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AZƏRBAYCANDA MİLLİ ŞÜURUN İNKİŞAFINDA QAÇAQ HƏRƏKATININ ROLU 

 

Xülasə 

Məqalədə Azərbaycanın şimalında milli kimliyin formalaşmasında "qaçaq hərəkatı (qaçaqların üsyançı 

hərəkatının bir forması)" nın rolu, ortaya çıxma səbəbləri araşdırılır; və onlar haqqında qəhrəmanlıq 

dastanlarının yaradılması. 

Məqalədə Qubadlıdan Qaçaq Nyabi (keçmiş Zəngəzur bölgəsində), Delhi Aly və Qəmbər, Güləli, 

Süleyman, Murtuz və Mamed- kimi 19-cu əsrin ikinci yarısı və 20-ci əsrin əvvəllərində göstərdikləri 

şücaətlərinə görə adi insanlar arasında hörmət qazanan məşhur qaçqınların xüsusi fəaliyyətləri açıqlanır. 

Qarabağlı Bek Kavalier, Zaqatalalı Yusif, Nuxidən Gutgashenli'den Kərim Əfəndi oğlu, Qazaxdan Qaçaq 

Kərim və Şamkirli qadın Qaçaq Gülsüm, xalq arasında "Qaçaq Süleyman" kimi tanınır. 

 В статье особо подчеркивается не только национальный характер «Движения гачагов» в 

Азербайджане, также их вклад в формировании национального самосознания  в больщей степени чем 

роль мыслителей того времени. 

Açar sözlər: Şimali Azərbaycan, milli kimlik, rus çar rejimi, "qaçaq hərəkatı", çar Rusiyasının işğalı, XIX 

əsr, mübarizə, yerli beklər (zadəganlar), bəylər (kiçik ağalar) 

 

The role of the Qachaq movement in the development of national consciousness in Azerbaijan  

Summary 

The article discusses the role of the "gachag movement (a form of rebel movement of fugitives)" in the 

formation of national self-consciousness in the north of Azerbaijan, the reasons for its occurrence, an 

appreciation of their struggle against the russian imperial regime and against the dishonesty of local 

oppressors by this regime, explores the causes of popular love, praise, protection and the creation of heroic 

epics about them. 

The article reveals the special activities of such famous fugitives who gained respect among ordinary 

people for their courage in the second half of the 19th and early 20th centuries, us Gachag Nyabi from 

Gubadli (in the former Zangezur district), Dely Alu and Gambar from Ganja, Suleiman, Murtuza and 

Mamed-Bek Cavalier from Karabakh, Yusif from Zagatala, Karim Efendi oglu Gutgashenli from Nukha, 

Gachag Karim from Gazakh and the woman Gachag Gulsum from Shamkir popularly known as “Gachag 

Suleiman”. 

 The article emphasizes not only the national character of the "gachag movement" in Azerbaijan, but also 

their contribution to the formation of national self-consciousness to a greater extent than the role of thinkers 

of that time. 

Key words: North Azerbaijan, national identity, the Russian imperial regime, the "gachag movement", the 

occupation of Russian imperia, the 19th century, the struggle, local beks (nobles), gentlemen (little nobles) 

 

Quzey Azərbaycanda milli şüurun formalaşmasında istismarçı çar rejiminə və yerli zülmkarlara qarşı 

mübarizə prosesində meydana gələn “Qaçaq hərəkatı” mühüm rol oynamışdı. 

Qaçaqlar Quzey Azərbaycanının Rusiyasının işğalı altında olduğu XIX əsrdə çar hökumətinə, onun 

məmurlarına, bəy, ağa və mülkədarlara qarşı çıxıb yurdlarından dağlara və meşələrə çəkilən, dövlət 

qanunlarına uymayaraq zülm edənlərə qarşı silahlı mübarizə aparan igid və cəsur insanlar idi. Onlar ilk 

olaraq özlərinə və ya yaxınlarına edilən bir haqsızlıqdan dolayı hərəkət edərək qaçaq düşmüş, sonra bu 

mübarizələri toplumun haqsızlığa uğramış hissəsinin bütününü bürümüşdü. 

Qaçaqları quldurlardan və oğrulardan fərqləndirən tədqiqatçılar göstərirlər ki, quldurlar təkcə zənginləri 

deyil, kəndliləri də soyar, hökumət adamları ilə iş birliyində olarlar. Qaçaqlar isə heç bir vaxt kəndliləri 

soymaz, əksinə zənginlərdən aldıqlarını kasıblara verər, qaçaqların nəzərində hökumət adamları ilə 

quldurların və oğruların kəndlilərə qarşı münasibətləri tamamilə eynidir. İkisi də kəndliləri soymaqda 

birləşirlər: biri öz mövqeyi sayəsində qanuni kimi görünən soyğunçu, digəri isə rəsmi olmayan soyğunçudur. 

Kəndlilərə zərər verdikləri, onların var-yoxlarını əllərindən aldıqları və hökumət adamları ilə işbirliyi 

mailto:ehmedli.rafail@mail.ru
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etdikləri üçün qaçaqlar quldurları və oğruları aradan qaldırmaq üçün fürsət axtararlar. Çünki onlar öz 

fəaliyyətlərini qaçaqların adlarından istifadə edərək həyata keçirirdilər. 

Tarixən Quzey Azərbaycanda ortaya çıxan və eyni zamanda tarixi şəxsiyyətlər olan qaçaqların həyat və 

fəaliyyətlərindən, onların xüsusiyyətlərindən bəhs edən tədqiqatçılar göstərirlər ki, qaçaqlar Quzey 

Azərbaycanının çar Rusiyasının işğalı altında olduğu XIX əsrdə ədalətsizliyi və haqsızlıqları qəbul etməmiş, 

cəmiyyətdə ədaləti qorumaq naminə mübarizə aparmış, qrup halında fəaliyyət göstərmiş, ancaq bu qruplar 

təşkilati bir bazası olmayan topluluqlar halında hərəkət etmiş, kasıb-kusubun yanında olmuş, onların 

haqlarını qorumuş, hakim güclər tərəfindən “quldur”, geniş xalq kütlələri tərəfindən isə “qəhrəman” olaraq 

qiymətləndirilmiş, toplunun əxlaqi dəyərlərinə sayğı göstərmiş, bu dəyərlərlə hərəkət etdiklərindən 

toplumdan sayğı görmüş, namus məsələsinə xüsusi önəm vermiş; qadınların namusuna toxunanları 

cəzalandırmış, özlərinə zərər gəlmədiyi təqdirdə adam öldürməkdən qaçmış, hökumət yetkililəri ilə qaçaqlıq 

etdikləri müddətdə heç bir zaman işbirliyində olmamış insanlardır.  

Kəndlilərin özlərinə məxsus torpaqlarının olmaması, adamların, bəylərin, mülkədarların torpaqlarını əkib-

becərmələrinə baxmayaraq imkansızlıqlar içində yaşamaları və ağır vergilər altında əzilmələri onların 

yurdlarını tərk edib qaçaqlara qoşulub qaçaq həyatı yaşamalarına səbəb olmuşdu. 

Bizcə, Quzey Azərbaycan “Qaçaq Hərəkatı”nı doğuran səbəblər aşağıdakı amillərlə bağlı olmuşdur: 

1. Çar Rusiyası Azərbaycanın quzeyini işğal etdikdən sonra Azərbaycan xalqının milli dəyərlərinə, həyat 

tərzinə və idarə şəklinə uyğun olmayan bir siyasət yeridərək Türk varlığını, İslam inancını yox etmək 

məqsədilə Rusiyadan xristian “müjikləri” Malakanları, Ukraynadan “xoxolları”, Osmanlı və Qacar dövlətləri 

ərazilərindən hayları (erməniləri) köçürərək Quzey Azərbaycanın məhsuldar və şəfalı bölgələrində 

yerləşdirərək Azərbaycan kəndlilərinin imkanlarını məhdudlaşdırdığından; 

2. Çar Rusiyasının özlərinə yaxın xanlarla, bəylərlə, mülkədarlarla və digər ağalarla işbirliyinə girərək 

kəndlilərin haqq və hüquqlarını mənimsəyərək, onları köləyə çevirb sərbəst hərəkət etmə haqlarını əllərindən 

aldıqlarından;  

3. Çar məmurlarının, xanların, bəylərin, ağaların Azərbaycan kəndlilərini ağlasığmaz dərəcədə incidərək, 

onların ailələrinin, xüsusən üsyançıların qadınlarının namusuna təcavüz etdiklərindən; 

5. Çar məmurlarının və onların əlaltılarının çarizmə qarşı üsyan edən üsyançıları tutub edam etdiklərindən 

və s. bütün bunları qəbul etməyən insanlar yurdlarını tərk edərək dağlara, meşələrə çəkilərək xalq adına 

mübarizə aparan qaçaqlara dönmüşdülər. 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Quzey Azərbaycanda “Qaçaq Hərəkatı” əsasən rus rejiminə və çar 

Rusiyasının təyin etdiyi yerli zülmkarlara qarşı mübarizə prosesində meydana gəlmişdi. Azərbaycan xalqı öz 

gördükləri işlərlə igidlik və qəhrəmanlıq dastanları yaradan qaçaqları sevmiş, tərifləmiş və onları 

qorumuşdur. Çünki o qaçaqlar Azərbaycan xalqının zülmdən qurtarması uğrunda mübarizə aparmışlar. 

Qaçaqların bəziləri dağlarda, bəziləri meşələrdə, bəziləri kəndlərdə, bəziləri də şəhərlərdə həyatlarını təhlükə 

altına qoymaqdan çəkinməyərək çar məmurları və rus kazakları ilə vuruşmuşlar. 

XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində Quzey Azərbaycanda “Qaçaq Hərəkatı” çar idarəsini 

qorxuya salacaq dərəcədə genişlənmiş, bütün ölkəni bürüdüyündən çar idarəsinin heç bir tədbiri bu 

Hərəkatın qarşısını ala bilməmişdi. Ona görə də, XIX əsrin sonlarında Azərbaycanın Quba bölgəsinə gələn 

Qafqaz hərbi qüvvələrinin komandanı və mülki idarənin xüsusi müfəttişi general Dondukov-Korsakov 

qaçaqlara qarşı mübarizə aparmaq üçün yerli idarə rəislərinə geniş səlahiyyət verməklə yanaşı, hərbi 

qüvvələrin də onlara yardım etməsini əmr etmişdi[7,83]. 

XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində öz igidlikləri ilə xalq arasında xüsusi hörmət qazanan 

bəlli-başlı qaçaqlar bunlardır: 1. Gəncədən Dəli Alı və Qəmbər; 2. Qarabağdan Süleyman, Murtuza və 

Məmməd bəy Kavaler; 3. Zaqataladan Yusif, Nuxadan Qutqaşenli Kərim Əfəndi oğlu; 4. Zəngəzurdan 

Qaçaq Nəbi; 5. Qazaxdan Qaçaq Kərim (Kərəm – R.Ə.); 6. Şəmkirdən “Qaçaq Süleyman” adı ilə qaçaqlıq 

edən qadın Qaçaq Gülsüm. 

Qaçaq Dəli Alı qaçaqlığa başladığı 1898-ci ildən 1913-cü ilə qədər rus kazakları və strajnikləri (rus polis 

nəfərləri – R.Ə.) ilə dəfələrlə qanlı döyüşlərə girişmişdi. Digər qaçaqlar kimi onun da mübarizəsi kənd 

camaatını rus çar rejimindən və çarizmin Azərbaycandakı nökərləri olan xanların, bəylərin, ağaların 

zülmündən və köləliyindən qurtarmaq olmuşdur. O, başına topladığı cəsur və döyüşkən yoldaşlarını nizama 

salaraq azərbaycanlı türklərə qarşı ermənilərin törətdikləri qırğın vaxtı Gəncə əhalisini erməni qırğınından 

xilas etmişdi. O dövrdə Qafqazda olan çarın yüksək rütbəli məmurları hayları silahlandıraraq Azərbaycan 

türklərinə qarşı hücuma təhrik etmiş, ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri eşidən Dəli Alı başına topladığı 

dəstəsi ilə Gəncənin çox sayda erməni yaşayan Bayan, Çardaqlı və digər bir neçə kəndi tutaraq, qadınlara, 

uşaqlara və qocalara toxunmadan əli silah tutan ermənilərin cavabını vermişdi. Dəli Alı həmçinin rus 

jandarmı ilə dəfələrlə ciddi döyüşə girmiş, bu döyüşlərdən qalib çıxmış və yüzə qədər rus əsgər və 
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jandarmasını öldürmüşdü. Romanovlar sülaləsinin 300 illiyi münasibətilə çarın amnistiya fərmanından sonra 

Peterburqdan Gəncəyə gələn knyaz Qalitsin Gəncə qubernatorunun vasitəçiliyi ilə Gəncəyə yaxın bir yerdə 

qaçaq Dəli Alı ilə görüşmüş və bu danışıqlar nəticəsində qarşılıqlı anlaşma olmuş və bu ümumi amnistiya ilə 

Dəli Alının da bağışlandığı elan olunmuş, bundan sonra Dəli Alı Peterburqa, çar ailəsinin 300 illiyi 

münasibətilə keçirilən məclisə dəvət edilmişdi [3, № 23; 7, 87-88]. 

Rus işğalçıları və onlara xidmət edənlərə qarşı mübarizə aparan qaçaqlardan biri də açıqdan-açığa 

Rusiyanın xəzinəsinə ağır zərbə vuran Qarabağlı Qaçaq Məmməd bəy Kavaler (Kapitan)dır. Qaçaq mal 

gətirənlər Qaçaq Məhəmmədin sayəsində Araz çayı sərhəd bölgələrindən rahatca keçdikləri üçün ona 

mallarının müəyyən bir hissəsini verir, o da payına düşən malların bir hissəsini yoxsul kəndlilərə paylayır, 

qalan gəliri isə öz silahdaşlarına sərf edirdi. Bütün bunlar da çarın xəzinə gəlirlərinə mənfi təsir göstərirdi. 

Ona görə də sərhədçi rus kazakları və strajnikləri ilə Qaçaq Məmmədin dəstəsi arasında gedən şiddətli 

atışmalar nəticəsində hər iki tərəfdən insan tələfatları olmuşdu. 

Qaçaq Məmmədin Şuşa şəhərindəki evinə tez-tez rus strajnikləri tərəfindən basqınlar olmuş, Qaçaq 

Məhəmmədin nənəsi Məhpəri xanım və anası Tükəzban xanım bu basqınlara məruz qalmış, evində axtarışlar 

aparılmış, bütün əşyalar “qaçaq mal” adı ilə müsadirə olunmuşdu. Rus strajniklərinə qarşı öz etirazını 

bildirən Məhpəri xamın rus işğalçıları haqqında söylədiyi bu sözlər camaatın dilində əzbərə çevrilmişdi. 

Məhpəri xanım çar polislərinə bildirmişdi ki, “Bu yerlər Məmmədin öz torpağıdır, ürəyi istədiyini edə bilər. 

Axı siz urussunuz. Bizim urus İvannan, Nikolaynan ki qohumluğumuz yoxdur. Siz burada nə gəzirsiniz. 

Niyə öz yerinizə, torpağınıza getmirsiniz?” [7, 93]. 

Bir neçə dəfə tutularaq Sibirə sürgün edilən, həbsxanalara salınan Qaçaq Məmməd bu sürgünlərdən və 

həbsxanalardan qaçaraq yenidən qaçaqçılıq fəaliyyətini davam etdirmişdi. O, Şuşa həbsxanasından qaçarkən 

həbsxana gözətçiləri onu güllə ilə vuraraq yaralayırlar. Qaçaq Məmmədin yaralı yerə yıxıldığını görənlər 

bunu anası Tükəzbana xəbər verirlər. Hadisə yerinə gələn Tükəzban xanım oğlu Məhəmmədin üzüqoylu yerə 

yıxılıb inildədiyini görüb Şuşa camaatı qarşısında oğlunu məzəmmət edərək deyir: “Məmməd niyə 

inildəyirsən? İnildəyib düşməni sevindirmə. Bu urusun yarasından ölsən, südümü sənə halal etmərəm!”. 

Qaçaq Məmməd bu yaradan ölməyərək sağalır və 20 il Sibirdə dustaqlığa məhkum edilir. Sibirə 

göndərilərkən Tükəzban xanım Qarabağ camaatına xitab edərək deyir: “Camaat, görürsünüz ki, sizin 

gözünüzün qarşısında urus hökuməti mənim oğlumu nahaq yerə Sibirə dustaq göndərir. Bura bizim öz 

torpağımızdır, axı urusun burda nə işi var? Sizin qarşınızda Məmmədə deyirəm ki, Məmməd, sən Sibirdən 

salamat gələcəksən, orada ölsən südümü sənə halal etmərəm! Oğlum, səni yoldaşlarınla birlikdə Allaha 

tapşırıram!” Tükəzban xanımın bu sözləri orada iştirak edən qarabağlıların gözlərini yaşartmışdı. Məmməd 

iki ildən sonra Sibirdən qaçaraq Qarabağa gəlmiş və öz qaçaqçılığını yenidən davam etdirmişdi [7, 93,94]. 

Qaçaq Məmməd çar II Aleksandr tərəfindən əfv olunmasına və ona “kavaler” (kapitan) rütbəsi 

verilməsinə baxmayaraq polis tərəfindən təqib olunduğu üçün o, Güney Azərbaycana qaçmaq 

məcburiyyətində qalır. Evinə gələrək arvadı və qayınanasını da özü ilə aparmaq istədiyində onlar buna etiraz 

edirlər. Kazak və çar polislərinin təqibindən qurtarmaq üçün Şuşanı tezliklə tərk etmək məcburiyyətində 

qalan Qaçaq Məmmədin bütün israr və təkidlərinə baxmayaraq arvadı və qayınanası onunla getmək 

istəmirlər. Belə bir vəziyyətdə çar strajnikləri tərəfindən Qaçaq Nəbinin arvadı Həcərin əl-ayağına qandal 

vuraraq baldızı Mehri ilə birlikdə həbsxanaya salındığını, bir çox qaçaqların arvadlarının, bacılarının rus 

əsgərlərinin ixtiyarına verilməsini görən, şair Qasım bəy Zakirin arvadının rus komandiri tərəfindən zorla 

əlindən alınaraq bir rus kəndlisinə ərə verilməsini eşidən Qaçaq Məmməd öz arvadı və qayınanasını Şuşada 

tək qoymaq istəməmiş və ruhi sarsıntı keçirərək onları getməyə razı sala bilmədiyi üçün tapançasını çıxarıb 

“Mən arvadımı rusların əlinə verə bilmərəm” deyərək hər ikisini öldürmüş və atını minərək Araz çayını 

keçib Güney Azərbaycana getmişdi [7, 95, 96]. 

Şimali Azərbaycanda çar məmurları və onların yerli əlaltıları olan xanlar, bəylər və ağalara qarşı 

mübarizə aparan “Qaçaq Hərəkatı”nın başçılarından biri də Qazağın Qıraq Kəsəmənli kəndindən olan Qaçaq 

Kərəmdir (bəzi mənbələrdə Qaçaq Kərim kimi göstərilir – R.Ə.). XIX əsrin ikinci yarısında geniş vüsət alan 

“Qaçaq Hərəkatı” çar idarəsini qorxuya salacaq qədər genişlənmiş, Qaçaq Kərəmin mübarizəsi bütün 

Qafqazı əhatə etdiyindən və onun dildən-dilə gəzən qəhrəmanlığı təkcə çar çinovniklərini deyil, əhalini 

incidən xanları, bəyləri, ağaları da qorxuya salmışdı. Onlar Kərəmi aradan götürmək üçün nə qədər fitnə-

fəsada əl atsalar da buna nail ola bilməmişdilər. Qaçaq Kərəm onun üstündə çar məmurlarının kəndliləri 

incitdiyini görüb XIX əsrin 90-cı illərində Güney Azərbaycana çəkilərək orada yaşamağa, işləməyə 

başlamış, öz nümayəndəsini Azərbaycanın şimalına göndərərək onun adından fəaliyyət göstərməsini 

tapşırmış, Kazım xan və qohumu “Məşrutə Hərəkatı”nın lideri Səttərxan hərəkatına dəstək vermiş, orada ailə 

quraraq ömrünün sonuna, yəni 1910-cu ilə qədər Güney Azərbaycanda qalmışdır. 



ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal) / SCIENTIFIC  WORK (international scientific journal) 2020, №09/58         ISSN 2663 – 4619 

humanitar və sosial elmlər   /  humanities and social sciences                                                                             e-ISSN: 2708-986X 

 

7 

Qaçaq Kərəm Təbrizdən Gürcüstanla əlaqə yaradaraq bir qatarla çoxlu dustağın və pulla dolu bir vaqonun 

Rusiyaya göndərildiyi xəbərini alıb onun adından Quzey Azərbaycanda “Qaçaq Süleyman” adı ilə fəaliyyət 

göstərən Şəmkirli Gülsüm xanıma tapşırır ki, o qatarın qabağını kəsib dustaqları azad etsin. Gülsüm xanım 

Gəncə yolunda öz dəstəsi ilə qatarın qabağını kəsib maşinisti öldürərək Coco Cuqaşvilinin (sonrakı İosif 

Stalinin – R.Ə.) də olduğu dustaqları azad etmişdi. Coco Cuqaşvili 7 ay Qaçaq Kərəmin təyin etdiyi Qaçaq 

Gülsümün dəstəsində fəaliyyət göstərəndən sonra Qaçaq Kərəmə xəbər göndərərək getmək istədiyini 

bildirmiş, Qaçaq Kərəm də ona bir xəncər və tapança hədiyyə göndərərək onun getməsinə icazə vermişdi. 

Dövrün bir çox rus, gürcü və Azərbaycan bədii söz ustaları Qaçaq Kərəmin geniş ad-san qazanmasında, 

qəhrəmanlıqla çar məmurlarına, yerli xan, bəy və ağalara qarşı mübarizə aparmasından bəhs etmiş, ona 

əsərlər və məqalələr həsr etmişlər. Bunlardan biri də Maksim Qorkidir. O, Qaçaq Kərəmdən bəhs edərkən 

göstərmişdir ki, “Qafqaz qaçaqları içərisində ən rəşadətlisi Kərimdir (Kərəmdir). Kərim əfsanə və nağıllar 

qəhrəmanıdır. O, ədalət mücəssəməsidir”. 

Qaçaq Kərəmə ayrı-ayrı sənətkarlar roman və pyeslər də həsr etmişdilər. 

XIX əsrin sonlarında çar məmurlarına, xalqı incidən quldurlara, bəylərə, və kəndxudalara qarşı mübarizə 

aparan qaçaqlardan biri də Şəmkirli Qaçaq Gülsümdür. Gülsüm 18 (bəzi mənbələrdə 13) yaşında olarkən 

gözünün qabağında vergini ödəyə bilməyən atasının qətlə yetirildiyini görüb onun qanını yerdə qoymayaraq 

elə o andaca tüfəngi götürüb atasını qətlə yetirən yasovulu, koxanı və pristavı öldürmüş, qardaşının paltarını 

geyinərək meşəyə çəkilmiş və o vaxtdan başlayaraq “Qaçaq Süleyman” adı ilə qaçaqçılığa başlamışdı. O, 

öncə “Qaçaq Süleyman” adı ilə Çaqqal Səlimin dəstəsinə qoşulmuşdu. Çaqqal Səlim əvvəlcə öz dəstəsində 

olan dostunun yeməyinə bihuşdarı qataraq onu öldürmüş və onun qızıl-gümüşünü mənimsəmiş, sonra da bir 

çobanın sürüsünü ələ keçirib Göyçədə satmışdı. Bunlara dözə bilməyən Qaçaq Gülsüm Çaqqal Səlimin 

yeməyinə bihuşdarı qataraq onun başını kəsmiş və quldur dəstəsindən ayrılaraq Qaçaq Kərəmin dəstəsinə 

qoşulmuşdu. 1890-cı ilə qədər Təbrizdə qalan Gülsümü Qaçaq Kərəm 1890-cı ildə öz nümayəndəsi kimi 

Quzey Azərbaycana göndərmiş, Gülsüm “Qaçaq Süleyman” adı ilə burada Qaçaq Kərəmin adından bir çox 

işlər görmüşdür ki, bunlardan da ən məşhuru Gəncə yolunda dustaqları aparan və xeyli miqdarda pul olan 

qatarın qabağını kəsib Coco Cuqaşvilinin də aralarında olduğu dustaqları azad edib pulları götürərək onun 

bir hissəsini Urmiyada Kazım xan hərəkatına göndərmiş, qalan hissəsini isə müxtəlif adlarla Rusiya və 

Türkiyə banklarına yatırtmışdı. 

Coco Cuqaşvili (İosif Stalin) 7 ay Qaçaq Gülsümün dəstəsində fəaliyyət göstərmiş, bir sıra uğurlu 

əməliyyatlar həyata keçirmişdi. Coco Cuqaşvilini həbsdən azad etməsi və onun 7 ay Qaçaq Gülsümün 

dəstəsində fəaliyyət göstərməsi Gülsümü gələcəkdə ölümdən xilas etmişdi. 

Qaçaq Gülsüm təkcə çar məmurlarına, bəylərə, pristavlara qarşı deyil, eyni zamanda, yerlərdə əhalini 

çapıb-talayan yerli məmurlara, həmçinin azğın quldur dəstələrinə qaşı da amansız mübarizə aparmış, onun 

bu mübarizəsi artıq Qafqaz Canişinliyində də böyük marağa səbəb olmuşdu. Bir rus komandiri Süleymanın 

(Qaçaq Gülsümün – R.Ə.) üzə çıxıb bütün etdiklərinin bağışlanacağını, toxunulmazlıq veriləcəyini, çar 

ordeni ilə təltif ediləcəyini təklif etdikdə Qaçaq Gülsüm ona belə cavab vermişdi: “Mənə rus çarının heç bir 

ordeni və təklifi lazım deyil, mən onu padşahım kimi qəbul etmirəm. Öz padşahım olsaydı, mən qaçaq 

olmazdım” [4]. 

Qaçaq Gülsümün ad-san qazandığını görən Qaçaq Süleyman və Muxtar bəy də onu özlərinə başçı 

seçmişdilər. Müəyyən müddət keçdikdən sonra Qaçaq Kərəm Gülsümə qaçaqlıq etməsini qadağan edərək 

ona öz kəndlərinə qayıtmasını tapşırır. Qaçaq Kərəmin tapşırığına əməl edən Gülsüm kəndlərinə dönərək 

burada ailə qurmuş və onun əri İsmayıldan 6 oğlu və 2 qızı olmuşdu. 

Quzey Azərbaycanda bolşeviklər hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra ilk vaxtlar Gülsümə toxunmamış, 

lakin sonralar ermənilər ona “göz verib, işıq verməmişlər”. Belə ki, kollektivləşmə dövründə 4 erməni milisi 

gəlib Gülsümün hamilə gəlinini zorla işə aparmaq istəyəndə o, silahı götürüb erməni milislərin dördünü də 

güllələyib öldürür. Gülsümü həbs edirlər. Məhkəmə zamanı o, Stalinə xəbər göndərilməsini tələb edir. Bu 

xəbər Bağırova çatanda o, Stalinə məlumat göndərib bildirir ki, bir qadın qətl törədib, lakin bu xəbərin 

rəhbərə çatdırılmasını tələb edir. Bunu eşidən Stalin dərhal Bağırova zəng vurub əmr edir ki, Gülsümü təcili 

azad etsinlər və oğlunu da kolxoz sədri qoysunlar. Çünki o qadın onun yaxın dostudur. Bu zaman Mikoyan 

Stalinə deyir ki, axı o qadın qatildir, 300-dən çox erməni öldürüb. Stalin bunu eşidib hirslə Mikoyana bildirir 

ki, o qadın haqsız iş görməz. Mən çətin günlərdə o qadının köməkliyi ilə dustaqlıqdan azad olmuş,  7 ay 

onun çörəyini yemiş, himayəsində olmuşam. Belə dost hər şeydən üstündür [4]. Bəzi məlumatlara görə, 

Qaçaq Gülsüm 101 yaşında 1962-ci ildə vəfat edərək Şəmkirin Sarxan kənd qəbiristanlığında dəfn olunub. 

XIX əsrin ikinci yarısında geniş vüsət alan “Qaçaq Hərəkatı” qəhrəmanlarından heç biri istər rəsmi 

hökumət mətbuatında, istərsə də şifahi xalq yaradıcılığında Qaçaq Kərəm və Qaçaq Nəbi qədər məşhur 

olmamışdır. 
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Tədqiqatçılar göstərirlər ki, Nəbinin qaçaqçılıq fəaliyyətinə başlaması sosial-siyasi ədalətsizliyə qarşı 

barışmazlığından irəli gəlsə də, onun iki dəfə həbsi bu işə xüsusi təkan vermişdi. 

Qaçaq Nəbinin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı ən dəyərli əsər uzun müddət tədqiqatçılara gizli qalan 

repressiya qurbanı Bəhlul Əfəndi Behcətin “Qaçaq Nəbinin tarixi” adlı əsəridir. 

Zəngəzur qəzasının sonuncu qazisi, tarixçi, folklorşünas Qaçaq Nəbinin müasiri, həmyerlisi, onu və onun 

dəstəsindəkilərin əksəriyyətini yaxından tanıyan, Qaçaq Nəbinin mübarizəsinin məramını, yönünü və 

mahiyyətini yaxşı bilən Bəhlul Behcət Əfəndi “Qaçaq Nəbinin tarixi” adlı əsərində yazır: “Qaçaq Nəbinin 

üsyançı bir qaçaq olduğu o qədər mühüm əsaslara şamildir ki, onun kimi ikinci bir Nəbini Azərbaycan 

məmləkətində xatırlamaq çətindir. O, çar hökumətindən qaçmışdı. Ona Naxçıvanda baş verən bir olay 

üstündə haqsız yerə 8 il katorqa cəzası verilib Şuşaya aparılarkən sıldırım dağ keçidindən qolubağlı üzüaşağı 

özünü atmışdı. Onun qaçmasına səbəb şəxsi arzu və fərdi cinayət üstündə olmamışdı... Qazaxda, Gəncədə, 

Qarabağda, Bakıda və bir çox mahallarda çar hökumətinin dəhşətli qanunlarına qarşı etirazlar, üsyanlar olsa 

da, onların qaçaqlıq dövrü və göstərdikləri fəaliyyətləri Nəbinin qaçaqlıq hərəkatında olan hadisələri bir 

yekun olaraq nəzərdən keçirdikdə çar hökuməti Azərbaycanı işğal etdikdən ta son mərhələsinədək onun kimi 

bir qaçaq gözə çarpmayacağı aydın olacaq, kəmiyyət və keyfiyyətcə heç biri Qaçaq Nəbinin fəaliyyət və 

hərəkatına bənzəməyir... Çar hökuməti Qafqazı işğal etdikdən və Qaçaq Nəbinin zamanınacan Nəbiyə oxşar 

bir qaçaqçılıq hərəkatı görməmişdi. Qaçaqlar çox olmuşdusa da, Nəbi kimi mütəşəkkil və çox uzun zaman 

davam gətirə biləni olmamışdı. Qaçaq Nəbidən başqa bu qədər mütəşəkkil başqa heç bir qaçaqlıq fəaliyyətini 

təsəvvür etmək imkanı yoxdur. Belə qüvvətli və mütəşəkkil hərəkat və bununla bərabər  tutduğu yol və 

gözlədiyi məqam olduqca xarakterik bir hərəkat ancaq Nəbiyə məxsusdur” [5,8]. 

Qaçaq Nəbinin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı Hüseyn Baykara (Qara Hüseynov – R.Ə.) yazır: Zəngəzur və 

Naxçıvanda qorxmadan partizan müharibəsi aparan Qaçaq Nəbi Gəncə Vilayəti, Zəngəzur qəzasının Aşağı 

Mollu kəndində (indiki Qubadlı) anadan olmuşdur. Yeddi nəfərdən ibarət ailəni atası çətinliklə dolandırırdı. 

Günlərin birində 16 yaşlı Nəbinin atasını bəy döyür. Bunu görən Nəbi, bəyin üzərinə atılaraq onunla savaşır. 

Bəyin şikayətinə əsasən Nəbi həbs olunur. O, həbsdən qaçaraq həmfikirlərini ətrafına toplayır. Rus çar 

rejiminə və onun Azərbaycanda əlaltıları olan bəylərə qarşı mübarizəyə başlayır. Nəbinin arvadı Həcər 

xanımla yanaşı baldızı Mehri xanım da mübarizədə yaxından iştirak edir. Nəbi həbsxanadan qaçdıqdan sonra 

çar idarəsinin Azərbaycandakı əlaltıları olan mülkiyyət sahibi xan və bəylərin zülmündən cana gələn 

kəndlilərdən əli silah tutan bir hissəsi onun ətrafında toplanır. Nəbinin əsas düşmənləri çar rejimi, xanlar və 

bəylər idi. O, bu mübarizədə kasıbları və onların hüquqlarını müdafiə edirdi. Nəbinin mübarizə apardığı ərazi 

Zəngəzur və Naxçıvan vilayətləri idi... “Nəbi uzun müddət rus kazakları ilə vuruşur, sıxışdırıldığı zaman 

İrana (oxu: Azərbaycanın Güneyinə – R.Ə.) və Türkiyəyə sığınırdı. Çar idarəsi bu hərəkatı yatırtmaq üçün 

bütün vasitələrə əl atırdı” [7,84]. 

Bəhlul Behcətin verdiyi məlumata görə, ata-anasını itirən Nəbi qaçaqçılıqdan qabaq kiçik yaşlarında bir 

çox adama, o cümlədən də erməni tacir Hovanesə və onun oğlu Boğdana nökərçilik etmiş, ona görə də o, 

gənc yaşlarından hayların psixologiyasını, mənəvi aləmini yaxından müşahidə etmiş, sonralar onlara qarşı 

barışmaz olmuş və Corusun şəhər pristavı Bedrusu (Petrosu) və Xınzirək kəndində Bedrusu evində gizlədən 

keşişi, sonra isə Dağbəyi Cinkuru (Qrikoru) öldürmüşdü. Qaçaq Nəbi həmçinin onu öldürmək istəyən Əsəd 

Yüzbaşını, Xuqmanski Lütfəli bəyi öldürmüş, Ərikli, Qoparmaq dağlarında, Çətinqalada, Dikpilləkanda 

Zəngəzur naçalniki Səlim bəylə, Naxçıvan naçalniki Slavaçinski və Şuşa naçalniki ilə döyüşmüş, bu 

döyüşlərin birində Nəbinin qardaşı Mehdi Qərçivan kəndində öldürülmüş, qaçaq dostu Qazan Papaq oğlu 

Abış “Güllü Pir davası”nda yaralanmışdı [5,8]. 

Qardaşının Cürcivan (Qərçivan) kəndində çar cəsusları tərəfindən öldürüldüyünü eşidən Qaçaq Nəbi 

Cürcivan kəndinə gələrək kazaklarla döyüşə girir, rus çar idarəsində xidmət edən ağaları öldürür və Arazı 

adlayaraq Azərbaycanın Güneyinə keçir. Arvadı Həcər xanım Çiçəkli kəndində qalır. Rus idarəsinin 

cəsusları Həcərin Çiçəkli kəndində olduğunu xəbər alır və Həcəri bacısı Mehri ilə birlikdə həbs edərək Gorus 

qalasında saxlayırlar. Nəbi 1895-ci il oktyabrın 28-də Gorus qəsəbəsini öz dəstəsi ilə mühasirəyə alaraq rus 

polkovnikindən Həcəri və baldızını tələb edir. Rus polkovniki Nəbinin bu tələbini yerinə yetirməyə məcbur 

olur. Həcərin dilindən bununla bağlı aşağıdakı qoşma çox məşhurdur: 

“Qazamat istidi yata bilmirəm, 

Ayaqda qandallar qaça bilmirəm, 

Açar Urusdadır aça bilmirəm. 

Mənim bu günümdə gələsən Nəbi, 

Qazamat dalını dələsən Nəbi” [7, 84-85]. 

Bəhlul Behcət Əfəndi uzun illər davam edən, geniş bir əraziyə – Zəngəzur, Naxçıvan, Ordubad, Qarabağ 

və Azərbaycanın Güneyinə yayılan Qaçaq Nəbinin adı ilə bağlı hərəkatı üç mərhələyə ayrılmışdır: “Birincisi 
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“İlkin Hərəkat dövrü”, ikincisi “Hərəkatın tam inkişaf etmiş və Hərəkatın möhkəm, sarsılmaz mübarizə 

dövrü”, üçüncüsü də “Hərəkatın sönməyə doğru getdiyi dövr”dür. 

Behcət Əfəndinin 55 başlıqda verilmiş əsərinin “Qaçaq Nəbinin Xınzirəyə hücumu və Bedrusla keşişi öz 

evində öldürməsi”, “Qaçaq Nəbinin Dağbəyi Cinkor Qriqoru öldürməsi”, “Xuqmanski Lütfəli bəyi 

öldürməsi”, “Nəbinin qardaşı Mehdinin Ordubadın Qərçivan kəndində ermənilər tərəfindən öldürülməsi”, 

“Maltəpə Sarımsaqlıda Naxçıvan naçalniki Slavaçinski və Zəngəzur naçalniki Səlim bəylə döyüşü”, 

“Əliquluuşağında erməni tacirlərin xəyanəti və öldürülməsi” və s. kimi başlıqlarına nəzər salmaq kifayətdir 

ki, Qaçaq Nəbinin kimlərə qarşı vuruşduğunun şahidi olasan. 

Behcət Əfəndi Nəbinin namusu ilə bağlı yazır: “Nəbi öz hərəkətlərində namuslu və iffətli olub. O, xalqın 

əxlaqına və qeyrətinə toxunan bir əməl çıxarmazdı. O, düşmənlərinin də qadınına toxunmazdı. Nəbi öz 

yoldaşlarına oğurluğu qadağan etmişdi. Onun bütün qarətləri bir məqsədlə olurdu. Təsadüfi yol kəsmək 

onların işi deyildi” [5, 8]. 

Çar hökuməti yerli bəylər və naçalniklər üçün Nəbinin Hərəkatı böyük təhlükə yaratdığından İran və 

Türkiyə xəfiyyələri ilə danışıqlar apararaq öz agentlərini bu ölkələrə göndərmişdi. Onlar İran və Türkiyə 

xəfiyyəsi ilə birlikdə Nəbinin dəstəsini izləmişdilər. Onların sırasında Ordubadlı Paşa bəy və Xosrov bəy 

Fərəcov, Salmaslı erməni Arzumanyan, Naxçıvanlı Allahverdi bəy, Kərbəlayı Məhəmməd, Kərbəlayı 

Mürsəl, İsgəndər bəy və başqaları xüsusi yer tuturdu [1, 15- 16- 17- 18]. 

Nəbini öldürən, yaxud bu işdə fərqlənən şəxslərə çar hökuməti xeyli pul, qiymətli hədiyyə, yüksək rütbə 

və medalla təltif olunma vədi vermişdi [8, 168]. 

Nəbinin ölümü ilə bağlı müxtəlif versiyalar irəli sürülmüşdür. Belə ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə və Hüseyn 

Baykaraya görə: “1896-cı ilin mart ayında Nəbi Kərbəladan dönərkən Türkiyə ilə İran sərhədi arasında olan Larni 

kəndində rus cəsusları tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış pusqunun qurbanı olur” [12; 7, 85]. 

Bəhlul Behcətin verdiyi məlumata görə isə Qaçaq Nəbini və Şahhüseyni bir gün həmişə Nəbinin yanına 

gəlib-gedən Məşədi Paşa öz evinə qonaq çağırıb onları gecəyarıyadək evində qonaq saxlamış, gecəyarı evə 

qayıdarkən Şahhüseyn yolda Nəbini arxadan vurmuş və Nəbi oradaca yerə yıxılıb ölmüşdü. Bəhlul Behcət 

Nəbinin ölüm tarixini belə təqdim edir: “Sabah açıldı. Bu sabah 1896-cı il payızının səhəri idi. Nəbinin 

qaçaqlıq dövrünün 13-cü, ömrünün isə 46-cı baharı idi” [1, 20-21]. 

Nəbinin ölümündən və dəfnindən sonra arvadı Həcər qohumları tərəfindən Mollu kəndinə gətirilib 

Nəbinin qohumlarından olan Həmzə adlı cavan bir oğlanla evləndirmişdilər. Həcərin Nəbidən övladı 

olmamış, Həmzədən isə bir neçə övladı olmuşdur [1, 21 ]. 

Bəhlul Behcət Əfəndi xalq qəhrəmanı Qaçaq Nəbinin etnik kimliyinə də münasibət bildirmiş və qeyd 

etmişdir ki, “Aşağı və Yuxarı, hər iki Mollu kəndi Türk qövmünə mənsubdur. Qubadlıda bunu bilməyən yox 

idi”. Qubadlılara “kürd” deyildiyini biz (Nərimanoğlu Qubadlıları nəzərdə tutur – R.Ə.) Bakıya gələndə 

eşitmişik [6,6 8]. 

Rus çar rejiminə və onun yerlərdəki əlaltılarına qarşı mübarizə aparan qaçaqlara xalq yaxından köməklik 

göstərmiş, onları ərzaqla təmin etmiş, yeri gəldikcə onları gizlətmiş, onlarla fəxr etmişdilər. “Aşıq 

məclislərində Qaçaq Nəbi, onun qəhrəmanlıq mübarizəsi, arvadı Həcərin və döyüş yoldaşlarının qaçaqçılığı 

böyük bir məhəbbətlə vəsf edilmiş, el şairləri, xanəndələr Qaçaq Nəbi haqqında oynaq ritmli qəhrəmanlıq 

nəğmələri, dolğun məzmunlu rəvayətlər yaratmışlar. Zaman keçdikcə bu nümunələr peşəkar ifaçıların 

repertuarında yeni yaradıcılıq mərhələsi keçib dastanlaşmışdır” [12, 678-679]. 

Ümumiyyətlə, Nəbinin hər döyüşünü izləyən xalq onun şəninə nəğmələr qoşmuş, bu nəğmələr ayrı-ayrı 

yerlərdə müxtəlif variantlarda səslənmişdilər. Qaçaq Nəbinin çar məmurlarına və yerli ağalara qarşı 

mübarizəsindən bəhs edən “Qaçaq Nəbi” dastanından seçdiyimiz aşağıdakı parçalar onun xalq tərəfindən 

necə qarşılandığına əyani sübutdur. Nəbinin “Ərikli dağı”nda, Naxçıvan, Şuşa və Zəngəzur naçalnikləri ilə 

olan döyüşünə xalq nəğmələr qoşmuşdur: 

“Naxçıvanda qoşun, saldat yığıldı, 

Hər tərəfdə zurna, şeypur vuruldu. 

Naçalniklər hamı birdən dağıldı 

Deyirlər ki, Nəbi tufan eylədi, 

Qoşunun halını yaman eylədi. [9, 33].  

