltuq tumurcuqlarına yatmış tumurcuqlarda deyilir. 

Budaq qırıldıqda və ya onu şaxta vurduqda yatmış tumurcuqlar dərhal fəaliyyətə başlayır və 

ondan zoğ inkişaf edir. Yatmış tumurcuqların bu xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq meyvəçilikdə və bəzək 

bazarçılığında ağacların çətirlərinə istənilən formanı verdikdə və qoca ağacları cavanlaşdırdıqda, 

gövdənin və zoğların müəyyən edilmiş budama qaydalarından istifadə edilir. 

Ağaclarda və otlarda bu qeyd etdiyimiz tumurcuq tiplərindən başqa, əlavə tumurcuqlara da 

təsadüf edilir. Əlavə tumurcuqlar yalnız zoğda və gövdədə  deyil, habelə kökdə və yarpaqda da əmələ 

gələ bilər. Bu tumurcuqlar başlanğıcını əksər hallarda (kökdə və gövdədə) kambidən və peritsikildən 

götürür. Nadir hallarda əlavə tumurcuqlar vegetativ orqanların xarici qatlarında yerləşən parenxim 

hüceyrələrdən əmələ gəlir. Əlavə tumurcuqlardan kökdə pöhrə, kəsilmiş ağac kötüyündən isə kötük 

pöhrələri əmələ gəlir. Bununla bərabər zoğları və gövdələri bəzi həşərat və göbələklər zədələdikdə 

əlavə tumurcuqlardan “kaftar süpürgəsi” adlanan zoğ topası və. s inkişaf edir. 

Bu göstərilən tumurcuq tiplərindən başqa yarpaq və çiçək tumurcuqlarıda vardır. Bitkilərin 

çoxunda yarpaq və çiçək tumurcuqları öz xarici görünüşləri ilə bir-birindən kəskin surətdə fərqlənir. 

Çiçək tumurcuğu nisbətən iri və şişkin olmaqla, ucu küt, yarpaq tumurcuğu isə xırda, sivri formalı 

olur. 
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Tumurcuqlar formalarına görə bir-birindən fərqlənir. Onlar iri, xırda, sivri, küt, yumru və. s 

şəkillərdə olur. Tumurcuqlar zoğ üzərində iki qayda üzrə düzülür: 

1. Növbəli və ya spiral düzülüş 

2. Qarşı - qarşıya düzülüş 

Məlum olduğu kimi, tumurcuqlar yarpaq qoltuqlarında inkişaf edir. Yarpaqlar töküldükdən 

sonra onların yerində düşmüş yarpağın çapığı qalır. Yarpaq çapığı kiçik meydança şəklində olur və 

yarpaq yastığı adlanır. Hər yarpaq yastığında gövdədən saplağa keçən topalar kiçik nöqtələr şəklində 

nəzərə çarpır. Onlara yarpaq izləri deyilir. 

İstər yarpaq yastıqları, istərsə də onların üzərində yarpaq izinin düzülüşü müxtəlif olur. 

Yarpaq yastıqları üçbucaq, aypara, ensiz lent, yarpaq izləri isə nal, üç nöqtə, bir nöqtə və başqa 

şəkillərdə olur. 

Təpə tupurcuğunun böyüməsi nəticəsində əsas gövdə, qoltuq tumurcuqlarından isə birinci 

dərəcəli yan budaqlar əmələ gəlir. Əsas gövdədə olduğu kimi yan budaqların da üzərində təpə və 

qoltuq tumurcuqları əmələ gəlir. Birinci dərəcəli yan budaqların qoltuq tumurcuqlarından ikinci 

dərəcəli budaqlar, onların üzərində isə üçüncü dərəcəli və s. budaqlar inkişaf edir. Budaqlanma 

nəticəsində bitkinin yerüstü hissəsi genişlənir, onun uducu qüvvəsi yüksəlir. Ağaclarda əsas dirək-

gövdə üzərində çətir əmələ gəlir. Nadir hallarda bəzi otların gövdəsi budaqlanmır. 

Bitkilərin təkamül tarixində aşağıdakı budaqlanma qaydaları müəyyən edilmişdir: 

1. Dixotomik və ya çəngəlşəkilli budaqlanma. Bu budaqlanmada böyüməni zoğun təpəsində 

yerləşmiş bir cüt inisial – meristematik hüceyrə təmin edir. Ümumiyyətlə, bitkilərin bir çoxunda bəzi 

çılpaq toxumlularda təsadüf edilir. Dixotomik budaqlanma, təkamüldə ən qədim budaqlanma qaydası 

hesab olunur. 