Kəlbəcərin “Pəriçınqıl dağında Gəncə qubernatoru Səlim bəyin kazaklardan ibarət dəstəsi ilə döyüşən 

Nəbi Səlim bəyə aşağıdakı məzmunda məktub yazaraq bildirir ki: 

“Pəriçınqıl dağında salmışam məskən, 

Döşəyim çınqıldır, yastığım tikən, 

Çiynimdə yapıncı, köynəyim kətan, 

Divanı çaşbaşa salan qoçağam, 
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Bəylərin gözünə iti bıçağam. [9, 63]. 

Azərbaycan istiqlal məfkurəsinin öndəri və dünyəvi, demokratik Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusu 

Məmməd Əmin Rəsulzadə “Azərbaycan tarixində qaçaq hərəkatı” adlı məqaləsində yazır: “Azərbaycanda 

“Qaçaq Hərəkatı əsasən rus çar rejiminə və yerli zülmkarlara qarşı mübarizə prosesində meydana 

gəlmişdir. ...XIX əsrin ikinci yarısında igidlikləri ilə hörmət qazanan qaçaqlardan Zəngəzurlu Qaçaq Nəbini 

əlimizdə olan məlumatlara və eşitdiklərimizə əsaslanaraq anlatmaq istəyirik. Zəngəzur və Qarabağda 

qorxmadan partizan müharibəsi aparan Qaçaq Nəbinin əsas düşmənləri çar rejimi, xanlar və bəylər idi. O, bu 

mübarizədə kasıbları və onların hüquqlarını müdafiə edirdi. Nəbinin mübarizə apardığı ərazi Zəngəzur və 

Naxçıvan vilayətləri idi. İstismarçı imperializmə və rus çar rejiminə qarşı mübarizə aparan qaçaqlara xalq 

yaxından kömək edir, onlarla fəxr edirdi. Xalq onları ərzaqla təmin edir, yeri gəldikcə gizlədirdi. Nəbi uzun 

müddət rus kazakları ilə vuruşur, sıxışdırıldığı zaman İrana və Türkiyəyə sığınırdı. Çar idarəsi bu hərəkatı 

yatırtmaq üçün bütün vasitələrə əl atırdı. Dastanlarda “Nəbi urusları burda qoymadı” misrası olduqca çox 

işlədilir... Nəbinin xatirəsi indi də Azərlərin qəlbində yaşayır. Onun qəhrəmanlığını əks etdirən dastanlar 

söylənilir” [12]. 

Qaçaq Nəbi haqqında Azərbaycan şairi Süleyman Rüstəm “Qaçaq Nəbi” adlı pyes yazmış, Azərbaycan 

Kinostudiyası tərəfindən Qaçaq Nəbiyə həsr olunmuş, “Atları yəhərləyin” və ya “Qanlı zəmi” adlı bədii film 

çəkilmişdi.  

Azərbaycan “Qaçaq Hərəkatı”nın milli xarakter daşıyıb-daşımadığı, qaçaqlarda milli şüurun olub-

olmadığı ilə bağlı fikir ayrılığı vardır. Sovet dövrü tədqiqatçıları birmənalı şəkildə göstərmişlər ki, 

Azərbaycan “Qaçaq Hərəkatı” milli xarakter daşımamış və qaçaqlarda milli şüur olmamışdır. Onlar qaçaqlar 

haqqında xalq tərəfindən yaradılan “Dastan”lara Sovet dövrü aşıqları tərəfindən əlavələr edilən hissələrə 

istinad edərək Sovet hökumətinin “Sovet milləti” ideologiyasına xidmət etməyə çalışmış və göstərmişlər ki, 

Azərbaycan “Qaçaq Hərəkatı”nın tərkibində ermənilər də iştirak etmişlər. Onlar göstərirlər ki, “Qaçaqçılara 

məxsus xüsusiyyətlərin ən gözəli onların beynəlmiləl olmalarıdır. Onlar bütün millətlərə eyni gözlə 

baxırlar... Onların qruplarındakı adamlar müxtəlif millətlərdən olmuşdur. Onun üçün də qaçaqlara ermənilər 

də, ruslar da, gürcülər də... yaxından yardım etmişlər” [ 33]. 

Əlbəttə, Azərbaycan qaçaqları sosial-siyasi təzyiqlərə məruz qalan Azərbaycandakı bütün etnik qrupların 

haqlarını qoruduğundan həmin etnik qruplar da qaçaqları təqiblərdən qorumuş, onları silah, güllə, yemək, 

geyim və s. ilə təmin etmişlər. Lakin Azərbaycan “Qaçaq Hərəkatı”nda heç bir xristian dininə mənsub xalqın 

nümayəndəsi iştirak etməmiş, qaçaqlara heç bir köməklik göstərməmişlər. Əksinə, çar Rusiyası tərəfindən 

Azərbaycanın münbit ərazilərinə yerləşdirilən xristian ermənilərin, gürcülərin, malakanların, rusların 

Azərbaycan Türklərinin haqlarını qəsb etdiklərindən onlara qarşı böyük təpkilər olmuş və bu təpkilər “Qaçaq 

Nəbi”, “Qaçaq Yusif” və s. kimi Qaçaq dastanlarında da öz əksini tapmışdır. Buradan belə bir nəticəyə gələ 

bilərik ki, Azərbaycan “Qaçaq Hərəkatı” milli xarakterli olmuş və Azərbaycan qaçaqlarında nəinki milli şüur 

olmuş, hətta onlar Azərbaycan milli şüurunun formalaşmasında Azərbaycanın o dövrdəki mütəfəkkirlərindən 

də böyük xidmətlər göstərmişlər. Çünki Azərbaycan mütəfəkkirlərinin əsərləri yalnız xalqın kiçik bir savadlı 

hissəsində milli şüurun formalaşmasına xidmət etmişdirsə, Azərbaycan “Qaçaq Hərəkatı” sosial-siyasi 

xarakter daşıdığından və xarici işğalçılara qarşı olduğundan bütün Azərbaycan xalqının milli şüurunun 

formalaşmasına öz təsirini göstərmişdir. XIX əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin Qasım bəy Zakir istisna 

olmaqla heç biri öz əsərlərində açıq şəkildə çar Rusiyasının məmurlarını tənqid etmədiyi halda, Azərbaycan 

“Qaçaq Dastanları”nda bu, özünü açıq şəkildə büruzə verir. 

 

Nəticə 

Ümumiyyətlə desək XIX əsrin əvvəllərində çar Rusiyasının işgalı nəticəsində Azərbaycan dövlətçiliyi və 

xalqı sarsılmış, ölkə və xalq iki hissəyə - Şimala və Cənuba parçalanmış, 1813-cü il “Gülüstan” və xüsusilə 

1828-ci il “Türkmənçay” müqavilələri ilə ikiyə bölünən Azərbaycanın Quzeyinin təkcə elmi-mədəni, 

mənəvi-ideoloji deyil, həm də sosial-siyasi həyatı çar Rusiyasının geosiyasi məkanda cərəyan etməyə 

başlamışdı. 

Quzey Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən müstəmləkəyə çevrilməsi, ağır vergilər xalqın sosial-siyasi 

həyatında mühüm dəyişikliklərə və xalqın haqlı narazılıqlarına səbəb olmuşdu. Kəndli hərəkatları ilə yanaşı 

milli şüurun formalaşmasında Rus və yerli zülmkarlara qarşı mübarizə prosesində meydana gələn “Qaçaq 

Hərəkatı” da mühüm rol oynamışdı.  

Quzey Azərbaycanda ortaya çıxan və eyni zamanda tarixi şəxsiyyətlər olan başda Qaçaq Kərəm və Qaçaq 

Nəbi kimi qaçaqlar çar məmurları və yerli bəy, ağa və mülkədarların ədalətsizliyi və haqsızlıqlarını qəbul 

etməmiş, cəmiyyətdə ədaləti qorumaq naminə mübarizə aparmış, kasıbların yanında olmuş, onların haqlarını 

müdafiə etmişdilər. Qaçaqlar toplumun əxlaqi dəyərlərinə sayğı göstərmiş bu dəyərlərlə qaygı göstərmişlər. 
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Ona görə də, Azərbaycan xalqı öz gördükləri işlərlə igidlik və qəhrəmanlıq dastanları yaradan qaçaqları 

sevmiş, tərifləmiş, onları qorumuş, adlarına şeirlər qoşmuş, dastanlar yaratmışlar. 

Bütün bunlardan belə bir məntiqi nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanda “Qaçaq Hərəkatı” milli 

xarakterli olmuş və Azərbaycan qaçaqlarında nəinki milli şüur olmuş, onlar hətta Azərbaycan milli şüurunun 

formalaşmasında Azərbaycanın o dövrdəki mütəfəkkirlərindən də böyük xidmətlər göstərmişlər. Çünki 

Azərbaycan mütəfəkkirləri öz əsərləri ilə xalqın yalnız kiçik bir savadlı hissəsində milli şüurun 

formalaşmasına xidmət etmişdilərsə, Azərbaycan “Qaçaq Hərəkatı” sosial-siyasi xarakter daşıdığından və 

xarici işğalçılara qarşı olduğundan bütün Azərbaycan xalqının milli şüurunun formalaşmasında mühüm rol 

oynamışdır. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ЕДИНИЦ 

С АРХИСЕМОЙ «МЫШЛЕНИЕ» В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКE 

 

Резюме  

В статье рассматривается семантическое поле единиц с архисемой «Мышление» в узбекском 

языке, определяются их интегральные семы, на основании этих критериев указываются внутренние 

семантические группы  

Ключевые слова: узбеский язык, семантические группы, архисема, узбекский язык, мышление 

 

Semantic groups of units with archiseme "thinking" in the Uzbek language 

Summary  

In this article lexical unis refer to the meaning “thinking” and semantic fled, integral and distinctive 

meaning have been investigated, inner groups have been classified in the example of the Uzbek language 

Key words: the Uzbek language, semantic groups, archiseme, thinking process 

 

Исследование языковых единиц на основании семантических полей широко распространено в 

мировом языкознании. Они в основном направлены к изучению семантических групп глаголов. 

Известны труды русских языковедов, посвященных исследованию лексико-семантических полей 

(групп) глаголов как глаголы действия (Кильдибекова, 1985), глаголы отношения (Гайсина, 1981, 

1982), речи, чувства, мысли и поведения (Васильев, 1981), глаголы приобщения объекта (Кузнецова, 

1974), желания (Воркачев, 1994), эмоции (Рудакова, 1994, Фоменко, 1974), дарения (Гончарева,  

1981), соответствия (Гайсина, 1989), речи (Рубцова, 1976),  равенства-неравенства (Гайсина, 1977), 

глаголы классификационных отношений (Гайсина, 1980), полного охвата (Падучева-Родина, 1993), 

глаголы передачи информации  (Гловинская,  2000).  

В  узбекском  языкознании исследованы семантические поля глаголов речи (И.Кучкартаев, 1977), 

состояния (Р.Расулов, 1989), движения (С.Муҳамедова, 2007), отношения (М.Содиқова, 1992), 

чувства (Т.Мусаев),  зрения (З.Сиддиқов, 2000).    

В немецком языкознании также детально изучены лексико-семантические группы глаголов так и 

со стороны немецких, так и со стороны русских языковедов. Это глаголы событийной семантики 

(Вайсгербер, 1964, Викмане, 1989), мышления (Кожевникова, 1970), глаголы со значением связи-

соединения (Рюмина, 1970), глаголы приема и изъятия (Щербакова, 1975), глаголы движения 

(Ортхен, 1976), глаголы направленного движения (Александрова, 1993), глаголы движения gеhеn и 

kоmmеn (Иргашев, 1985), звучания (Савина, 1978), убеждения (Егорченкова, 1985), поощрения 

(Палий, Слепко, 1999), глаголы поведения (Гришаева, 1999), глаголы  состояния  (Винокурова, 2002), 

глаголы удивления (Колаян 2001), глаголы с семантикой жидкости (Винцова, 2001), глаголы 

обладания hаbеn и bеsitzеn (Калинина, 2002), глаголы аудитивного восприятия (Влиегел, 1988), 

глаголы  со значением «видеть»  в немецком  и французском языках (Schpping, 1982).  

Также и в сопоставительном языкознании  широко применятся метод семантических полей. И в 

этой сфере он применен в основном в отношении лексико-семантических групп глаголов. Известны 

кандидатские диссертации, такие как «Глаголы передвижения в немецком и английском языках» 

(Злобин, 1993), «Визуальные глаголы в немецком и грузинском языках» (Карегаули, 1991), 

«Немецкие и русские глаголы движения» (Шамне, 2000), «Глаголы восприятия английских и 

немецких языков» (Бабалова, 1989), «Глаголы звучания в немецком и русском языках» (Дементьева, 

1982), «Русские  и немецкие глаголы со значением начинательности (Шиханова, 1987) и др.  

Таким образом, в языкознании не наблюдается специальное изучение объекта нашего 

исследования – семантического поля единиц с архисемой «размышление». В русском языкознании 

существуют исследования, в которых рассматриваются глагольные средства речи физической и 

интеллектуальной деятельности, зафиксированные в словарях русского и английского языков
1
 также 

                                                      
1
 Слепцова Л.А. Синонимические средства выражения концептосферы «деятельность» в русской и английской 

языковой картине мира. Автореф.дис…канд.филол.наук. Калининград, 2008. 



ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal) / SCIENTIFIC  WORK (international scientific journal) 2020, №09/58         ISSN 2663 – 4619 

humanitar və sosial elmlər   /  humanities and social sciences                                                                             e-ISSN: 2708-986X 

 

13 

функционирование класса глаголов интеллектуальной деятельности во всех поэтических 

русскоязычных текстах И.Бродского.
2
 В этих исследованиях детально и всестороннее 

рассматриваются  семантические особенности   только  некоторых  глаголов с семой «размышление». 

В нашем исследовании сопоставляется семантическое поле  единиц  с архисемой «размышление» 

в узбекском языке. В данное лексико-семантическое поле входят не только лексемы-глаголы, но  

лексемы-существительные, лексемы-прилагательные, лексемы-наречия а также некоторые 

фразеологизмы. 

В результате анализа фактического материала выявлены следующие семантические группы 

единиц  с архисемой «размышление» в узбекском языке. 

1. Единцы с семой “мышление, дума”. В данную группу входят такие языковые единицы 

узбекского языка как тафаккур (мышление), тафаккур қилмоқ (размышлять), ўй (дума), ўйламоқ 

(думать), ўй сурмоқ (размышлять), фикр (мысль), фикрламоқ (мыслить), фикрлашмоқ 

(обмениваться мнениями), фикран (мысленно, про себя), фикрли (мыслящий), фикрий (умственный, 

мыслительный и др. 

2. Единицы с семой “Решение”. В данную группу входят такие языковые единицы узбекского 

языка как аҳд (решимость), аҳд қилмоқ (решиться), аҳдлашмоқ (принимать совместное решение), 

қарор (решение), қарор қилмоқ (принять решение), қарорга келмоқ (прийти к решению), қарорида 

тўхтамоқ (остановиться на решении , ҳисобламоқ 4 (считать правильним данное решение) и др. 

3. Единицы с семой “Обсуждать, совещаться ”. В данную группу входят такие языковые 

единицы узбекского языка как муҳокама 1, 2 (обсуждение), муҳокама қилмоқ (этмоқ, юритмоқ)  

(обсуждать), ақллашмоқ (советоваться), кенгаш 1,2 (совещание), кенгашмоқ 1 (совещаться, 

советоваться), маслаҳат 1, 2, 3 (совет, реконмендация),  маслаҳатлашмоқ 1  (советоваться) и др. 

4. Единицы с семой “Осознание, понимание мысли». В данную группу входят  такие языковые 

единицы узбекского языка как англамоқ 1, 2 (понимать, сознавать), тушунча 1, 2, 3 (понятие), 

тушунчали (имеющий кругозор, знающий), тушунмоқ 1 (понимать), тушунмоқ 2 (вникать), идрок 1 

(разум, рассудок, соображение), идрок қилмоқ (этмоқ) (сообразить, осознать), зеҳн (разум, рассудок, 

сознание), фаҳм (сообразительность, сметливость, смётка), фаҳмламоқ (соображать, догадываться, 

разуметь, понимать, смекать), уқув 1 (понимание, сообразительность), уқмоқ 1, 2 (понимать, 

разуметь, брать в толк, разобраться) и др. 

5. Единицы с семой “Обосновывать свои мысли». В данную группу входят такие языковые 

единицы узбекского языка как асосламоқ (обосновывать), исбот (доказательство, довод), 

исботламоқ (доказывать, приводить доводы), изоҳ 1 (пояснение, толкование), изоҳламоқ (разъяснять, 

пояснять, истолковывать), талқин 2 (трактовка, интерпретация), талқин қилмоқ 3 (трактовать, 

интерпретировать), тушунтирмоқ (разъяснять, объяснять, растолковывать, втолковывать), уқдирмоқ 

(разъяснять, объяснять, растолковывать, втолковывать, дать понять), шарҳ (толкование, разъяснение),  

шарҳламоқ (разъяснять, объяснять, втолковывать, комментировать) и др.  

6. Единицы с семой «Знание». В данную группу входят такие языковые единицы узбекского  

языка как ақл (ум, разум, рассудок, интеллект), ақлли (умный, разумный), онг I, 1 (сознание, ум, 

рассудок), онгли (сознательный, разумный, умный), мия 3 (переносно)ум, разум), мияли (умный, 

разумный), интеллект, интуиция, билим 1 (знание, познание), билмоқ 1 (знать, обладать знаниями, 

понимать, мыслить), билимли (знающий, обладающий знаниями), билимдон (знающий, сведущий, 

имеющий глубокие познания), илм 1,3 (знание, наука), илмли (образованный, ученый, имеющий 

знания),  илмий 1,2,3 (научный), олим 1,2 (ученый) и др.  

7. Единицы с семой «Мысленное сравнение». В данную группу входят такие языковые единицы 

узбекского языка как солиштирмоқ 2 (сличать, сравнивать, сопоставлять), чоғиштирмоқ (сличать, 

сравнивать, сопоставлять, сверять), қиёс 1 (сравнение, сопоставление, аналогия), қиёсламоқ 

(сравнивать, проводить аналогию), таққосламоқ (сличать, сравнивать, сопоставлять) и др. 

8. Единицы с семой «Думать с определенной целью». В данную группу входят такие языковые 

единицы узбекского языка как мақсад (цель), ғоя 3 (идея, замысел), кўзламоқ 1 (намечать, 

преследовать, иметь в виду), мўлжал 1,2 (намётка, предварительный расчёт), мўлжалламоқ 1,2,3 

                                                      
2
 Усачева А.С. Класс глаголов интеллектуальной деятельности как формально-содержательный элемент 

идиостиля (на материале русскоязычных стихотворений И.Бродского). Автореф.дис. канд.филол.наук. –

Саратов, 2008. В скобках мы дали русские переводы данных единиц на основании «Узбекско-русского словаря» 

(Москва: Главное издательство иностранных и национальных словарей, 1959). Мы отнюдь  не претендуем на 

семантическую классификацию данных единиц русского языка. Семантическая классификация  базируется  на 

материалах узбекского языка 
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(намечать, прикидывать, рассчитывать), чоғламоқ I 2,3 (предполагать, намечать, метить), режа 2 

(план, намётка), режа тузмоқ (режалаштирмоқ) (строить план, намечать), ният (намерение, цель, 

замысел) и др. 
9. Единицы с семой «Обладающий острым умом и талантом». Данную группу можно 

разделить на две подгруппы: А.Единицы с семой «Обладающий острым умом». Б.Единицы с семой 
«Обладающий талантом и способностями».  

А.Единицы с семой «Обладающий острым умом». В данную подгруппу входят такие языковые 
единицы узбекского языка как зеҳнли (сообразительный, понятливый, сметливый, смышленый), 
идрокли (разумный, умный, понимающий), тамизли 1,2, (сообразительный, толковый), фаросатли 
(проницательный, очень сообразительный), зийрак (щустрый), дид 2 (проницательность, 
сообразительность), дидли 2 (проницательный, сообразительный), заковат (сметливость, 
проницательность, сообразительность), заковатли (сметливый, проницательный, сообразительный), 
уқувли 1 (сообразительный, понятливый, сметливый, смышленый), фаҳмли (сообразительный, 
догадливый,  сметливый) 

 Б.Единицы с семой «Обладающий талантом и способностями». В данную подгруппу входят  
такие языковые единицы узбекского языка как истеъдод (талант) 1, истеъдодли (талантливый), 
иқтидорли  (обладающий сильным, могущественным умом, одаренний), қобилият 2 (способность, 
дар, одарённость, талант, дарование), қобилиятли 2 (способный, одаренный, талантливый, 
даровитый), лаёқат 2 (одарённость, талант, дарование), лаёқатли 2 (одаренный, талантливый, 
даровитый) и др. 

 10. Единицы с семой «Воображение и представления». Данную группу можно разделить на две 
подгруппы: А.Единицы с семой «Воображение». Б.Единицы с семой «Представления».   

 А.Единицы с семой «Воображение». В данную подгруппу входят такие языковые единицы 
узбекского языка как хаёл 1 (воображение, представление; мысли, помысли, думы), хаёлкаш 
(хаёлпараст) (мечтательный, фантазёр), хаёлий (воображаемый, вымышленный, кажущийся), 
хаёлланмоқ (задумываться, предаваться мечтам, грезить), хаёлчан (мечтательный, задумчивый), 
хаёлан (мысленно, в мечтах) и др. 

 Б.Единицы с семой «Представления». В данную подгруппу входят такие языковые единицы 
узбекского языка как тасаввур 1,2 (представление), тасаввур қилмоқ (представлять), хаёлига 
келтирмоқ (фразеологизм) (представить в воображении), кўз олдига келмоқ (фразеологизм) 
(представить перед глазами) и др. 

11. Единицы с семой «Процессы,  связанные с памятью». Данную группу можно разделить на 
две подгруппы: А. Единицы с семой «Вспомнить». Б. Единицы с семой «Забыть». 

  А.Единицы с семой «Вспомнить». В данную подгруппу входят такие языковые единицы 
узбекского языка как хотир 1,2 (память, ум, мысль), хотирламоқ (вспоминать, припоминать, 
восстанавливать в памяти), эс 2 (память, ум, мысль), эсламоқ 1,2 (вспоминать, припоминать, 
восстанавливать в памяти), ёд (память), ёдламоқ 1,2 (вспоминать, восстанавливать в памяти), ёдаки  
(на память, наизусть), ёдга олмоқ, ёдга солмоқ, ёдга тушмоқ (фразеологизмы) (вспоминать, 
припоминать, восстанавливать в памяти), эсга олмоқ (фразеологизм) (вспомнить, припомнить), эсга   
тушмоқ (фразеологизм) (восстанавливать в памяти и др). 

Б.Единицы с семой «Забыть». В данную подгруппу входят такие языковые единицы узбекского   
языка как унутмоқ 1, 2, 3 (забывать, предавать забвению), ёдидан кўтармоқ, ёдидан чиқармоқ 
(фразеологизмы) – (уйти в область предания), эсидан чиқармоқ, эсдан чиқарилмоқ (фразеологизмы)  
(вычеркнуть из памяти, забыть), хаёлидан  кўтарилмоқ  (фразеологизм) – (забыть) и др. 

12. Единицы с семой «Предположение, догадка». В данную группу входят такие языковые 
единицы узбекского языка как чама 2 (предположение, прикидка, приблизительный расчёт, 
примерное определение), чамаламоқ 1,2 (предполагать, прикидывать, определять приблизительно), 
тахмин (предположение, догадка), тахминан (предположительно, приблизительно), тахмин қилмоқ 
(предполагать, прикидывать), тахминий (предположительный, приблизительный), фараз 
(предположение, гипотеза, допущение), фараз қилмоқ (предполагать, прикидывать, определять 
приблизительно), тусмол (предположение, прикидка, определение приблизительно), тусмолламоқ 
(предполагать, прикидывать, определять примерно, гумон (предположение, подозрение, сомнение), 
гумон қилмоқ (предполагать, подозревать, сомневаться) и др. 

3
 

Итак,  в  общем языкознании не наблюдается специальное изучение объекта нашего исследования 

– семантического поля единиц с архисемой «размышление». В русском языкознании существуют  

                                                      
    

3
   Источник материалов  узбекского языка : Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 томов. –Ташкент, ЎзМЭ, 2006-

2008 гг. Также  художественные произведения узбекских писателей.    
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исследования, в которых рассматриваются глагольные средства речи физической и интеллектуальной 

деятельности, зафиксированные в словарях русского и английского языков также функционирование 

класса глаголов интеллектуальной деятельности во всех поэтических русскоязычных текстах И. 

Бродского. В нашей статье исследовано семантическое поле  единиц  с архисемой  «размышление» в 

узбекском языке. В данное лексико-семантическое поле входят не только лексемы-глаголы, но  

лексемы-существительные, лексемы-прилагательные а также некоторые фразеологизмы. В результате  

анализа фактического материала выявлены следующие семантические группы единиц с архисемой 

«размышление» в узбекском языке: 1. Единцы с семой “мышление, дума”. 2. Единицы с семой 

“Решение”. 3. Единицы с семой “Обсуждать, совещаться”. 4. Единицы с семой “Осознание, 

понимание мысли». 5. Единицы с семой “Обосновывать свои мысли». 6. Единицы с семой «Знание». 

7.  Единицы с семой «Мысленное сравнение». 8. Единицы с семой «Думать с определенной  целью».  

9. Единицы с семой «Обладающий острым умом и талантом». А.Единицы с семой «Обладающий  

острым  умом». Б.Единицы с семой «Обладающий талантом и способностями». 10. Единицы с семой 

«Воображение и представления». А.Единицы с семой «Воображение». Б.Единицы с семой 

«Представления». 11. Единицы с семой «Процессы, связанные с памятью». Данную группу можно 

разделить на две подгруппы: А.Единицы с семой «Вспомнить». Б.Единицы с семой «Забыть». 12. 

Единицы с семой «Предположение, догадка». Изучение семантического поля единиц с архисемой 

«размышление» в узбекском языке открывает новые возможности для составления словарей 

валентности и автоматического анализа данных единиц. 
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ƏBUBƏKR İBN XOSROV ƏL-USTADIN «MUNİSNAMƏ»SİNİN III VƏ IV FƏSİLLƏRİNİN 

HÜCVİRİNİN «KƏŞF ƏL-MƏCHUB» ƏSƏRİ İLƏ MÜQAYİSƏLİ TƏDQİQİ 

 

Xülasə 
Təqdim olunan məqalədə qarşıya qoyulmuş əsas məqsədlərdən biri Əbubəkr ibn Xosrovun 

«Munisnamə» əsərinin bir mənbə kimi dəyərləndirilməsidir. Digər qoyulmuş məqsəd bir informativ mənbə 

kimi qiymətləndirilən bu əsərin dini-fəlsəfi təriqət ədəbiyyatının  öyrənilməsindəki əvəzsiz yerə mənsub 

olduğunu sübut etməkdir. Bu məqsədlə «Munisnamə» «aqioqrafik janr»ında yazılmış xüsusi çəkiyə malik 

olan əsərlərdən biri ilə paralel şəkildə araşdırılmışdır. Müqayisə üçün nəzərdə tutulmuş əsər bu sahədə xüsusi 

çəkiyə malik, «mənqəbə ədəbiyyatı»nın öncüllərindən olan Əli ibn Osman əl-Cüllabi əl-Hücviriyə aid olan 

fundamental aqioqrafik «Kəşf əl-məhcub» traktatıdır. Bu müqayisə nəticəsində «Munisnamə»nin cəmi iki 

fəslini təşkil edən hissəsinin nə dərəcədə böyük əhəmiyyətə malik olduğu aşkar edilmişdir. Əbubəkrin bu iki 

fəsildə təqdim etdiyi övliyaların, şeyxlərin, təriqət başçılarının təsəvvüf dini-fəlsəfi cərəyanında xüsusi 

çəkiyə malik olduğu aşkar edilmişdir. Əsərin bu baxımdan öyrənilməsi, məhz, bu müqayisə əsasında 

mümkün olmuşdur. Bu müqayisəli araşdırma bizə «Munisnamə»nin «təriqət», «mənqəbə» ədəbiyyatının 

öyrənilməsindəki əvəzolunmaz  rolunu aşkar etməyə şərait yaratmışdır. Əslində, əsərin cəmi iki fəslini təşkil 

edən bu material öz məzmun tutumu ilə bir çox müstəqil əsərlə bir sıraya qoyula bilər. Bu fəsillərin 

öyrənilməsi, tədqiqi hələ çox övliyanın öyrənilməsinə, çox mənbələrin araşdırılmasına xidmət edəcəkdir. Bu 

baxımdan «Munisnamə» hələ uzun zaman tədqiq ediləcək  və araşdırılacaqdır.  

Açar sözlər: Əbubəkr ibn Xosrov, Əli ibn Osman əl-Cüllabi əl- Hücviri, «Munisnamə», «Kəşf əl-məchub», 

mənqəbə, sufilik, təriqət  

 

The Comparative Research of Chapters III, IV of «Munisnama» by Abubakr Ibn Khosrov al-Ustad 

and «Kashf -al- Mahjub» by Ali Ibn Uthman al- Jullabi-al-Hucwiri 

Summary 
One of the main aims set in this article is assessing «Munisnama» by Abubakr  Ibn Khosrov as a source. 

Another aim is proving irreplaceable place of this work, assessed as an informative source, in the study of 

religious philosophical Tariqa literature. For that purpose «Munisnama» should be researched alongside with 

one of the significant works written in higiograhpy literary genre. The work meant for comparison is 

fundamental hagiographic treatise «Kashf al-Mahcub», one of the essential and leading works in Manqaba 

Literature (Higiographical Literature) by Ali Ibn Osman al-Jullabi al-Hucwiri. As a result of this comparison 

the part of Munisnama including just two chapters was discovered to be of great significance. It was 

dicovered that the saints, sheiks, tariqa (religious way) leaders,  presented by Abubakr in the 2 chapters, were 

very important in religious philisophical movement Tasawwuf (mysticism). The comparative research 

enabled us to discover the irreplaceable role of «Munisnama» in the study of Tariqa and Mangaba Literature. 

As a matter of fact the material comprised of just two chapters  can be on a par with other individual works 

for its content capacity. The study and research of these two chapters will still serve as a source for learning 

about more saint people and exploring many sources. From this poin of view Munisnama will still be studied 

and researched.  

Key words: Abubakr Ibn Khosrov, Ali Ibn Osman al Jullabi al Hucwiri, «Munisnama», «Kashf-al  Mahjub» 

(The Revelation of the Veiled), Tariqa (Religious and spiritual path), Mangaba (Higiography-literary genre), 

Sufism 

 

Giriş 

XIX əsrin sonlarında Azərbaycan ədəbi mühitinə təqdim olunmuş XII əsr müəllifi Əbubəkr ibn Xosrob 

əl-Ustadın «Munisnamə» əsərini dəyərləndirərkən onun bir mənbə kimi xüsusi çəkiyə malik olduğunu qeyd 

etməmək mümkün deyildir. Bildiyimiz kimi, İslam dünyasında IX yüzillikdən etibarən təsəvvüf cərəyanı 

meydana çıxmış və XI əsrdən isə təriqətlər təşəkkül tapmağa başlamışdır. İslam şərqində orta əsrlərə aid 

bədii söz sərvətinin mühüm bir qolunu təriqət ədəbiyyatı təşkil еdir. Ümumiyyətlə, təriqət ədəbiyyatı bu 

dövrün bədii-fəlsəfi düşüncəsində, dini-ədəbi məfkurəsində o qədər önəmli yеr tutur ki, bütün orta əsr 

müsəlman aləminin söz sənətini və bədii sərvətini təriqət ədəbiyyatı olmadan təsəvvür еtmək mümkün 

mailto:rzayeva1958@icloud.com
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dеyildir. (1. səh.5,) Bunlarla paralel olaraq bir vəlinin kəramətlərini əks etdirən «mənqəbələr» də yaranmağa 

başlamışdır ki, bunlar da ilk əvvəl «təsəvvüfi təbəqət kitabları»nda və «övliya təzkirələri»ndə yer 

almışdırlar. Əsasən XIII əsrdən etibarən ərəb, fars və türk dillərində hər hansı bir vəli, övliya haqqında 

«mənaqib», «mənaqibnamə», bəzən isə «vilayətnamə» adlanan müstəqil əsərlər yaranmışdır ki, bunlar da 

tədricən İslam dünyasının hər tərəfinə yayılmışdır. (6. səh.1) Təriqət ədəbiyyatı orta əsr islam şərqində 

yaranmış ədəbi irsin ən mühüm hissəsini təşkil edir. Söhbət aqioqrafik ədəbiyyatdan gedəndə fikirdə ilk 

növbədə orta əsr və həmin dövrdə oxucuları daha çox cəlb edən, mömünlərin həyat tərzini əks etdirən əsərlər  

canlanır. Əslində, məhz, həmin dövrdə, sözün tam mənasında, «aqioqrafik» ədəbiyyat (mənqəbə ədəbiyyatı) 

mövcud olmuşdur. (3, s.38)  Mənaqibnamə janrındakı əsərlər tarixi-mənəvi şəxsiyyətlər haqqında yazılmış 

mühüm tarixi və təsəvvüfi mənbələrdir. Bu əsərlərin özünə məxsus bir ifadə sistemi vardır. İlk baxışda 

əfsanə kimi görünsə də əslində bu hekayələrdə mühüm tarixi, dini, mədəni, folklorik məlumatlar öz əksini 

tapmışdır. Buna görə də onları oxumaq və incələmək xüsusi hazırlıq tələb edir.(8. səh.3) 

Əbubəkr ibn Xosrov əl-Ustad öz dövründə belə geniş vüsət tapmış bir ideoloji hərəkata və onun əsasında 

yarnmış janra, təbii ki, biganə qala bilməzdi. Məhz bu səbəbdən o, «Munisnamə»nin III və IV fəsillərini 

bilavasitə sufizmə həsr etmişdir (11, s.10
a
-61

a
). «Munisnamə»nin «didaktik» adlandırdığımız hissəsində 

həcm baxımından ən böyük yer tutan bu aqioqrafik fəsillər, müvafiq olaraq, «Şeyxlər, övliyalar, abidlər və 

təriqət başçılarının adları, onların sözləri və hekayətləri haqqında» və «Bu şəxslərin fəzilətləri, 

doğulduqları yer və zaman haqqında» adlanır. Bu fəsillər mənaqibnamə xarakteri daşıyır. Əslində, 

dediyimiz kimi, mənaqibnamələrin yazılmasında əsas məqsəd hər hansı bir vəlinin özü, təməlini qoyduğu 

təriqət və yetişdirdiyi müridlər haqqında məlumatı özündə cəmləşdirib təqdim və təbliğ etməkdir, amma əsas 

amillərdən biri də belə mənaqibnamələrin vasitəsi ilə vəlinin özünü və təriqətinin prinsiplərini rəsmi din 

nöqteyi-nəzərini təmsil edən üləmaların qarşısında təsdiq etməsidir. Bu isə az əhəmiyyətli məsələ deyildir.(5. 

səh.36.)  

Biz də, həmçinin nəzərə aldığımız fəsilləri məhz bu nöqteyi-nəzərdən araşdırmışıq. Həmin fəsillər 

arasında, daha doğrusu, «Munisnamə»nin III fəslinin sonunda müəllifin maraqlı bir mülahizəsinə rast gəlirik: 

  

 

 

Kitabın müəllifi Əbubəkr ibn Xosrov əl-Ustadın bu camaatı (sufiləri) xatırlamaqda məqsədi və 

kəlamlarını yad etməkdə niyyəti budur ki, o, oxuduqlarından əlavə peyğəmbərin hədisləri və Mustafanın 

(Məhəmməd peyğəmbərin) – ona Allahın salam və salavatı olsun! – sözləri içərisində belə bir fikrə rast 

gəlmişdir: «Salehləri yad edərkən ilahinin mərhəməti nazil olur». Yəni kim böyük bir işdə aciz qalıb  çarəsiz 

qalanda, yaxud dərdi, qəmi, borcu, xəstəliyi və sıxıntısı olan bir tayfa, əgər haqqında danışılan bu şərəfli 

camaatı qüdrətli və uca Tanrının dərgahına vasitəçi salsa, şübhəsiz, həmin tayfanın (sufilərin) vasitəçiliyinin 

bərəkəti sayəsində Allah-təala onları məqsədinə yetirər, dünyada və axirətdə işlərini düzəldər, müalicə ilə 

aradan qalxmayan hər dərdini və əzabını yox edər, bircə ölümdən başqa...  (11, s.19
a
). 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu fəsillər «Munisnamə»nin rus dilinə tərcüməsinə daxil edilməmişdir və prof. 

R.M.Əliyev bunu həmin fəsillərin «oxucular üçün maraqlı olmayacağı» ilə əsaslandırmışdır (4, s.572). 

Əlbəttə, geniş oxucu kütləsinin marağı baxımından bu mövqe, haradasa, haqlı sayıla bilər, lakin həmin 

fəsillər, şübhəsiz, elmi nöqteyi-nəzərdən çox əhəmiyyətlidir və ciddi maraq doğurmalıdır. Son dövrdə 

şərqşünaslıqda sufizmə, onun tarixinə, nəzəriyyə və praktikasına xüsusi diqqət yetirilməsi də bunu təsdiq 

edir. 

Göstərilən fəsillər, adlarından da göründüyü kimi, erkən sufizm nümayəndələri haqqında əsasən bioqrafik 

məlumatları əhatə edir. Burada onların doğum və vəfat illəri, təriqətə qədəm qoymalarının tarixçələri, 

səbəbləri və mistik təcrübələrini ifadə edən faktlar və onlara aid sözlər, fikirlər verilmişdir. Bu zaman əl-

Ustad, şübhəsiz, öz dövründə mövcud olmuş mənbələrdən faydalanmışdır. Məlumdur ki, artıq X əsrdən 

başlayaraq sufizmin tarixinə dair əsərlər meydana çıxmışdır. Mənqəbə və ya mənaqib ədəbiyyatı IX əsrdən 

etibarən  təsəvvüf tarixində sufilərin nümayiş etdirdikləri, izhar etdikləri, harügüladə adlandırıla bilən 

hadisələri özündə cəmləşdirən  kiçik hekayətlər şəklində meydana çıxmışdır. (7. səh. 21.)   

Biz Əbubəkr ibn Xosrov əl-Ustadın «Munisnamə»sini araşdırarkən onu başqa-başqa müəlliflərin 

mənqəbələri ilə müqayisəli şəkildə tədqiq etməyə cəhd etmişik. Bu mənbələrdən biri XI əsrdə yaşayıb-

yaratmış Əli ibn Osman əl-Cüllabi əl-Hücviriyə aid olan «Kəşf əl-məhcub» əsəridir. Hücvirinin elm 
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aləminə mükəmməlliyi ilə çoxdan bəlli olan «Kəşf əl-məhcub» əsəri son dərəcə qiymətli və informasiya 

nöqteyi-nəzərdən əvəzsiz bir abidə kimi qəbul olunmuşdur. Bu, iri həcmli əsər təsəvvüfün nəzəri və praktik 

məsələlərini sistemli şəkildə təqdim edən ilk fundamental əsərdir. Əsər əsasən iki hissədən ibarət olub, 

birinci hissədə elm, fəqirlik, dərvişlik, sufi davranışları və başqa xüsusiyyətləri ətrafındakı ixtilaf və 

məlamətləri açıqlayır, daha sonra ilk dörd xəlifə, Əhl-i beyt və bu zümrədən olanlar xatırlanır və sonra 

məşhur sufi şeyxlərini, onların həyat təcrübələrini, kəlamlarını, tövbə səbəblərini, yaratdıqları təriqət 

yönlərini açır. İkinci hissə - «Kəşf ül-hicab» adlanır və bu hissədə mərifətullah, tövhid, iman, namaz, 

oruc, həc, söhbət, təsəvvüf və s. bu kimi təsəvvüf terminləri açıqlanır. Yəni gördüyümüz kimi, 

«Munisnamə»dən fərqli olaraq bu əsər sırf elmi bir traktatdır. (9, s.458-460).  Hücvirinin bu qiymətli əsəri 

rus dilinə tərcümə edilərək 2004-cü ildə çap olunmuşdur. (2.)   

Nəzərə alsaq ki, Hücvirinin mənqəbəsi öz-özlüyündə müstəqil, fundamental bir əsərdir, Əbubəkrin 

əsərində isə söhbət ancaq iki fəsildən gedir, apardığımız müqayisə «Munisnamə»nin çöx mükəmməl bir 

mənbə olduğunu iddia etmək imkanını verir. Belə ki, bu iki əsərdə eyni sufilər haqqında məlumatlara rast 

gəldiyimiz kimi, biri digərində təkrar olunmayan övliyalar haqqında da məlumat ala bilirik.  Əksər hallarda 

isə «Munisnamə»də adı çəkilən bir sıra övliya haqqında «Kəşf əl-məhcub»da heç bir məlumata rast gəlmirik. 

Hər iki mənbədə adları çəkilən simalar haqqında isə bəzi hallarda eyni, bəzən isə müxtəlif məlumatlar əldə 

edə bilmişik. Örnək olaraq «Munisnamə»də yer almış bəzi məqamları «Kəşf əl-məhcub» əsərlərindəki 

uyğun hissələrlə müqayisəli şəkildə  nəzərdən keçirək: 

Məruf Kərxi və Səri Səqəti haqqında bir hekayət: 

 

 

 

-   

 

 

- 
 

 

 

Deyirlər, Bağdadın «bəzzazlar» bazarında Sərrinin dükanı var imiş. Bir gün Məruf Kərxi yanında bir 

yetim uşaqla oraya gəlir. Görür ki, Səri öz dükanında əyləşmişdir. Ona deyir:  

- Ey Səri, bu yetimi mən geyindirim, ya sən?  

Sərri [dərhal] o yetim uşağı geyindirir.  

Məruf sevinib deyir:  

- Sən məni və bu yetim uşağı necə sevindirdinsə, Allah-təala da səni elə sevindirsin, dünyanı sənin 

ürəyinə düşmən eləsin və olduğun yerdə sənə rahatlıq bəxş etsin.   

Səri deyirmiş: Dükandan çıxanda mənim ürəyimin dünyadan və dünya malından böyük düşməni yox 

idi...  (11, 
 
s.25

a
).   

Bu kiçik epizodla müəllif təsəvvüfün əsas ideyalarından birini – «dünya nemətlərinə bağlanmamaq» 

fikrini uğurlu bir şəkildə ifadə etmişdir. 

 Dediyimiz kimi, övliyalar haqqında olan məlumatlar bəzi hallarda tam olmasa da müəyyən qədər yaxın 

variantlarda müxtəlif müəlliflərin əsrlərində yer almışdır.  

Məsələn Hücvirinin «Kəşf əl-məhcub» əsərində bu epizod belə bir şəkildə verilmişdir: 

 

 

- 

   

-  

  

 

 

Səqəti Bağdad bazarında ticarətlə məşğul idi. Bir gün bazar yanır.  

Ona deyirlər: 

- Dükanın yandı.  

O deyir:  
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- Mən ondan  asılılığımdan qurtuldum.  

Sonra baxıb görürlər ki, onun dükanı yanmamış, amma dörd bir yanı yanıb kül olmuşdur. Vəziyyəti belə 

görəndə o, malik olduğu hər bir şeyi dərvişlərə paylamış və təsəvvüf yoluna düşmüşdür. (10, s.70)   

Göründüyü kimi, Əbubəkrin təsvirində dünya nemətlərinə bağlanmamaqla bərabər, eyni zamanda bir 

xeyirxahlıq, əldən tutma kimi üstün xüsusiyyət də öz əksini tapmışdır və  müəyyən qədər daha kamil, daha 

üstün əxlaq əks etdirilmişdir. 

Zəmanəsinin adlı-sanlı övliyalarından olmuş  Şəqiq Bəlxi ilə bağlı bəzi hekayətlər hər iki mənbədə yer 

almamışdırsa da, eyni fikri ifadə edən bir epizod rastımıza çıxmışdır. Həmin epizod «Munisnamə»də belə 

verilmişdir:  

 

 

 

 - 

 

 

-   

 

 

 

Şəqiqin tövbə edib zahid olmasının səbəbi haqqında bir başqa rəvayət də söyləyirlər:  Bəlxdə çox ağır, 

qıtlıq və aclıq olubmuş, xalq həmin vaxtlar çox əziyyət,  zülm, aclıq  çəkirmiş. Bu arada camaat çox ziyana 

düşmüş, çox sıxıntı çəkmişdir. Bu ağır zamanda Şəqiq özü üçün deyib-gülən, əylənən maymaq bir qulla 

rastlaşır və onu yersiz əyləndiyi üçün qınayır və deyir: 

-Sən bu qıtlıq, sıxıntı olan bir zamanda utanmırsan, deyib-gülürsən? Hələ heç məlum deyildir ki, bu 

aclıqdan əhali salamat çıxacaqdırmı. 

Qul onun qınağına məhəl qoymayaraq, deyir:  

- Mən iki arpaya qulluq edirəm, zəngin bir ağam var, mənim üçün narahat olub, dərdimi də o çəkməlidir. 

Ona görə də mən heç qəm etmirəm. 

Qulun bu sözləri Şəqiqə çox təsir edir və ürəyində iz qoyur. Fikirləşir ki, özünü bir məxluqun qulu hesab 

edən bu qul aclıqdan, sıxıntıdan qorxmayaraq, zəngin ağasına güvənib, özünü rahat hiss edirsə, özü bu 

quldan əskik qul olmadığı halda, nə də bu qulun ağasının onun ağasından güclü olmadığı halda o niyə ruzi 

dərdi çəkməlidir?  

Deyir: Bir haldakı mənim və hamının ruzisini çatdıracaq rəzzaqın mövcudluğunu bilirəm, nəyin fikrini 

edirəm? ... 

Burada o bir nərə çəkir və tövbə edir. Bundan sonra o dünyəvi sevgi, nemətlərdən əl çəkib bir başqa 

dünyaya könül veri. (11, s.28
a
) 

Hucvirinin «Kəşf əl-məhcub»nda isə belədir: 

 

 

   

-   

 

-   

 

 

 

  

Deyirlər ki, bir il Bəlxdə çox ağır qıtlıq olur, insanlar bir-birlərinin ətini yeyir, çox dərd çəkirdilər. 

(Şəqiq) bazarda deyib-gülən bir qul görür. Ona deyir:  

- Nəyə gülürsən, utanıb, xəcalət çəkmirsən, camaat dərd içində olduğu halda şadyanalıq edirsən?   

Qul deyir:  

- Mənim heç dərdim yoxdur, mənim ağamın bir kəndi var, o mənim ürəyimin sakitliyini təmin etmişdir.  
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Şəğiq (öz-özünə) deyir: Ruzini verən Allahdır. Ey Xudaya, bu qulam bir kəndi olan ağasına arxayın olub 

belə şadyanalıq etdiyi halda, biz sənə, ruzimizi verən, yeri göyün maliki olan Allaha sığınıb, niyə fikir 

etməliyik!  

Bundan sonra o, dünyadan əl çəkib haqq yolunu tutmuş və daha heç nəyin fikrini etməmişdir. O tez-tez 

deyərdi: Qulamın şagirdiyəm, qulamın şagirdiyəm və hər şeyi ondan öyrənirəm . Bu isə onun 

təvazökarlığına işarə edirdi. (10, s.71)  

Gördüyümüz kimi, bu epizodda aparıcı fikir-Allaha sığınmaq, Allaha tapınmaqdır.  

Bundan başqa, bu hekayətdə təsəvvüfün vacib şərtlərindən olan  təvazökarlıq da yer almışdır.  

Bir başqa hörmətli övliyalardan biri olan İbrahim Ədhəmlə bağlı bir epizod da hər iki müəllifin əsərində 

müəyyən, kiçik fərqlərlə yer almışdır. Əbubəkrin «Munisnamə»sində bu epizod belə əks olunmuşdur: 

  

 

  

  

 

Günlərin bir günü (İbrahim Ədhəm) ova çıxır, bir dovşan görür, onu ovlamaq istəyir, onu çox qovur, 

nəhayət dovşana yetişir.   

Həmin o anda bir mələk onun qulağına pıçıldayır: Ey Ədhəmin oğlu, sən bu dünyaya yaratdığımız, 

yaşatdığımız, yedirdiyimiz, içirdiyimiz aciz, cılız bir varlığın canını almaq üçünmü gəlmisən?  

İbrahim Ədhəm bu səsi eşidən kimi atın belindən yıxılır və huşunu itirir. Bir qədər sonra ayılır və atasının 

çobanlarından birini görür. Onu yanına çağırıb, əynindəki paltarları, yanındakı silahları çıxarıb ona verir, özü 

isə çölə üz tutur... Çox gedir, nəhayət Məkkə şəhərinə çatır. Orada Süfyan Suri ilə görüşür. Bir müddət 

onun yanında qalıb, ondan elm öyrənir və daha sonra Şama yola düşür. Şama gəlir və ömrünün sonunadək 

orada qalır. O, Şamda Fozeyl İyazla müsahib olur. Orada əkmək-becərmək, bağçılıq işləri ilə məşğul olur. 

(11, s. 26
a
) 

Hucvirinin «Kəşf əl-məhcub »unda belə verilmişdir:  

 

  

 

   

 . 

 

O (İbrahim Ədhəm)  əvvəl Bəlxin şahzadəsi idi. Sonra Allah-təalanın iradəsi ilə hökmdar olmuşdur. Bir 

gün ova çıxmış və bir ahunun ardınca çaparaq dəstəsindən ayrı düşmüşdür. Allah-təalanın xeyir-duası ilə 

ahuya danışmaq qabiliyyəti verilmiş və o demişdir: Sən bunun üçünmü yaranmısan, yoxsa səni bunu etmək 

üçünmü yaratmışlar?   

Bunu eşidən kimi o, dünya malından əl çəkib zahidlik yolunu tutmuşdur.(10, s.65,) 

Xüsusi çəkiyə, ehtirama malik sufi şeyxlərindən biri də, heç şübhəsiz, Əbu Nəsr Boşr ibn Əl-Hariz Əl-

Xafidir ki, ona da «Munisnamə»də xüsusi yer verilmişdir. Ondan kiçik bir epizodu nəzərdən keçirək:  

 

 

 

                  

                                        

Günlərin bir günü əl-Hariz üzərində Ulu Tanrının adı yazılmış bükülmüş bir kağız parçasının yerə 

düşdüyünü görür, əyilərək onu yerdən götürür. Onu aparır, xoş rayihəli ətir alır, kağızın üzərinə səpir və bir 

divar çatının arasında gizlədir. Həmin gecə onun qulağına qeybdən  bir səs gəlir. Səs deyirdi: 

Ey Boşr! Sən bizim adımızı uca tutdun, üzərinə ətir səpdin. Bizim də sənə müjdəmiz vardır. Bil və agah 

ol ki, biz də sənin adını həm bu dünyada, həm də axirətdə daima uca tutacağıq».  (11, s.21
b
) 

Hucvirinin «Kəşf əl-məhcub»unda isə bu epizod belə verilmişdir:  
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Onun əl-Harizin) Tövbə etməsinin səbəbi bu olmuşdur ki, bir gün sərxoş halda gəlirmiş. Yolun 

ortasında kağız parçası görür. Onu ehtiramla qaldırıb görür ki, üzərinüdə «Bismillah Rəhmani Rəhim» 

yazılmışdır. Ona ətir vurub təmiz bir yerə qoyur. Həmin gecə yuxuda görür ki, Xudavəndi-aləm ona deyir:  

Sən ki, bizim adımızı uca tutub, üzərində adımız yazılmış kağıza ətir vurub ehtiram göstərdin, bil ki, 

sənin adın da həm bu dünyada, həm də axirətdə daima uca tutulacaqdır .  

(O) həmin an tövbə edib, zahidlik yolunu tutmuşdur. Onun bu gördüklərindən ürəyi elə şiddətlə 

döyünmüşdür ki, ayaqları üstə dayanmağa gücü qalmamışdır. Ondan bunun səbəbini soruşanda demirşdir: 

Yer Onun büsatıdır və mən bu büsatın dağılmasını rəva bilmərəm . (10, s.66) 

Həm Əbubəkrin «Minisnamə»sində, həm də Hücvirinin «Kəşf əl-məhcub»unda yer almış Əbu Həfs ibn 

Səlləmə ilə bağlı olan bir epizodu müqayisəli şəkildə nəzərdən keçirək. Bu epizod «Munisnamə»də belədir:  

 

 

 

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

 

-  

 

 

- 
 

 

    

-  

 

 

- 
 

 

Deyirlər ki, o, (əbu Həfs) bir il Bağdada gedibmiş, elə gəldiyi gün şəhərin bütün pirləri toplaşıb onun 

ziyarətinə gəlmişlər. Ondan comərdliyin nə olduğunu soruşmuşlar. Onların cavabında buyurmuşdur:  

Mən sizin qonağınızam. Sizin kəlamlarınızdan, fikirlərinizdən bəhrələnmək üçün sizi dinləmək lazımdır. 

Ona görə də birinci siz sözünüzü deyin, mən də sizdən faydalanım! 

Birinci sözü Cüneyd demişdir:  

- Comərdlik davadan, savaşdan əl çəkib, xalq üçün çalışmaqdır.  

Əbu Həfs demişdir: 

- Gözəl fikirdir! Ancaq mənim fikrimcə, comərdlik hamıya əl tutub, hamıya hər yardımı edib, özü üçün 

heç bir şey ummamaqdır. 

Cüneyd pirlərə demişdir:  

- Ayağa qalxın! Razı olun ki, Əbu Həfs həm adəmə, həm də adəm övladına üstün gəldi. Onun sözünə 

şübhə yoxdur.  

Ertəsi gün kərəmin (bəxşiş,pay) nə olduğunu soruşanda demişdir: 
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- Kərəm dünyanı ehtiyacı olanlara vermişdir. Kərəm uca tanrıya müraciət etməkdir.  

Bir başqa gün dərvişin hansı xüsusiyyətlərə malik olduğunu soruşmuşlar. 

Demişdir:  

- Pirlərə hörmət etmək,yaxşı insanlarla yaxınlıq etmək, böyüklərin nəsihətini dinləmək, xalqla dost 

münasibəti qurmaq, səbirli olmaq, axirətini düşünmək, axirət üçün qənaət etmək, sabahın fikrini çəkməmək, 

zalımlarla yaxınlıq etməmək, onlarla ünsiyyətə girməmək, din yolunda əlindən gələni əsirgəməmək kimi 

xüsusiyyətlərə malik olmalıdır.   

Daha sonra ondan müdrik insan barəsində soruşmuşlar.   

Demişdir:  

- Özündə sədaqəti, dürüstlüyü, doğruluğu tərbiyə edib, nəfsinə ağalıq etməyi bacaran, bu xüsusiyyətləri 

qiymətləndirməyi bacarıb, onlara riayyət etməklə yaşayan insan müdrik insandır.  

Soruşmuşlar:  

- İnsan kimdir? Kimi insan adlandırmaq olar? 

Cavab vermişdir:  

- Allahın buyuruğuna əməl edən adam insandır. 

Cüneyd və  Bağdad şeyxləri ona öz təşəkkürlərini bildirdikdən sonra onun dediklərini qeyd edib müzakirə 

etməyə başladılar. (11, s.35
a,b

,36
a
) 

Hücviridə isə belədir:  

 

 

- 

  

-   

 

-  

  

 

-  

 

 

- . 

.  

 

Bir dəfə (əbu Həfs) «Şuniziyə» məscidində, Cüneydin də iştirak etdiyi bir məclisdə olur. Onunla söhbət 

etməkdə özlərini aciz görən Bağdad şeyxləri sual verirlər: 

- «Fətva» nə deməkdir? 

O cavab verdi:   

- Birinci siz başlayın, biriniz öz fikrinizi deyin. 

Güneyd demişdir:  

- Mənim fikrimcə, «fətva», özündə o (üstün) xüsusiyyətin olduğunu görməyib və elədiyi ilə 

öyünməməkdir. 

Əbu Həfz demişdir:  

- Əhsən Şeyxə! Amma mən deyərdim ki, «fətva» qarşı tərəfdən ədalət gözləmədən ədalətli olmaqdır. 

Cüneyd müridlərinə demişdir:  

- Qalxın! Belə ki əbu Həfs Adəmi də, Adəm övladlarını da üstələdi!» (10, s.78) 

Gördüyümüz kimi, burada sözün qüdrəti, fikrin kamilliyi xüsusi vurğu ilə verilmişdir. Hər iki mətndə  

həm əbu Həfsin, həm də Cüneydin kəlamları çox yüksək qiymətləndirilmişdir.  

Ümumiyyətlə, bu mənbələrin hər birində comərdlik, kərəm, ədəb, insan, müdrik insan kəlmələrinin 

anlamına xüsusi fikir verilidiyi açıq-aşkar diqqəti çəkir. Bundan başqa, ilk növbədə ancaq Allaha tapınmaq, 

nəfsi hisslərdən uzaq olmaq, mərhəmətli və təvazökar olmaq kimi xüsusiyyətlərə malik olmağın 

fəzilətləri xüsusi vurğulanmışdır.  

Nəzərdən keçirilmiş bu əsərlər müəlliflərinin həmin dövrün mənbələrindən uğurla qaynaqlandıqlarına 

dəlalət edir və həmin mənbələrin müxtəlif və zəngin olduğunu açıq-aşkar göstərir. Çünki, gördüyümüz kimi, 

tam eynilik, tam təkrarçılıq yoxdur. Bu da bizə müəlliflərin müxtəlif mənbələrdən qaynaqlandıqlarını 

söyləməyə əsas verir.   
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Son olaraq, onu qeyd etməliyik ki, Əbubəkr ibn Xosrov əl-Ustadın bu möhtəşəm əsəri hələ çox illər həm 

müstəqil, həm də müxtəlif müəlliflərin əsərləri ilə müqayisəli şəkildə araşdırılacaqdır.  
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ВАЛАХСКИЕ КНЕЗАТЫ В ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Резюме 

Эта статья посвященна истории валахов.К XIII в. влахи куда чаще упоминались на Балканах чем 

севернее Дуная и это больше касалось предков арумынов, чем румын. Валахи были мятежными 

подданными ромеев, однако это не исключало ситуативных союзов с ромеями и участия грецких 

контингентов в византийской армии. Формирование политических структур восточных романцев к 

северу от Дуная можно датировать ІХ-XIII в. Оформление Валахии как самостоятельного государства 

связано с кризисом в Золотой Орде и с экспансией Венгрии на восток. Басараб только завершил дело 

начатое Сенеславом. Кнезат Гелу это ничто иное как волошско-славянский кнезат в Трансильвании. 

Касательно миграции валахов в Мунтению, то она должна была осуществлятся как с территории 

Трансильвании, так и с территории Балканского полуострова. 

Ключевые слова: кнезаты, Валахи, Валахия, Влахи, Мунтения 

 

Wallachian cnezates in history of Eastern and South-Eastern Europe 

Summar 

This paper is devoted to the history of Wallachians a day knezats in the High Middle Ages. Wallachians 

mentioned far more often than in the Balkans and north of the Danube by the thirteenth century. Wallachian 

rebellious were subjects Romaios (Byzantinians), but this does not exclude the situational alliances with 

Romaios and Wallachian contingents participating in the campaigns of Byzantine army. Formation of 

political structures the Romanians in regions to the north of the Danube can be dated to the IX-XIII 

centuries. Making Wallachia as an independent state linked to the crisis in the Golden Horde and the 

expansion of Hungary to the east. Basarab just completed buissnes of Seneslav. Knezate of Gelou is nothing 

like Wallachian-Slavic cnezat in Transylvania. Regarding the migration of Wallachians in Muntenia, it was 

implemented as from the territory of Transylvania, as well as from the territory of the Balkan Peninsula. 

Key words: cnezates, Wallachians, Wallachia, Vlachs, Muntenia 

 

Одним из интереснейших аспектов истории Восточной Европы является вопрос возникновения 

румынских государств. Предки румынов были известны под названием валахи. Собственно 

валашским кнезатам и посвящено данное исследование. Проблемам истории валахов посвящена 

значительная литература. Среди русских исследователей стоит выделить В.Шушарина и Г.Литаврина 

[43; 44; 22]. Среди румынских ученых нужно остановиться на работах А.Ксенопола, А.Маджару, 

Р.Карчюмару, В.Спинея, К.Когельничану, Т.Селеджана, А.Мариенеску, Ф.Курта, Д.Штефанеску, 

Н.Джувары, М.Ферару [83; 84; 45; 46; 74; 75; 57; 60; 61; 62; 63; 64; 10; 78; 52; 51; 50; 54; 70]. Среди 

молдавских исследователей эта проблематика интересовала П. Параску и Н. Руссева [27; 28; 34; 35]. 

Также эта проблема интересовала исследователей в Болгарии, в частности П.Коледарова и 

В.Златарски [17; 8]. Среди венгерских историков эту проблему исследовали Л.Рашоньи и И.Вашари 

[73; 80; 81]. 

Необходимо отметить, что ранняя история валахов покрыта мраком. Первое упоминание о валахах 

на север от Дуная датирована ХІІ в. Нестор-летописец указывал, что валахи жили вблизи от Дуная и в 

свое время прогнали оттуда славян. В немецком эпосе “Песня о Нибелунгах” упомянут князь Рамунц, 

который во главе войска из 700 всадником пришел на помощь Аттиле. Современные румынские 

исследователи видят в нем правителя восточных романцев. Следующим по времени выхода 

источником были “Деяния венгров” венгерского Анонима. Он указывал, что правитель валахов и 

склави Гелу воевал против вождя венгров Тетеня и погиб в битве с венграми. Он также защищал 

свою страну от набегов печенегов. Валахи находились и в войске болгарского правителя Глада. 

Валахи охарактеризованы венгерским хронистом как римские пастухи. Шимон Кезаи сообшал, что 

секеи помагали венграм завоевывать Трансильванию. В трактате французского анонимного 

францисканца “Описание Восточной Европы” указано, что валахи бежали на Балканы из Паннонии. 

Кроме того, указание на столкновение валахов с имперской византийской администрацией в ХІ в. 

есть у Кекавмена и они наблюдаються южнее так называемой “Линии Иречека”, где с Раннего 
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Средневековья проходила линия размеживания греческого и романизованого населения во время 

Поздней Античности. Влахи фиксировались в Эпире, Македонии и Эллади. Они могли оказаться там 

отступая под давлением дунайских булгар. Можно предположить, что венгерская миграция вынудила 

мигрировать часть романского населения еще не ассимилированого славянами. Еще ранее 

восточнороманский мир был расколот на части переселением славян на Балканы. Наиболее хорошо 

задокументированым являеться прошлое романцев в Далмации. Фиксировались они и в Македонии и 

эта локальная их группа являеться предками аромынов. В византийских документах упоминались 

“Βλαχια μεγαλη” и “Βλαχια μικρα”, локализированые исследователями в Фессалии и Этолии 

соответственно. При правлении Ивана Асеня ІІ “Великая Влахия” греческих источников входила в 

состав Второго Болгарского царства. История происходжения предков современных румын наиболее 

неясна и сведений письменных источников о валахах. У армянского хрониста Мовсеса Хоренаци 

упомянута неизвестная страница Балак по соседству с Сарматией и Загорой. Эти данные позже 

повторил Анания Ширакаци. Михаил Сирийский упоминал о народе Балакайе, который живет рядом 

с франками (или с трансильванскими немцами-саксонцами или с венграми, который на момент 

написания хроники сирийским клириком были уже католиками), куманами и сербами. Рашид ад-Дин 

упоминал о конфликте улаков с огузами. Мотахар б. Тахир ал-Макдиси упоминал о народе валадж, 

который немногочисленый и являеться соседом турок. А.Дечей и В.Чокылтан составляли этникон 

валадж с предками современных румын. В византийском агиографическом источнике “Чудеса 

Святого Георгия” мизийцы упомянуты как союзники болгар. Вероятно автор имел в виду валахов 

[72; 60; 75, p. 59-60, 73-83, 90-91, 119; 12; 19, c. 89; 64, p. 4-5; 29; 54; 23, с. 179-183; 56; 78; 81, p. 31; 

10, c. 124-125, 130, 134; 31;  33]. 

Касательно происходжения румын мы имеем ряд гипотез румынских археологов. Так Й.Нестор, 

Е.Захария и Р.Теодореску считали, что на территории Мунтении, Трансильвании и Добруджи 

присутствовал автохтонный дако-романский компонент. При этом с романцами отождествлялась 

культура Ипотешти-Киндешти, хотя ее с куда большим правом можно назвать славянской или по 

крайней мере полиэтничною. Взгляд на культуру Дриду как на романскую общность вызвал 

возражения болгарских археологов В.Тыпковой-Заимовой, И.Венедикова, С.Ваклинова, Д.Овчарова. 

В румынской историографии археологическая балкано-дунайская культура на територии на север от 

Дуная в Раннем и Высоком Средневековье названа культурой Дриду и отождествлена с романцами. 

При этом исследователи выделяли ряд этапов в ее существовании. Д.Ончул предполагал 

существование валашского кнезата в Олтении в ХІ в. C ним он вероятно связывал сведения 

венгерских источников о Гладе и Ахтуме. К.Хоредт указывал, что до середины ХІІ в. Славяне, 

которые  жили в Трансильвании и в Южных Карпатах, были ассимилированы валахами и венграми. 

Он указывает, что периодом ассимиляции было время с ІХ до ХІІІ вв. М.Комша  считает, что следы 

славян на большей части территории Румынии прослеживаются до Х в. Культура Дриду 

представляла собой симбиоз булгар, славян и романцев. Славяне были третьей составляющей 

древнерумынской общности. Валахи восприняли славянскую материальную культуру. Дако-романцы 

были автохтонным населением Мунтении. Иноэтнические моменты в керамике объяснялись 

контактами и спорадическим присутствием тюркских огурских (булгарских) кочевников в регионе. 

Во время упадку Первого Болгарского царства и занятия придунайской низины поздними 

кочевниками, славяне в Карпатско-Дунайсьих землях оказались отрезаными от своих основных 

центров. Вследствие изоляции они были поглощены более многочисленым оседлым населением. 

Большинство румынских археологов считают культуру Дриду проторумынской или 

древнерумынской. При этом они лотмечают, что для этой культуры был характерен проторумынско-

славянский симбиоз. Нашестие печенегов в 971-1000 гг. привело к исчезновению Дриду (Балкано-

Дунайской культуры) на территориях Молдовы, Мунтении и Олтении. Но некоторые следы от нее 

остались. Так они в Молдове принимали участие в формировании комолексов Хлинча ІІ – Редукенень 

и собственно оттуда и шли корни культуры Редукенень. В Мунтении от Дриду остались лишь слабые 

следы и только в покореной ромеями части на Балканах (территории Первого Болгарского царства) 

она сохранилась в значительно большоу объеме. 

Касательно тезиса М.Комши касательно ранней романизации Мунтении и Молдовы, то она 

представляется нам сомнительно, поскольку римской власти кроме Трансильвании и Добруджи на 

этих территориях не было, а германское и славянское присутствие там достоверно фиксируется 

письменными источниками и археологическими исследованиями. К. Дайковичу напротив отрицал 

романский характер культуры Дриду и указывал, что на юг от Дуная романцы были ассимилированы 

славянами, а в Молдове и Мунтении не было романизации и римляне там не присуитстврвали. Таким 
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образом, романское население было только в Трансильвании. К. Дайковичу был решительным 

оппонентом идеи Р. Реслера, что валахи пришли на территорию Румынии из Балкан в ХІ-ХІІІ вв. 

Романское население оставалось в Дакии и после ухода готов с гепидами. Оно было вынуждено 

оставить города и поселение в долинах и стать горцами, которые занимались скотоводчеством. 

Германцы и авары влияли на романцев и в результате в Трансильвании появились смешаные 

поселения. Смешивались романцы и со славянами. Контакты с ними ознаменовались славянизмами в 

языке и схожестью керамики романцев Трансильвании на аваро-славянскую. В Трансільвании с ІХв. 

начали возникать славяно-романские кнезаты и активно шел процесс формирования валахов как 

романской общности. Но концепция К. Дайковічу не принята в румынской науке, там доминирует 

теория Й.Нестора. И.Хынку же датирует балкано-дунайскую культуру (Дриду) Х-XIV вв. и 

сопоставляет ее с валахами и тиверцами. Последних она считает полиэтничными. В оппозиции до к 

теории румынских ученых находились молдавские советские ученые, в частности Г.Федоров. Он 

поддерживает К.Дайковичу и от себя прибавляет, что балкано-дунайская культура не имела корней 

на территории Румынии. Ее локальный вариант в Карпатских горах – культура Буков – имела 

полиэтничнок романо-славянское население. Материальная культура княжеств Молдова и Валахия 

отличалась от Балкано-дунайской культуры. Валахи как этнос возникли в конце І тыс. н.э. – в начале 

ІІ тыс. н.э. Валахи преимущественно сформировались в Карпато-Дунайском регионе. Но валахи были 

не только дако-романцами. В Карпато-Дунайский регион приходили и романцы из Балканского 

полуострова. В ХІ-ХІІІ вв. территории придунайской низины были опустошены вторжениями 

кочевников (кыпчаков и печенегов). Однако отношения кочевников и романцев были не только 

враждебными. Кочевнические памятники найдены на Редукенень, Хлинча ІІ, Синкерень та 

Мовилице. Валахи в таком случае были многочисленным земледельческим зависимым населением, а 

тюрки-кочевники были малочисленным господствующим элементом. Куда более значительными 

были последствия монгольского нашествия и образования Улуса Ногая. Валахи в большинстве своем 

были вынуждены отойти в Трансильванию, чтобы вскоре вернуться [24; 16; 41, с. 26-66]. 

Никита Хониат, который написал свое сочинение в самом начале ХІІІ в. указывал, что болгарам в 

их восстание помогли скифы (кыпчаки), скифы из Вордоны (бродники), влахи. Он же описывая 

несколько более ранние события указывал, что двоюродный брат Мануила Комнина Андроник бежал 

в 1164 г. из заточения в Ахелое и двигался до Галичины, но на пути к русинам его перехватили 

валахи и выдали его византийскому императору [39]. Болгарский царь Калоян был назван Иоанном 

правителем валашским и болгарским французами Робером де Клари, Жоффруа де Виллардуэном, 

Анри де Валансьеном. Такой же титул использовался в переписке между папой Иннокентием ІІІ та 

Калояном. Коломана Асеня называл правителем валахов Филип Муске. Кроме того, должны 

отметить, что в арабских источниках страна Болгария известна как Улак, а Волжская Булгарія – как 

Булгар. В более поздних турецких источниках сама Валахия называлась уже не как Улак, а Афлак. 

Персидский хронист Рашид ад-Дин называл Болгарію Улакутом. Улахатцом называл Болгарию 

армянин Вардан Аревелци. Никита Хониат и Лев Манасториот считали, что те против кого воевал 

Исаак ІІ Ангел были валахи [15; 4; 75, p. 178-179; 19, с. 89-90; 17]. 

Все эти факты склоняют ряд румынских исследователей (В.Мыркулец, В.Спиней, Ф.Курта) к 

мнению, что династия Асеней имела валашское происходжение. В прошлом этой точки зрения 

придерживались Н.Йорга, Н.Бенеску, Г.Мурну, Г.Брэтиану, К.Джуреску, С.Драгомир, П.Панаитеску. 

В последнее время в румынской историографии приобрело распространение обозначение государства 

Асеней как Валашско-Болгарского государства. Среди русских ученых мнение о валашской 

принадлежности Асеней принял А.Васильев. Но румынская же исследовательница М.Лазареску-

Зобиан считает Асеней кыпчаками. Венгерский историк И.Вашари считает Асеней полувалахами-

полукыпчаками. В болгарской историографии же принято считать Асеней болгаризоваными 

кыпчаками [50, p. 25-68; 65, p. 99-110; 66; 67, p. 118-132; 68, p. 35-56; 75, p. 138-139; 58, p. 267; 74, р. 

29-59, 113-115; 3, Глава 1, параграф 9; 81, p. 41-42; 83; 84; 63, p. 1-14; 64, p. 5-6; 17]. Итальянский 

ученый П. Магдалино считает Петра и Асеня валахами и болгарами [79, р. 636-637]. Американский 

исследователь Р. Вульф считал Асеней валахами и считал валахов главной движущей силой 

восстания [82]. Этой же точки зрения придерживался французский историк П.Готье. Греческий 

славист Ф.Малингудис также разделял это убеждение. Австрийский историк К. фон Хофлер считал, 

что валахам принадлежала главная роль в восстании 1186 г. Французький исследователь Ф. Долье и 

американский византолог Г.Острогорский считали ведущим элементом болгар. Д.Ончул считал, что 

роль руководителей в Втором Болгарском царстве принадлежала болгарам, а валахи играли большую 

роль в войнах с ромеями. А.Ксенопол считал, что валахи играли важную роль в восстании [17]. 
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Следует отметить, что науучные дискуссии болгарских и румынских ученых, как и когда-то 

дискуссии венгерских и румынских ученых, часто далеки от академической нейтральности и 

ангажированы некоторыми идеями. Куда более оснований есть считать династию Асеней 

кипчакской. Ромее, которые непосредственно контактировали с Асенями называли их болгарами или 

мизийцами и указывали на помощь им со стороны скифов (кыпчаков). Удолетворительной романской 

этимологии имені Асень нет, но возможны ряд объяснений из тюркских языков. Н. Баскаков считает 

возможными две этимологии имени Асень – от тюркского существительного Äsän (здоровый) или 

глагола össin (пусть ростет). Византийская греческая форма этого имени – Asanis. Осень – славянская 

форма имени Äsän/Esen. Асень – производная форма от имени Эсэн, то есть «здоровый», которое, по 

мнению О. Пріцака, была также названием и династии, и клана. В.Стоянов считает, что имя Асан 

может происходить от тюркютского клана Ашина, и предлагает свою этимологию имени от 

тюркского подлежащего esen (здоровый, радостный, жизнерадостный, умный). И.Вашари считал 

древнерусскую форму имени Асень Осень производной от тюрк. esen (музыкант, здоровый, 

безопасность). В «Синодике Борила» Асеня названо Бельгуном. Это имя производное от тюрк. bilgün 

(знающий, умный). Скорее всего, это была кличка Асеня. Тюркская гипотеза происходжения Асеней 

нашла распространение в украинской, венгерской и казахской историографии. О. Прицак отстаивал 

кыпчакское происходжение этой династии и считал, что на территории Донщины правила династия с 

аналогичным названием. В. Стоянов также предполагает, что Асени были династией на территории 

Донщины. Иследователь отметил, что город Осенев был позже известен под названием Шарукань, а 

Асень принадлежал к династии Кай. А. Кадырбаев уверен в кыпчакском происходжении Асеней. С. 

Плетнева также считала Асеней кыпчаками [2, c. 81; 71, s. 73–75, 361; 76; 21, c. 249; 42, c. 226; 81, р. 

38–47; 32, c. 239-244; 77, р. 683; 11, с. 58-60; 30, с. 181-182]. Интересно, что в хронике Георгия 

Акрополита сказано, что после смерти Калояна сын его сестры Борил женился на вдове Калояна [1, с. 

27-28]. Такой обычай был распространен у язычников монголов и тюрков, а не среди православных 

валахов [38, с. 103]. 

В целом логично предположить, что Асени были кыпчаками, которые в период до восстания 1185 

р. владели прониями в приграничных землях по воле византийских императоров. Нужно отметить, 

что византийскими прониарами были и валахи. Касательно же болгар, то они утратили свою 

аристократию во время кампаний Василия ІІ Болгаробойцы и во время подавления ромеями 

восстаний Петра Деляна и Георгия Войтеха. При этом Петр Делян был самозванцем, а реальным 

болгарским царем был Алусиан. Династия же Комитопуло, которая правила Западноболгарским 

царством была армянской по происходжению. Вообще для болгар было характерно доминирование 

династий иноземного происходжения. Славянами правили династии булгар (тюрок-болгар) Дуло и 

Вокил. Позже болгарами правили династии Тертеровичей и Шишмановичей, которые были 

кыпчакскими. Династия Асеней на этом фоне не выделялась. Да и восстанию 1186 г. ромеи сначала 

не придели большого значения. Этому были свои прецеденты. Дука приграничной фемы Паристрион-

Парадунавон Нестор в 1074 г. восстал при помощи печенегов, которые жили в Болгарии. Печенеги 

также оказывали помощь богумилам Леке и Травлу. Ромеи были уверены, что восстание будет 

быстро подавлено и не видели в Петре с Асенем угрозы. Византийская империя в 80-х гг. ХІІ в. 

переживала не более глубокий кризис чем в 70-х гг. ХІ в. Но Исаак ІІ Ангел не имел талантов 

Алексея Комнина, а силы валахов и кыпчаков регулярно причиняли потери имперскому войску. Они 

были идеально приспособлены для рейдов и войны в горной местности. Врядли можна возразить, что 

валахи играли заметную роль в восстании Петра и Асеня, поскольку Ансберт, описывая деяния 

Фридриха І Барбаросы на Балканах, рядом с сербами и болгарами упоминал валахов [25; 63, p. 4; 78]. 

Чаще всего можно встретить о валахах на Балканах. Ребе Вениамин Тудельский упоминал о 

валахов как жителей гор. Когда они спускались с гор, то они нападали на эллинов и часто грабили их. 

О улаках как о жителях гор упоминал Абу-л-Фида. Согласно с данными Георгия Кедрена и Иоанна 

Скилицы один из четырех комитопулов Давид погиб от руки валаха между Касторией и Преспой. Как 

о жителях Гемуса (Балканского хребта) валахов упоминала Анна Комнина. В 979 г. валахи служили в 

войске фемы Эллада. В 70-80-х гг. Х в. вождь валахов Эллады Никулица Старший оборонял Ларрису 

от болгар. В 1025-1028 гг. согласно данным ’’Барийских аналов’’ валахи воевали против арабов как 

союзники ромеев. Согласно данным Иоанна Киннама в 1166 г. византийское войско сопровождали по 

северному берегу Дуная союзные ним валахи [13; 22; 20, c. 113; 63; 4; 75, p. 132; 54]. 

Но валахи часто выступали как враги Византийской империи. В 1066 г. они восстали против 

имперрии под руководством фессалийского магната Никулицы Дельфина и своего вождя Славоты 

Кармалака. В 1091 г. валахи восстали против империи вследствии небывалой мобилизации. В 1199 г. 
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валахи выступали как противники Византийской империи в союзе с болгарами и кыпчаками. Еще 

Кекавмен писал, что валахам не можно доверять, поскольку они изменщики и если произойдет 

восстание в Болгарии, то именно они будут его зачинщиками. Он также писал, что их нежелательно 

впускать в фортификации. О неблагодарности валахов писал Иоанн Сиропул и указывал на их 

участие в восстании Петра и Асеня. Анна Комнина указывала на то, что валахи живут рядом с 

болгарами, например говорила о поселении Эзеву. Жили они и в долине Струмы, Могленах, Южном 

Эпире. В 1105 г. валахов изгнали из Афона. Вблизи от Исакчи была найдена печать Георгия стратига 

влахов. Тагмою валахов командовал Георгий Деканос. В 1095 г. валахи и кыпчаки поддерживали 

самозванца Псевдо-Романа Диогена. В 1190 г. валахи и кыпчаки уже на службе Византийской 

империи воевали в битве при Аркадиополе (Люлебургасе). Валахи присутствовали и в районе 

Фессалии и Македонии. Во время правления династии Ангелов их возглавлял Добромир Хриз [62, p. 

47-55; 39; 22; 75, p. 122; 54; 18; 13; 11, с. 140-141]. 

Население культуры Редукенень было вынуждено же признать власть кыпчаков. Эти моменты, в 

частности, и обусловили то, что в венгерских документах земли за Карпатами назывались Куманией. 

При этом в папских документах указано, что католическим миссионерам мешали осуществлять 

проповедническую деятельность какие-то валати. Валати это никто иной как валахи, которые в ХІІІ 

в. исповедовали православие. Тюрки и валахи жили в Прикарпатье чересполосно. При этом 

кочевники количественно значительно уступали валахам. Жили валахи вместе с кочевниками и в 

Трансильвании. Румынский исследователь А. Маджару указывает на проживание валахов рядом с 

печенегами и секеями. В одном из венгерских документов начала ХІІІ в. указывалось, что валахи 

вместе с сансонцами, секеями, печенегами входили в состав войска комита Йоахима, которое воевало 

против кыпчаков. Марино Санудо Торселло указывал, что карпатские перевалы охраняются валахами 

и секеями. Птолемей из Лукки указывал на то же самое. Согласно с данными Томы Тосканского в 

1277 г. валахи на службе у венгров помешали русинам прийти на помощь чешскому королю 

Пшемыслу Оттокару ІІ. Бенедикт каноник из Эстергома, описывая события 1285 г., указывал, что на 

пути монгольского вторжения встали валахи, секеи и трансильванские немцы, которых он назвал 

саксонцами. Оттокар Штирийский указывал, что правитель валахов в Марамуреше был союзником 

венгерского короля. О том же те касательно событий 80-х гг. ХІІІ в. указано в славяно-молдавских 

летописях и в хронике Григоре Уреке. Тосканский географ XIV ст. описывал валахов, но ошибочно 

их отнес к поганам (язычникам). В 70-80-х гг. ХІІІ в. Ногай создал свой улус в Северо—Западном 

Причерноморья включиав в его состав и земли Береганской степи и равнин Мунтении. Впрочем, это 

не помешало валахам основать монастырь в Куртя-де-Арджеш. По данным Гийома де Рубрука валахи 

жили и под верховенством Золотой Орды. В 1285-1288 гг. валашский кнез Литовой вел войну против 

венгерского войська посланного Ласло IV Куном. Вести войну с настолько сильным врагом тот мог 

только опираясь на помощь более сильных соседей. Нужно отметить, что период 80-90-х гг. ХІІІ ст. 

был периодом обострения отношений вассалов Ногая с соседями. Шишман из Видина и Дрман и 

Куделин из Браничево воевали против венгерского вассала сербского короля Милутина, а потом 

Стефана Уроша. Врядли существенно отличалась ситуация в Карпатах, куда кроме Дьердя Баксы 

венгерский король направил отряд Финты Мендийского. Следует отметить, что в славяно-

молдавских летописях подчеркиваеться преданость валахов из Трансильвании венгерскому королю и 

указано на их переход через горы, который положил начало формированию княжества Молдова. 

Исходным пунктом миграции упомянут Ардял (венгерское название Трансильвании Erdely), который 

назывался Марамуреш. В Южных Карпатах происходили похожие процессы. В легенде о воєводе 

Раду Негру указано, что тот в 1290 г. во главе валахов и саксонцев пришел из комитатов Фегераш и 

Альмош на реку Дымбовица. Они построили город Кымпулунг, а потом пришли в Арджеш и снова 

построили там город. Указано, что люди Раду Негру дошли до Серета и Олта. В Кымплунг-Мусчел 

найдено надпись в честь комеса Лауренция . Эта надпись была написана в первой половине XIV в. Ее 

часто датируют 1300 г. Валахи жили на обеих берегах Дуная и по обе стороны Карпат. Временный 

упадок валашских поселений на восток от Карпат обусловило монгольское вторжение 1241-1242 гг. 

Касательно происхождения Раду Негру, то Ж. Сабитов и Р. Карчюмару считали его Чингизидом. Н. 

Джувару считал его кыпчаком. Е. Мариенеску же вообще счттал его венгерским епископом Угрином. 

В легенде о Раду Негру сказано, что тот правил Альмашем та Фегерашем. Реальным правителем этих 

территорий при Ласло IV и Андраше ІІІ Арпадах действительно был Угрин. Кроме того, в письме 

Джиованни Лукари из Дубровника датированого 1352 г. указан Раду Негру венгерской нации и отец 

валахов (при этом нужно иметь в виду то, что при существования Речи Посполитой украинские 

шляхтичи называли себя польской нацией руской веры). В ’’Летописи Кантакузинов’’ Геориія 
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Кантакузина указано, что Раду Негру имеет родовод от Траяна, что конечнно же вымысел. Нужно 

отметить, что в исследованиях румынских ученых Раду Негру обычно отождествляется с Тихомиром 

или с его сыном Басарабом. Но Д.Ончул считал, что Раду Негру никогда и не существовал и 

являеться выдуманной персоналией [63, р. 1-16; 61, p. 111-126; 74, p. 131; 75, p. 143, 145, 155, 163, 

178-179, 188-193; 12; 51; 52; 59; 6, с. 57-58; 7, п. 59-61; 55; 57, p. 4-7, 9; 10, с. 175-179; 47, p. 95-98; 48, 

p. 47-54; 35, c. 93-103; 36, c. 380-382]. 

Если же перейти к актовому материалу, то в середине ХІІІ в. в одном из венгерских королевских 

документов упомянуты четыре валашских кнезата – Иоанна, Фаркаша, Литовоя и Сенеслава. В 1247 

г. владения Иоанна и Фаркаша были переданы в собственность госпитальерам, чтобы те охраняли 

границы от татар, язычников и схизматиков (православных). То, что Ласло ІV Кун вел войну против 

Бербата за неуплату дани указывает на распространение венгерской власти и на территорию Литовоя, 

который был родственником Бербата. Касательно Сенеслава, то его владения должны были 

находится за границами влияния Венгрии. У Рашид ад-Дина его владения названы Мишлявой. Кроме 

того, в его хронике упомянута страна Кара-Улаг. Персидский хронист мог знать о по крайней мере 

двух из четырех романских кнезатах. Некоторые исследдователи считали, что Берзенам-бам это 

Северинский банат или романских правитель. Часть из первых валашских господарей носила 

славянские имена, а языком официальных документов была церковнославянской (ее разновидность 

сырбие). Под 1332 г. упоминался Басараб сын Токомера. Л.Рашоньи считал, что Токомеру 

тождествены славянское Тихомир и тюркское Токомер. Мы можем наблюдать существование 

государственной традиции в Карпато-Дунайском регионе с середины ХІІІ в. до Басараба. Касательно 

Басараба то впервые о нем упомянуто в 1321 г., когда он себя признал вассалом венгерского короля. 