2. Monopodial budaqlanma. Monopodial budaqlanmada təpə tupurcuğu həmişə fəaliyyətdə 

olur və zoğun simmetrik çətir əmələ gətirməsinə səbəb olur. Yan tumurcuqlar da təpə tumurcuğu kimi 

öz fəaliyyətini həmişə davam etdirir. Bununla bərabər əsas gövdə yan budaqlara nisbətən daha güclü 

inkişaf edir. Nəticədə, ağac bitkilərində hər təpədə eyni dərəcədə enliləşmiş, düzqamətli, hündür dirək 

əmələ gəlir. Monopodial budaqlanmaya, ayıdöşəyikimilərə nisbətən daha yüksək quruluşlu 

bitkilərdən olan çılpaqtoxumlulardan, məsələn şamlarda, küknarlarda, sidrlərdə və başqalarında 

təsadüf edilir. Örtülü toxumlulardan fıstıqda da monopodial budaqlanmanı görmək olar. 

3. Simpodial budaqlanma. Bu budaqlanma qaydasında təpə tumurcuğu çox tezliklə 

fəaliyyətdən düşür. Bu zaman budağın irəliyə doğru böyüməsini təpə tumurcuğunun yanında yerləşən 

yan tumurcuq davam etdirir. Nəticədə gövdə simmetrik, hündür şəkil ala bilmir. Onun əsas və yan 

budaqları ayrı-ayrı dirsəklərdən - simpodilərdən ibarət olur.  

4. Yalançı dixotomik budaqlanma. Yalançı dixotomik budaqlanma qaydasına çiçəkli 

bitkilərin bəzi nümayəndələrində təsadüf edilir. Burada da təpə tumurcuğu çox tez fəaliyyətdən düşür. 

Çiçək açdığı üçün onun böyüməsi dayanır. Zoğun və ya budağın böyüməsini təpə tumurcuğunun 

yanında qoşa yerləşmiş iki yan tumurcuq davam etdirir. Nəticədə zoğ yenə də haçalanır. Yalançı 

dixotomik qayda ilə budaqlanmaya qərənfilçiçəklilərdə, yasəməndə, ağcaqayınlarda və digər 

bitkilərdə təsadüf edilir.  

Gövdənin anatomik quruluşu onun daşıdığı vəzifələrə tamamilə uyğun olur. Bu vəzifələri 

yerinə yetirmək üçün gövdədə güclü ötürücü toxuma, mexaniki toxuma, parenxim və örtücü toxuma 

əmələ gəlir. Gövdənin xüsusi quruluşu onu təşkil edən parenxim və ötürücü toxumanın qarşılıqlı 

münasibətindən asılıdır. Ötürücü topalar parenxim toxuma içərisində müxtəlif şəkildə  yerləşir və 

gövdədə müxtəlif quruluşlu skelet əmələ gətirir. İkiləpəli bitkilərdə topalar daha sistemli sürətdə, 

birləpəli bitkilərdə isə sistemsiz yerləşir. Mərkəzi silindrin quruluşu müxtəlif bitki tipləri üçün 

xarakter olur. Mərkəzi silindr yunanca stel - (stele dirək, sütun deməkdir) adlanır (Hümbətov, 2017:  

s.4).  

Mövzunun mənimsənilməsi üçün fənn müəllimi bir çox metod və üsullardan istifadə edə bilər 

(Hümbətov, Əliyev, Əliyeva, 2011: s.  6). Laborator məşğələlərdə bioloqlara – gələcəyin müəllimlərinə 
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virtual laboratoriyadan istifadə qaydasını, mikroskopla gövdənin birincili və ikincili quruluşunu 

tədqiq etməyi öyrətmək ali məktəb müəllimlərinin üzərinə düşən başlıca vəzifələrdən biri olmalıdır. 

Müasir təhsil artıq nəzəriyyə ilə bərabər tədqiqatçılığı da tələb edir. Tələbələrin bilik, bacarıq və 

vərdişlərə yiyələnmələri üçün Biologiyanın tədrisi metodikası fənninin tədrisində müəllim ustalığı 

tələb olunur.  

“Gövdə - onun quruluşu, forması və funksiyaları” bölməsinin tədrisi mövzusunda yazılmış 

məqaləmizdə yekun nəticəyə gəlmək olar: 

1. Biologiya müəllimliyi ixtisasında “Bitki anatomiyası və morfologiyası” fənninin tədrisində 

yeni metodikanın təkmilləşdirilməsi; 

2. “Bitki anatomiyası və morfologiyası” kursunu bitirən hər bir tələbə bitkinin gövdəsinin 

anatomik-morfoloji quruluş xüsusiyyətlərini ümumtəhsil orta məktəbdə tam sərbəst şəkildə tədris edə 

biləcək bacarıqlara sahib ola bilər; 

3. Ümumtəhsil məktəblərdə keçirilən “Biologiya” fənninin tədrisində  istifadə oluna biləcək 

mənbədir; 

4. İstər ali və istərsə də ümumtəhsil məktəblərdə  Biologiya dərslərində müasir təlim 

texnologiyalarının və virtual laboratoriyaların təşkili mühüm əhəmiyyətə malikdir. 
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