В 1324 г. Басараб упомянут как ’’воевода наш заальпийский (закарпатский) Басараб’’. В 1325 г. 

Басараб уже назван врагом короны, но римский папа Иоанн ХХІІ в 1327 г. называл его 

богобоязненым князем-католиком. Как враг Венгрии Басараб упомянут в 1329 г. В 1330 г. Карл 

Роберт Анжу совершил поход на Валахию, который закончмлся битвой при Посаде. Валахи завалили 

путь в горах деревьями и венгерскому королю еле удалось спастись. Эта победа способствовалв 

признанию соседями княжества Валахия. Пользуясь ситуацией валахи зайняли Северинский банат. 

Вернуть это коронное владению удалось уже Людовику (Лайошу) І Анжу, который в 40-х гг. XIV в. 

осуществил ряд кампаний в Валахии. Вернул край Короне только комес секеев Иштван Лакцфи. В 

1330 г. Басараб выступил как союзник болгар в битве при Вельбужде. Союзным болгарам валахам и 

татарам противостояли сербы. В 1332 г. Карл Роберт Анжу еще не примирился с потерей Валахии и 

называл Басараба не иначе как “неверный валах”. Позже такой эпитет будет использовать Людовік 

(Лайош) I Великий по отношению к основателю молдовского княжества Богдану из Кухи. Первый же 

известный из источников правитель Молдовы Драгош из Джулешт фактически был венгерским 

маркграфом на территории Буковины. Эта территория у Рукн ад-Дина Бейбарса и ан-Нувайри 

называлась землей валахов и русов. О присутствии восточнославянского компонента упоминалось и 

в молдавских летописях, где на будущих землях Молдовы упомянут русин Ецко. Хотя Венгрия 

официально не приизнавала отделения Валахии и Молдовы, но фактически эти княжества были 

независимыми от венгерского короля [73, p. 242, 251-252; 64, p. 3-4; 69, p. 111-125; 70, р. 552-553; 75, 

p. 163; 57, p. 4, 8-9, 12-15; 10, с. 171-179]. 

И.Вашари указывает, что имя Басараб происходит от куманского Basar-oba [81, p. 149–152]. 

А.Гекбель считает, что имя отца Басараба – Тохомер происходит не от Токтомер, а от Токомер [53, p. 

654; 81, p. 152]. Басарабом называли основателя правящей династии Валахии. Он был сыном 

Тихомира. По мнению П.Павлова, М.Лазареску-Зобиан и А.Гьокбеля, Басараб, как и его род, имел 

кыпчакское происхождение. Обычно это имя считают производным от тюркских слов bas (подавлять, 

править, управлять) + är (мужчина) + oba/aba (отец, дядя, старший брат). Басараб в переводе значило 

«правящий род», или «тот, кто происходит из правлящего рода». В латиноязычных источниках имя 

упоминалось как Bazarab, Bazarad, Bazaras, Bozorab, Basarat. Окончание «–d» может быть объяснено 

венгерской адаптацией этого тюркского имени. В “Дубницкой хронике” и в хронике Яноша Туроци 

упоминался Bazarad. В венгерских документах анжуйской династии имя упоминается в форме 

Bazarab. В сербских летописях упомянут Басарабь. В надписи из Кымплунга упомянут Басараб. В 

сербских источниках княжество Валахия называлось Басарабы. Необходимо отметить, что поляки и 

беларуско-литовские летописцы называли Валахию Мультянами, термин же Волохи использовался 

для обозначения молдаван. Византийский император и хронист Иоанн Кантакузин называл Валахию 

Унгро-Влахией [9, c. 101; 58, p. 267; 26, c. 400; 81, p. 152; 73, р. 244; 17].  
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Проведя исследование мы пришли к следующим выводам. К XIII в. влахи куда чаще упоминались 

на Балканах чем севернее Дуная и это больше касалось предков арумынов, чем румын. Валахи были 

мятежными подданными ромеев, однако это не исключало ситуативных союзов с ромеями и участия 

грецких контингентов в византийской армии. Формирование политических структур восточных 

романцев к северу от Дуная можно датировать ІХ-XIII в. Оформление Валахии как самостоятельного 

государства связано с кризисом в Золотой Орде и с экспансией Венгрии на восток. Басараб только 

завершил дело начатое Сенеславом. Кнезат Гелу это ничто иное как волошско-славянский кнезат в 

Трансильвании. Касательно миграции валахов в Мунтению, то она должна была осуществлятся как с 

территории Трансильвании, так и с территории Балканского полуострова. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЖАРАМИ: 

ПРОВЕРКА ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ 

 

Резюме 

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты осуществления проверок заявлений 

и сообщений о преступлениях по делам о пожарах, рассмотрены особенности действий должностных 

лиц органов противопожарной службы при осуществлении проверок 
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Fire crimes: verification of claims and messages  

Summary 

The article discusses the theoretical and practical aspects of verifying allegations and reports of crimes in 

cases of fire, discusses the features of actions of officials of the fire service during inspections 

Key words: fire, verification, crime report, fire case 

 

Пожары являются очень опасным явлением. Они причиняют значительный ущерб материальным 

объектам, жизни и здоровью людей. Особенностью пожара, является то, что после себя он оставляет 

минимальное количество информации о его возникновении и распространении. Очень часто огонь 

используется для сокрытия следов совершенного преступления. Не всегда пожары связаны с 

преступной деятельностью, но зачастую определение данного факта невозможно без проведения 

проверки. Проверка по делам о пожарах обладает значительной спецификой в связи с тем, что 

пожары подлежат немедленному тушению. При тушении разбираются конструкции, на месте 

происшествия находятся пожарные, которые предпринимают все меры по обеспечению безопасности 

людей, скорейшей ликвидации огня. Особенностью проведения проверки является то, что она 

проводится в досудебном порядке в рамках государственного реагирования на совершенное 

преступление. Одним из процессуальных решений должностных лиц является отказ в возбуждении 

уголовного дела. При этом заявитель, не являясь еще субъектом уголовно-процессуальных 

отношений, не обладает полным набором прав, предоставленным для участников уголовного 

судопроизводства. Недостаточные или неэффективные мероприятия по проверке сообщений или 

заявлений по делам о пожарах может привести к необоснованному вынесению отказа в возбуждении 

уголовного дела. Проверка сообщения о преступлении относится к предварительному этапу 

расследования преступления. Не всегда данный этап заканчивается возбуждением уголовного дела. 

Дознаватель или следователь могут принять следующее процессуальное решение по факту пожара: 

возбудить уголовное дело; 

отказать в возбуждении уголовного дела; 

передать материалы проверки по подследственности. 

О принятом решении сообщается заявителю, ему разъясняется о возможностях обжалования 

данного решения. 

Первым правовым последствием проверки является возбуждение уголовного дела. В случае, если 

дознаватель или следователь обнаружат повод для возбуждения уголовного дела, то ими выносится 

постановление о возбуждении уголовного дела по определенной статье Уголовного кодекса РФ. При 

принятии решения о возбуждении дела об этом сообщается прокурору. Прокурор в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством может признать указанное постановление незаконным 

и в течение 24 часов отменить его. При этом им выносится мотивированное постановление, копия 

которого отправляется должностному лицу, возбудившему уголовное дело. В научной литературе 

отмечается зависимость прокуроров от органов, осуществляющих предварительное расследование. 

Так, прокуроры могут продлить срок проведения проверки по сообщениям о преступлении по 

ходатайству дознавателя на 30 суток, тогда как по ходатайству следователя такой срок может 

продлить руководитель следственного органа [1]. 
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Вторым правовым последствием проведения проверки сообщения о преступлении является отказ в 

возбуждении уголовного дела. Вынесенный отказ в возбуждении уголовного дела направляется 

прокурору, который может в течение 5 суток отменить данное постановление и возвращает 

материалы руководителю органа дознания или следствия. При этом самостоятельно прокурор 

возбудить уголовное дело не может. 

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован в суд в порядке статьи 125 УПК РФ. 

В целом судебный контроль над уголовным судопроизводством осуществляется в следующих 

формах: 

применение мер пресечения и принуждения в отношении подозреваемых и обвиняемых; 

решение о производстве определенных следственных действий; 

рассмотрение жалоб на действия должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование 

[2]. 

Судья, который признает отказ в возбуждении уголовного дела незаконным, отменяет 

постановление должностного лица, объявляет об этом заявителю и должностному лицу, вынесшему 

постановление. 

Проблема отказов в возбуждении уголовного дела касается конституционных прав граждан. 

Возможность вынесения отказа в возбуждении уголовного дела может препятствовать доступу к 

правосудию, гарантированному Конституцией РФ. Особого рассмотрения требует вопрос о жалобах 

на действия дознавателя, затрудняющего доступ к правосудию. По поводу данного термина в 

литературе существует определенная дискуссия [3]. В литературе выделяется правосудие в обычных 

и особых формах применительно к понятию «доступ к правосудию». Правосудие в обычных формах 

это деятельность мировых судов и судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских и 

уголовных дел во всех инстанциях. Особых форм правосудия выделяется три - деятельность суда по 

рассмотрению административных правонарушений; деятельность Конституционного Суда РФ, 

конституционных и уставных судов субъектов РФ по рассмотрению соответствующих нормативных 

правовых актов основным законам; деятельность суда по рассмотрению жалоб в порядке статьи 125 

УПК на действия дознавателя и следователя, способных затруднить доступ к правосудию. Таким 

образом, рассмотрение данных жалоб выделяется в отдельную особую форму правосудия [4].  

Особые формы правосудия характеризуются тем, что обычные признаки и принципы правосудия 

применяются к ним со значительными оговорками. Без исключений к ним применяются принцип 

гласности, состязательности и равноправия [5]. Особенностями данной формы правосудия (ст. 125 

УПК РФ) является возможность его инициирования только физическими лицами без привязки к 

правовой связи с каким-либо государством. Юридические лица воспользоваться такой возможностью 

не могут. Затруднить доступ к правосудию могут только действия дознавателя, органа дознания или 

следователя. Действия, затрудняющие доступ к правосудию, могут быть только противозаконными. 

Законные действия должностных лиц не могут привести к такому правонарушению как доступ к 

правосудию. Постановление Пленума ВС относит к незаконным действиям по затруднению доступа к 

правосудию такие действия, которые препятствуют дальнейшему обращению в суд за защитой 

нарушенного права. В качестве примера таких действий можно привести отказ в признании лица 

потерпевшим. При рассмотрении жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ суды проверяют законность и 

обоснованность действий дознавателя. 

Исходя из вышеизложенного можно выделить особенности предварительной проверки сообщений 

о преступлениях. По любому сообщению о преступлениях должна проводиться проверка, но ее 

масштаб зависит от объема содержащейся в сообщении информации. Если в сообщении указывается 

минимальная информация о преступлении, то проверка должна быть широкомасштабной, если в 

сообщении достаточно сведений, то достаточно лишь провести анализ и оценку содержащейся в 

сообщении информации. Целью проверки является только установление законности повода для 

возбуждения уголовного дела, либо отсутствия оснований для возбуждения. Само расследование 

дела и раскрытие преступления целью проверки не является. При проверке не производятся все 

следственные действия. Могут быть использованы только средства, указанные в статье 144 УПК РФ. 

В уголовно-правовой доктрине существовала и существует дискуссия по поводу допустимости 

проведения следственных действий на стадии возбуждения уголовного дела [6]. В ответ на данную 

дискуссию законодатель вносит изменения в соответствующие статьи Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, расширяя возможности дознавателя и следователя на этапе проверки сообщений о 

преступлении.  
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Происходящие сегодня изменения социально-экономического пространства, в том числе 

цифровизация всех сфер жизни, повлияла и на преступность и способы и методы борьбы с ней. С 

одной стороны часть преступности ушла в цифровую среду, с другой стороны у органов дознания и 

следствия появились новые возможности в выявлении преступлений. По мнению Н.Г.Шурухнова 

цифровизация предоставляет криминалистике новые технологии расследования преступлений [7]. Он 

отмечает, что новые возможности компьютерной техники в значительной степени облегчают 

деятельность дознавателей и следователей. Это мнение поддерживает Н.Б.Вахмянина, которая 

отмечает, что большие перспективы имеют современные речевые технологии. При этом, она 

отмечает сложности, которые возникают при их использовании. В частности, использование 

программ-транскрайберов может быть затруднено в случаях участия в следственных действиях 

нескольких лиц, использования опрашиваемыми лицами ненормативной лексики, наличия фоновых 

шумов, мешающих распознаванию речи [8]. 

 Н.Г.Шурухнов выделяет четырехзвенную систему расследования преступлений: 

предварительный этап; 

первоначальный этап; 

последующий этап; 

заключительный этап. 

Под предварительным этапом понимается проверка сообщений о преступлении. Во время этого 

этапа дознавателю или следователю необходимо решить вопрос о наличии в происшествии 

признаков преступления. Для разрешения этого вопроса необходимо оценить размер причиненного 

ущерба, личность лица и его виновность. Данный этап именуется предварительным в связи с тем, что 

он предваряет все последующее движения уголовного дела. От него, во многом, зависит успешность 

действия следователя и дознавателя. Н.Г.Шурухнов определяет требования к действиям дознавателей 

и следователей, осуществляющих проверку сообщений о преступлениях: 

мобильность; 

оптимальность; 

оперативность [9]. 

Проверка предполагает проведение мероприятий по обнаружению действительных признаков 

преступления, сведения о которых содержались в сообщении. В отношении сообщении о 

преступлениях, связанных с пожарами в большинстве случаев сообщения поступают от 

подразделений пожарной охраны, занимающихся тушением пожаров. По факту тушения пожара 

руководитель тушения пожара заполняет акт о пожаре, в котором сведения об объекте, в котором 

произошел пожар, сведения о собственниках объекта, его местоположении. Отмечается каким 

образом стало известно о пожаре, кто сообщил о пожаре. Далее указываются действия пожарных при 

тушении пожара – в каком состоянии находился объект при прибытии пожарных, когда удалось 

локализовать и ликвидировать горение. Как правило, все пожары в населенных пунктах 

регистрируются и по каждому из них принимается решение о возбуждении уголовного дела либо 

отказе в его возбуждении. Как правило, о пожаре сообщают очевидцы, которые первыми увидели 

дым и огонь. Зачастую они не имеют никакого отношения ни к объекту, ни к его обитателям. Им 

ничего не известно о причинах пожара. Такое заявление о пожаре, сделанное очевидцами по 

телефону, не может расцениваться, по нашему мнению, как сообщение о преступлении. Данное 

сообщение делается гражданами в целях скорейшего тушения пожара и предотвращения причинения 

вреда другим объектам. В этом случае в качестве сведений о совершенном преступлении будет 

выступать акт о пожаре, составленный подразделениями пожарной охраны, осуществлявшими 

тушение пожара, а также рапорт дознавателя, прибывшего на место пожара и обнаружившего 

признаки совершенного преступления. 
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ÜÇÜNCÜ DALĞA PSİXOTERAPİYASININ (ACT) PSİXOAKTİV MADDƏ ASILILIĞI 

DAVRANIŞLARI ÜZƏRİNDƏ ARAŞDIRILMASI VƏ ONUN BİRİNCİ VƏ İKİNCİ (CBT) DALĞA 

METODU İLƏ MÜQAYİSƏSİ 

 

Xülasə 

Şüurlu fərqindəlik və qəbul terapiyası koqnitiv terapiyanın üçüncü dalğası olaraq tanınır. Təcrübə ilə 

dəstəklənən və  şüurlu fərqindəlik və qəbula əsaslanan müdaxilələr  qəbul və öhdəlik terapiyasına, diyalektik 

davranış terapiyasına şamil olur. Şüurlu fərqindəliyə əsaslanan koqnitiv terapiya zehniliyə əsaslanan stresin 

azalmasına xidmət edir.  Üçüncü dalğaya aid olan psixoterapiya əsasən koqnitiv psixoterapiyadan bəhrələnir 

və şərqi mənəvi ənənələri özündə birləşdirirərək meditasiya üsulları da daxil olmaqla ənənəvi koqnitiv 

davranışlara düşüncəli baxışlar formalaşdırır. Koqnitiv davranış terapiyasının üçüncü dalğası asılılıq  

davranışlarını həyata qaytarmaq və vəziyyətini araşdırmağa şamil olur ki, psixoaktiv maddələrə asılılıq 

onlardan biridir. Hazırki araşdırma işi təhlil və analitik yanaşma ilə praktiki məqsədlə terapevtik təsirləri 

araşdırmanın ardınca qəliz asılılıq davranış teapiyasının üçüncü dalğasında qərar tutur. Burada asılılq 

davranışlarına hakim olan psixoterapiyanın üçüncü dalğası ilə yanaşı psixoterapiyanın üçüncü dalğasının 

(ACT), birinci  və ikinci dalğasının (CBT) müsbət davranışları ilə əvəz etməklə mənfi asılılıq müalicəsinə də 

aydınlıq gətirildi. Asılılıq analizi və koqnitiv asılılıq müalicəsi böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdəndir. 

Psixoaktiv maddələrdən asılılıq müalicəsinin əsas mərhələlərindən biri də yenidən belə zərərli vərdişə 

qayıdışın qarşısını almaqdır ki, bu  psixoterapiyanın üçüncü dalğası ilə müəssər olur.  

Açar sözlər: psixoterapiya, koqnitiv davranış terapiyasının üçüncü dalğası, psixoaktiv maddə asılılığı 

 

Study of psychotherapy of third wave(ACT) on addictive behaviors and its comparison  

with the treatment menthod of first and second wave (CBT) 

Summary 

Therapies based on mindfulness and acceptance are known as CBT’s third wave. Interventions based on 

mindfulness and acceptance which are backed by evidence and experience include acceptance and 

commitment therapy, dialectic behavior therapy, mindfulness based cognitive therapy, mindfulness based 

stress reduction. Third wave of psycho therapies are mainly sprung from cognitive behavioral psycho 

therapies and with a mixture of spiritual traditions from east, such as meditation techniques and witness 

thought with classic cognitive behavior therapy is formed. Third wave of cognitive behavior therapy include 

new approaches through care and renewal of addictive behaviors such as addiction to drugs. New research 

which a descriptive and analystic approach and with an applimental goal seeks inspection of the therapy’s 

effects based on third wave in the treatment of complicated addictive behaviors. New research looks into not 

only psychotherapy of the third wave on addictive behavior, but also the differences between third wave 

(ACT) and first and second waves(CBT) in the treatment method of negative addiction with substitution of 

positive behaviors. Psychoanalysis and cognitive therapy addiction is of high importance and is one of main 

processes in addiction treatment, prevention of relaps and rehabilitation with application of third wave 

psychotherapy. 

Key words: psychotherapy, CBT third wave, addictive behavior 

 

Müqəddimə 

Davranış terapiyası yeni psixoterapiyanın qollarından birini qəbul etməyə əsalanır ki, burada şüurlu 

fərqindəlik metod və terapiyadan istifadə olunur. Psixoloji patologiyanın ya mənfi hissləri idarə etməyə 

çalışması və ya qarşısını almaqla əlaqələndirilir ki, qəbul əsaslı terapiya da bu fərziyə əsasında irəli sürüldü. 

Belə bir terapiyaya görə psixoloji xəsarət alan şəxslər həyacanlandıqda özlərinə məxsus baxış tərzinə sahib 

olur və özlərini həyacanlarına əsasən mühakimə edirlər. Bunun üçündə bu həyacanlardan qaçmağa  can atır  

və həmin həyat hissini aradan qaldırmağa və ya azaldacaq davranışlara üstünlük verirlər. Davamlı psixoloji 

travma zamanı həyəcan, tanışlıq və davranış səviyyəsindəki çəkinmələr mühüm rol oynaya bilər. Qəbul 

etməyə əsaslanan davranış terapiyası insanların daxili təcrübələri ilə əlaqələrini dəyişməkdən ibarətdir. Və 

bütün bunlar  hər bir şəxsin həyati dəyərlər üçün təcrübələrdən mümkün qədər uzaqlaşmasından xəbər verir 

(Zərgər və həmkarlar 2012.  Koqnitiv davranış kimi yayılmış terapiya, simptomların tezliyini və şiddətinin 
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azalmasına  dair yaranan suallarla qarşılaşmaq və onların qarşının alınması  tərtib olunmaqdadır. Uğurlu 

koqnitiv terapiya xəstəlik simptomlarının tezlik və şiddətinin azalma ideasına əsaslanır. Aparılan 

araşdırmalar da daha çox tezliyin aşağı düşməsi bərpa meyarı hesab olunur  Müvəffəqiyyətə belə bir baxış və  

terapiyaya verilən cavab kəmiyyət nöqtəyi nəzərdən olan baxışdır və burada yalnız obsesiv-kompulsiv 

simptomlarla üzləşir. Digər amillər üzərində azacıq diqqətin yönəlməsi simptomları azaltmaqla yanaşı həyat 

keyfiyyətinə az diqqət yetirilir. Məsələn, əgər kimsə obsesiv-kompulsiv simptomların azaldığını bilirsə, 

amma hələdə aşağı keyfiyyətli həyat tərzinə sahib olarsa demək, bir çox davranış göstərişlərinə əsasən 

yaxşılaşmışdır. Amma həmin şəxs funksional olaraq travma alır və yüksək ruhi sarsıntı səviyyəsindən xəbər 

verə bilir (Heyz 2008). 

İnsanların həyəcanı, duyğusu, xoşa gəlməyən düşüncələri, fiziki ağrıları təcrübədən keçirmək  

istəmədikləri üçün psixoloji çətinlikləri olur ki , üçüncü dalğa terapiyası da bundan xəbər verir. Bunu üçün 

də bu təcrübələrdən hər hansı birinin ən kiçik əlaməti ilə qarşılaşdıqda mümkün yollarla onları 

kənarlaşdırmağa  çalışırlar. Məsələn, narahatçılıq keçirdikdə dərhal onu aradan qaldırmağa çalışırlar. Bunun 

üçün də onlar müxtəlif vasitələrdən istifadə edə bilərlər. Məsələn, dərhal sakitləşdirici dərman qəbul edirlər, 

ona əzab verən yerlərdən, o cümlədən, iş yeri  və ya tədris kimi iştirakı zəruri olan yerlərdən uzaqlaşmağa 

çalışarlar. Növbəti travmaları isə xoşagəlməz halları dəfedə biləcək təcrübələrə sahib olmadıqları üçün 

alırlar. Və buna da psixologiyada “çəkinmək” deyilir. Məsələn, psixoaktiv maddə asıllığı olan şəxs hər dəfə  

narahat olduqda  ondan imtina etməli və çəkinməlidir. Səbəb yaradacaq  xoşa gəlməyən vəziyyət, hiss və 

fikirlərdən çəkinmək insan həyatının məhdud çərçivəyə düşməsinə səbəb olur. Məsələn, psixoaktiv maddə 

asılılığına düçar olan  şəxs  ictimai həyətında ki, iztirab və nigarançılıqların qarşısını almaq üçün özünü 

məhdud çərçivəyə salmalı olur və onun üçün  içtimai əlaqələr kimi mühüm olan və dəyər kəsb edən 

hallardan uzaq düşür. Bunun da ən başlıca dəlili daxili təşvişlərin qarşısını ala biləcək təcrübələrə sahib ola 

bilməməsidir (Məkri və Fərhudyan 2013). 

Patoloji əsaslı qəbul müalicəsinin bir hissəsi, insanların keçmişdə və gələcəkdə yaşadıqları ilə əlaqəlidir.  

Başqa sözlə desək ya keçmişlə əlaqəli olan xoşa gəlməyən düşüncələrə  baş vurur və ya hələ yaşanmayan və 

baş verməyən gələcəkdən nigaran və narahat olurlar. Belə bir şəraitdə yaşaya bilmədiqləri həyatı əldən 

verirlər. Məsələn, bir ana ailə üzvlərinin gləcək həyatı barədə düşünür, nigarançılıqla onların sağlamlığı, 

təhsili və ümumi durumları barədə götür-qoy edib elə hey davamlı olaraq bunu özünə dərd edir, iztirab içində 

yaşayır. Ailə üzvlərinin gələcəyi barədə düşünüb daim nigaran qalan ana onların yanında ola-ola mövcud 

vəziyyətlərindən xəbərsiz qala bilər və onların yaşadıqları həyatdan zövq almaya da bilər (Ümidi 2014). 

 Əldə olan dəlil və sübutlar ondan xəbər verir ki, bir şəxsin psixoaktiv maddədən istifadə etməsi onun 

həmin psixoaktiv maddəyə olan asılılığından, zehni xüsusiyyətlərindən, həyəcan və motivasiyasından irəli  

gələ bilər. Psixoaktiv maddədən sui-istifadə zehni (düşüncə) və həyəcanla əlaqəlidir. Çünki, bir müddət tərk 

etdikdən sonra ona olan güclü meyl və istifadə ilə birlikdə olur. Psixoaktiv maddədən sui-istifadə davranışı  

bir növ motivasiyadır. Çünki, bir çox hallarda psixoaktiv maddələrə meyl psixoaktiv maddələri axtarmaqla 

(hədəfə yönəlməklə) nəticələnmir. Psixoaktiv maddələrə meyl etmədə ənənəvi motivasiya modelləri 

psixoaktiv maddələrə olan meylilik onlara olan ehtiyacdan daha çoxdur. Lakin mövcud dəlillərə əsasən 

psixoaktiv maddələrə olan meyl hər zaman onun istifadə olunması ilə nəticələnmir. Daxili və xarici maneələr 

onun istifadəsinə əngəl törətdikdə və ləzzət ya rahatlıq təcrübəsi bir insanın gözlənilən ləzzət və ya 

rahatlığına maneə törədir. İnsanda istək yaranır və müalicə edilməlidir (Hilberant 2000) 

 

Araşdırmanın mənbələri 

ACT psixoloji müdaxilələrə elə bir yanaşmadır ki, xüsusi üsullarla deyil, xüsusi nəzəri proseslərlə 

müəyyən edilir.  

ACT nəzəriyyəsini məfhumlarına əsasən müasir davranış psixologiyasına əsaslanan elə bir psixoloji 

müdaxilədir ki, ünsiyyət çərçivəsində ki, nəzəriyyəyə də  şamil olur. Orada psixologiyanın elastikliyini əldə 

etmək üçün diqqəti dərk etmə və qəbul etmə proseslərindən, öhdəlik, dəyişiklik və davranışdan istifadə 

edilir.  

Metakoqnitiv terapiya tamamilə yeni anlayışdır və onun meydana gəlişi 18 ildən o tərəfə getmir. Bu 

terapiya üsuluna termin olaraq üçüncü dalğanın davranış terapiyası adı da verilmişdir. Üçüncü dalğaya aid 

olan davranış terapiyası  birinci və ikinci dalğa davranış terapiyasının qarşısında qərar tutur. Birinci dalğaya 

aid olan davranış terapiyası Vatson və Pavlov tərəfindən təklif olunan davranış terapiyasına şamildir. Vatson 

və Pavlovun davranış terapiya üsulunda belə hesab olunur ki, klassik şərti öyrənmə və operant öyrənmə  

üsulu kimi bəzi üsullar bəzi psixoloji pozğunluqları müalicə edə bilər. Terapevtlərin tanışlıq zərurəti və 

uşaqlıq yaşlarındaki münaqişələri həll yollarını tapmaları müəyyən etmə davranışlarına elə də ciddi 

yanaşmır. Hazırda bəzi psixoloji pozutular, xüsusilə narahatlıq, uşaq və yeniyetmələrin davranış 
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pozuntularında davranış terapiyasından istifadə olunur. Koqnitiv davranış terapiyasını təqdim etməklə 

terapevtlərin davranış terapiyasından istifadə etmə miqdarı azaldı. Koqnitiv davranış terapiyasını 

depresiyanın müalicəsi üçün doktor Aron T.Beck tərəfindən təklif olundu və tədricən digər psixoloji 

terapiyalarda geniş istifadə olunmağa başlandı. Belə ki, hazırda həmin üsuldan bir çox psixoloji pozuntuların 

(o cümlədən stress, depresiya, obsesiv kompulsiv pozuntunun (PTSD) müalicəsində istifadə olunur. Koqnitiv 

davranış terapiyasında belə hesab olunur ki, koqnitiv səhvlərin olması halında psixoloji pozuntulara tutulma 

və onların davamlılığının səbəblərindən biri koqnitiv səhvlərin olmasıdır. Və bu səhvlərin aradan 

qaldırılması üçün davranış və koqnitiv üsullardan istifadə edilir. Üçüncü dalğa davranış terapiyasının 

müalicə üsullarına bəzi cəhətləri ilə  koqnitiv davranış terapiyasının oxşar terapiya növləri şamildir. 

Metakoqnitiv terapiya öhdəlik, əməl və dialektik davranış terapiyası davranış terapiyasının üçüncü dalğasına 

düşən müalicələr arasındadır. (Lütfiniya 2015) 

 

Qəbul və öhdəlik əsaslı terapiyanın patoloji nəzəriyyəsi (ACT) 

ACT/RFT nöqteyi nəzərdən xoşagəlməz psixoloji problemlər ümumi bir münasibət qabiliyyətinin 

olmaması (zehnin gücünün çatmaması kimi) ilə nəticələnməsinə baxmayaraq psixoloji travmanın (alınan 

xəsarətlərin digər mənşəyini dahada gücləndirən təsir prosesləri kimi) əsas mənbəyi dilin qarşılıqlı əlaqəsi ilə 

meydana çıxmasıdır. Dilin qarşılıqlı əlaqəsi və insan idrakının bilavasitə sinergiya ilə əlaqəli olması onu 

dəyişdirməkdə qabiliyyətinə səbəb olur. Belə bir psixoloji rahatlıq (elastiklik) ACT və RFT baxımından 

dilin yaranma prosesində olduqca zəif və faydasız quruluş nəzarətinə sahibdir. Bunu üçün də RFT tərəfindən  

bir-bir incələnərək təhlil olunur.  

Yaxşı kliniki nəzəriyyə ilə nəticələnən proses mücərrəd fundamental prinsiplərlə güclü əlaqədə olur. 

Travmaya səbəb olan o əsas proses xəyali (saxta) füzyondur. Bu konsepsiya davranış tənzimləmə 

funksiyaları şəbəkələrinin üstünlük təşkil etməsinə aiddir  Xüsusilə elə bir üstünlük ki, reaksiya prosesini 

məhsullarından fərqləndirə bilmir. Belə bir qarşılığı gücləndirən davranışda insan davranışı, qarşılıqlı olduğu 

ətraf mühitlə müqayisədə nisbətən qeyri elastik kəlami şəbəkələr tərəfindən idarə olunur və beləcə təmasda 

olduğu mühitlə  qarşılıqlı   münasibətdə ola bilir. Belə bir hal bəzi mühitlətdə yaxşı olsada bəzi mühitlərdə 

bir  sıra ziyanlı üsullarla  psixoterapiyanın  elastikliyini  artırır. Nəticə də insanlar elə bir tərzdə əməl edə 

bilərlər  ki, ətraf mühitin öz dəyərləri və məqsədləri haqqında dediklərinə zidd olsun. ACT/RFT nöqteyi 

nəzərdən tanışlığın (idrakın) forma və məzmunu kontekstual xüsusiyyətləri insan hərəkətlərini uyğun 

olmayan bir şəkildə istiqamətləndirməyənə qədər özü-özlüyündə ziyanlı olmur. Koqnitiv füzyon, təcrübədən 

çəkinməni dəstəkləyir. Təcrübədən yayınma dedikdə görünüşün dəyişilməsi nəzərdə tutulur. Daxili təcrübə 

zamanı yaranan tezlik və ya həssasiyyət belə bir səy və çalışqanlıq davranış xəsarəti zamanı özünü biruzə 

verir.  İnsan dilindəki müvəqqəti və müqaisəli əlaqələrə görə danışıqdaki xoşa gəlməyən həyəcanlar 

dəyərləndirilir və bir kənara qoyulur. Təcrübəli yayınma insanın təbii dilinin tətbiqi prosesinin mərkəzində 

qərar tutur. Elə bir nümunə ki, sonradan yaxşı hiss etmək və ağrının qarşısını almaq üçün mədəniyyət 

tərəfindən möhkəmləndirilir. İnsanın simvolik  davranışları və praktiki əməli üçün dəlil olaraq gətirilən 

içtimai iradə, yəni fikir, xəyal, təsəvvür və onlarla birgə olmaq (onlara qarışmaq) kimi dildəki mənaaltı 

sözlər insanı psixoloji hadisələri dərk edib üzə çıxarmağa vadar edir. Və bu hal zəruri olmadıqda belə baş 

verir. İnsanlar “özünə qapanma” həyat tərzi sürməyə başladıqda yaşadıqları zamanla əlaqələrini kəsir və bir 

növ özlərində olmurlar. Təsəvvür olunan keçmiş və gələcək və özünü təsəvvür davranışa daha çox nəzarət 

etməyə səbəb olur. Məsələn, həyat tariximizlə daha səmərəli məşğul olub çəkdiyimiz əzab-əziyyətlərin 

səbəblərini müəyyən edə bilmək əvəzinə daha çox özümüzü müxtəlif söz və ifadələrlə müdafiə etməyə 

çalışırıq (mən qurbana çevrilmiş bir insanam, mən heç vaxt əsəbləşməməliyəm) ta ki daha təsirli 

davranışlarla  onu  hesab etmək olmaz (Heyz 2013). 

 

ACT nin əsas altı prosesi: psixoloji elasikliyin modeli 

ACT nin ümumi hədəfi  psixologiyanın elastikliyini artırmaqdır. Psixoloji elastikliyi isə hazır ki, anda 

daha güclü əlaqə yaratmaq bacarığına sahib olmaqdan həmçinin davranışlarda ki, dəyişiklərdən və ya həyatın  

dəyərlərinə doğru hərəkət etməkdə israrlı olmaqdan ibarətdir. Psixoloji elastiklik ACT nin altı əsas 

prosesindən əldə olunur. Bu sahələrin hər biri yalnız  xəsarət almamaq üçün bir üsul olmaq əvəzinə müsbət 

psixoloji bacarıq kimi konseptual hala gətirilmişdir. Davamında altı əsas prosesə açıqlama verilmişdir (Heyz 

2013). 

 

Qəbul 

Təcrübədən yayınmaq üçün alternativi qəbul etmək. Qəbul etmək gərəksiz olaraq şəklini və ya tezliyini 

dəyişdirməyə cəhd etmədən daxili təcrübələri fəal və agahcasına ağuşa almaqdan ibarətdir. Məsələn, narahat 
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xəsətələrə təlim keçilir ki, keçirdikləri narahatlığı bir hiss kimi kamil surətdə müdafiə vəziyyəti olmadan 

təcrübədən keçirsinlər. ACT də qəbul (fikir dağınıqlığı) yolun sonu deyildir. Əksinə olaraq qəbul dəyər 

əsasında tədbirləri artırmaq üçün bir yoldur  

 

Fikir dağınıqlığı 

Fikir dağınıqlığı üsulları düşüncələrin və ya digər daxili hadisələrin arzuolunmaz funksiyalarını 

dəyişdirmək üçün istifadə olunur. Və onun əsas hədəfi görünüşü, düşüncə tezliyini və situasiya həssaslığını 

dəyişmək deyil. Başqa  sözlə desək ACT də biz, insanın düşüncəsi ilə necə əlaqə qurduğunu dəyişdirməyə 

çalışırıq. Bu da düşüncənin arzuolunmaz funksiyalarının azaldığı bir kontekst yaratmaqla yerinə yetirilir. Bu 

baxımdan müxtəlif kliniki məqsədlər üçün bir çox üsul hazırlanmışdır. Məsələn, mənfi bir fikiri qeyri ciddi  

formada müşahidə etmək və onu həyəcansız səs qalana qədər uca səslə təkrar etmək olar. Fikiri bir əşya  

kimi görmək və onun formasını, ölçüsünü, rəng və sürətini araşdırmaq olar. İnsan maraqlı fikiri  gəldiyi üçün 

zehnindən tşəkkür edə və öz fikrində gedən prosesə bağlana bilər (mən bu fikirdəyəm ki, yaxşı deyiləm)  

Fikir dağınıqlığı nəticəsi: daxili proseslərin tezliyində ani dəyişiklikdənsə adətən inanc və onunla əlaqəli olan 

şeylərdə olmalıdır. 

 

Hazırki zamanda olmaq 

Psixoloji və ətraf mühitdə baş verən hadisələrə davamiyyətli qeyri mühakiməli münasibəti və davranışı 

ACT yaxışılaşdırır. Bundan məqsəd müraciət edənlərin dünyanı vasitəsiz təcrübədən keçirər və onunla 

davranışı daha yumşaq olar. Beləcə gördükləri tədbirlər həyat dəyərləri ilə daha çox üst-üstə düşər. Məqsədə 

çatmaq üçün iki şeyə ehtiyac duyulur: onlardan biri davranışların seçim və davamlı olması üçün nəzərdə 

tutduğumuz meyar onun üçün daha çox işə yarasın, digəri isə dildən yalnız hadisələri qabaqlamaq və onlar 

barədə hökm vermək üçün yox, onları yönləndirmək və açıqlamaq üçün istifadə edək. Özü-özündən “proses” 

adlanan idrak, fəal şəkildə sövq olur: Davamlı mühakimə olunmayan və düşündürücü təsvirlər, hisslər və 

digər emosional hadisələr. 

 

Özü kontekstual kimi 

Mən sənə qarşı, keçmiş müqabilində indiki zaman, bura müqabilində ora kimi əlaqələr çərçivəsi əsasında 

insanın dili özünü dərk edərək mənbə və ya perspektiv kimi çıxış edir. Belə olduqda o həm də insanın ucalan 

mənəvi səviyyəsini də yetişdirib üzə çıxardır. Bu ACT və RFT dən cücərib inkişaf edən toxumlardır. Və 

indinin özündə günü-gündən artmaqda olan nümunələr dilin həmrəylik, zehni nəzəriyyə və idrak üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb etdiyini görürük. Özü kontekstual kimi olduqca mühüm məsələdir. Çünki, insan bəzən bu 

baxımdan öz təcrübələrindən (onlardan asılı olmadan) və ya xüsusi təcrübələrin içinə qərq olmadan agah ola 

bilər. Fikir dağınıqlığı və qəbul olmalar beləcə inkişaf edirlər. Özü kontekstual kimi ACT də şüur təcrübəsi 

sayəsində metafora və təcrübi proseslər inkişaf etdirilir. 

 

Dəyərlər 

Seçilən atribut dəyərləri əsas tədbirlərdəndir. Bu xüsusiyyətləri əşya olaraq əldə etmək olmur. Müraciət 

edənlər istifadə edərək həyatlarının müxtəlif sahələri də seçmələri üçün (ailələr, peşə və s) ACT də fərqli 

məşqələlərdən istifadə olunur. Digər tərəfdən isə bu məşqlərdən şifahi prosesləri təsirsiz etmək üçün istifadə 

olunur ki, bu da çəkinmə əsasında olan tədbirlərin seçilməsinə, ictimai razılığın cəlb olunması ilə 

nəticələnərək ona qarışır (yaxşı bir insan “Y” dəyər verir və ya ana məndən Z yə dəyər verməyimi istəyir və 

buna bənzər şeylər). ACT də qəbul etmə və fikir dağınıqlığı indiki zamanda olmaları özü-özlüyündə hədəfə 

çevirilmir, bəlkə  fəal və dəyər kəsb edən həyat üçün yol açır. 

 

Qərar verilmiş hərəkət 

ACT nin son həddində daha böyük nümunələrin tərtibatına müraciət daha müəssər tədbirlərə sövq edir ki, 

bu da onun seçilmiş dəyərləri ilə əlaqəlidir. ACT nin ənənəvi psixoterapiya ilə oxşarlığını, təqribən 

üzləşməyə bənzər hər bir əlaqəli və münasib davranışın dəyişikliyini, tədris məharətini nəzərə alaraq 

metodlar davranışını formalaşdırılması və hədəfə alınmasını ACT protokoluna daxil etmişdir. Daim hərəkətə 

gətirilə bilən, lakin bir obyekt olaraq heç vaxt tam olaraq əldə edilə bilməyən dəyərlərin əksinədir. Dəyərlərə 

uyğun məqsədlərə çatmaq olar  ACT protokolu demək olar ki, hər zaman peşə terapiyasına və qısa, orta və 

uzunmüddətli davranış dəyişikliyi hədəfləri ilə əlaqəli olan ailə vəzifələrinə şamil olur. Bunun əvəzinə 

davranışın dəyişməsi ACT nin digər proseslər zamanı meydana çıxan psixoloji maneələrə səbəb olur və biz 

onlarla  qarşılaşırıq  Qəbul, fikir dağınıqlığı kimi prosesləri buna misal çəkmək olar. 
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1-ci təsvir: Psixoloji elastiklik  model cədvəli 

 

Ümumilikdə bu davranışların hər biri bir-birini dəstəkələyir və bütövlükdə psixoterapiyanın elastiklik 

hədəfi ilə icra olunur: Yəni, şüurlu bir insan olaraq indiki anla təmasa girən və həyatın dəyərlərinə doğru 

getmək məqsədi ilə davranışını dəyişdirən bir prosesdir. Qeyd olunan altı prosesi iki hissədə qərar vermək 

olar: Diqqətli məlumatlandırma və qəbul prosesləri, idrak nöqsanları, indiki anla əlaqə və davranış kimi 

özünü əhatə edən proseslərə şamil olur. Əslində də bu altı proses şüurlu diqqəti üçün praktik davranış 

mənasını verir. Davranış dəyişikliyi və öhdəlik prosesləri ani əlaqəyə şamil olaraq, bir kontekst olaraq 

dəyərlərə sadiq bir aktdır. İndiki anda hər iki qrupun kontekstualisti kimi əlaqə qururlar. Çünki şüurlu 

insanların bütün psixoloji fəaliyyətləri hazırki zamanda mövcud olmağa şamil  olur (Heyz 2013). 

 

ACT matriksi üçün müqəddimə 

Psixoloji elastiklik və dəyərli həyat üçün əsas davranı beşinci təcrübə ilə hiss və zehni təcrübə arasındaki 

fərqə diqqət yetirmək, həmçinin xoşagəlməz daxili təcrübədən uzaqlaşmaqla nəyin önə keçməsinin fərqinə 

diqqət yetirilməlidir. ACT matriksi diqqət və dəqiqlik üçün bir diaqramdır. Elə bir diaqram ki, ondan istifadə 

psixoloji elastikliyi (rahatlıq) üçün ip ucu ola bilər. Bu diaqram yalnız iki kəsişən xəttən ibarətdir. Şaquli xətt 

təcrübənin, üfüqi xətt isə davranışın göstəricisidir. Şaquli xətt beş hissə (görmə-eşitmə-dadbilmə-toxunma-

iybilmə) aid olan təcrübəmizin tərəfləri arasındakı fərqdir ki, təcrübəmizin zehni fəaliyyətdən və ya daxili 

güclü cəhətlərdən qaynaqlanan tərəflərini göstərir. Bu xətləri araşdırdıqda sizdə belə bir sual yaranacaq: 

görəsən beş hiss üzvlərimə əsaslanan bəzi təcrübələrə diqqət yetirə bilərsinizmi  ekranın rəngini və şriftini, 

xətlərin ölçüsünü və bunlara bənzər halları nəzərdə tuturuq. İndi təcrübənizin zehni hissəsinə diqqət yetirə 

biləcəyinizə nəzər salın. Bu barədə və buna bənzəyənə sahib olduğunuz fikirlər və ya deyə biləcəyiniz sözlər  

də ola bilər. Şaquli xətt xoşagəlməz təcrübədən (qorxudan uzaqlaşmaq kimi) qaçmağa yönəlmiş hərəkətlər 

arasındakı fərqdir  Faktlar isə bizim üçün nəyə və ya nəyə doğru getmək (sevdiyiniz və ya sizin üçün əziz 

olan şəxsə doğru hərəkət etmək) məqsədlərini göstərir. Matriksin köməyi ilə sıralama həyatımızı konseptual 

hala gətirməyə, insalara və həyatımızın mühüm hədəflərinə doğru irəliləməyə diqqətli olub-olmamağımıza 

və ya xoşagəlməz təcrübələrdən uzaq durmağa kömək edir. Diqqət yetirdiklərimizə əsaslanaraq lazım olduğu 

zaman davranışlarımızı dəyişə və daha çox əhəmiyyət kəsb edən şeylərə keçə bilərik. İnsanlar yalnız o 

zaman çıxılmaz vəziyyətdə qalırlar ki, daxili təcrübələrdən qaçmaq şeyləri onları vacib olan şeylərdən 

çəkindirmiş olsun. Psixoloji travmaya iki aspektən nəzər salmaq olar: Onlardan biri sinifi, digəri isə aspektlər 

ilə əlaqəlidir. Sinifi aspektdə terapevtlər əsasən daxili təcrübə və davranışın növü üzərində dayanırlar. Sahə 

ilə əlaqəli olan aspektdə isə insanların daha çox hansı yönümdən və nə qədər çətinlik çəkdiklərinə diqqət 

yetirməliyik. Belə bir münasibət və konsepsiya bir çox hallarda psixoloji travmaya sinifi baxışdan daha 

yaxşıdır. Bu şəkildə matriks terapevtə müraciət etmək üçün ortaq arayış təqdim etmək, iki kəsişən xətt, qəbul 

və öhdəlik əsaslı terapiyanın transdiaqnostik təbiəti (ACT) ni dahada gücləndirir (Polk və Şuendorf 2016) 
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Asılılıq davranışı 

İdarə olunmayan davranış və asılılıq və maddi anlayışların yaddaş mövcudluğu neyron mexanizmlər, 

narkotik istifadəsi ilə əlaqədar qərar verməyə kömək edir. Heyvan və insan modelləri, maddə istismarının bir 

tarixinin beyin quruluşundaki dəyişikliklərlə gecikdiyini iddia edir və dəyişən beyin sistemlərinə, 

motivasiyasına və mükafata reaksiyasına kömək edən sinir dövranları daxildir (Stasi və həmkarları 1993). 

Necə olursa olsun məşğələ üçün sinir sistemi, elə bir yalançı əhəmiyyət meydana gətirir ki, narkotik asılılığı 

olan şəxslərdə pataloji baxımdan tələblərin yaranması ilə nəticələnir. Eyni qaydada olaraq Robinson və Bric, 

bir maddənin (alokoqol kimi) meydana gəlməsinə səbəb olan simptomlara reaksiya verdiyini ifadə etmişlər. 

Kortikal sistemlərdə (emosional tənzimləmə ilə əlaqəli) maddənin zərərli olması səbəbindən proqnozlar, 

qərarlar,  və geriləmə prosesləri var. Bu proseslər idrak-icra funksiyası şəbəkəsinin bir hissəsidi (Smit 1999) 

 

Tədqiqat tarixçəsi 

Üçüncü dalğa davranış terapiyası sahəsində metaforik tədqiqatlar aparıldı, bunlardan bəziləri aşağıda 

göstərilmişdir: Fruzanfer (2015) qəbul və öhdəlik terapiyası və psixoaktiv maddə istifadəsi nəticəsində 

yaranan pozuntuları adlı məqalədə belə bir nəticəyə gəlir ki, qəbul və öhdəliyə əsaslanan terapiya psixoaktiv 

maddə istifadəsi pozuntuları üçün ümidverici bir müdaxilədir. Bununla yanaşı daha çox səmərəlilik, daha 

böyük nümunələr və daha uzun müddəti araşdırma, psixoaktiv maddə asılılığı üçün nəzəri model və müalicə 

protokolu hazırlamaq lazım olan müalicə mexanizmini öyrənmək tələb olunur. 

Səhrabi (2014) üçüncü dalğa psixoterapiyası adlı məqalədə: Tələb, hazırki durum və perspektivlik, 

terapevtik sxemə xüsusi diqqət, Sxem terapiyasına təkidlə üçüncü dalğa psixoterapiyasının təkamülünü 

araşdırır. Sxem terapiyası da üçüncü dalğa terapiyası olaraq Cefri Yanq tərəfindən terapevtik bir model 

olaraq təqdim olundu ki, bu da şəxsiyyət pozuntularını müalicə etmək üçün daha çox klassik idrak davranış 

terapiyasından fərqlənən digər xroniki xəstəliklərdən istifadə olunur. 

Salehi Fədirdey (2010) Gizli idrak prosesləri və asılılıq davranışlarına qarşı meyl adlı məqalədə yazır: 

Asılılıq üçün strob testini təqdim etmək, qurmaq (yaratamaq) və tətbiq etmək; O belə bir nəticəyə gəlir ki,

Tədqiqatların sayının gündəlik artımı gizli tanışlıqların və avtomatlaşdırılmış proseslərin əhəmiyyətini, 

psixoaktiv maddələrdən istifadə barədə gələn qərarları vurğulayır. Bu baxımdan, avtomatlaşdırılmış 

proseslərin ölçülməsi üsulları da diqqətdə seçicilik kimi vacibdir. Diqqətdə seçicilik üçün nəzərdə tutulan 

müxtəlif üsullar asılılıq stimullarına tərəf mövcud olurlar. Strop asılılığının xüsusiyyətlərinə yönələn lazımi 

diqqət onun  asılılığa meylli bir ölçü olaraq  diqqətdə seçicilik tərəfindən etibarlılığını artırır. 

Mohseni Təbrizi və həmkarları (2010) Son on il yarımdaki psixososial yanaşma ilə maddə asılılığının 

araşdırmalarının meta analizi adlı məqalədə (2000-2005); 2000-2005 cü illər arasındakı İranda asılılıq 

sahəsində həyata keçən araşdırmasının meta analizinin nəticələrinin bir hissəsində psixososial yanaşmanı 

araşdırıldı. Daxili araşdırmalarda maddə asılılığı tədqiqatlarında analitik tətbiqetmənin əsas və ən əsas 

məqsədləri, əvvəlki nəticələri birləşdirərək maddə asılılığı ilə əlaqədar araşdırmaların nəticələri haqqında 

ümumi bir anlayış əldə etmək və ümumi bir nəticə əldə etməkdir. Tapıntı və fərqli nəticələrin aranıb 

fərqləndirilməsi, seçilmiş tədqiqatların oxşarlıq və ya ziddiyətliyi, test edilmiş fərziyyələrin fərqləndirilməsi 
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və təsnifatı və psixoaktiv maddə istifadəsi və sui-istifadə ilə əlaqəli dəyişənlərin və amillərin hər birinin təsir 

ölçüsünün müəyyən edilməsidir. 

 

Tədqiqat üsulu 

Hazırki tədqiqat təsviri-analitik tədqiqat növünə aiddi və üçüncü dalğa davranış müalicələrini araşdıraraq 

psixoaktiv maddələrdən asılılıq mövzusuna daha çox təkid olunur. Məlumat toplamaq üçün internetdən, 

sənədli məlumatlardan, əlaqəli məqalələr və üçüncü dalğa nəzəriyyələrindən istifadə edilmişdir. 

 

Tədqiqat nəticələrinin təhlili 

Klassik davranış terapiyası 

Klassik davranış terapiyasında davranışların ondan əvvəlki və sonrakı hadisələrə görə dəyişdirilə biləcəyi 

güman edilirdi.Məsələn, siz mükafatlandırmaq və cəzalandırmaqla davranışınızı artırın və ya azalda 

bilərsiniz. Məsələn orta sinif şagirdi dərslərindən birindən yaxşı qiymət ala bilər. Siz ona mükafat (hədiyyə) 

verməklə daha da  həvəsləndirə və dərslərində daha çalışqan olub daha yaxşı qiymətlər  almasına səbəb ola 

bilərsiniz. Klassik davranış terapiyasının bir çox uğurları olsada əsaslı çətinliyi də olmuşdur. O da bundan 

ibarətdir ki, insan digər canlıların əksinə olaraq qarşı tərəfin davranışlarını götür-qoy etmiş və bəzən 

mükafatlandıran və ya cəzalandırılan şəxsin gözlədiklərindən fərqli bir təsirə sahib olurdu. İnsanların tək bir 

davranışa dair fərqli təsəvvürləri elm adamlarını bir  boş pazl parçasının mövcudluğuna cəlb etdi: “tanışlıq” 

insanları bir davranışdan. Davranış terapiyasına idrak müdaxilələrinin əlavə edilməsi "idrak davranış 

terapiyası" adlanan davranış terapiyasının ikinci dalğasına səbəb oldu. Əvvəlki terapevtik davranışı praktiki 

olaraq əvəz etdi. 

 

Davranış terapiyasının ikinci dalğası (CBT) 

Tanışlıq davranış terapiyasında (CBT), Müsbət və mənfi gücləndiricilərə əlavə olaraq terapevt həddindən 

artıq ümumiləşdirmə, ağ-qara şərh edir və tanışlıq səhvlərini göstərmək yolu ilə problemlərini həll etməyə 

çalışır. CBT- də ki, müalicə prosesi aşğıdaki zəncirvari danışlıq üsulu əsasındadır. 

1) İnsanların çətinliklərinin bir  amili (səbəbi) var. 

2) Bu amilləri tapmaq lazımdır. 

3) Səbəblər ümumiyyətlə fikirlərdən,hislərdən və xoşa gəlməyən xatirələrdən ibarətdir. 

4) Deməni həmin bu fikir, hiss və xoşa gəlməyən xatirələr həyatdaki çətinliklərin əsas amilidir. 

5) Çətinliklərə nəzarət etmək üçün fikir, hiss və xoşa gəlməyən xatirələrə nəzarət etmək lazımdır.   

Məsələn, heroin asılılığı üzündən iş və ailədə bir sıra çətinliklərlə üzləşdiyini hiss edən şəxs üçün müalicə 

formulu belə olacaq: 1) Şəxsin iş yerində və ailəsindəki çətinliklər heroinə asılılıq üzündəndir. 2) demə bu 

asılılığın səbəbini tapmaq lazımdır. 3) Ümumi dəlillər narkotik istehlakındaki vəsvəsə, atanın sərt 

davranışına dair xatirə, narahatlıq və depressiya hissi, başqalarına zərər verməkdə özünü günahkar hiss 

etmək  və... 4) Demək psixoaktiv maddələrdən istehlak vəsvəsəsi, atanın sərt davranışına dair xatirələr, 

narahatlıq və depressiya hissi, başqalarına zərər verməkdə özünü günahkar hiss etmək və... həyatdaki 

çətinliklərin əsas amilləridir. 5) Demək şəxs iş yerində və ailədə ki, çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün atanın  

sərt davranışına dair xatirələrə, narahatlıq və depressiya hissinə və başqalarına zərər verməkdə özünü 

günahkar hiss etməsinə və... nəzarət etməlidir. Bu səbəbdən də baş vermə anında (diqqə yetirmə kimi) 

vəsvəsə (cazibədarlığa)  əsaslanan CBT modelində ki əksər asılılq müalicə müdaxilələri, (düşüncələrin 

dayandırılması kimi) vəsvəsəyə (cazibəyə) səbəb ola biləcək düşüncə nəzarəti texnikaları üzrə təlim, 

(istehlakçı fərd və ya məkanlar kimi) vəsvəsə verici (cazibədar) düşüncə təxribatçılarından çəkinmək. 

CBT yə əsaslanan müdaxilələrin  psixoaktiv maddə asılılığı müalicəsində bir çox faydaları olmuş və 

bunu digər müdaxilələrdən daha çox təsdiqləyən elmi dəlillər var. Lakin onların sistematik müayinəsi bunun 

effektiv olduğunu göstərdi. Bütün terapevtlər, böyük motivasiya və materialdan qurtulma səylərinə 

baxmayaraq, vəsvəsəni (cazibəni) və digər narahat düşüncələri və hissləri dəf edə bilməyən və lazımi uğur 

qazanan çox sayda müştərini gördülər. Ən əsası, asılılığı müalicə etməkdə müvəffəq olan bir çox müştəri ilə 

rastlaşdıq. Bir neçə aydan sonra motivasiyanı əldən verir və belə hiss edirlər ki, psixoaktiv maddələrə olan 

asılılıqdan qurtulma prosesi (yəni müalicə prosedurlarının yaxşıya doğru getməsi) həyatları barədə uzun 

müddətli bariz dəyişiklərin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Bu vacib məqamları nəzərə alaraq 

insanlarda öyrənmə prosesi, qəbul və öhdəlik davranış terapiyasının üçüncü dalğası haqqında yeni 

nəzəriyyələr icad etdi (Acceptance and Commitment Therapy). 
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Davranış terapiyasının üçüncü dalğası (ACT) 

Qəbul və öhdəçiliyə (ACT) əsaslanan psixoterapiya insanlarda öyrənməyin digər heyvanlardan 

keyfiyyətcə fərqli olması fundamental nəzəriyyəyə əsaslanır. Yəni, insanlar daha çox öyrənmə gücünə görə 

daha çox qəbul təhsili almır, həm də dil və dildə asılı təlimlərə sahib olduqlarına görə özləri istəmədən də elə 

bir xarici məsələlərin təsiri altına düşürlər ki, Şifahi düşüncə və təlim vasitəsilə "ətraf mühit" effekti kimi 

tanınırlar. Biz insanlar hər zaman kitab və jurnallarda tapdığımız məsləhətlər, təlimlər və mövzular üzərində 

hərəkət edirik. Biz daim uşaqlarımıza başqaları ilə necə danışmalı olduğunu, necə fikirləşməli olduğunu, 

necə götür-qoy etməli olduğunu, qarşılaşdığı məsələləri necə analiz etməli olduğunu, necə müqaisə etməli 

olduğunu, nələrdən qorxmalı olduğunu,  gələcək barədə necə hesablama aparmalı olduğunu (qabaqgörənlik 

etməli olduğunu), hər şəraitdə hər kəslə necə rəftar etməli olduğunu öyrədir, eləcədə insanların yalnız 

"etməli" və ya "etməməli" olduğunu bildikləri bir çox digər qayda və qaydalar lakin  bunları etmək və ya 

etməmək heç vaxt heç kimə zərər verməyib. Bu qaydalara daimi diqqət, öyrənilən bu qanunlarla daimi 

qabaqgörənlik, lakin onların nəticələrini təcrübədən keçirməmək insanda ağrı-acıların, qorxu və 

nigarançılığın yaranmasına səbəb olur. 18 və 19-cu əsrin rəssam və heykəltaraşı Vilyam Bləykin dediyi kimi  

biz bir cümlənin bir kəlməsi və ya sadəcə bir xatirə ilə uşaqlarımız cənnətdən kənara çıxarmış oluruq.  

Əgər yuxarıda qeyd olunan iki qaydanı  qəbul edəriksə ki, onlardan birincisi  biz insanların təlimlərinin, 

davranışlarımız və aralarındaki zahiri əlaqələrdən üstün olması, ikincisi isə həyatımızdaki olar-olmazların  

xoşbəxtliyə və ya ağrı-acılara səbəb olan amillərdən daha çox olmasıdır. Terapeftin ona müraciət olunan 

zaman üzərinə düşən vəzifə sadəcə xəstəliyinin əlamətlərini aradan qaldırmaq deyil, ona kömək edib sevinc 

bəxş etməkdir. ACT psixoterapiyada arqumentləri və digər ilahi yollardan yayınmaqla fərdi düşüncə, 

metafora və təcrübədən yayınmağa səy göstərilir. Pasiyentə müalicənin son məqsədi olan ümumi insan 

problemlərini  (xoşa gəlməyən fikir və hiss kimi xəyali dəlillərin aradan qaldırılması  deyil) yaxşılaşdırmağa 

can atmağa kömək edir. 

 

CBT və ACT nin asılılıq terapiyasındaki fərqləri: 

1) CBT model terapiyasında proqnozun əsas hədəflərindən biri də xəstəyə daxili xoşagəlməz 

hadisələrdən qaçınmaq üçün kömək etməkdir. Məsələn, psixoaktiv maddə asılılığı olan şəxsə vəsvəsə və 

xoşa gəlməyən xatirələrdən yaxa qurtarmağın yolları öyrədilir. ACT modelində prinsip bu fikirlərin qəbul 

olmasına söykənir. Bu modeldə şəxsin əvvəlki təcrübə və nümunələrindən istifadə olunaraq ona heç vaxt bu 

daxili təcrübələrdən qurtula bilmədiyi və onlardan qaçış ümumilikdə daha da güclənmələrinə səbəb olduğu 

öyrədilir.   

2) BT də müalicənin hədəfləri terapevt tərəfindən təyin edilir. Məsələn, terapevt psixoaktiv maddə 

asılılığına düçar olan şəxsə yaxşı həyat sürmək üçün psixoaktiv maddələrdən istifadə etməməyi və onları tərk 

etməyi, təhsil və  ya işlərində daha fəal olmağı (fəaliyyətini artırmağı) və onların daha çox ardınca düşməyi, 

onu cəzb edən müvəqqəti davranışlardan çəkinməyi öyrədir. ACT üsulunda müraciət edənin (pasiyentin) özü 

əsaslandırılmış təlimlər əsasında deyil, bəlkə həqiqi təcrübələr və özünün daxili hisləri əsasında həyatının 

həqiqi dəyərlərini məşğuliyyət, təhsil, ailə əlaqələri, əyləncə və sevgi əlaqələri kimi  sahələrdə təyin edir və  

onlara nail olmaq üçün var qüvvəsi ilə çalışır.  

3) CBT modelində insana keçmiş hadisə və duyğular və ya onunla əlaqəli olan düşüncələr haqqında 

düşünmək və keçmiş təcrübələrə əsaslanaraq gələcəyi proqnozlaşdırmağa çalışmaq tövsiyə olunur  Lakin 

ACT də müraciət edən şəxs (pasiyent) əvvəlki proqnozların ümumiyyətlə həqiqətə uyğun olmadığını öyrənir. 

Bir düşüncə və emosiyalar həyatının və ya şəxsiyyətinin  reallığından daha çox emosiyalardır. Düşüncələri, 

emosiyaları və ya xatirələri əvvəlkindən daha çox zərər verdiyinə görə həyatı ağrılıdır.  Belə olduqda o 

hazırki  zamanda necə yaşamalı olduğunu və daxili təcrübələrlə necə əlaqə yaratmalı olduğunu öyrənir. 

4) Koqnitiv davranış terapiyasında hər zaman keçmiş emosional təcrübələri və ya onları ifadə edən 

ifadələri görürük (məsələn “ölüm” kəlməsi hər bir şəxs üçün hər bir şəxsə individual olaraq yaddaşında əks 

olunan xatirə və ya hisdir). Bu bağlılıqlar insanın bir çox təcrübələri ilə əlaqə yaratmağa və onlara özü də 

dəlil bilmədən özünəməxsus tərzdə açıqlama verməyə imkan vermir. Və eyni zamanda onun dəlilini 

bilmədən adi məsələlərdən imtina edə bilər. ACT terapiya üsulunda bu bağlılıq müalicənin ən böyük 

maneələrindən biri hesab olunur və terapevt müxtəlif üsullarla bu emosional əlaqəni aradan qaldırmağa 

çalışır. 

5) CBT modelində daima düşüncələrin, hisslərin və xatirələrin məzmununu nəzərdən keçirilir və bir 

insanın gerçəkliklər barədə açıqlama əldə etmək üçün qavrayışında dəyişiklik etməyə çalışır. Lakin ACT 

terapefti bu məzmuna diqqət yetirməzdən daha çox bu düşüncələri insanın içindəki məzmun kimi görür və 

varlığının bu düşüncələrin ayrı olduğunu, bu düşüncələri bir məzmun olaraq insanın “özündə” görür və ona 

varlığının həmin düşüncələrdən ayrı olduğunu göstərməyə çalışır. Bu düşüncələr onun vücudunda cərəyan 
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edir, nəinki vücudunun bir hissəsini təşkil edir. Bunun özü  düşüncələrin əlaqəsini və onların dəyərini 

azaldır. 

6) koqnitiv davranış terapiyada adətən müalicə müddətində hər dəfə davranış məqsədlərinin nəyə 

çatacağını və hansı davranışların hələ əldə edilməsini qərarlaşdırır. Lakin ACT modelində davranış terapiyası 

üçün heç bir daxili məhdudiyyət yoxdur  Müraciət edənlərdən də, müalicə müddətində planlaşdırılan 

terapevtik addımlara əməl etmələri tələb olunur. Qeyri-şərtsiz aparmaq ACT psixoterapiyanın əsas 

prinsiplərindən biridir 

ACT daki asılılıq psixoterapiyasında müalicə müqaviləsindən sonra əvvəlcə nümunələrdən, 

metaforalardan və nümunələrdən istifadə etməklə əvvəlki effektiv olmayan araşdırma metodları pozulur və 

zəifləyir. Eyni zamanda nəzarətdən qaçınma texnikalarının bu günə qədər nə qədər təsirsiz olduğunu və daha 

da ağırlaşdıqlarını göstərir. Sonra arayışları (müraciətləri), inteqrasiya və idrak bağlantısını azaltmağa kömək 

edir və daxili hissimizlə daha yaxşı əlaqələndiririk. Bu günə qədər görməməzlikdən gəlmiş öz şəxsi 

dəyərlərini təyin etmək üçün müraciət edənlərə kömək etməliyik. Bu dəyərlərə çatmaq üçün lazım olan 

fəaliyyətləri müəyyənləşdirin və nəticədə insana məqsədlərinə çatmaq üçün lazım olan işləri həyata 

keçirməyə kömək edin.  

 

Müzakirə və nəticə 

Müasir psixoterapiya üsulları arasında bəzi qüsurlu üsullar davranışların dəyişilməsi koqnitiv davranış 

terapiya üçün istifadə olunur. Lakin nəzər saldıqda fikir dağınıqlığı və yenidənqurma tanışlıq ziddiyətli 

nəzərə çarpır: Koqnitiv yenidənqurmanın əsas məqamı davranışın dəyişməsi üçün düşüncə dıyişilməlidir. 

Lakin ikinci ön fərziyə belə bir hədəfə çatmaq üçün düşüncədəki dəyişiklərin dəyişdirilməsinin zəruri 

olmamasından ibarətdir. Əslində fikir dağınıqlığının bizə öyrətdiyi davranış və həyacanların dəyişilməsi 

üçün düşüncənin dəyişilməsinin zəruri olmamasıdır. Və həyacanların dəyişdirilməsi üçün aparıcı sözlər 

arasında çəkişmənin baş qaldırmasına ehtiyac duyulmur. Bərpa edici üsullardan istifadə edərək  üstü örtülü 

olaraq çatdırmaq istədiyi məqam bundan ibarətdir ki, düşüncədə ki, dəyişikliklərin qabağa aparılmasında 

çətinliklərin məydana gəlməsi mümkündür və onlar yerinə yetirilməlidir. Psixoaktiv maddələrdən 

psixoanaliz və psixoaktiv maddələrdən psixoterapiya böyük əhəmiyyət kəsb edir.  Və bunlar Asılılıq 

terapiyasının əsas mərhələlərindən biri   olaraq reabilitasiyanın qarşısını ala bilir. Üçüncü dalğaya əsaslanan 

terapiya üsulu yeni müalicə üsullarındandır. Və təbii olaraq onun üzərində bir çox nəzarət edici tədqiqatlar 

da həyata keçirildi Lakin çoxsaylı tədqiqatlar əsasən  depresiya pozğunluğu və psixoz, iztirabla birgə 

muşahidə olunan sahələrdə effektli nəticələr verməsindən xəbər verir. Təşviş pozuntuları (obsesiya, panik, 

ümumiyyətləşdirilmiş təşviş pozuntusu, PTSD, sosial fofiya, xroniki ağrı pozuntuları, maddə asılılığı siqaret, 

marixuana, spirtli içkilər, metamfetamin kimi zərərli vərdişlərdən asılı olmaq: pornaqrafiya və qumarbazlıq 

kimi sair pis vərdişlər, narkomanların detoksifikasiyası: psixotik simptomlarla qarşılaşma, hətta qulaq 

gürültüsü, şəkər, dilin kəkələməsi, fiziki xəstəliklər və davranışlardaki dəyişiklər. Üsulun sadəliyini nəzərə 

alaraq onun tətbiqi müraciət (pasiyentlər) edənlər üçün: xüsusilə narkotik asılılığı olanlar, vasvasılığa düçar 

olnalar və daxili təcrübələrində istifadə edə bilməyənlər üçün) müalicəsində nəzərə çarpacaq təsirlərə malik 

olsun. Mənfi asılılığa qarşı (Psixoaktiv maddələr, spirtli içkilər və s....) “mübət asılılıq” adlı başqa bir həll 

yolu da ortaya qoyulur. Mənfi adətlər öz-özündən aradan getmirlər. Və psixoterapiyada yer alan üçüncü 

dalğa üsulundaki “müsbət adətlərdən” istifadə olunmayana qədər onların aradan qaldırılması istiqamətində 

olunan səylər də bir nəticə verməyəcək.  
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MÜHİTİN ABİOTİK FAKTORLARININ İNSAN SAĞLAMLIĞINA TƏSİRİ 

 

Xülasə 

Məqalədə abiotik faktorların insan sağlamlığına təsirinin tibbi ekoloji qiymətləndirilməsi şərh 

olunmaqla  yanaşı, insanların həddən artıq ekoloji faktorların təsirinə məruz qalmasının xəstəliklərin 

geniş yayılması ilə nəticələnməsi təhlil olunur. Təbii mühitin ritmik şəkildə dəyişməsinin insanlar arasında 

müxtəlif xəstəliklərin yayılmasına səbəb olması şərh olunur.  

Açar sözlər: abiotik, fotosintez, şüalanma, elektromaqnit, meteoroloji, meteonevroz, aerofobiya 

 

Influence of ecological abiotic factors on human health 

Summary 

The article considers the medical environmental assessment of the effects of abiotic factors on human 

health, as well as analyzes the impact of extreme environmental factors on the prevalence of disease. It is 

explained that rhythmic changes in the natural environment cause the spread of different diseases among 

people. 

Key words: abiotic, photosynthesis, radiation, electromagnetic, meteorological, meteoneurosis, aerophobia 

 

Giriş 

İnsan həddən artıq ekoloji faktorların təsirinə məruz qalır ki, bunlar da hiss orqanları ilə birbaşa olaraq 

əlaqədardır. Ümumilikdə, həyatın və onun bir hissəsi kimi insanın təkamülünün fundamental mexanizmləri 

haqqında biliklər kifayət qədər mövcud deyildir.  Bu problemin həlli üçün ekoloji əlaqələrin güclü və zəif 

tərəflərini fərqləndirmək lazımdır. Güclü ekoloji əlaqələr biotik cərəyanlarda: fotosintezdə, müxtəlif qrup 

orqanizmlərin trofik əlaqələrində, kimyəvi elementlərin biokimyəvi tsikllərində əks olunmuşdur. Zəif ekoloji 

əlaqələr, hər şeydən əvvəl, hüceyrəli quruluşların sahə üzrə təşkili ilə identifikasiya olunur. Hədsiz zəif sahə 

şüalanması hüceyrəli quruluşlar və daha yüksək səviyyəsində reallaşır. Onlar biosferdə biokimyəvi enerji 

axınının vacib hissəsini təşkil edir.  

Tədqiqatın məqsədi. Müasir dövrümüzdə abiotik faktorlarının insan sağlamlığına təsirinin tibbi ekoloji 

qiymətləndirilməsi və onların xəstəliklərin yaranmasında və yayılmasında rolunun öyrənilməsi, meteoroloji 

faktorların insan sağlamlığına təsirinin qiymətləndirilməsi göstəricilərinin müəyyən edilməsi, əhalinin 

maarifləndirilməsi tədqiqatın əsas məqsədini təşkil edir.  

Tədqiqatın şərhi. Son dövrlərdə yaranan elm sahələrinin sintezi əsasında və insan və dünya haqqında 

olan qədim biliklərin hazırki zəmanəyə uyğunluğu baxımından dünyanın yeni enerji informasiyası 

mənzərəsinin təsviri yaranır. O, qarşılıqlı şəkildə bir-birinə təsir edən enerji axınının vahid cəmi kimi bizi 

əhatə edən dünyanın kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikalarını göstərir. Bizi əhatə edən bütün canlı və canlı 

olmayan predmetlər və hadisələr enerji sahələrinə malikdir, eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, müxtəlif  

obyektlərin yaydığı enerji titrəyişləri müəyyən informasiyaya malikdir.  

Kosmik şüalanma hədsiz zəif sahə şüalanması vasitəsilə kosmoplanetar və kosmik hadisələr törətməklə 

monolit həyata təsir edir. Olduqca zəif elektromaqnit şüalanma hüceyrələrin həyat fəaliyyətinin informasion 

əsası kimi şərh olunur. Buna görə də təbii kosmoplanetar elektromaqnit mühitə bioloji sistemlərdə hədsiz 

zəif elektromaqnit enerji axınının intensivliyini və istiqamətini tənzimləyən vacib faktor kimi baxılır.  Canlı 

varlıqların sahələr üzrə mütəşəkkilliyi konsepsiyasına əsasən Yer kürəsində canlı varlıqların 

mütəşəkkillliyi elektromaqnit təbiətə malik maddi enerji axını ilə müəyyən olunur. Uyğun fiziki-kimyəvi 

şəraitdə elektromaqnit maddi enerji axını mürəkkəb makromolekulyar struktura malik orqanik 

birləşmələrdən təşkil olunmuşdur.  Kvant informasiyalar hüceyrəvi struktura malik molekulyar birləşmələrdə 

qorunub saxlanılır.  

Kvant elektromaqnit sahələri biosistemlərdə informasiya axınının ən mühüm maddi daşıyıcılarından biri 

kimi çıxış edirlər. Elektromaqnit siqnalların güclənməsi, zəifləməsi və akkumulyasiyası ilə əlaqədar olaraq 

biosistemlər xarici təsirlərə cavab olaraq reaksiyalar göstərə bilirlər.  Korpuskulyar-dalğavari təbiətə malik 

elektromaqnit şüalanma yer kürəsindəki canlı varlığın spesifik “əsas”ını əmələ gətirir [4]. 

Hüceyrələr – canlı varlıqların öz həyat fəaliyyətini atom-molekulyar orqanizmlərə müvafiq şəkildə icra 

edən əsas elementləridir. Hüceyrələrin və kosmoplanetar mühitin xarici elektromaqnit sahələrinin 
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şüalanmasından yaranan elektromaqnit sahələr toplusu bu cür orqanizmlərin spesifik tənzimediciləri kimi 

çıxış edir. Canlı varlıqlara maddi-energetik məzmunlu informasiya axınının xüsusi uzlaşması kimi baxmaq 

lazımdır. Xüsusi maddi enerji axınlarını ifadə edən zəif ekoloji əlaqələr canlı varlıqların təşkilinin vacib 

hissəsini əhatə edir. Güclü ekoloji əlaqələr canlı materiyadakı homeostaz sisteminə daxil olan biosistemlərdə 

canlı varlıqlara çevrilən bu cür maddi enerji axınları arasındakı qarşılıqlı təsiri xarakterizə edir.  

Meteoroloji faktorların insan sağlamlığına təsiri.  Hava və iqlim, ümumilikdə, bəşəriyyətin və ayrı-

ayrı insanların həyatına daima müxtəlif cür təsir edir. İnsanlara təsir edən iqlim faktorlarına kosmik, 

ultrabənövşəyi, işıq və radiodalğa şüalanmaları, havanın hərarəti, təzyiqi, rütubətliliyi, hərəkəti və 

temperaturu və digər meteoroloji göstəricilər, hava mühitinin kimyəvi tərkibi, Yerin maqnit, elektrik, 

qravitasion sahələri, dəniz səviyyəsindən yüksəkliklər, coğrafi enliklər, mövsümi və günərzi dövrlər, landşaft 

zonaları və s. daxildir.  

Ətraf mühitin fiziki faktorları.  Hava mühitinin aşağı temperaturu periferik, xüsusilə də bədənin 

sonundakı damarların daralmasına səbəb ola bilər. Temperaturun kəskin şəkildə dəyişməsi, qəfil soyuması 

sinir gövdələrinin iltihabına, soyuqdəymə xəstəliklərinə gətirib çıxara bilər. İnsan üçün ən rahat temperatur + 

17°С-27°С hesab olunur. Havanın nisbi rütubətliliyinin gigiyenik norması 30- 60% təşkil edir, rütubətlilik 

20%-dən aşağı olduqda quru hava, 71%-dən 85%- ə qədər olduqda isə orta rütubətlilik, 86 %-dən yuxarı 

olduqda isə güclü rütubətlilik müşahidə olunur. Yüksək rütubətlilik nəfəs darlığına, ürək çırpıntılarının 

çoxalmasına gətirib çıxara bilər. Havanın hərəkəti də, xüsusilə küləyin yüksək sürəti də əhval-ruhiyyəyə təsir 

göstərir. Digərlərinə nisbətən, buna yüksək arterial təzyiqi olan insanlar tez reaksiya verirlər, belə ki, 4,5 

m/san-dən yüksək sürətli külək qan damarlarının daralmasına səbəb ola bilər. Normal atmosfer təzyiqi 

orqanizmin düzgün fəaliyyəti üçün yüksək əhəmiyyət kəsb edir. Yüksək atmosfer təzyiqi, hətta adi titrəyişli 

hərəkətlər zamanı belə maksimal və minimal  arterial təzyiqin aşağı düşməsinə, ürəyin yığılma tezliyinin 

yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər [5-6].  

Meteoroloji faktorların dəyişməsi orqanizmdə müəyyən cavab reaksiyalarına səbəb olur. Qeyd edək ki, 

fırtına öncəsi vəziyyət və fırtına sinir sisteminə darıxdırıcı təsir göstərir. Yağıntılar havanı təmizləyir, 

ionlaşmanı yüksəldir, fırtınaya müvafiq olaraq havada ozonun miqdarı çoxalır, nəticədə insanda gümrahlıq 

meydana çıxır. Rütubətli, tutqun və ya fırtınalı hava insanda depressiv vəziyyətə səbəb ola bilər. “Hava” 

anlayışı havanın təzyiqi, temperaturu, rütubətliliyi, günəşin şəfəqlərinin davamlılığı, yağıntıların miqdarı 

kimi bir çox amillərdə cəmlənmişdir. Son onilliklərdə ənənəvi xarakteristikalara yeniləri — günəş 

radiasiyasının intensivliyi, Yerin geomaqnit sahəsinin göstəriciləri, havanın elektrikli vəziyyəti, hava 

kütllərinin hərəkəti də əlavə olunmuşdur [2-3].  

Hava müxtəlif gigiyenik əhəmiyyətə malikdir. O, insan orqanizminə həm birbaşa, həm də dolayı yolla 

təsir göstərir. Birbaşa təsir insanda istilik mübadiləsi zamanı müşahidə olunur. Orqanizmdə istilik balansının 

qorunub saxlanılması, əsas etibarilə, aşağıdakı kimidir: maddələr mübadiləsi prosesi zamanı orqanizmdə 

istilik əmələ gəlir. Orqanizmdəki istilik məhsulları və onların verilməsi arasında müəyyən tarazlıq mövcud 

olur ki, bu da ədəbiyyatda istilik homeostazı adlanır. Bütün bu proseslər mərkəzi sinir sistemi tərəfindən 

tənzimlənir. Orqanizmdən istilik artıqlarının verilməsi damarların genişlənməsi, tərləmə, qanaxmanın 

artması, sürətli nəfəsalma vasitəsilə həyata keçirilir. Əgər hava qurudursa, istiliyin verilməsi tərləmə 

vasitəsilə mümkün olur; yüksək rütubətli havada istiliyin tərləmə vasitəsilə verilməsi çətinləşir və bu, damar 

mexanizmləri vasitəsilə həyata keçir [9-10].  

Hava şəraiti infeksion xəstəliklərin epidemiologiyasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müasir dövrdə 

əhval-ruhiyyənin havadan asılı olmasını, onun insan sağlamlığına təsirlərini öyrənən elm biometeorologiya 

adlanır. Bu elmin vəzifəsi yalnız insanın hava ilə qarşılıqlı əlaqələrini müşahidə etmək deyil, eləcə də 

havanın orqanizmə nə qədər böyük təsiri olduğunu obyektiv şəkildə izləmək, insanın nəyə görə havaya 

reaksiya verdiyini, “insan-hava” əlaqəsinin hansı formada həyata keçdiyini öyrənməyə çalışmaq da bu elmin 

əsas vəzifələrinə daxildir.  

Orta enliklərdə əhalinin təxminən 1/3 hissəsində havanın dəyişilməsinə yüksək həssaslıq müşahidə olunur. 

Bu, əhval-ruhiyyənin aşağı düşməsində, yüksək qıcıqlanmada, fəaliyyət qabiliyyətinin zəifləməsində təzahür 

edir. Bu zaman baş ağrıları, depressiv vəziyyətlər, oynaqlarda, əzələlərdə, ürəkdə ağrılar da yarana; allergik 

reaksiyalar, xroniki xəstəliklərin tutmaları da güclənə bilər. Görünür ki, orqanizmin reaksiyalarında ayrı-

ayrı atmosfer faktorları (rütubətlilik, temperatur və s.) deyil, kontrast hava kütlələrinin dəyişməsi, belə ki, 

kompleks faktorların hamısı olduqca vacib əhəmiyyət kəsb edir. Qış quru, sakit keçərsə, xəstəliklər daha az 

olur. Əgər havada “nəm”lik varsa, temperatur kəskin dəyişirsə, qar əriyərsə, epidemiyaların sağlamlığa təsiri 

bir o qədər güclü olar. Müəyyən olunmuşdur ki, ağciyərlərin soyuqdəyməsi daha çox yanvar, yara 

qanaxmaları daha çox fevral, revmatizmin kəskinləşməsi isə, əsasən, aprel aylarında baş verir. Endokrin 

vəzilər mövsümi fəaliyyət göstərir, qışda fəaliyyətlərinin zəifləməsinə görə onların əsas mübadiləsi də aşağı 



ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal) / SCIENTIFIC  WORK (international scientific journal) 2020, №09/58         ISSN 2663 – 4619 

humanitar və sosial elmlər   /  humanities and social sciences                                                                             e-ISSN: 2708-986X 

 

50 

düşür, yazda və payızda fəaliyyətləri yüksəlir və endokrin fon əhval-ruhiyyənin qeyri-sabitliyinə təsir 

göstərir. Qış və yay üçün dermatitlərin – dəri xəstəliklərinin müxtəlif növləri xarakterikdir. 

Təbiətin ritmləri və insan sağlamlığı. Təbii mühit ritmik şəkildə dəyişir. İnsan orqanizmi də bu dəyişikliyə 

reaksiya verir. İnsan ərtaf mühitin tsiklik dəyişikliklərinə orqanizmin ritmik dəyişik vəziyyətləri və funksiyaları 

vasitəsilə reaksiya verir. Tezliyinə görə yüksək, orta və aşağı ritmlər fərqləndirilir. Yüksək tezlikli ritmlər yarım 

saniyədən yarım saata qədər olan titrəyişlərdən ibarət olurlar. Onlara baş beyinin, ürəyin, əzələlərin və digər orqanların 

bioelektrik aktivlik titrəyişləri, nəfəs ritmləri aid edilir. Orta tezlikli ritmlərə yarım saatdan 20-28 saata qədər dövrdə 

olan titrəyişlər aid edilir. Bu cür, təxminən bir sutka çəkən ritmlər sirkad ritmlər adlanır ki, onların da ən vacibi insan 

bədəninin temperaturundakı titrəyişlərdir. İnsanların əksəriyyəti bədən temperaturunun azaldığı vaxt yatmağa və 

onun yüksəldiyi zaman oyanmağa meyllidirlər. Oyanarkən qanda adrenalinin miqdarı yüksəlir. Sirkad ritmlər 

zamanı insanın fəaliyyət qabiliyyəti də dəyişir. Günün birinci yarısında enerjili şəkildə işləyən insanlar 

bioritmologiyada “torağaylar”, axşam enerjili işləyənlər isə “bayquşlar” adlandırılmışdır. Aşağı tezlikli bioloji ritmlər 

qrupuna təxminən həftəlik, aylıq, illik, çoxillik ritmlər aid edilir [4].   

Səs – küy  və  insan sağlamlığı. Səs-küy – müxtəlif tezlik və intensivliyə malik istənilən xoşagəlməz səs 

və ya nizamsız uzlaşan səslərin cəmi orqanizmə mənfi təsir göstərməklə yanaşı, insanın işinə və istirahətinə 

mane olur. Bu, mühitin fiziki kirlənməsinin bir formasıdır. Səs-küyə fiziki-biokimyəvi adaptasiya mümkün 

deyil. Qadınlar güclü səs-küyə qarşı dayanıqlı deyillər, narahat səslər zamanı dərhal onlarda nevrasteniya 

əlamətləri meydana çıxır. Səs-küyün insan sağlamlığına təsir faktorları aşağıdakı pozuntularda ifadə olunur: 

ürək-damar sistemində pozuntular (ürək döyüntülərinin ləng ritmi); endokrin sistemində pozuntular 

(qalxanabənzən vəzin funksiyasının pozulması, tüpürcək vəziləri və mədə vəzilərinin sekresiyasının 

azalması); əsəblərin tükənməsi; infeksion xəstəliklərə meylliliyin güclənməsi; tədris materialının 

mənimsənilməsində çətinlik; 

İnfrasəs – 20 Hs-dən aşağı tezlikli səsli titrəyişlər (təbiətdə püskürmüş vulkan, zəlzələ, güclü fırtına 

mənbələrinə nadir rast gəlinir). Texnosferdə nəhəng strukturlar, güclü maşınlar və qurğular infrasəs 

problemini yaradır. Aşağı tezlikli səslər insanın müxtəlif daxili orqanlarında rezonans yaradır ki, bu da 

ağrılı duyğulara, stressə, görmənin itirilməsinə gətirib çıxarır. İnfrasəs böyük şəhər sakinlərinin sinirlərinin 

tükənməsinin başlıca səbəbkarıdır. İnfrasəs probleminin insana təsirləri aşağıdakı kimidir: sinir sisteminin 

müvazinətini pozur; intellektual fəaliyyətin bütün növlərinə təsir göstərir; çaşqınlıq, qorxu, həyəcan hissi 

törədir; əhval-ruhiyyəni pozur. Səs-küydən qorunma istehsalatda, nəqliyyatda, şəhər və ya sənaye 

tikililərində, yollarda, küçələrdə səs-küyün azaldılması tədbirlərini əhatə edir [4-8]. 

Hər birimiz doğulduğumuz andan həyatımızın son dəqiqələrinə qədər içərisinə daxil olduğumuz mühitin 

məzmununu, funksiyalarını, strukturunu hiss edirik. Ətraf mühit ölçülə bilən fiziki və kimyəvi 

kəmiyyətlərdən başqa psixoloji xarakteristikaları da əhatə edir ki, burada bizi əhatə edən mühitin səbəb 

olduğu və eləcə də hərəkətlərimizi sürətləndirən və ya ləngidən cavab reaksiyaları, hisslər ifadə olunur. Əgər 

insan həyati şəraitin təsiri altında dərin melanxoliyaya qapılırsa, qəm-qüssəyə düçar olursa, onda o, onu 

əhatə edən mühitə az diqqət yetirir. Lakin buna bənzər həyati epizodlarda mühit, hətta o, bunu dərk etməsə 

də insanın psixikasına təsir edir. Mühitin psixoloji dəyəri insanın ətraf mühitlə arasıkəsilməz qarşılıqlı təsiri 

prosesində meydana çıxır. 

 

Nəticə 
Sağlamlıq mədəniyyəti, hər şeydən əvvəl, öz orqanizminə zərər vermədən yaşama bacarığı ilə müəyyən 

olunur. Bunun üçün, ilk növbədə, insanın yaşadığı şəraitdən baş çıxartması, ətraf mühitin xarakteristikasını 

bilməsi vacibdir. İkincisi, öz fərdi xüsusiyyət və keyfiyyətlərini öyrənməsi lazımdır. Üçüncüsü, əhatəsindəki 

obyektiv aləmə ağılla uyğunlaşmalıdır ki, ən yaxşı halda oraya lazımsız və hərdən ağrılı itkilər olmadan daxil 

olsun. Dördüncüsü, unutmaq olmaz ki, sağlamlıq daha çox sağlam həyat tərzindən, əməyə, ictimai fəaliyyətə, 

istirahətə, məişətə düzgün münasibətdən asılıdır. Nəhayət, xalqın sağlamlığının bir hissəsi kimi öz 

sağlamlığının qayğısına qalmaq insanlığın sağlamlığıdır.  
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА РАЗВИТИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ 

 

Резюме 

Проведенные исследования дают новое понимание связи между стилем воспитания, домашней 

обстановкой и временем использования новых технологий детьми. Социальная и физическая 

домашняя среда оказывает уникальное влияние на время использования детьми экранного времени, 

которое не зависит от стиля воспитания. Наши результаты указывают на относительно низкую связь 

между стилем воспитания и временем использования детьми экранного времени в возрасте 8 

лет. Чтобы сократить время, которое ребенок проводит за просмотром телевизора или 

использованием компьютера или игровой приставки, может быть важно, чтобы родители лучше 

осознавали влияние, которое они оказывают на поведение своего ребенка, особенно в раннем 

возрасте.  

Ключевые слова:  развитие детей, компьютерные технологии, экранное время 

 

Influence of computer technologies on development and children's well-being 

Summary 

These studies provide new insights into the relationship between parenting style, home environment and 

the timing of children's use of new technologies. The social and physical home environment has a unique 

impact on children's viewing time, regardless of parenting style. Our results indicate a relatively low 

association between parenting style and screen time in 8-year-olds. To reduce the time a child spends 

watching TV or using a computer or game console, it may be important for parents to become more aware of 

the impact they have on their child's behavior, especially at an early age. 

Key words: child development, computer technology, screen time 

 

Введение 

Компьютерные технологии открыли новую эру средств массовой информации, принеся с собой 

большие надежды и серьезную обеспокоенность по поводу влияния на развитие и благополучие 

детей [1, 2, 3].  С внедрением каждой из новых технологий сторонники рекламировали 

образовательные преимущества для детей, в то время как оппоненты выражали опасения по поводу 

воздействия ненадлежащего коммерческого содержания. Первоначальные исследования, касающиеся 

каждого нововведения, имели тенденцию фокусироваться на вопросах доступа и времени, которое 

дети проводили с новой технологией [4, 5]. Поскольку использование технологии стало более 

распространенным, исследования переключились на вопросы, связанные с содержанием и его 

влиянием на детей [6, 7, 8]. Повышенный уровень интерактивности, который теперь возможен в 

компьютерных играх и в коммуникационных функциях интернета, усилил как перспективу 

значительного обогащения обучения, так и проблемы, связанные с повышенным риском причинения 

вреда. В результате исследования воздействия различных типов контента приобрели особую 

актуальность.   

Цель исследования сводилась к тому, чтобы помочь информировать и поддерживать создание 

более качественного содержимого для детей при использовании компьютерных технологий. 

Результаты и их обсуждение. 

Растущее количество времени, которое дети проводят за компьютерами дома, и в школе создают 

вопросы о том, как использование компьютерных технологий может изменить их жизнь - от помощи 

в выполнении домашних заданий до депрессии и поощрения насилия. В этой статье дается обзор 

ограниченного исследования влияния использования домашнего компьютера на физическое, 

когнитивное и социальное развитие детей. Первоначальные исследования показывают, например, что 

доступ к компьютерам увеличивает общее количество времени, которое дети проводят перед экраном 

телевизора или компьютера за счет других видов деятельности, тем самым подвергая их риску 

ожирения. В то же время, когнитивные исследования показывают, что игра в компьютерные игры 

может быть важным моментом для компьютерной грамотности, потому что она способствует 

развитию детей, способность читать и визуализировать изображения в трехмерном пространстве и 
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отслеживать несколько изображений одновременно. Имеющиеся ограниченные данные также 

указывают на то, что использование домашнего компьютера связано с немного лучшей 

успеваемостью [1, 2, 3].  Хотя мало фактов свидетельствует о том, что умеренное использование 

компьютеров для игр оказывает негативное влияние на дружбу детей и семейные отношения, 

последние данные опроса показывают, что более широкое использование интернета может быть 

связано с ростом одиночества и депрессии. Наибольшую обеспокоенность вызывают выводы о том, 

что игра в жестокие компьютерные игры может повысить агрессивность и снизить чувствительность 

ребенка к страданиям, а использование компьютеров может ослабить способность ребенка отличать 

реальную жизнь от симуляции [5, 6].  

Глобальный рост избыточного веса и ожирения в детском возрасте отчасти объясняется 

увеличением времени обследования детей. Родители имеют большое влияние на время показа своих 

детей.  

Глобальный рост распространенности избыточного веса и ожирения в детском возрасте 

объясняется несколькими тенденциями, включая увеличение потребления энергосберегающих диет и 

увеличение сидячего поведения (в частности, увеличение времени на экране; время, затрачиваемое на 

просмотр телевизора, а также на компьютеры или игры). Детское экранное время увеличивается с 

возрастом, а структура экранного времени выглядит стабильной во времени. Родители влияют на 

время использования своих детей своими занятиями (например, имея правила о просмотре 

телевизора) и управляя физической домашней обстановкой (например, размещая или не разрешая 

телевизор в спальне ребенка). Мероприятия, направленные на сокращение времени обследования 

детей, должны быть основаны на семье, начинаться в раннем детстве и нацеливаться на 

модифицируемые факторы в домашних условиях. Вполне вероятно, что факторы домашнего 

окружения, которые влияют на время использования детьми экранного времени и их влияние на 

время показа, меняются в детстве. Большинство исследований, исследующих связи между 

социальной и физической домашней обстановкой и временем обследования детей, включали детей 

школьного возраста (в возрасте от 6 до 13 лет) [7, 8]. Практика воспитания детей и решения 

родителей относительно физической домашней обстановки происходят в контексте стиля воспитания 

(то есть климата, в котором функционирует семья и воспитываются дети). Стиль воспитания детей 

может быть классифицирован как авторитарный, авторитарно снисходительный или 

пренебрежительный. Тем не менее, отношения между стилем воспитания, социальной и физической 

домашней обстановкой и временем использования  детьми экранного  времени остаются в 

значительной степени неизвестными. 

Взаимоотношения между стилем воспитания, домашней обстановкой, временем сложны. Неясно, 

как стиль воспитания и домашняя обстановка связаны временем использования  экранного времени 

маленьких детей. Мы исследовали связь между стилем воспитания, домашней обстановкой и 

временем просмотра среди выборки 8-летних детей.  Во-первых, мы предположили, что временем 

использования  детьми экранного  времени показа будет меньше для детей родителей с более 

высокими баллами по строгости в целом (родители с авторитарным или авторитетным стилем 

воспитания). Во-вторых, мы выдвинули гипотезу, что время просмотра  детей экрана будет самым 

низким для детей в семьях с правилами, касающимися времени просмотра экрана, и будет самым 

высоким для детей с телевизором, компьютером или игровой приставкой в их спальне. В-третьих, мы 

также изучили, была ли связь между стилем воспитания и временем просмотра детей опосредована 

домашней обстановкой. 

Были измерены следующие методы воспитания (то есть социальная среда) в отношении 

использования времени просмотра экрана: семейные правила, касающиеся времени на экране, 

родительский контроль за временем проведения за экраном своего ребенка, настаивают ли родители, 

чтобы их ребенок выключил телевизор, компьютер или игровую приставку, и автономию ребенка 

относительно экранного времени. Индекс «правил» был создан путем суммирования количества 

правил, причем более высокий балл указывает на то, что у родителей было больше правил в 

отношении экранного времени их ребенка. Родительский мониторинг и необходимость выключения 

телевизора, компьютера или игровой приставки оценивались по 5-балльной шкале ответа. Более 

высокий балл по каждому из этих пунктов показал, что родители следят за временем на экране своего 

ребенка и убеждают его выключить телевизор, компьютер или игровую приставку.  

Мы скорректировали анализ с учетом социально-демографических характеристик (пол и возраст 

ребенка, этническое происхождение ребенка, уровень образования родителя, статус занятости 

родителей и структура семьи). Только дети с полными данными относительно использования 
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экранного времени были включены для анализа. Из всех других переменных, включенных в 

исследование, процент пропущенных значений находился в диапазоне от 0,1 до 11,9, причем 

примерно две трети переменных имели пропущенные значения <5%.  Процедура  проводилась с 

использованием всех переменных в исследовании, кроме возраста и пола родителей. Все анализы 

проводились как на исходном наборе данных с полными случаями , так и на пяти изученных наборах 

данных, а затем сравнивались. Поскольку не было никаких различий в направлении найденных 

ассоциаций, представленные значения относительного риска представляют собой объединенные 

результаты анализов, выполненных на изученных наборах данных. 

 Мы выявили, что дети с большей вероятностью проводят> 30 минут в день на компьютерах или 

игровых приставках в семьях, где существуют правила использования компьютеров или игровых 

приставок, где родители убеждают ребенка выключить компьютер или игровую приставку и где 

родители следят за время, когда ребенок использует компьютеры или игровые 

приставки. Направления этих ассоциаций не похожи на те, что смотрят телевизор, и были не такими, 

как ожидалось.  Другими словами, может случиться так, что у родителей есть правила об объеме 

использования компьютера и они контролируют время, в течение которого их ребенок использует 

компьютеры или игровые приставки, потому что ребенок проводил относительно много времени на 

компьютерах или игровых приставках. По нашим данным, 65,0% детей в исследуемой популяции 

проводили менее 15 минут в день на компьютере или игровой приставке, и 22,0% из этих детей не 

тратили время на компьютер или игровая приставка. Более высокие шансы тратить> 30 минут / день 

на компьютеры или игровые приставки больше не были статистически значимыми для детей с 

родительским контролем и с правилами семьи об использовании компьютеров или игровых 

приставок. 

 Наша  гипотеза о том, что ребенок, проводящий сравнительно много времени на компьютерах или 

игровых приставках, приводит к семейным правилам об использовании компьютеров, 

подтверждается тем фактом, что дети с высокой автономностью в отношении использования 

компьютеров или игровых приставок также с большей вероятностью проводят> 30 мин / день на 

компьютерах или игровых приставках. Однако за последние несколько лет возросло использование 

электронных медиа очень маленькими детьми , и с появлением смартфонов и планшетов все больше 

родителей, вероятно, вводят правила о количестве времени, которое ребенок может проводить, 

используя устройство. 

Наши результаты подтверждают доказательства, появившиеся в литературе об изменяемых 

факторах в домашней обстановке, которые связаны со временем, которое дети проводят за 

просмотром телевизора, использованием компьютеров или игровых приставок [5, 6, 7]. Мы включили 

два индикатора времени просмотра  экрана (просмотр телевизора и использование компьютеров или 

игровых приставок) и проанализировали данные отдельно. Было рекомендовано, чтобы просмотр 

телевизора и использование компьютеров или игровых приставок исследовались отдельно и не были 

объединены в одну переменную времени экрана, поскольку эти поведения по-разному связаны с 

потреблением энергии и расходом энергии. Противоположные ассоциации, которые мы обнаружили 

между семейными правилами и просмотром телевизора и семейными правилами и использованием 

компьютеров или игровых приставок, еще раз подтверждают необходимость отдельно исследовать 

эти показатели времени просмотра экрана. 

Наше исследование дает новое понимание связи между стилем воспитания, домашней 

обстановкой и временем использования новых технологий детьми. Социальная и физическая 

домашняя среда оказывает уникальное влияние на время использования  детьми экранного  времени, 

которое не зависит от стиля воспитания. Наши результаты указывают на относительно низкую связь 

между стилем воспитания и временем просмотра детьми в возрасте 8 лет. Чтобы сократить время, 

которое ребенок проводит за просмотром телевизора или использованием компьютера или игровой 

приставки, может быть важно, чтобы родители лучше осознавали влияние, которое они оказывают на 

поведение своего ребенка, особенно в раннем возрасте. Тем не менее, родители могут столкнуться с 

растущей проблемой ограничения времени использования  экранного  времени  своих детей, потому 

что изменения в обществе все больше способствуют тому, чтобы время использования  детьми 

экранного  времени, например, наличие множества круглосуточных телеканалов с программами для 

детей, увеличение числа компьютерных игр, ориентированных на детей, а также увеличение 

использования электронных средств массовой информации в образовании детей.  

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3922818/#pone.0088486-Sterne1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3922818/#pone.0088486-Vandewater1
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QEYRİ-İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏRİN EPİDEMİOLOGİYASININ TƏDRİSİNƏ DAİR 

 

Xülasə 

XX-XXI əsrdə qeyri-infeksion xəstəliklər (QİX) – bütün dünyada ölümün başlıca səbəbinə çevrilmişdir. 

QİX-dən ölümün strukturunda ürək-damar xəstəliklərinin xüsusi çəkisi çox yüksəkdir, onlardan hər il 17,9 

milyon şəxs məhv olur. Daha sonra xərçəng xəstəlikləri (9 milyon hadisə), respirator xəstəliklər (3,9 milyon 

hadisə) və diabet (1,6 milyon hadisə) qeydə alınır. 

QİX-in epidemiologiyasını tibbin müxtəlif sahələrində, müstəqil bölmələrində, şöbələrində aparılan 

məhsuldar və perspektiv istiqamət kimi qəbul etmək lazımdır. Bu zaman bədxassəli şişlərin epidemiologiyası 

onkologiyanın, ürək-damar xəstəliklərinin epidemiologiyası - kardilogiyanın, psixi xəstəliklərin 

epidemiologiyası - psixiatriyanın və s. bir hissəsi olaraq qalır və bu fənnlərə profilatik aspekt aşılayır. İnsan 

həyatının xilas edilməsi və milyonlarla şəxsin  yaşama müddətinin uzadılması QİXE-nin başlıca məqsədidir. 

Bu baxımdan QİXE-nin tədrisində onun epidemioloji xüsusiyyətlərinin araşdırılması vacibdir.  

Açar sözlər: qeyri-infeksion xəstəliklər, epidemiologiya, xəstələnmə, metod 

 

To teaching the epidemiology of non-communicable diseases 

Summary 

In the 20th and 21st centuries, noncommunicable diseases (NCDs) became the leading cause of death 

worldwide. The share of cardiovascular diseases in the structure of deaths from NCDs is very high, from 

which 17.9 million people die annually. It is followed by cancer (9 million cases), respiratory disease (3.9 

million cases) and diabetes (1.6 million cases). 

The epidemiology of NCD should be considered as a productive and promising direction in various fields 

of medicine, independent departments, divisions. In this case, the epidemiology of malignant tumors - 

oncology, the epidemiology of cardiovascular diseases - cardiology, the epidemiology of mental illness - 

psychiatry, etc., remains part of it and gives these subjects a preventive nature.  Saving lives and extending 

the lives of millions of people is a major goal of NCDs.  From this point of view, it is important to study its 

epidemiological features in NCD education.  

Key words: non-communicable diseases, epidemiology, morbidity, methods 

 

Müasir dövrdə ənənəvi yoluxucu xəstəliklərin yaranması, yayılması və sönməsi qanunauyğunluqlarını 

öyrənən elm kimi meydana gələn epidemiologiya ilə yanaşı,  qeyri-infeksion xəstəliklərin epidemiologiyası 

da sürətlə inkişaf etməkdədir. XX əsrin 50-ci illərinin əvvəllərində amerikalı epidemioloqlar belə qənaətə 

gəldilər ki, yoluxucu xəstəliklərin yaranması və yayılması qanunayğunluqlarının öyrənilməsi  məqsədilə  

tətbiq edilən epidemioloji metod  qeyri-infeksion xəstəliklərin (QİX) də kütləvi yayılmasının səbəblərinin və 

inkişaf qanunauyğunluqlarının, həmçinin peşə və digər zərərlərlə əlaqədar (məsələn, istehsalat, kənd 

təsərrüfatı və ya yol travmatizmi, müxtəlif mənşəli kimyəvi və ya fiziki təsirlər) sağlamlığın pozulmalarının 

tədqiqi zamanı da son dərəcə effektiv ola bilər (1).  

XX əsrdə ölümün səbəblərinin kəskin şəkildə dəyişməsi baş verdi. XIX əsrə qədər  insanlar əsas etibarilə 

yoluxucu xəstəliklərdən məhv olurdular. XX-XXI  əsrdə isə QİX bütün dünyada ölümün başlıca səbəbinə 

çevrilərək təkcə səhiyyə  sektorunda deyil, həm də digər sektorlarda  külli miqdarda xərclər tələb edir ki, bu 

da əmək məhsuldarlığını aşağı salır və iqtisadi dirçəlişə mane olur. QİX-dən ölənlərin sayı həddən artıq  

yüksəkdir. Bu xəstəliklər hər 5 şəxsdən 3-nün ölümünə gətirib çıxarır. QİX-nin əsas qruplarına bunlar aiddir: 

ürək-damar, onkoloji, xronik respirator xəstəliklər, həmçinin diabet və psixi pozulmalar. Hər il QİX-dən 41 

milyon şəxs ölür ki, bu da dünyada bütün ölüm hallarının 71%-ni təşkil edir. Həmçinin hər il QİX-dən 30 

yaşdan 69 yaşa qədər 15 milyon şəxs ölür; bu «vaxtındanəvvəl» ölüm hadisələrinin 85%-dən çoxu gəlir 

səviyyəsi aşağı və orta olan ölkələrin payına düşür. QİX-dən ölümün strukturunda ÜDX-nin xüsusi çəkisi 

çox yüksəkdir, onlardan hər il 17,9 milyon şəxs məhv olur. Daha sonra xərçəng xəstəlikləri (9 milyon 

hadisə), respirator xəstəliklər (3,9 milyon hadisə) və diabet (1,6 milyon hadisə) qeydə alınır. 
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Qeyri-infeksion xəstəliklərin epidemiologiyası (QİXE) xəstəliklərin müxtəlif qrupları üzrə əhalinin 

xəstələnməsinin paylanmasını, ayrı-ayrı xəstəliklər üzrə  ərazi, əhali qrupları və zaman üzrə öyrənən və bu 

məlumatlardan xəstələnmənin səbəblərinin, şərtlərinin və inkişaf  mexanizmlərinin aşkar edilməsi üçün 

istifadə edərək, profilaktika tədbirlərinin miqyasını əsaslandırmağı, həmçinin onun effektivliyini 

qiymətləndirməyi qarşıya məqsəd qoymuşdur. Epidemiologiya - konkret populyasiyalarda sağlamlıq və 

xəstəlik vəziyyətlərinin paylanmasını, həmçinin onlara səbəb olan amilləri öyrənən və əldə olunan bilikləri 

patoloji vəziyyətlərlə mübarizədə tətbiq edən elmdir. Yoluxucu xəstəliklərin (YX) və qeyri-infeksion 

xəstəliklərin (QİX) yaranmasının səbəblərinin aydınlaşdırılması üçün vahid metoddan - epidemioloji 

metoddan istifadə edilir ki, onun da əsasında xəstələnmənin risk amillərinin və səbəb-nəticə əlaqələrinin 

öyrənilməsi durur. Səbəb-nəticə əlaqəsi biristiqamətlidir. Onun mütləq şərti budur ki, səbəb həmişə nəticəni 

doğurur (2). 

QİXE-nin predmeti epidemik xarakter daşıyan həm müəyyən bioloji, təbii amillərdən, həm də sosial 

şərtlərdən asılı olan bəzi xəstəliklərin yaranmasının və inkişaf qanunauyğunluqlarının səbəblərinin 

öyrənilməsi  hesab edilir. QİXE-nin  tədqiqi özlüyündə bir çox üsulların məcmuyunu birləşdirir  ki, onlar  

dadeskriptiv və analitik  metodlar əsasında epidemiologiyada ümumi qəbul edilmiş üsulların köməyi ilə 

konkret səbəbkar amilləri aşkar etməyə, onların təsir mexanizmlərini qiymətləndirməyə və profilaktika 

sistemini işləyib hazırlamağa  imkan verir. Dünya ölkələrinin hökumətləri qlobal səviyyədə bu sahədə 

razılaşdırılmış  göstəricilərə nail olmaq, xüsusilə insanları vaxtındanəvvəl ölümdən qorumaq üçün QİX-lə 

mübarizədə öz səylərini birləşdirməlidir. 

QİXE-nin öyrənilməsi kompleksinə göstəricilərin tendensiyasının qiymətləndirilməsi, proqnozların 

verilməsi və risk amillərinin müəyyən edilməsi məqsədilə illik xəstələnmə və bir sıra illər ərzində ölüm 

səviyyəsi üzrə məlumatların, həmçinin ayrı-ayrı ərazilərdə seçmə əhali qruplarının ətraflı müayinələrinin 

dinamikada təhlili  aiddir. Bu kompleksə istehsalat və məişət zərərlərinin, coğrafi-iqlim amillərin təsirinin 

öyrənilməsi, iqlim şəraitinin dəyişməsi zamanı orqanizmin uyğunlaşma mexanizmlərinin dərəcəsinin və 

ifadə formasının qiymətləndirilməsi daxildir. Bundan başqa, irsi amillərin roluna, orqanizmin insanların 

müəyyən qruplarında ayrı-ayrı xəstəliklərin əmələ gəlmə tezliyinin artmasına şərait yaradan hormonal, 

mübadilə və digər funksiyalarının pozulmasına  diqqət yetirilir. QİXE məlumatlardan səhiyyə təcrübəsində 

geniş istifadə edir.  Əldə olunan  məlumatların əsasında  QİX-dən ürək-damar xəstəlikləri (ÜDX), onkoloji, 

sinir, psixi, allergik və  digər kütləvi xronik qeyri-infeksion xəstəliklərdən (KXQİX) xəstələnmə və ölümlə 

mübarizə və profilaktikanın səmərəli metodları işlənib hazırlanır. 

QİXE-nin başlıca məqsədi - əhalinin xəstələnməsinin təsvir edilməsi,  xəstəliklərin yaranması, inkişafı və 

yayılmasının səbəb və mexanizmlərinin aşkar edilməsi, xəstələnmənin azaldılması və profilaktikası üzrə 

tədbirlərin keyfiyyətinin işlənib hazırlanması və effektivliyinin qiymətləndirməsidir. 

ÜDX-nin epidemiologiyasının öyrənilməsi zamanı  bir sıra mühüm materiallar əldə olunmuşdur ki, onlar 

miokard infarktının (Mİ), aterosklerozun, ürəyin işemik xəstəliyinin (ÜİX) inkişaf etməsində qidalanmanın 

xarakterini və psixi durumun rolunu göstərmişdir. Metabolik risk amillərinin yüksək səviyyəsi, məsələn, 

yüksək arterial təzyiq (AT), artıq bədən çəkisi və qanda lipidlərin yüksək miqdarı ÜDX-nin inkişaf riskini 

xeyli artırır. ÜİX və hipertoniya xəstəliyi (HX) həyat üçün daha təhlükəlidir. Bütün ÜİX-nin  30-35%-i 

onların payına düşür. ÜİX və HX-nin bəzi təzahürləri, məsələn, kəskin miokard infarktı (KMİ) və 

stenokardiya da təhlükəlidir.  

HX zamanı yüksək AT qan damarlarına və daxili orqanlara - baş beyinə, ürəyə, böyrəklərə mənfi təsir 

edir. Belə ki, bu hədəf-orqanlar hipertoniya zamanı daha çox zədələnir. Hipertoniya müalicə edilməzsə, bu, 

çox vaxt  bir sıra ciddi ağırlaşmalara, məsələn, insulta, ÜİX, Mİ, ürəyin və böyrəklərin çatışmazlığına, 

görmənin pozulmasına gətirib çıxarır. Arterial hipertoniya ÜDX-dən ölümün baş vermə riskini 3 dəfə artırır 

və dünyada hər il 7 milyon ölüm hadisəsinin səbəbi sayılır (2). 

ÜİX müstəqil xəstəlikdir. O, ateroskleroz, tromboz və ya ürəyin tac (koronar) damarlarının trombozu və 

ya spazmı nəticəsində qan təchizatının çatışmazlığı üzündən miokardın zədələnməsi ilə əlaqədardır. 

Stenokardiya (döş anginası) - bu, döş sümüyünün arxasında diskomfort və ağrı  ilə səciyyələnən xəstəlik 

olub, miokardın qan təchizatının kəskin çatışmazlığı nəticəsində meydana çıxır. Stenokardiya ürəyin işemik 

xəstəliyinin (ÜİX) aparıcı simptomu olub, ürək damarlarının daralması və tutulması nəticəsində inkişaf edir 

(3).  

 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində ÜİX-nin yaranmasının 2 qrup risk amilləri aşkar edilmişdir: 

1. «Xarici» sosial (siqaret çəkmə, düzgün qidalanmama, hipodinamika, psixoemosional stress, 

depressiya, ətaf mühitin (ƏM) çirklənməsi). Psixoemosional gərginlik ÜİX-nin və aterosklerozun inkişafının 

mühüm amillərindən biridir. Məhz o, gənc yaşlı  şəxslərdə bəzi peşələrdə (sınaqçı-təyyarəçilər, nəqliyyat 
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sürücüləri və s.) ürək-damar patologiyasının sürətlə inkişaf etməsinə səbəb olur. ÜİX-nin inkişafının mühüm 

amili depressiya sayılır. O, Mİ-dan sonra  baş verən ölümün proqnozuna  mənfi təsir göstərir: Mİ keçirmiş və 

depressiyadan əziyyət çəkən şəxslərdə ölümün səviyyəsi  həmin səbəblər olmayan şəxslərə nisbətən 3-6 dəfə 

yüksəkdir.  

2. «Daxili» - şəxsiyyət. ÜDX-nin inkişafının «daxili» amilləri özündə ateroskleroz, hipertoniya, irsiyyət 

amillərini birləşdirir. 2 amil  xəstəliklərə qarşı meyllik əlamətinə görə populyasiyanın daxili strukturunu 

təyin edir. 

1.Genotipik amil - fərdin irsi xüsusiyyətləri ilə şərtlənir. Epidemioloji tədqiqatlar göstərmişdir ki, yüksək 

və orta tezlikli AH olan populyasiyalarda ÜİX-nin inkişaf riski AH aşağı səviyyədə yayılan populyasiyalara 

nisbətən yüksəkdir.  

 İrsiyyət həmçinin ÜİX-nin mühüm risk amili  sayılır. Qadınlar arasında irsi meyllik kişilərə nisbətən 

yüksəkdir (müvafiq olaraq 37,7% və 26,8%). İrsi meylliyə malik qadınlarda ÜİX ilə xəstələnmə riski irsi 

meylliyi olmayan qadınlarla müqayisədə 1,3 dəfə yüksəkdir. Kişilərdə  isə bu nisbət müvafiq olaraq 1,5 dəfə 

təşkil edir. Populyasiyada ÜİX üzrə genetik meyllik - xəstəliyin risk amillərindən biridir. O, ÜİX-nin 

birincili profilaktikası məqsədilə yüksək risk qruplarının formalaşmasının meyarı kimi istifadə edilə bilər.  

2. Fenotipik amil – bu, insanın  xüsusiyyətlərinin  ontogenez prosesində və  konkret ƏM-də fəaliyyətinin 

modulyasiyası ilə bağlıdır. 

Qanda xolesterinin yüksək səviyyəsi ilə ÜDX-nin inkişafı arasında müəyyən qarşılıqlı əlaqə mövcuddur 

(4). Xolesterinin izafi miqdarı damarların divarlarında çökür və lipid toplantılarının (aterosklerotik 

piləklərin) əmələ gəlməsinə  gətirib çıxarır və damar mənfəzini daraldır – beləliklə ateroskleroz inkişaf edir 

ki, bu da ürəyin işini çətinləşdirir və arterial təzyiqin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Ölçüsü böyüdükcə piləklər 

damarın boşluğunu qapayır və damarda normal qan axınına mane olur. Bu zaman oksigenin və qida 

maddələrinin toxumalara çatdırılması pozulur ki, bu da onun  məhv olmasına gətirib çıxarır. Əgər bu, ürəkdə 

baş verirsə miokard infarktı, əgər baş beyində olursa insult inkişaf edir. Qanda xolesterinin ümumi səviyyəsi 

5,0 mmol/l və aşağı olmalıdır. Əhalinin müəyyən qismində bu xəstəliklər nadir hallar sayılır, digərlərində isə 

o, nisbətən tez-tez rast gəlir. Bu məlumatlar adı çəkilən xəstəliklərin profilaktikası üzrə praktik tövsiyələrin 

formalaşdırılması üçün əsas götürülmüşdür – onlar əhalinin müxtəlif qruplarında xəstəliyin inkişafına təkan 

verən amillərin təsirini maksimal azaltmağa imkan verəcəkdir.  

Əhalinin ÜDX, o cümlədən stenorkardiya və Mİ ilə xəstələnməsinin  çoxillik dinamikası artma meylinə 

malikdir. ÜDX ilə birincili xəstələnmə regional fərqlərə malikdir və bu, müxtəlif amillərlə əlaqədardır. 

ÜDX-dən xəstələnmə və ölüm əhalinin yaş strukturundan asılıdır (qocaman əhali). Əhali arasında ölümün 

yüksək səviyyədə qalması əhəmiyyətli dərəcədə qan dövranı sisteminin xəstəlikləri ilə izah edilir – onlar 

ölüm səbəblərinin strukturunda liderlik edir. 

ÜDX üzərində epidemioloji nəzarət. Epidemioloji nəzarət bu xəstəliklərin və onların risk amillərinin 

yayılması barəsində məlumatların toplanması məqsədi daşıyır. Konkret populyasiyada ÜDX-nin ayrı-ayrı 

nozoloji formalarının yayılmasının qanunauyğunluqları tədqiq olunur. ÜDX-nin kütləvi (epidemik) 

yayılmasının xarakteri, xəstəliklərin klinik əlamətlərdən əvvəl başlaması, ətraf mühit amillərindən asılılıq 

həmin patologiyanın gələcəkdə epidemioloji tədqiqinin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edir. 

ÜDX ilə mübarizənin birinci mərhələsi - qeyri-dərman profilaktikasıdır. Bu zaman üstünlüyü sağlam 

həyat tərzinə, geniş mənada aparılan profilaktikaya vermək lazımdır. Buraya siqaret çəkmədən tam imtina 

etmək, artıq bədən çəkisinin azaldılması, pəhriz, dinamik işlər sayəsində fiziki aktivliyin artırılması, 

psixorelaksasiya daxildir (5). İkincili (medikamentoz) profilaktika - qeyri-dərman tədbirlərin maksimal 

dərəcədə mümkün olan sayına əlavə olaraq həyata keçirilir.  

Bədxassəli  şişlərin (BŞ) epidemiologiyasının öyrənilməsi zamanı ətraf mühitin  müxtəlif amilləri ilə 

onkoloji xəstəliklərin aşkar edilmə tezliyi arasında birbaşa və dolayı əlaqələrin olması müəyyən edilmişdir 

(6). Hər il dünya üzrə onkoloji xəstəliklərdən 9 milyon şəxs ölür, onların yarısı ağ ciyərlərin xərçəngindən, 3 

mln. mədə xərçəngindən, 1 mln. qida borusu xərçəngindən, 0,7 mln. qaraciyər xərçəngindən ölür. BŞ zamanı  

inkubasiya dövrünün müddəti  xeyli dəyişir. Belə ki, ağ ciyərin xərçəngi zamanı (siqaret çəkmə nəticəsində 

törənən) o, 40 ilə çatır, radiasion şüalanmalar nəticəsində əmələ gələn leykozlar zamanı o, 5-10 ilə 

bərabərdir. Lakin daha qısa dövrə malik hallar da vardır. 

QİX–nin profilaktikası. Hazırda XQİX-nin profilaktikası məqsədilə 3 strategiyadan istifadə edirlər: 1. 

Populyasion strategiya -kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə həyat tərzinin və ətraf mühitin elə amillərinə 

təsir edilməsidir ki, onlar bütün əhali arasında XQİX-nin inkişaf riskini artırır. Bu strategiya bir çox 

üstünlüklərə malikdir, çünki təsir bütün əhalini - həm müxtəlif dərəcəli XQİX-nin inkişaf riskinə malik 

şəxsləri, həm də artıq XQİX-dən əziyyət çəkən şəxsləri  əhatə edir. Onun tətbiq olunmasının faydası o qədər 

də yüksək deyildir və səhiyyə sistemini, onun bahalı maddi-texniki bazasını ekstensiv şəkildə gücləndirməyə 
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ehtiyac yoxdur. Lakin bu strategiyanın reallaşması səhiyyə sisteminin fəaliyyət dairəsindən kənarda yerləşir 

və onun tətbiqindən alınan effekt o zaman meydana gələcəkdir ki, əhali həyat tərzinin dəyişikliklərinə 

reaksiya verəcək. Bununla belə, həkimlərin, tibb işçilərinin bu strategiyanın reallaşmasında rolu kifayət 

qədər böyükdür. Onlar ideoloqlar və informasiya materiallarının müəllifləri olmalıdırlar.  

 

XX-XXI əsrdə qeyri-infeksion xəstəliklər (QİX) – bütün dünyada ölümün başlıca səbəbinə çevrilmişdir. 

QİX-dən ölümün strukturunda ürək-damar xəstəliklərinin xüsusi çəkisi çox yüksəkdir, onlardan hər il 17,9 

milyon şəxs məhv olur. Daha sonra xərçəng xəstəlikləri (9 milyon hadisə), respirator xəstəliklər (3,9 milyon 

hadisə) və diabet (1,6 milyon hadisə) qeydə alınır. 

QİX-in epidemiologiyasını tibbin müxtəlif sahələrində, müstəqil bölmələrində, şöbələrində aparılan 

məhsuldar və perspektiv istiqamət kimi qəbul etmək lazımdır. Bu zaman bədxassəli şişlərin epidemiologiyası 

onkologiyanın, ürək-damar xəstəliklərinin epidemiologiyası - kardilogiyanın, psixi xəstəliklərin 

epidemiologiyası - psixiatriyanın və s. bir hissəsi olaraq qalır və bu fənnlərə profilatik aspekt aşılayır. İnsan 

həyatının xilas edilməsi və milyonlarla şəxsin  yaşama müddətinin uzadılması QİXE-nin başlıca məqsədidir. 

Bu baxımdan QİXE-nin tədrisində onun epidemioloji xüsusiyyətlərinin araşdırılması vacibdir.  
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JOZEF ARTUR DÖ QOBİNO İRSİNDƏ ŞƏRQ MÖVZUSU  

 

Xülasə 

Fransız diplomatı, sosioloqu, yazıçısı Jozef Artur dö Qabino öz yaradıcılığında daim Şərq mövzusuna 

müraciət edtmişdir. Şərq ölkələrində diplomat qismində yaşadığı illərdə yazıçı Şərq dünyası ilə yaxından 

tanış olur. Qabino istər bədii, istər publisist yaradlcılığında Şərq insanlarının həyat və düşüncə tərzini, həyat 

kriterilırinin təsvirinə müraciət edir. Onun əsərləri yüksək bədiiliyi və obrazlılığı ilə seçilir. Onun Şərq 

mövzusunda yazdığı əsərlər müasir dövrdə Şərq və Qərb münasibətləri prizmasından aktual və maraqlıdır. 

Açar sözlər: Artur Qabino, diplomat, Fransa, Avropa, Şərq  

 

The subject of the East in Joseph Arthur de Gobineau heritage 

Summary 

The French diplomat, sociologist, and writer Joseph Arthur de Gobineau always addressed the subject of 

the East in his works. Both in art and in publicist work Gobineau appeals to the description of the way of life 

and thinking, the criteria of life of the people of the East. His works are distinguished by high art and 

imagery. His works on the East are relevant and interesting in modern times through the prism of East-West 

relations. 

Key words: Arthur de Gobineau, diplomat, France, Europe, East 

 

Giriş  

XIX əsrin ikinci yarısında təbiət elmləri sahəsində (fizika, kimya, biologiya, botanika)  təkamül müşahidə 

olunur. Iqtisadi proseslərin inkişafı, Avropalıların yeni torpaqlara hakim olmaları, sosiologiyada və 

psixologiyada da bəzi fikirlərin araya gəlməsinə səbəb olmuşdur.  

Mövcud reallığa yeni baxış bəzən bir-birinə zidd olan (naturalizm, pozitivizim, sosializm) anlayışları 

meydana gəldi. Həyatı əks etdirən ədəbiyyat elmi də bu hadisələrdən kənarda qalmır. 

Fransız yazıçısı və diplomatı, ədəbi tənqidçi və sosioloji araşdırmalar müəllifi olan Artur Qobino 

ziddiyyətli, eyni zamanda nəzərə çarpan dərəcədə orijinal bir irs qoyub getmişdir. 

 

Artur Jozef Kont dö Qobino – filosof, yazıçı, tənqidçi, diplomat 1816-cı ilin 14 iyulunda anadan 

olmuşdur. O, zadəgan ailəsindən olan zabit Lyi Qobinonun oğludur. 1820-ci ilin oktyabrında həyatının 

sonuna qədər ona sadiq dost olan bacısı Mariya Karolin İpolit doğulur. (Bu məqamı qeyd etmək vacibdir, 

çünki, Qobinonun fəaliyyətini və yaradıcılığını araşdırarkən tədqiqatçılar yazıçının bacısı ilə yazışmasına, bir 

çox hallarda istinad edirlər). 

Hələ uşaq yaşlarından çılğın və xudbin Arturun valideynləri onun kollecdə təhsil almasından çəkinirlər, 

odur ki, keçmiş Heydelbərq universitetinin tələbəsi olan cənab Kondiyeni dəvət edirlər ki, o Arturla məşğul 

olsun. 1830-cu ildə xanım Qobino uşaqları ilə İsveçrədə məskunlaşır və Artur burada “Byən” kollecində öz 

təhsilini davam edir. 

1832-1833-cü illərdə atasının hərbi qulluğu ilə əlaqədar olaraq ailə Loryan şəhərinə köçür və gənc Artur 

təhsilini burada davam edir; atasının istəyinə əks olaraq   (atası onu hərbçi görmək istəyirdi, o isə məhz tarix 

və ədəbiyyatla maraqlanırdı), 1835-ci ildə on doqquz yaşlı gənc taleyini sınamaq üçün cibində 50 frank 

Parisə gəlir. O burada ronservativ düşüncəyə malik olan əmisi Tibonun evində yaşamalı olur. 

1836-1838-ci illərdə Artur Paris mühiti ilə tanış olur, anasının vasitəsi ilə dövrün aristokrat xanımlarından 

olan xanım Piye-Uayılın yaxınları sırasına daxil olur və burada o bir bank sahibi ilə  tanış olur, eyni zamanda 

bu ərəfədə o, Fransa kollecində şərqşünaslığa və tarixə dair mühazirələri dinləyir. 

1839- cu ildə o “Port xidməti” administrasiyasına işə düzəlir və ayda cəmi, 100 frank qazanır. Bu illərdə o 

ürək ağrısı ilə bacısına yazır: ...bir il ərzində nə bir məqalə yazmışam, nə bir tərcümə etməyə nail 

olmuşam....heç yerdə vakant yer yox, hamısı tutulub”. 

1941-ci ildə “Deux Mondes” tərcüməsində onun “Copo d’İstria” barədə məqaləsi dərc olunur, elə həmin 

ildə də məhz “İntibah” dövrünə daha doğrusu “İntibah” dövrünün görkəmli şəxsiyyətləri barədə sənədlər 

toplamağa başlayır. 
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1841-42-ci illərdə o “Unité” (Birlik) və Quotidienne (Gündəlik) jurnalları ilə əməkdaşlıq edərək burada 

öz məqalələrini dərc etdirir. Royalist hakimiyyəti istiqamətli “Quotidienne” jurnalının rəhbərliyi xarici 

siyasətlə bağlı materialları təqdim etməyi ona həvalə edir. Eyni zamanda  o, bir sıra ruznamələrlə əməkdaşlıq 

edərək bədii tənqidlə bağlı məqalələr də çap etdirir. “Unité” məcmuəsində “Les Adieux de Don Juan” - “Don 

Juanın vidaları”. “Le commerce” (Ticarət) jurnalına “œuvre de M.Stendhal” (Standal yaradıcılığı) adlı 

məqaləni təqdim edir. 

Məhz 1846-1847-ci illərdə A.Qobinonun bədii yaradıcılığı başlayır və “Quotidienne”-də  “Les Aventures 

Jean de la Tour Miracle”- “Sirli qaladan Janın macəraları” əsərini dərc etdirir, eləcə də “Histoire rimé de 

Jean Chouan” (“Jan Şuanın qafiyəli tarixçəsi”) adlı poemasını nəşr etdirir. 1848-ci ildə Komedi fransız teatrı 

onun “Makedoniyalı İsgəndər” faciəsini qəbul edir, lakin həmin ildə fevral inqilabının baş verməsi əsərin 

səhnəyə qoyulmasına mane olur, bəlkədə bu səbəbdən onda “qələbə çalmış çirkli köynəklərə” qarşı ikrah 

hissi yaranır. Həmin il onun qızı Duana doğulur. 1949-cu ildə bir əyalət jurnalına rəhbərlik edir və “Nicolas 

Belavoir” - Nikola Belavur romanını və “İsgəndər” faciəsini  nəşrə təqdim edir, lakin sentyabr ayında 

“Əyalət” jurnalının nəşri dayanır.  Lakin, bu ərəfədə o, xarici işlər naziri olan Aleks dö Tokkevil tərəfindən 

İsveçrənin Berin şəhərinə Fransanın elçisinin katibi təyin olunur. Bu vəzifədə çalışarkən o, diolomatik işlə 

bağlı təcrübə əldə edir. 1850-ci ildə “İrqlərin qeyri bərabərliyi” barədə bir böyük həcmli (esse) üzərində 

işləyir, bununla bərabər o, Fransa xarici işlər nazirliyinə “İsveçrə demokratiyası” barəsində geniş təqdimat 

göndərir. Beləliklə, A.Qobino dövlət idarəçiliyi sahəsində tanınmağa başlayır. Dövlətin tapşırığı ilə 

İsveçrənin kənd təsərrüfatı, eləcə də, sənayenin inkişafı ilə bağlı məlumatlar toplamaq üçün İsveçrəni 

başdan-başa dolaşır. 1851-ci ilin yanvarında tabeçiliyində olan nazir Rənbardla A.Qobino arasında 

anlaşılmazlıq yaranır və nazir A.Qobinonun İsveçrəni tərk etməsini arzu edir, bununla belə, elə həmin ildə o, 

“Şərəf legionunun cəngavəri” nişanı ilə təltif olunur və “İrqlərin qeyri bərabərliyi” essesinin birinci 

bölümünü tamamlayır. Nazirin məzuniyyəti zamanı o 26 iyulda Narvi (Narvie) şəhərinə müşavir göndərilir, 

lakin noyabr ayında özü istəmədən yenidən Bern şəhərinə öz vəzifəsinə qayıtmalı olur. 1852-ci ilin sonunda  

Dövlət çevrilişi zamanı, Luyi Napoleon Bonaparta rəqbət hissi bəsləməsə də ictimai əminamanlıq naminə 

onu dəstəkləyir. 

1853-cü ildə “Dido” (Dido) nəşriyyatında “İrqlərin bərabərsizliyi” essesinin ikinci cildini nəşr etdirir. 

(Məhz bu əsər ona “irqçi” damğasını vurur və sonrakı əsərlərini kölgədə qoyur). 

1854-cü ilin yanvarında əvvəlki nazirlə olduğu kimi müşavir Solinyak Fepelonla sözləri çəp gəlir; Parisə 

qayıdaraq yeni təyinatını gözləyir, çox keçmədən o, Frankfurtdakı nümayəndəliyin katibi vəzifəsinə təyin 

olunur.(ABŞ). 

1854-cü ilin sentyabrında Frankfurtda vəzifəsini saxlamaq şərti ilə ona İrana gedən nümayəndəlikdə 

iştirak etmək təklif olunur. 1855-ci ilin yanvarında o, İrana yola düşməyə hazırlaşır.  Fevral ayının 14-də o, 

arvadı və qızı ilə Marsel şəhərindən gəmiylə Misirə gəlir. 

 Misirdən Qırmızı dənizlə Fars körfəzindən Buşir şəhərinə gələrək, karvana qoşulub məsafə üçün 4 aya 

yaxın zaman sərf edərək, (bu gün bu səfərə  təyyarə ilə 4-5 saat kifayət edərdi) Tehrana gəlib çıxır. 1856-cı 

ilin oktyabr, noyabr aylarında arvadı və qızı ilə İranın mərkəzindən Arazın sahillərinə qədər səyahətə çıxır. 

Səfir Burre Fransaya qayıdandan sonra A.Qobino İranda Fransa nümayəndəliyinə başçılıq edir və bu  

müddət ərzində ölkənin tarixi, adət-ənənələri və xüsusilə mixi mətnlərin araşdırılması ilə məşğul olur. 

1857- ci ildə xanım Qobino Arturun 1855-ci ildə vəfat etmiş əmisinin varidatı ilə məşğul olur, yəni Yaz 

şəhərinə yaxın Tri (Trye) qəsrini alır. 1858-ci ilin 30 yanvarında A.Qobino öz işlərini Baron R.Pişona təhvil 

verir.   

1859-cu ilin fevralında o Çin nümayəndəliyinin başçısı vəzifəsini rədd edir. Bu da xarici işlər nazirinin 

böyük narazılığına səbəb olur. 1859-cu ilin mart ayında İngiltərə-Fransa missiyasının üzvü təyin olunur. 

Yeni Zellandiya ətrafındakı sularda “balıq ovu ilə məşğul olma sərhədlərinin müəyyən edilməsi”ndə iştirak 

edir. Həmin ilin oktyabrında Triyə qayıdır və “Üç il Asiyada” kitabını nəşr etdirir. 1860-cı ilin fevralında 

Dövlət başçısı (Napaleon III) onu qəbul edir. 

1861-ci ilin avqustunda o, yenidən İranda səlahiyyətli müşavir vəzifəsinə təyin edilir və sentyabr ayında 

Marseldən gəmiyə minərək Afinadan, İstanbuldan, Trabzondan və Bakıdan keçərək Ənzəliyə dekabrın 

sonunda gəlir və yanvarın 2-də ikinci dəfə Tehrana gəlib çıxır. İl yarımdan artıq İranda qalandan sonra, yəni 

1863-cü ilin oktyabrında Fransaya qayıtmaq üçün o Tehrandan Bakıya buradan Həştərxana, Moskvaya, 

oradan Berlinə və nəhayət dekabrın 5-də Parisə gəlib çıxır. O artıq noyabrın 8-də Tri şəhərinin meri təyin 

edilmişdir. 

1864-cü ildə “Le Traité des écritures cunéiformes” - “Mixi yazılara dair elmi araşdırma”sını iki cilddə 

nəşr edir. 1866-cı ildə arvadı və qızları ilə o Afinaya gəlir, tədqiqatçıların fikrincə burada keçirdiyi günlər 

onun həyatının ən xoşbəxt anları olur. Bu ilin mart ayında o “Mərkəzi Asiyada Din, Fəlsəfə  və Teatr” 
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kitabını nəşr etdirir. Məhz bu əsər Qobino irsinin ən dəyərlisi adlandırmaq olar, əgər “Üç il Asiyada” kitabı 

bədii-publisistik xarakter daşıyırsa, bu əsər fəlsəfi xarakter daşıyır. Öz yaradıcılığının əsas sütununu “İrqlərin 

qeyri bərabərliyi” esselərini hesab edən müəllif sanki burada özü-özünə qarşı çıxır və ümumbəşəri meyarlara 

toxunur. Asiyanın antik keçmişinə boylanan müəllif öz dövrünün həqiqət mənzərəsini ürək ağrısı ilə təsvir 

edərək: “ey avropalı heçdə öyünmə səni də bu günlər gözləyir” deyir. 

L.Tolstoy, F.Dostoyevski, M.Servantes barədə yazıları olan fransız yazıçısı Andre Suare Qobino 

nəzəriyyəsini tənqid edərək onu “məhvedici” (“une théorie meurtiere”) adlandırır. 

Qeyd etdiyimiz əsər Avropa tədqiqatçılarının diqqətindən kənarda qalsa da, bir şərqli olaraq bizim diqqəti 

cəlb edir və onun fikirlərinin bəzi məqamları ilə razılaşmaq məcburiyyətində qoyur. 

Bu kiçik yazıda A.Qobinonun bütün diplomatik fəailiyyətini (1969-cu ildə Braziliyada, iki ilə yaxın 

səfir), 1872-ci ildə İsveçin paytaxtı Stokholm şəhərinə Fransa səfiri fəaliyyətini göstərməmək mümkün deyil. 

Bu illər ərzində o, həmdə bədii yaradıcılığı ilə də  məşqul olur. 1871-ci ilin martında A.Qobino Parisə gəlir 

“Paris kommunasının süqutu” adlı məqaləsini yazır. Həmin ilin aprelində Pyer baş nazir olarkən, A.Qobino 

yenə diplomatik vəzifə əldə etməyə çalışsa da, Akademiyanın üzvü olmasına cəhd edir. “Pleiades” (Pleyada) 

əsəri üzərində çalışır. 

1872-ci ilin mayında Stokholma gəlir və iyun-iyul aylarında “Şamaxı rəqqasəsi”ni yazır. Bu novella 

“Asiya novellaları” kitabının ilk hekayəsi olaraq müəllifin təfəkküründə yaranmış romantik surət və faciə 

dolu həyat arxasında, real tarixi həqiqətin dayandığını yazıçı göstərə bilmişdir. “Les nouvelles Asiatiques” 

kitabının hər novellasında “bədii tənqid” eləcə də, tarixi araşdırma mövcuddur. “Asiya novellaları” 1876-cı 

ildə nəşr olunur, bundan əvvəl 1874-cü ildə onun “Pleyadalılar” və “Qara yelkənlər” əsərləri nəşr olunur. “La 

Renaissance” (“İntibah”) üzərində çalışır və hətta heykəltaraşlıqla da məşğul olur. 

Artur Qobinonun, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının kitabxanasında kitabları saxlanılır. “Trois 

ans en Asie” 1855-1858-ci illər ərəfəsində yazılmışdır. “Üç il Asiyada”, bu əsər iki cilddədir. I cild 310 

səhifə, II cild isə 283 səhifədən ibarətdir. Bundan başqa “Les réligions, les philosophies et le théâtre dans 

l”Asie centrale”- “Mərkəzi Asiyada din, fəlsəfə və teatr”  əsəri də 2 cilddən ibarətdir. I cild 310 səhifə , II 

cild  isə 337 səhifədir. Bu kitab on altı sərlövhədən ibarətdir:  

I sərlövhə “Caractère moral et réligieux des Asiatiques” –“Asiyalıların mənəvi və dini xasiyyəti”. Məhz 

bu hissə fəlsəfi səpkidə yazılmışdır və dinlərin mənbəyini göstərərək müasirliklə bağlayır. 

II sərlövhə “L’Islamisme persan” – “Fars İslamı” 

III sərlövhə “Le soufisme et sa philosophie”- “Sufilik və onun fəlsəfəsi” 

IV sərlövhə “Commencement du babysme”-Vahabiliyin başlanğıcı 

V sərlövhə  « Le théâtre en Asie» - Asiyada teatr 

Təbii ki, teatr dedikdə qədim Yunanıstan ənənəsi ilə bağlı Avropa teatrından söhbət gedə bilməz. Bu 

fenomeni şərq dünyasına gətirmək Mirzə Fətəli Axundova nəsib olmuşdur. A.Qobino məhz dini “şəbehləri” 

nəzərdə tutur; keçmişdə baş vermiş hadisələri səhnələşdirən iştirakçılar, onları izləyən tamaşaçılar var. 

Peyğəmbər barədə söylədiyi fikir də diqqəti cəlb edir: “İl a voulu incontestablement sauver le libre arbitre 

et donner, imposer à  l’homme la responsabilité de ses actes.......... Ali , lui même a prononcé que tous ceux 

qui niaient le libre arbitre étaient des hérétiques” (“Əlbəttə o, (Peyğəmbər) azad seçimliyin tərəfdarı idi və 

insanın öz hərəkətinə görə məsuliyyət daşıdığını göstərmək istəmişdi... Əli də özü belə demişdi : “azad 

seçimliyi inkar edən şəxs kafirdir”). 

“Pour les shyytes comme pour les sunites il n’y a plus le moindre  doute que c’est la doctrine orthodoxe”- 

(“İstər şiyələr, istər sunnilər üçün heç bir şübhə yoxdur vüsət möminlikdir”). 

Asiyalıların mənəviyyatı və daxili duyumu barədə “Sufilik” bölümündə müəllif  maraqlı fikirlər söyləyir:  

“Une scepticisme immense à de bonne heure, pour ces causes, envahie l’Orient tourmanté, et le 

quietisme, où l’âme croit conserver encore assez de vigueur pour transporter ce qui lui reste de fois ancien 

d’une abstraction.......” (Keçmiş əcdadlardan qalan mücərrəd anlayışı ötürməyə qadir kifayət qədər qəlbində 

qüruru olan təlatümlü Şərqi, bu səbəbdən ilk əvvəldən bir şübhə və süstlük bürümüşdür); 

(Je le répete, voila ce qu’a produit le soufisme, et ce qu’il souffle aux Orientaux, ce n’est pas l’annihilaton 

de l’homme, c’est la deprovation de ses forces) (Təkrar edirəm, o (sufilik) insan varlığının məhvini deyil, 

onun qüdrətini, gücünü ,  üzülməsini pıçıldayır); 

Ces hommes, rebutés par les maitres militaires en face de la brutalité du sobre, n’ayant pas l’emploi de 

leures facultés, se sont repliés sur eux mêmes, ils ont produit des œuvres littéraires, qui sont souvent d’un 

admirable beauté. Voila dans la poésie qui achève de conquerire ceux que le « quietisme» ne suffisait pas à 

prendre. Les vers et désenchantemant des poètes souffis sont dans toutes les mémoires et dans tous les 

bouches». (Kobudluqla üz-üzə qalan, hərbiçi ağalığı tərəfindən ikrahla rədd olunan, öz bacarığı və 

istedadların heç bir yerdə tətbiq edə bilməyən şəxslər, özləri öz aralarında bir araya gələrək, bəzən 



ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal) / SCIENTIFIC  WORK (international scientific journal) 2020, №09/58         ISSN 2663 – 4619 

humanitar və sosial elmlər   /  humanities and social sciences                                                                             e-ISSN: 2708-986X 

 

63 

heyrətamiz poeziya  nümunələri yaradırlar , “quietisme” (biganəlik) bacarmadıqlarını şeiriyyat vasitəsilə 

fateh etdi. Sufi şairlərinin şeirləri və naümidlikləri bütün yaddaşlarda, dillərdə əzbərdir).  

Qobino Ömər Xəyyam, Hafiz Şirazi Cəlaləddin Ruminin əsərləri ilə tanış idi.  Bəs görəsən o, İmadəddin 

Nəsiminin də əsərləri ilə də tanış idi? O ayrı-ayrılıqda heç bir şairin adını çəkmir, ümumiləşdirərək deyir ki, 

şeirləri dillər əzbəri idi. 

A.Qobinonun İrana birinci gəlişindən məmnun olaraq onda heyranlıq yaratmışdır. Adət-ənənələrlə tanış 

olmaq onda böyük həvəs oyadırdı. Məhz bu səfərin təəssüratı “Üç il Asiyada ” kitabının əsasını təşkil edir. 

Araşdırıcıların fikrincə onun İrana ikinci gəlişində elə bir ruh yüksəkliyi yox idi, onun ailəsi (arvadı və iki 

qızı vətəndə qalırdı, məhz arvadı İrana getməkdən imtina edir). Bu dəfə o qapanıb otağında qalmağa 

üstünlük verirdi. Lakin bu qapanma səmərəsiz qalmamışdır. Birinci gəlişində çayxanalara, meyxanalara, 

karvansaraylara baş çəkməsi,  onun əhali və o düşüncə tərzi ilə tanış olmasına səbəb olur. İkinci gəlişi isə 

“Les réligions et les philosophies et le théâtre dans ”Asie centrale” əsərini yazmağa imkan vermişdir. Xüsusi 

olaraq qeyd etmək lazımdır ki, XIX əsrin ikinci  yarısında sufilik barədə geniş fikir söyləyən Avropa alimi 

yox idi. 

Tədqiqatçı olmaqla bərabər A.Qobino yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bir yazıçı idi. Odur ki, onun bu 

fəlsəfi yazılarında, yəni cümlələrində də bədii təsvir poetikası var. Bu məsələ onun 1876-cı ildə nəşr etdirdiyi 

“Nouvelles Asiatiques” (Asiya novellalarında) da görmək olar. Əlbəttə, bu hekayələr artıq püxtələşmiş 

yazıçının qələmindən çıxmış bədii təxəyyülün məhsuludur. Lakin çox güman ki, bu “təfəkkür məhsulu” 

Asiyada rastlaşdığı, eşitdiyi, gördüyü həqiqətlərin bəhrəsidir, “Şamaxı rəqqasəsi” novellasında olduğu kimi. 

Müasir geosiyasi hadisələrin fonunda (Rusiyanın Qafqazın işğalı) körpə qızcığazın ailə faciəsini, acı taleyini 

bədii şəkildə göstərmək üçün həm yazıçı istedadı, həm tarixçi baxışı tələb edirdi.  

 

Nəticə 

Sadalanan əsərlərin hər biri tarixi-etnoqrafik, həmçinin bədii nöqteyi nəzərdən çox maraqlı tədqiqat 

obyekti olaraq maraq kəsb edir.  Xüsusi olaraq Qobinonun Şərqə həsr etdiyi,  bu günkü siyasi vəziyyətlə 

səsləşən əsərləri  hər biri ayrılıqda bir tədqiqat obyektidir. 
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ВОПРОСЫ  ЭКОЛОГИИ  В “КОРАНЕ” 

 

Резюме 

Результатом деятельности человека является загрязнение окружающей среды: воздуха, воды и 

почвы. Воспитание человека в единстве с природой может спасти мир от экологической катастрофы. 

Природа создана Аллахом для человека для удовлетворения его потребностей. Аяты, Священного 

Корана призывают людей к охране живых и неживых ресурсов, воды как источника жизни. Вопросы 

экологии, погодные условия, здоровое питание и их влияние на человека и окружающую среду 

освящены в аятах Корана. В исламе утверждается, что Бог сотворил природу и человека, тем не менее 

она остается не подвластной человеку.   

Ключевые слова: Коран, экология, окружающая среда, охрана живых и неживых ресурсов 

 

Ekological quations in «Koran» 

Summary 

 Pollution of the earth's environment is the result of human activities, air, water, soil pollution, depletion 

of natural resources, as well as the decline of morality and culture of the individual. As far back as 1400 

years ago, the holy verses of the Holy Quran reflected the environment and its problems, weather conditions, 

healthy nutrition and their impact on people, and other environmental processes. These verses call on people 

to protect the atmosphere, nature, living and non-living sources, water sources and other resources, and to 

use them effectively. 

Key words: the Koran, ecology, environment, protection of living and non-living resources 

 

Введение 

Во всем мире происходит прогрессирующее ухудшение состояния окружающей среды из-за 

эксплуатации природных ресурсов, техтогенных катастроф, аварий и т.д. Экологические проблемы 

существуют как на больших территориях, так и в глобальном масштабе (6). В качестве главной 

причины называют снижение духовности и культуры личности, отсутствие у нее понимания 

реальности грозящей сегодня человечеству экологической катастрофы. Возрождение духовности и 

культуры людей,  повышение экологического сознания, единство человека с природой могут спасти 

человечество от этой катастрофы (11).  Человек в отношении к природе должен исходить не из своей 

воли, а из единства с природой и бережно относится к ней. Природа представляет человеку не только 

необходимые средства для существования, но и является величайшей нематериальной ценностью. 

Ислам сохранил целостность воззрения на мир. Он – человек должен жить в согласии с природой и 

гармонии (3). Коран не позволял человеку активно вмешиваться в природные ресурсы и потому люди 

были обязаны сажать деревья, очищать воду, воздух, спасать животных, беречь землю, создавать 

экологические сообщества ради спасения людей на земле (2,3,8).  

В настоящее время деятельность человека приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы, истощению 

природных ресурсов, глобальному потеплению, уничтожению лесов, разрушению озонового слоя земли, 

потере биоразнообразия и т.д. (11, 4). Всевышний требует от человека  бережного отношения к природе и 

ее дарам: «Вкушайте плоды их, когда они дадут плод, давайте должное во время жатвы, не будьте  

неумеренны. Во истине он не любит неумеренных» (Коран, 6:142). 

Повышение уровня экологического сознания в обществе в целом и каждого его члена, воспитание 

человека в единстве с природой и ответственность перед ней могут спасти мир от экологической 

катастрофы (6). В пятничных молитвах и в религиозных проповедях мусульманина в список 

религиозных обязанностей входит защита  окружающей среды (9).   

Такие экологические факторы как температура, атмосферное давление, климатические явления 

(наводнения, бури, тайфуны, засухи), миграция грызунов, нашествие саранчи, повышение 

патогенности возбудителей оказывают воздействие на заболеваемость инфекционными и 

неинфекционными болезнями (5, 10). Постольку мир столкнулся с последствиями промышленности 

развитых стран, то связь человека, в настоящее время с природой ограничена.  



ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal) / SCIENTIFIC  WORK (international scientific journal) 2020, №09/58         ISSN 2663 – 4619 

humanitar və sosial elmlər   /  humanities and social sciences                                                                             e-ISSN: 2708-986X 

 

65 

В Коране еще 1400 лет тому назад образно говорится об атмосфере,природе,  которую в настоящее 

время уничтожают (1). «Мы устроили его крышей охраняемой, а они отворачиваются от его 

знамений (Коран, 21:32). В Коране много указаний, ориентирующих людей бережно, заботливо 

относится к природе, к ее дарам, чтобы они ощущали себя ее частью и смотрели на нее как живое, 

нуждающееся в защите (8,6).  Иначе он может разрушить окружающую среду, но и погубить самого 

себя. Коран требует от человека любви к природе, заботы о ней, и отказа от действий причиняющих  

ей зло. Природа создана Аллахом для человека, для удовлетворения его потребностей: «Он тот, 

который сотворил вам все, что на земле» (Коран, 2:27). 

Около 750 аятов Священного Корана призывает людей размышлять над природными явлениями и 

изучить отношение между людьми используя свой разум для поддержания равновесия и порядка, 

существующего во Вселенной (6,7). «Не распространяйте нечестие на Земле после того, как она 

приведена в порядок» (Коран, 7:56). В Коране предписано не злоупотреблять ресурсами водой, 

воздухом, почвой, растениями, животными и бережно относится к живым и неживым ресурсам (9). В 

аятах говорится об отношении к природе, изменении климата, загрязнении атмосферы, уничтожении 

лесов и о насилии по отношению к ним. Жизнь должна быть сбалансированной и умеренной.  «…не 

стремитесь к порче земли, Аллах не любит сеящих  нечестие» (Коран, 28:77). 

Азербайджан вносит свой вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата. 

Широкомасштабная компания по высаживанию 650 тысяч деревьев, в республике и в посольствах 

Азербайджана была проведена в честь 650-летия Насими  и предложена вице-президентом 

республики Мехрибан Алиевой. Это благородная инициатива внесет вклад в дело уменьшения 

влияния климатических изменений, оздоровлению природы. Республика нацелена на восстановление 

270 тысяч гектаров лесной территории к 2030 г. в связи с Боннским призывом.  

В Коране важное значение придается  воде, его чистоте. Вода источник жизни. Создатель создал 

жизнь с помощью воды, которая является местом обитания живых существ: «Аллах ниспослал с неба 

воду и оживил ею мертвую землю, после ее смерти. Поистине, в этом – знамение для людей, которые 

слушают» (Коран, 16:55). Поистине вода – жизнь, так как на ряде территорий земного шара люди 

страдают от недостатка воды и молятся о прекращении засухи.  Коран призывает людей поклоняться 

Господу, «который землю сделал для вас ковром, а небо зданием, и низвел с неба воду, и вывел ей 

плоды пропитанием для вас» (Коран, 2:20). В аяте упоминается о роли воды, с помощью которой 

взрастили растения всех видов. «Он тот, который низвел с неба воду и взрастил из нее зелень, вывел 

зерна, сады. Поистине в этом знамение для людей которые веруют» (Коран, 6:99). Вода выполняет 

социально-религиозную функцию, очищает тело и одежду от грязи. «…и ниспослал Вам с неба воду, 

чтобы очистить Вас ею, чтобы укрепить ваши сердца и утвердить этим ваши стопы» (Коран, 8:11). 

Каждый аят и сура Корана содержит ценную информацию. Так повышение глобальной 

температуры даже 1,5 градуса приведет к серьезному изменению климата, исчезновению природных 

экосистем, затоплению ряда территорий и вымиранию многих видов животных и растений (3,11). На 

состоявшемся  в 2015 г. в Стамбуле Исламском Экологическом Симпозиуме принята Декларация об 

изменении климата с просьбой остановить нарушение экологического баланса. Ученые указывают на 

опасность парникового эффекта из-за выброса углекислого газа в атмосферу (7). Эти природные 

явления были описаны в Коране за 1,5 тысячи лет назад. «Он –тот который посылает ветры, несущие 

облака с дождем» (Коран, 7:57). «Не сейте беспорядок на земле после того, как Аллах устроил ее» 

(Коран, 7:55-58).  

Одним из экологических проблем современности является изменение ландшафта тех или иных 

территорий, а также тектонических плит. «И бросил Он на землю прочно стоящие, чтобы она не 

колебалась с вами, и реки и пути – может пойдете по прямой дороге. (Коран, 16:15). 

В Коране говорится о здоровом питании и тех продуктах, которые произрастают на земле. 

Исламское правило – ешьте и пейте умеренно, соблюдайте пост, они необходимы для здоровья (4). 

«Ешьте и пейте из удела Аллаха! И не творите зло на земле, распространяя нечестие» (Коран, 2:60).  

В аятах упоминается и о погодных условиях, которые влияют на человека и окружающую среду. 

«Аллах – тот, который посылает ветры,  и они поднимают облако. Он распростирает его по небу, как 

ему угодно, и обращает его в куски. И ты видишь, как дождь выходит из промежутков» (Коран, 

30:48). «Он посылает молнии и поражает ими тех, кого пожелает, когда они препираются об Аллахе – 

ведь Он силен в бое!» (Коран, 13:14). 

Загрязнение окружающей среды является одной из проблем экологов (4). В Коране говорится о 

нечестие людей, загрязняющих воду, воздух, почву. «Зло появляется на суще и море, по причине 
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того, что совершают людские руки» (Коран, 30:41). «… чтобы они вкусили часть того, что натворили. 

Может быть они обратятся!» (Коран, 30:41). 

В Исламе утверждается, что Бог сотворил природу для человека, тем не менее она остается 

неподвластной человеку (1). «Он творит Все, что пожелает, ведь Аллах над всякой вещью 

подвластен. (Коран, 5:20). «Он тот, производит творение, а потом повторяет его и Ему легко. Для 

него высочайший пример в небесах и на земле. Он – великий, мудрый» (Коран, 30:27). 

Человек – самое разумное и сознательное творение должен с почтением относится к природе, и на 

нем лежит ответственность перед Богом и обществом за сохранение окружающей среды (4).  

Немецкий философ Кадлец Э. пишет: «Соблюдай естественный порядок, никогда не причиняй 

какого-либо ущерба созданию». Эти слова написаны еще 1400 лет тому назад в Коране. Все аяты в 

Коране ниспосланы для активных действий по защите окружающей среды. Экологическое 

равновесие является как нечто священное и важное для нас.  

 

Литература 

1. Аджаматов Б. Изречения пророка Мухамеда. Махачкала, 1999 г. 

2. Алиева П.Д. Экологическая культура в мусульманской теологии: Эколого-философский анализ. 

Автореферат кандидатской диссертации, 2005 г. 

3. Алимова К.М., Абурахманов А.М. Религия и экология. Махачкала, 2000 г. 

4. Алмаев Т.Н. Экологические аспекты религиозного сознания. Автореферат кандидатской  

диссертации, 2000 г. 

5. Гладкий И.Ю. Географические основы этнической экологии. - Москва, 2005 г.- с.308 

6. Гусейнов О.М., Гусейнова Ж.О. Роль и значение исламских ценностей в охране среды обитания 

человека и становления экологического сознания общества // Журнал «Исламоведение», 2011 г.  

7. Гусейнова Ж.О. Экологические проблемы в исламской теологии. Журнал «Юг России: Экология, 

развитие» 2009 г. 

8. Крачковский С.Ю. Коран, 1990 г., с.443 

9. Мамедов М.М. Ислам и экология. Экология и религия. Москва, 1994 г., с.136 

10.  Семенова В.Е., Семенов Е.М. Теоретические основы этно – экологических аспектов воздействия 

природы и общества. Журнал Оренбургского Государственного Университета, 2015 г. 

11.  Сулейманов Ф.М. Ислам и проблемы экологии. Материалы Всесоюз. науч.-практ. конф. 2017 г.,  

с. 291-295 

 

 

Rəyçi: prof. V.Vəkilov 

 

 

Göndərilib: 26.09.2020  Qəbul edilib: 28.09.2020 

 

 

 

 

  



ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal) / SCIENTIFIC  WORK (international scientific journal) 2020, №09/58         ISSN 2663 – 4619 

humanitar və sosial elmlər   /  humanities and social sciences                                                                             e-ISSN: 2708-986X 

 

67 

DOI: 10.36719/2663-4619/58/67-71 

Mehparə Kamran qızı Əhmədova 
Naxçıvan Dövlət Universiteti 

ehmedovamehpare69@gmail.com 

 

SAĞLAMLIQ İMKANLARI MƏHDUD OLAN UŞAQLARIN TƏHSİLİNİN 

 YARANMASI TARİXİ VƏ İNKIŞAFINA NƏZƏRİ BAXIŞ 

 

Xülasə 

Məqalədə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların təhsilinin yaranması tarixi və inkişafından bəhs 

edilir. Sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin inklüziv təhsilə cəlb olunması yolları araşdırılmış, onların 

cəmiyyətə inteqrasiyası, bu sahədə dövlət tərəfindən qəbul edilmiş proqramlar və onlar üçün maneəsiz 

mühitin yaradılması ilə bağlı gələcək addımların müəyyənləşdirilməsi açıqlanılır. Göstərilir ki,  hər bir uşaq 

inklüziv təhsil imkanından yararlanaraq onları əhatə edən cəmiyyətdən ayrılmadan, cəmiyyətin fəal üzvünə 

çevrilməli, heç bir uşaq əlilliyinə görə təhsildən, cəmiyyətdən kənarda qalmamalıdır.  

Sonda əsaslandırılır ki, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin rastlaşdığı bir çox problem var ki, onlar 

inkluziv cəmiyyətin yaranmasına və ümumiyyətlə təhsilli əhalinin yetişməsində ciddi çətinliklər yaradır. 

Ölkəmizdə inkluziv təhsil sisteminin mövcud olmaması başlıca problemlərdəndir. Qeyd olunur ki, Sağlamlıq 

imkanları məhdud uşaqların həyatında ciddi irəliləyişlərə səbəb ola biləcək əsas amillərdən biri də müyəssər 

infrastrukturun yaradılmasıdır. Belə ki, müyəssər infrastrukturun olmadığı bir şəraitdə təhsillə bağlı 

proqramlar heç bir ciddi effekt verə bilməz. 

Açar sözlər: İnkluziv təhsl, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar, xüsusi məktəblər, təlim-tərbiyə, 

ümumtəhsil məktəbləri 

 

Theoretical review of the emergence history and development  

of education for children with disabilities     

Summary 
The article discusses the history and development of education for children with disabilities. Ways to 

involve people with disabilities in inclusive education are explored, their integration into society, programs 

adopted by the state in this area and the identification of future steps to create a barrier-free environment for 

them are announced. It is stated that every child should take advantage of the opportunity for inclusive 

education and become an active member of society without being separated from the society that surrounds 

them, and no child should be excluded from education and society due to disability. 

In conclusion, it is argued that there are many problems faced by people with disabilities that pose serious 

challenges to the development of an inclusive society and to the development of an educated population in 

general. One of the main problems in our country is the  lack of an inclusive education system. It is noted 

that one of the main factors that can lead to significant improvements in the lives of children with disabilities 

is the creation of accessible infrastructure. Thus, in the absence of accessible infrastructure, education-related 

programs cannot have any serious effect. 

Key words: Inclusive education, children with disabilities, special schools, education, secondary schools 

 

Giriş 

Təhsil bütün tarixi məqamlardakı inkişaf mərhələsində insanların həyatında müstəsna əhəmiyyət kəsb 

etmişdir. Müasir dövrdə isə təhsil  artıq insan həyatının bütün tərəflərini əhatə etdir. Hər bir insan müəyyən 

sosial qrupun nümayəndəsidir və hər bir uşağın pulsuz təhsil almaq hüququ vardır. Demokratik ölkədə hər 

bir insanın doğulduğu cəmiyyətdə yaşamaq və öyrənmək hüquqları bərabər olmalıdır. Təhsil sahəsində 

dövlət siyasətinin bərabərlik prinsipində də qeyd edildiyi kimi, bütün vətəndaşların bərabər şərtlər əsasında 

təhsil almasına imkanlar yaradılmalı və təhsil hüququ təmin olunmalıdır. Lakin Sağlamlıq imkanları məhdud 

olanlar uzun illərdir ki, təhsil almaqla bağlı bir sıra çətinliklərlə üzləşirlər. Belə uşaqların problemlərinin 

araşdırılması hər dövr üçün aktual məsələlərdən olmuşdur. 

İlk dəfə qədim yunan folosofu, ensiklopedik alimi Aristotel fiziki və pisixi cəhətdən nöqsanı olan uşaqlar 

haqqında “Hiss edənlərin hissləri haqqında”, “Hissi qavrayışlar və onların obyektləri haqqında” adlı 

əsərlərində bəhs etmişdir. İnsanın formalaşmasında eşitmə qavrayışı və nitqin roluna dair faktların təhlilə 

əsasən Aristotel belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, karlıq-lallıq uşağın əqli qabiliyyətlərinə və idrak fəaliyyətinə 

ciddi təsir edir.  
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Qədim zamanlardan bu günə qədər onlar sağlam insanlarla birgə yaşayıb fəaliyyət göstərmişlər. 

Ümumiyyətlə, hər bir tarixi mərhələdə fiziki və pisixi cəhətdən nöqsanı olan uşaqlara baxışlar, münasibətlər 

müxtəlif olmuşdur. Qədim Yunanıstanda fiziki və pisixi cəhətdən nöqsanlı uşaqlara əsil insan kimi 

baxılmırdı. Zəif doğulmuş və ya xəstə uşaqları qayadan atırdılar. Qüsurlu uşaqlara qarşı bu münasibət 

dövlətin qanunçuluğunda da öz əksini tapmışdı. Belə ki, Yunanıstanın qanununda onların vətəndaşlıq 

hüquqları məhdudlaşdırılmışdı.   

Orta əsrlərdə fiziki və pisixi cəhətdən nöqsanı olan uşaqlara Roma-katolik kilsəsinin münasibəti də 

düzgün deyildi. Onların fikrincə belə uşaqların valideynləri Allahın qəzəbinə düçar olmuş, Allah da onlardan 

nitq və görmə kimi nemətləri əsirgəmişdir. Belə uşaqların yaşamağa haqqı yox idi.  

Fiziki və pisixi cəhətdən nöqsanı olan uşaqların tərbiyəsinə münasibət intibah dövründə əsaslı surətdə 

dəyişilməyə başladı. Ceralama Kardono (1501-1576) kar-lal uşaqlar üçün təlim sistemini irəli sürdü. 

XV-XVIII əsrlərdə  kar uşaqların fərdi təlimi yarandı və bu sahədəki təcrübə inkişaf etdi. Onlara ana dili 

(italyan, ispan, ingilis və s.) və qədim yunan dillərini (yunan, latın) müəlimlər, həkimlər, rahiblər və 

valideynlər öyrədirdilər.  

Kor uşaqlar üçün əlifbanı Brayle Lui (1809-1852)  kəşf etmişdir. O üç yaşında görmə qabiliyyətini 

itirmişdir. Brayle  Lui korlar üçün məktəb təşkil etmiş və həmin məktəbdə müəllim işləmişdir. O, korlar üçün 

dünyada qəbul olunmuş relyefli-nöqtəli əlifbanı ixtira etmişdir. Həmin qabarıq nöqtənin müxtəlif 

kombinasiyalarından istifadə edərək, bütün hərf və rəqəmlərin işarələrini, habelə riyaziyyat və not işarələrini 

yaratmışdır. Brayle Lui eyni zamanda istedadlı musiqiçi olmuş və məktəbdə musiqi fənnindən də dərs 

demişdir. Brayle Luinin əlifbası ilə 1837-ci ildə  çap olunmuş ilk kitab “Fransa tarixi”dir. Respublikamızda 

bu əlifbadan 1938-ci ildən istifadə olunur (S.Qasımov, Y.Talıbov, 2000: 8). 

1770-ci ildə Parisdə lal-kar uşaqlar  üçün ilk tədris müəsisəsi açıldı. Sonralar isə belə məktəblər 1806-cı 

ildə Rusiyanın Pavlovsk, 1807-ci ildə isə Peterburq şəhərində açıldı. 1859-cu ildə Qallda fiziki və psixi 

inkişafı nöqsanlı uşaqlar üçün ilk yardımçı sinif, 1867-ci ildə Drezdentdə ilk köməkçi məktəb, 1908-ci ildə 

isə Moskvada fəaliyyətə başlamışdır. 

Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin fəaliyyəti illərində Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların 

təlim-tərbiyə məsələlərinə diqqət yetirilsə də, bu sahədə əsaslı işlər görülməmişdir.  

Azərbaycanda bu sahədə iş sovetləşmə dönəmində yenidən gündəmə gəldi. 25 sentyabr  1925-ci ildə Bakı 

şəhərində internatı olan yardımçı məktəb və I dərəcəli məktəblərin nəzdində yardımçı qruplar açıldı. 

1925-ci il tarixli Bakı Xalq Maarif şöbəsinin  qərarı ilə Tibbi-psixoloji laborotoriya yaradıldı. Uşaqlar 

həkim-pedaqoq məsləhət müayinəsindən hərtərəfli keçirilərək, uşaq kollektivində laborotoriyada müşahidə 

olunurdular. 

Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlığı 1932-ci il mart ayının 25-də “Əqli cəhətdən geri qalmış kor, 

kar və lal uşaqlar üçün xüsusi məktəblərdə təlim-tərbiyə işinin yaxşılaşdırılmasına dair praktik tədbirlər” 

haqqında sərəncam verdi və bu sərəncam əqli və fiziki cəhətdən geridə qalan uşaqların təlim-tərbiyə işini 

xeyli genişləndirdi. Belə ki, respublikada 4 xüsusi məktəb: karlar üçün bir, korlar üçün bir, əqli zəif olanlar 

üçün iki internat məktəb açıldı. 

1937-ci il 9 apreldə Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən “Xüsusi məktəblərin 

şagirdlərinin əmək hazırlığı haqqında 204 saylı əmri verildi. Verilən bu əmrə əsasən xüsusi məktəblərdə 

peşə-əmək məktəblərinin yaranmasına səbəb oldu.  

1949-cu ildə Bakıda 3 xususi məktəb: kar və korlar üçün bir məktəb, fiziki və əqi cəhətdən geridə 

qalanlar üçün iki internat məktəbi açıldı. 1958-ci ildə isə “Yaş və pedaqoji psixologiya” laborotoriyası 

yaradılaraq, respublikanın şəhər və rayonlarında 6-7 yaşlı anomal uşaqların tərkibi öyrənildi. 

1961-1963-cü illərdə sonradan kar olmuş, əqli cəhətdən geri qalan, əqli və fiziki cəhətdən geri qalan 

uşaqlar üçün internat məktəblər şəbəkəsi genişləndirildi. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra respublikamızda Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların  

təhsili ön plana çəkildi. SİM olan uşaqların təhsili problemi müəllim, psixoloq, pedaqoqların diqqətini cəlb 

etməklə yanaşı, Azərbaycan dövlətinin təhsil siyasətinin prioritetlərindəndir. Məhz milli təhsil sisteminin 

keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsi, təhsil, tərbiyə və inkişaf prosesinə bütün uşaqların, eyni zamanda 

qüsurları olan uşaqların da cəlb edilməsini nəzərdə tutur.  

“İnkluziv təhsil” anlayışına təhsil sahəsində tez-tez rast gəlirik. İnklüziv təhsil xüsusi qayğıya ehtiyacı 

olan uşaqların ümumi təhsil müəssisələrində sağlam uşaqlarla birgə təhsil almasıdır. İnklüziv təhsil həm 

sağlam, həm də sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə sağlam adaptasiyası üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir.  

Qeyd edək ki, dünyanın bir çox ölkələrində (Böyük Britaniya, ABŞ, İsveçrə və s.) SİM olan uşaqlar  digər 

yaşıdları ilə birlikdə ümumtəhsil məktəblərində təhsil alır və uşaq bağçalarına gedirlər. “Məktəb aydın 
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şəkildə qeyri-standart olmayan kütləyə standart tələblərin irəli sürüldüyü bir müəssisədir” (L.O.Badalyan, 

1987: 126). 

İnklüziv təhsillə bağlı qəbul edilən ilk rəsmi və bir çox ölkənin imzaladığı sənəd Salamanka 

Bəyənnaməsidir. 1994-cü ilin iyununda 92 hökuməti və 25 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 300-dən çox 

iştirakçı İspaniyanın Salamanca şəhərində bir araya gələrək, İnklüziv təhsili təşviq etmək üçün əsas siyasət 

dəyişikliklərinin tələb olunduğunu nəzərə alaraq, məktəblərin bütün uşaqlara, xüsusən də xüsusi təhsil 

ehtiyacları olan uşaqlara xidmət göstərə biləcəyini düşündü. İspaniya hökuməti və YUNESKO tərəfindən 

təşkil edilən Konfrans, Xüsusi Ehtiyaclı Təhsildə Prinsiplər, Siyasət və Təcrübə haqqında Salamanka 

Bəyanatı və Fəaliyyət Çərçivəsini qəbul etdi. Onun rəhbər prinsipi odur ki, adi məktəblərdə fiziki, 

intellektual, sosial, emosional, dil və digər şərtlərdən asılı olmayaraq bütün uşaqları yerləşdirməlidir. 

Bəyanat “adi təhsil sistemi daxilində” bütün uşaqlar, gənclər və böyüklər üçün təhsil verilməsinin zəruriliyini 

və aktuallığını qəbul edir, xüsusi təhsil ehtiyacı olan uşaqların normal məktəblərə girmələri lazım olduğunu 

söyləyir və əlavə edirdilər: İnkluziv bir etikaya sahib olan müntəzəm məktəblər ayrıseçkilik münasibətlərinə 

qarşı mübarizənin, qonaqpərvər və əhatəli icmaların yaradılması və hamı üçün təhsil əldə etmək üçün ən 

təsirli yoldur; üstəlik, onlar əksər uşaqlara səmərəli təhsil verir və nəticədə bütün təhsil sisteminin 

səmərəliliyini artırır. 

2001-ci il 5 iyun tarixli 136 nömrəli Sərəncamı ilə “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi 

təhsil) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu təsdiq edildi. Qanunun 12-ci maddəsinin tələblərinə 

əsasən, SİM uşaqların ümumtəhsil müəssisələrində təhsil almalarının təmin etmək üçün “İnteqrasiya təlimli 

təhsil müəssisələrində təhsilin təşkili qaydaları” təsdiq olundu. İnteqrasiyalı təhsildə sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqların ümumtəhsil müəssisələrində xüsusi təhsil proqramları ilə xüsusi siniflərdə təhsilinin təşkili 

ilə bağlı məsələləri əhatə etsə də, qanununda inklüziv təhsilə dair müddəalar yer almır.   

Getdikcə dünyada genişlənən inkluziv təhsil hələ ki, ölkəmizdə təşəkkül tapmasa da, bu təhsil növünün 

yaranması və inkişafı istiqamətində müəyyən addımlar atılmağa başlanıldı. 

 “Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların 

təhsilinin təşkili üzrə İnkişaf Proqramı (2005 - 2009-cu illər)” təsdiq eildi. Təhsil Nazirliyi və UNİCEF 

tərəfindən 2005-ci ildən etibarən Azərbaycanda birgə inkluziv təhsil layihələri həyata keçirilməyə başlanıldı. 

Və proqram çərçivəsində inklüziv təhsilin təşkili ilə bağlı UNESCO-nun maliyyə dəstəyi ilə 2005-ci ildən 3 

pilot layihənin icrasına başlanıldı. 15 ümumtəhsil məktəbi və 13 məktəbəqədər təhsil müəssisəsində 268 əlil 

uşaq layihələrin icrası müddətində inklüziv təhsilə cəlb edildi.  

2008-ci il 2 oktyabr tarixli qanunla Azərbaycan Respublikası “Əlillərin hüquqları haqqında” 

Konvensiyanı ratifikasiya etmiş, sənəd 28 yanvar 2009-cu il tarixdən qüvvəyə mindi. Konvensiyanın 

məqsədi onun 1-ci maddəsində göstərildiyi kimi, "bütün əlil insanların insan hüquqları və əsas azadlıqlarına 

tam və bərabər imkanlarla yararlanmalarına təkan vermək, bunu müdafiə və təmin etmək, habelə onların 

ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını dəstəkləməkdir". Hazırda əlilliyi olan şəxslərin hüquqi statusu 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və "Əlilliyın və uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun 

qarşısının alınması, əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası və sosial müdafiəsi 

haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilir. 

2009-cu il iyun ayınını 19-da təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Təhsil haqqında Qanununda 

inklüziv təhsilə dair müddəalar yer almasa da, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili öz əksini 

tapmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli 995 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın ikinci strateji 

istiqamətində xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar üçün inklüziv təlim metodologiyasının yaradılması da nəzərdə 

tutulur. 

Təhsil Strategiyasının dördüncü strateji istiqamətində də təhsil müəssisələrində informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları əsaslı təlim metodologiyasına uyğun infrastrukturun yaradılması, təhsil 

müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması, distant təhsil, istedadlı və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar 

üçün təhsil və inkişaf, yaşlıların təhsili, peşə-ixtisas və təhsil məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri göstərən 

regional universal mərkəzlərin, müasir təminatlı peşə-tədris mərkəzlərinin və komplekslərinin qurulması, 

kampusların yaradılmasını nəzərdə tutur (2013). 

Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının Fəaliyyət Planında (2015-2023) məktəbəqədər və ümumi 

təhsil müəssisələrinin inklüziv təhsil üzrə məqsədli əlavə təhsil proqramlarının hazırlanması və həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, bu proqram hələ ki, pilot layihəsi səviyyəsindədir.  

UNICEF-in birgə əməkdaşlığı ilə 2015-2016-cı tədris ilindən “İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə inklüziv 

təhsilin tətbiqi” layihəsinin icrasına başlanıldı. Layihənin Fəaliyyət Planına əsasən, pilot məktəblərin 
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direktorları, eksperimental siniflərin müəllimləri, xüsusi təhsil mütəxəssisləri üçün Almaniyada inklüziv 

təhsil üzrə təlim təşkil edildi və Bakıda onlara Almaniyanın Oldenburq Universitetinin 4 nəfərdən ibarət 

professor heyəti tərəfindən ikihəftəlik təlim keçirildi. 

Layihə çərçivəsində inklüziv təhsil sahəsində yeni yanaşmaların tətbiqi ilə bağlı tədbirlər dörd eksperimental 

məktəbdə (220, 138, 252 və 202 nömrəli məktəb) uğurla sınaqdan keçirildi. Dörd pilot məktəbdə 

ümumilikdə (1-4-cü siniflər üzrə) 54 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud şəxs inklüziv təhsilə cəlb olundu. 

Məktəblərin yerləşdiyi ərazidə yaşayan əlil uşaqların valideynlərinə xüsusi və inklüziv təhsil üzrə 

maarifləndirici seminarlar keçirildi və həmin məktəblərdə loqopedik xidmət yaradıldı.  

2017-ci il 14 dekabrda “2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud 

şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edildi. Proqramının məqsədi SİM 

məhdud şəxslərin təhsil hüququnu təhsilin bütün pillələri üzrə digər şəxslərlə bərabər səviyyədə təmin 

etməkdən və onların təhsili üçün maneəsiz mühit yaratmaqdan ibarətdir. Hazırlanan sənəd layihələrinin, 

aparılan araşdırma və tədqiqatların nəticələrinin müzakirəsinin təşkili və müvafiq təkliflərin hazırlanması 

üçün İşçi Qrupu yaradıldı. 

2018-ci ilin may ayından “Müəllimlərin inklüziv təhsil sahəsində bacarıqlarının artırılması” layihəsinin 

icrasına başlanıldı. Bununla bağlı Bakı şəhəri, Quba, Şəki, Cəlilabad, Ağcabədi və Şamaxı rayonlarında 

müəllimlərin inklüziv təhsil sahəsində tədris imkanlarının və pedaqoji resurslarının təkmilləşdirilməsi 

nəzərdə tutuldu. Layihə çərçivəsində fəaliyyət 4 istiqamətdə – inklüziv təhsil üzrə tədris proqramı və 

materiallarının təkmilləşdirilməsi, müəllim və yardımçı heyətin bacarıqlarının artırılması, onlar üçün 

resursların yaradılması, inklüziv təhsil üzrə siyasətin təkmilləşdirilməsi və ictimai maarifləndirmə 

tədbirlərinin təşkili üzrə aparılırdı. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti və onun filiallarında müəllim və 

yardımçı mütəxəssislərin inklüziv təhsil üzrə resurslara çıxışını təmin etmək məqsədilə İnklüziv Təhsil 

Mərkəzləri yaradıldı. Bunlarla yanaşı, respublikada inklüziv təhsilin qanunvericilik əsasları barədə məlumat 

kitabçası və digər maarifləndirici materiallar hazırlandı. 

Eyni zamanda, müəllim və yardımçı heyətin bacarıqlarının artırılması istiqamətində təlimlər təşkil olundu 

və  bu təlimlərdən ibtidai sinif müəllimləri, orta məktəb rəhbərləri, universitetlərin pedaqoji fakültələrində 

çalışan pedaqoq-müəllimlər və tələbələr faydalandılar. 

Sonda onu da qeyd edək ki, araşdırmalara əsasən Azərbaycanda 60 minə yaxın Sağlamlıq imkanları 

məhdud olan uşaq var. Onlardan yalnız 12 mini təhsilə cəlb olunub, o cümlədən, 1105-i xüsusi məktəblərdə, 

2664-ü xüsusi internat məktəblərində, 7750-si evdə, 268-i isə inklüziv təhsil alır. UNICEF-in 

hesablamalarına görə, Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş əlilliyi olan 72 000 uşaqdan 54 000 nəfəri ibtidai 

və orta məktəb yaşındadır. Yəni qeydiyyatda olan məktəb yaşlı əlilliyi olan uşaqların yalnız 20%-i təhsil alır.  

 

Nəticə 

Sağlamlıq imkanları məhdud olanların rastlaşdığı bir çox problem var ki, onlar inkluziv cəmiyyətin 

yaranmasına və ümumiyyətlə təhsilli əhalinin yetişməsinə ciddi çətinliklər yaradır. Bu sahədə başlıca 

problem ölkəmizdə inkluziv təhsil sisteminin mövcud olmamasıdır. SİM olan uşaqların sağlam həmyaşıdları 

ilə birgə təhsili o zaman uğurla gedər ki, qüsurlu uşaqları oxudan ümumi məktəb müəllimləri uşaqların təlim 

və tərbiyə xüsusiyyətləri barədə məlumatlıdır və dərsləri təhsil sisteminin korrektiv istiqamətliliyini nəzərə 

alaraq keçirirlər. Ümumtəhsil məktəblərinin müəllimlərinə informasiya və metodiki yardımı həmçinin 

qüsurlular üçün kitabxanalar göstərə bilər. SİM uşaqların həyatında ciddi irəliləyişlərə səbəb ola biləcək əsas 

amillərdən biri də müyəssər infrastrukturun yaradılmasıdır. Nəqliyyat strukturu və küçələrin, yolların 

quruluşu SİM olan şəxslərin müstəqil hərəkət etmlərində  ciddi çətinliklər yaradır. Təhsil müəssisələrini bir 

çoxunun binası və tələbə yataqxanaları da müyəssərlik cəhətdən geri qalırlar. Bu baxımdan da qeyd etmək 

lazımdır ki, müyəssər infrastrukturun olmadığı bir şəraitdə təhsillə bağlı proqramlar heç bir ciddi effekt verə 

bilməz.  
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HİDROLOJİ AMİLLƏRİN İNSAN SƏHHƏTİNƏ VƏ XƏSTƏLİKLƏRİN YAYILMASINA TƏSİRİ 

 

Xülasə 

Məqalədə hidroloji amillərin, ekocoğrafi mühitdə vəziyyəti  şərh olunmaqla,  bu şəraitin insanlarda 

xəstəliklərin yayılmasına təsiri araşdırılır. Bununla yanaşı ətraf mühitlə əlaqədar xəstəliklərin yaranması və 

yayılmasının tibbi-coğrafi şəraiti,  insan səhhətinə və xəstəliklərin yayılmasında rolunun həm təbii, həm də 

antropogen təsirləri öyrənilir. Azərbaycanın geoloji quruluşu və relyef xüsusiyyətlərinin müxtəlifliyinə görə 

rayonlarımızda səth sularının və içməli suyun tərkibinin müxtəlif maddələrdən təşkil olunmasının canlı 

orqanizmlərə təsiri şərh olunur. Suların tərkibində mis, sink, qurğuşun, stronsium, molibden, vanadium, 

nikel, manqan, gümüş, qalay və sirkonium kimi mikroelementlərin olduğu ərazilərdə müxtəlif xəstəliklərin 

olması, xüsusilə Böyük Qafqazın cənub zonasında, Aranda, Lənkəranda mədə-bağırsaq, zob, malyariya, diş 

kariyesi və s. bu kimi xəstəliklərin olması aşkar edilmişdir. 

Açar sözlər: hidrologiya, qeyri-infeksion xəstəliklər, ekocoğrafi mühit, yoluxucu xəstəlik, endemik zob, 

ekoloji geokimyəvi, ətraf mühit, tibbi-coğrafi şərait 

   

Impact of hydrological factors on human health and the spread of disease 

Summary 

In the article in addition to the description of the state of hydrological and geochemical factors, related to 

the ecogeographic environment, the influence of the ecological-chemical environment on the spread of 

public health was revealed. The analysis of the influence of the medical-geographical environment on the 

occurrence and spread of diseases was given. 

Key words: hydrology, non-infection diseases, eco-geographical condition, endemic gaiter, infectious 

diseases, ecology geochemical, environmental, medical geography condition 

 

Giriş 
Tibbi coğrafiya elminin tərkib hissəsi sayılan ekocoğrafi sistemlərinin kompleks öyrənilməsi həm tibb, 

həm də coğrafiya elmlərinin birgə tədqiqat obyektləridir. İnsanın yaşadığı ətraf mühit daima dəyişikliyə 

məruz qalması ilə fərqlənir. Bu fərqlər sistemində insan orqanizmində baş verən dəyişilmələrin nəticəsində 

müxtəlif xəstəliklərin yaranma səbəblərindən sayılır. Bütün bu qanunauygunluqları nəzərə alaraq tibbi 

coğrafiya elmində ekocoğrafi mühitin hərtərəfli, kompleks formada öyrənilməsinə səy göstərilir.  

Təbii mühitdə insanın yaşaması üçün hava ilə yanaşı su da vacib amildir. Su böyük bioloji dövranın ən 

mühüm komponentlərindən biri hesab olunur. Su həyat və sağlamlığın saxlanmasında mühüm rol oynayır. 

Bu baxımdan orqanizmin ətraf mühitdən lazımi miqdarda keyfiyyətli su ilə təmin olunması mühüm 

əhəmiyyət daşıyır. İnsan orqanizmində xroniki su çatışmazlığı bəzi pozulmalara və xəstəliklərə səbəb olur. 

Gündəlik su və duz mübadiləsinin nizama salınması orqanizmi onlarla xəstəlikdən qoruya bilər. 

Tədqiqat ərazisi. Məkan baxımından Azərbaycan Respublikasında içməli su problemləri aparıcı 

mövzulardan biri kimi gündəmdədir. Bunun əsas səbəbi insanların həyat şərtlərinin artması, təbiətdə 

baş verən hadisələr, iri torpaq sahələrinin suvarlıması, mineral gübrələrin sayəsində şoranlaşan 

ərazilərin təmizlənməsi və digər amillərə görə su problemi əsas xarakter daşıyır. Ölkəmizdə hidroloji 

mənbələrin qorunması, onlardan düzgün istifadə qaydalarının tətbiq edilməsi və qanunla necə 

tənzimlənməsi əsas məsələlərdən biri kimi aktual xarakter daşıyır. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Azərbaycan Respublikasında hidroloji amillərin insan səhhətinə və 

xəstəliklərin yayılmasına təsirini, iqtisadi rayonlar üzrə ekoloji vəziyyətinə görə daha çox fərqlənən inzibati 

rayonlarda xəstəliklərin lokalizasiyasına görə qiymətləndirilməsi göstəricilərinin müəyyən edilməsi, əhalinin 

maarifləndirilməsi tədqiqatın əsas məqsədini təşkil edir.  

Tədqiqatın şərhi. Məlumdur ki, suyun keyfiyyətinin sağlamlığa təsiri çox böyükdür. Suyun tibbi-ekoloji 

qiymətləndirilməsi dünyanın əksər ölkələrində aparılır. İçməli su ilə insanın orqanizminə bəzi yoluxucu 

xəstəliklərin törədiciləri düşə bilər. Bunlara vəba, qarın yatalağı, salmonellez, dizenteriya, amebiaz, 

tulyaremiya, leptospiroz, viruslu hepatit, poliomielit və digər xəstəliklər aiddir. Bu xəstəliklər içməli suyun 

kanalizasiya və çirkab sularının (bu sularda, məsələn, 100-dən çox müxtəlif enteroviruslar olur) çirklənməsi 

ilə bağlıdır. Həmin xəstəliklər daha çox inkişaf etmiş ölkələrdə və kənd yerlərində yayılmışdır. Şəhərlərdə 
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isə onların daha da çoxalması adətən su xəttlərinin zədələnməsi və içməli suyun saxlanılması və verilməsi 

qaydaları pozulduğu zaman baş verir. Bu xəstəliklərin əksəriyyəti təbii ocaqlarla əlaqədardır. Onların arealı 

müəyyən landşaft tipi ilə bağlı olduğu halda digərlərinin ocaqları isti ölkələrlə əlaqədardır. Xüsusilə klassik 

vəba, şistosomoz, drakunkulyez xəstəlikləri buna misal ola bilər. İçməli suyun düzgün emalı, şəxsi və ictimai 

gigiyena qaydalarına riayət edilməsi ilə qeyd edilən xəstəliklərin profilaktikasını asanlıqla həll etmək olar. 

Əksər hallarda təbii müdafiə şəraiti pis olan karst və laylı süxurların (andezitobazalt, əhəng daşları) olduğu 

rayonlarda yeraltı sular da patogen mikroorqanizmlərlə çirklənmiş olur. Qeyd edilən xəstəliklərin (vəba, 

qarın yatalağı, viruslu hepatit və s.) əksəriyyəti su epidemiyası vasitəsilə geniş ərazilərə yayılır. İnsana 

xəstəlik törədiciləri nəinki içməli su, həm də sahil zonasında çirklənmiş dəniz suyu və dəniz məhsulları 

vasitəsilə keçə bilir (dəri xəstəliklərinin törədiciləri, burun-boğaz-qulaq orqanı xəstəlikləri, gözün selikli 

qişası və s.) [3]. 

Suyun çirklənməsi kimyəvi yolla da ola bilər. Belə tərkibli sudan istifadənin zərərli nəticələri həmin an və 

ya bir neçə il sonra büruzə verir. Həmçinin suyun dəfələrlə qızdırılması nəticəsində ərpin yaranması da 

sağlamlıq üçün ziyandır. Böyrəklərdə daşın yığılmasında qəbul etdiyimiz suyun tərkibi də böyük rol oynayır. 

Keyfiyyətsiz su əvvəlcə böyrəklərə mənfi təsir edir. Xüsusilə su çox cod olanda onu təmizləmədən içilməsi 

məsləhət deyil. Ətraf mühitin çirkləndirilməsi hesabına əmələ gələn ekoloji təhlükələrdən ən cox suyun 

çirkləndirilməsi ilə baş verir. Müəyyən edilmişdir ki, dünyada baş verən xəstəliklərin 80%-dən çoxu su 

vasitəsilə yayılır. Ətraf mühitə atılan kimyəvi birləşmələrin 80%-ə qədəri müəyyən müddətdən sonra suya 

qarışır.  

Məlumdur ki, suların çirklənməsinə antropogen amillərdə çox təsir göstərir. Suyun infeksiyalaşma 

mexanizmləri və amilləri müxtəlifdir. Zərərsizləşdirilməmiş və normadan artıq təmiz olmayan təsərrüfatla 

əlaqədar olan çirkab suları, infeksion xəstəxanaların kanalizasiya suları, baytarlıq müəssisələrinin çirkab 

suları (ət kombinatlarında heyvanların kəsimi və onların dərilərinin emalı ilə əlaqədar) epidemioloji təhlükə 

təşkil edirlər. Yoluxucu xəstəlik törədicilərinin açıq su mənbələrinə düşməsi yağış suları, gəmilərin çirkab 

sularının tullantıları ilə mümkündür. Zərərsizləşdirilməmiş istehsalat və məişət çirkab sularının bu mənbələrə 

axıdılması nəticəsində su mənbələrinin mikrobioloji çirklənməsi səviyyəsi yüksək ola bilər. Su mənbələrinin 

böyük hissəsinin sanitar vəziyyəti sənaye müəssisələrinin çirkab sularının axıdılmasının azaldılması 

sayəsində yaxşılaşır. İstifadəçilərə verilən içməli suyun keyfiyyəti yeraltı suların tələb olunan səviyyədə 

təmizlənməməsi üzündən pisləşir. Suyun kənar mikro floradan, o cümlədən xəstəlik törədicilərindən daxili 

təmizlənməsi prosesi suyun çirklənməsi hesabına xeyli ləng gedir. Əsas su təchizatı qurğularında baş verən 

qəzalar, çirkab sularının axması, yeraltı suların sızması, çirkli suyun torpağın üst qatından su quyularına 

axması suyun çikrlənməsini göstərən əlamətlərdir [6].   

İnkişaf etmiş ölkələrdə içməli suya təmizlənməsi üçün ozon qazı istifadə edilir. Su təmiz və 

keyfiyyətli olur. Ölkəmizdə içməli suya su təmizləmə stansiyalarında xlor əlavə edilir. Belə suyu 

qaynatdıqda suyun tərkibindəki təbii mineral duzlar xlorla reaksiyaya girir, müxtəlif kimyəvi birləşmələr 

əmələ gətirir. İnsan belə suyu qəbul etdikdə su qana sorulur qara ciyər də toplanır və tədricən xərçəng 

xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur.  

Su qeyri-infeksion xəstəliklərin yayılmasında da mühüm rol oynayır. Suyun minerallaşmasının artması 

mədənin həzm olunmasını azaldır, ürəyə, damarlara, həzm orqanlarına təsir göstərir, iş qabiliyyətini aşağı 

salır, iştahanı azaldır, xronik xəstəlikləri kəskinləşdirir, yoluxucu xəstəliklərə qarşı immuniteti zəiflədir. 

Suyun mineralaşmasının artması böyrəklərdə daşların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Suda duzların aşağı 

miqdarda olması anormal mineral mübadiləsinə, ürək-damar xəstəliklərinin, vegetativ-distoniyanın, mərkəzi 

sinir sisteminin xəstəliklərinin, qastritin yaranmasına səbəb olur. Suda flüorun miqdarının artması flüoroza 

ilə əlaqədar sümük toxumasının, sümüklərin və dişlərin sıxlığının azalmasına səbəb olur. Suda misin 

miqdarının artması böyrəklərin və qaraciyərin selikli qişasının zədələnməsinə; sulfatların işlədici təsir 

göstərməsinə; civənin mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsinə, nitratların  xronik nefritin, hepatitin inkişaf 

etməsinə, hamilə qadınların toksikozuna gətirib çıxarır. Suyun xlorlaşdırılması zamanı xlorun üzvi 

birləşmələri qastritlərə, anadangəlmə eybəcərliklərə səbəb olur, immun sistemə təsir edir.  

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Respublikamızın ərazisində hidroloji amillərin insan səhhətinə və 

xəstəliklərin yayılmasında rolunun həm təbii, həm də antropogen təsirləri böyükdür. Azərbaycanın geoloji 

quruluşu və relyef xüsusiyyətlərinin müxtəlifliyinə görə rayonlarımızda səth sularının və içməli suyun 

tərkibinin müxtəlif maddələrdən təşkil olunmasının canlı orqanizmlərə təsirini müşahidə etmək olur. 

Məsələn, Şəki, Oğuz, Lənkəran, Astara, Masallı, Yardımlı şəhərlərində içməli su kimi işlədilən təbii sulardan 

götürülmüş nümunələrinin  tərkibində mis, sink, qurğuşun, stronsium, molibden, vanadium, nikel, manqan, 

gümüş, qalay və sirkonium kimi mikroelementlərin olması aşkar edilmişdir. Lakin bu mikroelementlərin heç 

birinin miqdarı klark səviyyəsinə belə çata bilmir [13]. 
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Suların minerallaşma dərəcəsinin aşağı olduğu yerlərdə ftor (F) çatışmazlığı da müşahidə edilir və belə 

ərazilərdə yayılan diş kariyesi xəstəliyi də bununla əlaqələndirilir. Şəki, Oğuz, Qəbələ, Lənkəran, Astara və 

Masallı bölgələrində ftor çatışmazlığı xüsusilə kəskin hiss olunur. Bu bölgələrdən ftorun ümumi miqdarı 

0,042-0,049% təşkil edir. Ftorun ərazi üçün alınan göstəricilərinin ümumdünya klarkı ilə müqayisəsi göstərir 

ki, canlı orqanizmlərin normal inkişafı  üçün vacib olan bu elementin konsentrasiya klarkı 0,7-yə qədərdir. 

İnsan orqanizmində diş emalının möhkəmliyi, sümüklərin, dişlərin, saçın və dırnaqların inkişafı mühitindəki 

ftorun miqdarından asılıdır. İnsan orqanizmi üçün çox vacib olan ftorun əsas mənbəyi bilavasitə su hesab 

olunur. Landşaftdakı su mənbələrində isə ftorun optimal miqdarı 7-10 mq∕l-dir. Böyük Qafqazın cənub 

yamacında ftorun konsentrasiyası mineral sular da daxil olmaqla 0,4-1,2 mq ∕ l olub, Qəbələ bölgəsinin zəif 

minerallaşmış azotlu, qələvi Kəmərvan termal su mənbəyində Böyük Qafqaz ərazisi üçün maksimal səviyəyə 

- 2,5-5,5mq ∕l təşkil edir. Ftorun qıt olduğu belə bölgələrdə diş kariyesinin qarşısını almaq üçün içməli suyun 

tərkibinə 10-12 mq∕l qədər ftor qatılır (A.A.Perelman 1966) [9]. 

Zaqatala və Qax şəһərləri ilə yanaşı Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşən Şəki və Qəbələ şəһərləri 

də respublikamızda endemik zobun yayıldığı klassik bölgələr hesab olunur. Zob xəstəliyinin ağır 

formalarında inəklərdə südün azalması, qoyunlarda yununun tökülməsi, toyuqların 

yumurtadan kəsilməsi və s. kimi һallar müşaһidə edilir.    

Endemik zoba qarşı mübarizə aparmaq məqsədi ilə xörək duzuna KЈ (kalium yodid) qatılır. Şəһərin 

müxtəlif yerlərindən götürülmüş torpaqların tərkibində təkcə kobaltın miqdarı isə regional fona nisbətən 

azacıq çoxdur. Lakin bu elementin də anomallıq əmsalı 1,3 və 1,5 arasında dəyişməsinə, baxmayaraq onun 

qəbul edilmiş norma daxilində dəyişməsi torpağın bu elementlə çirklənmənin baş verdiyini söyləmək 

çətindir. Aparılan tədqiqat nəticələri göstərir ki, Zaqatala kimyəvi cəhətdən çirkləndirilməmiş təmiz şəһərdir. 

Zaqatala Qax ekogeokimyəvi landşaft rayonunun ikinci şəһəri Qax hesab olunur. Burada gümüşün miqdarı 

fon səviyyəsindən yüksəkdir. Lakin, anomallıq əmsalının yüksək olmasına baxmayaraq gümüşün qeyri-

toksiki element olduğunu nəzərə alsaq Qax şəһərini də ekoloji geokimyəvi cəһətdən təmiz şəһər һesab etmək 

olar [12]. 

Respublika ərazisində yeraltı suların potensial çirklənmə mənbələrinə səth suları ilə çirkləndiricilərin sulu 

horizontlara daxil ola biləcəyi müxtəlif sənaye və kənd təsərrüfatı tullantılarının atıldığı, toplandığı və 

anbarlarda və ya müəyyən ərazilərdə saxlanıldığı sahələr (şlamtoplayıcılar, kültökülən yerlər, doldurucu 

hovuzlar, hövzələr, süzülmə sahələri və s.), kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadə olunan suvarılan 

(gübrələr və pestisidlərdən istifadə edilən) sahələr, həmçinin dağ-mədən işləri və geoloji-kəşfiyyat 

işlərinin  və s. aparıldığı sahələr aid edilə bilər. Çirkləndiricilər öz mənşəyi və keyfiyyət göstəricilərinə görə 

məişət (təsərrüfat - fenol), sənaye (istehsalat), kənd təsərrüfatı və sənaye axınları kimi növlərə bölünür. 

Kimyəvi tərkib və növlərinə görə yeraltı suların çirklənməsi kimyəvi, bakterioloji, radioaktiv və istilik yolları 

ilə baş verir. Kimyəvi yolla çirklənmə öz təsirinə görə ən təhlükəlidir. Belə ki, o yeraltı sulara böyük məsafə 

və dərinliklərə  nüfuz etməklə yanaşı, uzun müddət ərzində öz təsirini saxlayır. Radioaktiv elementlərlə 

çirklənmə onların təbii parçalanma xüsusiyyətlərindən asılı olaraq "müvəqqəti" hal təşkil edir. Yeraltı 

sularda nisbətən qısa çirklənmə xüsusiyyətinə patogen bakteriyalar və onların sanitar-bakterioloji 

göstəriciləri (məsələn, mədə-bağırsaq çöpləri) aid edilə bilər ki, onlarla da yeraltı suların müəyyən 

bakterioloji çirklənməsi qiymətləndirilir. Son illərdə aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, bakterioloji 

çirklənmə süxurların litoloji və suların kimyəvi tərkibindən, həmçinin həmin mühitin temperaturundan asılı 

olaraq 30-50-dən 250-300 günədək müddət ərzində yox olur. 

Xəstəliklərin coğrafi yayılması insanların yaşayış mühitinin formalaşmasında həlledici rola malik olan 

komponentlərin - iqlim, su, torpağın tərkibindən və insanların təbii mühitə təsirindən asılıdır. Bütün bunların 

yaranması daşqın baş verən ərazidə yaşayan insanlarda yoluxucu xəstəliklərin, malyariya, mədə-bağırsaq 

xəstəlikləri, qızdırma, ürəkbulanma kimi mənfi təsirlər göstərməklə yanaşı, həyəcandan və qorxudan şəkər 

xəstəliyinin, yüksək təzyiqin, stressin, ürək-damar, o cümlədən digər xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. 

Bu zaman göstərilən ərazidə xəstəliklərin daha çox yayıldığı sahələr əmələ gəlir. 100 ildə bir dəfə baş verən 

katostrafik daşqınların baş verdiyi ərazilərdə yayılma xarakterli xəstəliklərə səbəb olur. Epidemiya dövründə 

müəyyən ərazidə yaşayan əhali arasında xəstələnmə dövrü 2 gündən-20 günə kimi arta bilər. Bu da epidemik 

prosesin yayılma arealından və s. amillərdən asılıdır. Epidemik xəstəliklərin qeyri-adi yüksək səviyyədə 

inkişafı Kür-Araz ovalığı ərazisində təhlükəli yoluxucu xəstəliklərin əmələ gəlməsi və yayılması ilə 

nəticələnir. Bu isə tarixən çoxsaylı insan tələfatına səbəb olur. Həmin ərazi malyariya üçün təhlükəli zona 

hesab olunur. İqlim və daşqın amillərinin təsiri nəticəsində əsasən düzən ərazilərdə malyariyanın inkişafı 

üçün əlverişli şərait yaranır.  

Azərbaycan ərazisindəki iri şəhərlər, qəsəbələr və kəndlər adətən dağətəyi düzənliklərdə, çay 

terraslarında, çayların gətirmə konuslarının yuxarı hissələrində (yəni o yerlərdə ki, aerasiya zonasındakı 
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süxurlar yaxşı sukeçiricilik xüsusiyyətlərinə malikdir) salınmışdır. Başqa sözlə, həmin ərazilərdəki yeraltı 

sular çirklənmədən təbii mühafizə şəraitinə malik deyildirlər. Bir neçə iri şəhərləri - Bakı, Gəncə, Sumqayıt, 

Naxçıvan və s. çıxmaq şərti ilə qalanların kanalizasiya və tullantı sularını təmizləyən sistemlərlə təmin 

edilməmişdir. Əksər yerlərdə tullantılar, xüsusilə kənd ətrafı sahələrə atılır. Qrunt sularının yer səthinə yaxın 

olduğu Lənkəran, Astara, Masallı, İmişli, Saatlı ərazilərində, Abşeron yarımadasında, Alazan-Əyriçay 

vadisində, Xudat-Xaçmaz zonasında və s. sahələrdə onların tullantı məişət suları ilə çirklənməsi qeydə 

alınmışdır. 

Mineral gübrələrdən yeraltı sulara ən çox təhlükə yaradanı azotun (nitratlar, nitridlər, ammonium) 

birləşmələridir. Bu maddələr (birləşmələr) yeraltı sularda uzun müddət qalmaqla yaxşı miqrasiya edilirlər. 

Onlarla bağlı dünya əhalisi arasında, Azərbaycan istisna olmamaq şərtilə, bir çox xəstəliklər - vərəsəliyin 

dəyişməsi (mutagen xüsusiyyətlər), uşaqların eybəcər (debil) doğulması (teragen xüsusiyyət), başqa sözlə 

genofondun pisləşməsi və s. baş verir. Fosforlu gübrələr də toksik hesab edilirlər. Lakin fosforlu 

birləşmələrin yeraltı sularda hərəkəti (miqrasiyası) onların yüksək səvıyyədə udulması və suda həll 

olunmayan birləşmələr yaratmaları ilə müəyyən edilir.  

Yeraltı suları çirkləndirən mənbələrin ləğv edilməsi və bu suların keyfiyyətinin bərpa olunması çox böyük 

çətinliklərlə üzləşir. Ona görə də bütün səylər profilaktiki tədbirlərin həyata keçirilməsinə yönəldilməlidir. 

Bu nöqteyi-nəzərdən yeraltı suları çirkləndirən potensial mənbələrin aşkar edilməsi və öyrənilməsi, 

proseslərin proqnozlaşdırılması daha vacıb məsələdir. Bu da, yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq sənaye 

və kənd təsərrüfatı tullantı sularını, səth suları, atmosfer və torpaq qatını tam əhatə etməlidir.  

Respublikamızın Kür çökəkliyi təbii vilayətində Kür və Araz çaylarının aşağı axınları daşqın 

hadisələrinin baş verməsinə görə xüsusi ilə fərqlənir. Daşqın hadisəsi respublikada əsasən əhalinin 

sağlamlığına, əhali məskunlaşmasına, yaşayış məntəqələrinə, nəqliyyat və kommunikasiya sistemlərinə, 

qismən sənaye sahələrinə, torpaq örtüyü və kənd təsərrüfatına zərər vurur. Daşqınlar ətraf ərazilərin su 

altında qalmasına, bataqlıqların, sututarların yaranmasına, kollektor-drenaj sistemlərinin dolmasına, yeraltı 

suların yer səthinə yaxınlaşmasına, antisanitar vəziyyətin yaranmasına səbəb olur. Göstərilən amillər  Aşağı 

Kür çökəkliyində yaşayan insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Bu ərazilər daşqın nəticəsində bəzi 

yoluxucu xəstəliklərin baş verməsi üçün təhlükəli sahələr hesab olunur.   

Respublikamızda malyariya ilə mübarizəyə XX əsrin 20-ci illərində başlanılsa da, 50-ci illərin 

ortalarınadək malyariya ölkə ərazisində kütləvi yayılmış xəstəlik kimi qalmışdır. 1951-60-cı illərdə geniş 

miqyaslı kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi, əhalinin bu tədbirlərdə fəal iştirakı, Kür çayı üzərində su 

anbarlarının yaradılması ilə çayda axım tənzimlənmiş, daşqınların qarşısı alınmış, suvarma irriqasiya sistemi 

yaxşılaşdırılmış, bataqlaşmış sahələr qurudulmuş və digər tədbirlər nəticəsində malyariya xəstəliyi azaldı. 

İnsanlar malyariya ağcaqanadlarının (anofeleslərin) sancması nəticəsində bu xəstəliyə tutulurlar və 

Azərbaycanın Kür-Araz ovalığında məskunlaşmış əhali ondan əziyyət çəkir.  

Malyariya müalicə olunan xəstəlikdir. Malyariyanı aradan qaldırmaq üçün müxtəlif tibbi və digər 

profilaktika tədbirlərindən istifadə olunur. Ağcaqanadların yumurta qoya biləcəyi yerlərin, gölməçələrin 

məhv edilməsi, həmin ərazilərin qurudulması, ağcaqanad yumurtalarının məhv edilməsi məqsədilə Saatlı, 

Sabirabad, İmişli, Zərdab, Şirvan, Salyan, Neftçala rayonlarında daşqın baş verən ərazilərdəki sulara 

zərərvericilərə qarşı xüsusi tədbirlər görmək lazımdır [10]. 

Effektli profilaktika tədbirləri infeksion xəstəliklərin qarşısını alaraq onların dinamikasına mühüm təsir 

göstərir. Çox təəssüf ki, bu problemi araşdırarkən Azərbaycanda daşqınların baş verdiyi ərazilərdə hazırda 

olan malyariya xəstəliyi və onların inzibati rayonlar üzrə statistikası haqqında tam dəqiq məlumat verilmir. 

Səlahiyyətli tibb orqanlarında apardığımız sorğular nəticəsində belə məlum olur ki, Azərbaycanda malyariya 

xəstəliyi yox dərəcəsindədir. Bu fikirlə razılaşmaq bir qədər çətindir. Çünki, daşqın və subasma olan 

ərazilərdə malyariyanın yayılması üçün əlverişli şərait olduğu halda, ona qarşı mübarizə tədbirləri 

görülmürsə, deməli, malyariya xəstəliyinə tutulan xəstələr hazırda da vardır. Lakin həmin xəstəliyə 

tutulanların qeydiyyatı aparılmır.  

Kür-Araz ovalığında xəstəliklərdən üstünlük təşkil edəni mədə-bağırsaq xəstəlikləridir. Qeyd olunan 

xəstəliklərin baş verməsinə səbəb Kür və Araz çaylarının tarixən suyunun təmizlənməməsi nəticəsində 

burada məskunlaşan insanlar çayların suyundan istifadə etdiyinə görə mədə-bağırsaq xəstəliyinə düçar olur. 

Son illərdə daşqınların baş verdiyi ərazidə yerləşən yaşayış məntəqələrindəki əhalini saf və təmizlənmiş su 

ilə təmin etmək üçün çoxsaylı təmizləyici su qurğuları inşa edilməsi nəticəsində mədə-bağırsaq 

xəstəliklərinin azalması müşahidə olunmuşdur. Digər xəstəliklərin yayılması haqqında daha ətraflı fikir 

yürütmək üçün göstərilən xəstəliklərin inzibati rayonlar üzrə yayılması haqda məlumatları əldə etmək üçün 

bir sıra maneələrlə rastlaşdıq. Yaxşı olardı ki, digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bütün xəstəliklər 

inzibati rayonlar üzrə Statistika Komitəsi tərəfindən toplansın və açıq şəkildə çap olunsun.  
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Nəticə 
Tibbi-ekoloji tədqiqatların aparılması yolu ilə əldə edilən nəticələr respublika ərazisində məskunlaşmış 

əhalinin sağlamlığının mühafizəsində faydalı ola bilər. Respublikada suların tərkibində mis, sink, qurğuşun, 

stronsium, molibden, vanadium, nikel, manqan, gümüş, qalay və sirkonium kimi mikroelementlərin olduğu 

ərazilərdə müxtəlif xəstəliklərin olması, xüsusilə Böyük Qafqazın cənub zonasında, Aranda, Lənkəranda 

mədə-bağırsaq, zob, malyariya, diş kariyesi və s. bu kimi xəstəliklərin olması aşkar edilmişdir. Hidroloji 

amillərin xəstəliklərin yayılmasında rolunu azaltmaq üçün, su hövzələrinin ekoloji vəziyyətinin gərginliyini 

aradan qaldırmaq üçün tədbirlərin genişləndirilməsinin vacibliyi tövsiyyə olunur.    
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MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN NİTQİNİN İNKİŞAF 

ETDİRİLMƏSİNDƏ TAPMACALARIN ƏHƏMİYYƏTİ 

 

Xülasə 

Bu gün məktəbəqədər yaşlı uşaqların ana dilinə yiyələnməsi təlim-tərbiyə işinin mühüm vəzifələrindən 

biridir. Uşağın nitq və düşüncəsinin inkişaf etdirilməsi, ətraf aləmi dərk etməsi, şəxsiyyətinin hərtərəfli 

formalaşması ilə sıx sürətdə bağlıdır. Uşaqların təfəkkürünü və nitqini inkişaf etdirmək, ətraf mühit haqqında 

təsəvvürlərini genişləndirmək və müşahidəçilik qabiliyyətlərini artırmaq üçün tapmacaların böyük rolu 

vardır. Əqli tərbiyənin mühüm vasitəsi kimi tapmacaların yaradılmasının məqsədi diqqətin və nitqin 

inkişafına kömək göstərməkdən, dildə olan çətin sözləri yaxşı tələffüz etməyi bacarmaqdan,  həmin sözləri 

tez-tez danışmaqla, təkrarlamaqla düzgün demək vərdişinə yiyələnməkdən, diqqəti toplamaqdan, söz 

ehtiyatını zənginləşdirməkdən ibarətdir. Beləliklə, tapmacalar uşaqların zehnini, təfəkkürünü cilalayır, 

həyatın müxtəlif sahələrinə dair onlara biliklər verir, görüş dairələrini genişləndirir, əşya və hadisələr 

haqqında məlumatlarını zənginləşdirir. 

Açar sözlər: məktəbəqədər təhsil, ana dili, nitq inkişafı, tapmacaların əhəmiyyəti, bilik, bacarıq, vərdişlər 

 

The importance of riddles in the speech development of preschool children 

Summary 

Today, mastering the mother tongue of preschool children is one of the important tasks of education. The 

development of a child's speech and thinking, perception of the world around him, is closely linked with the 

comprehensive formation of his personality. Riddles play an important role in developing children's thinking 

and speech, broadening their understanding of the environment, and enhancing their observation skills. The 

purpose of creating riddles as an important means of mental education is to help develop attention and 

speech, to be able to pronounce difficult words well, to acquire the habit of saying them correctly by 

speaking and repeating them often, to concentrate and to enrich vocabulary. Thus, riddles polish children's 

minds, give them knowledge about different areas of life, expand the circle of meetings, enrich their 

knowledge about objects and events. 

Key words: preschool education, mother tongue, speech development, importance of riddles, knowledge, 

skill, habits 

 

Giriş 
Məktəbə yenicə gəlmiş uşağın müvəffəqiyyəti və uğursuzluğu hər şeydən əvvəl, onun ana dilinə necə 

yiyələnməsi ilə, nitqin inkişafı ilə müəyyən edilir. Təsadüfi deyildir ki, I sinifdə dərs ilinin əvvəlində həftəlik 

təlim yükünün tam yarısı ana dilinin tədrisinə həsr edilir. Bu ona görədir ki, şifahi nitqi inkişaf etməyən, öz 

fikrini ana dilində ifadə etməyi bacarmayan uşaq, riyaziyyat, təbiətşünaslığı, təsviri incəsənəti və başqa 

fənləri də dərindən başa düşə bilməz. Uşaq nə qədər tez və nöqsansız danışmağı, öz fikir və hisslərini 

düzgün, sərbəst,  cəld ifadə etməyi bacarırsa, yaşıdlarından ibarət kollektivə o qədər tez daxil olar və onlarla 

ünsiyyət saxlayar. Ona görə də bu  yaş dövründə uşaqların nitqinin inkişafı ön plana çəkilməlidir. Uşağın 

nitq və düşüncəsinin inkişaf etdirilməsi, ətraf aləmi dərk etməsi, şəxsiyyətinin hərtərəfli formalaşması ilə sıx 

sürətdə bağlıdır. Böyüməkdə olan gənc nəslə məişətdə, əməkdə, ictimai fəaliyyətdə ana dilinin 

zənginliklərindən istifadə etməyi öyrətmək təlimin bütün mərhələlərində mühüm bir vəzifədir.  

Unutmaq olmaz ki, nitq bütövlükdə insan şəxsiyyətini əks etdirir. Ona görə də uşağın nitqinin inkişafı və 

tərbiyəsinin əsasında bütövlükdə onun şəxsiyyətinin inkişafı və tərbiyəsi durur. Uşaq bağçasının qarşısında 

uşaqlara ətrafdakı adamlarla ünsiyyətdə olarkən, ana dilindən sərbəst istifadə etməyə və şifahi şəkildə öz 

fikirlərini düzgün və aydın söyləməyi öyrətmək, onlarda bədii sözə maraq və məhəbbət hissi tərbiyə etmək 

əsas vəzifələrdəndir. Bu vəzifələr uşağın uşaq bağçasında olduğu bütün müddətdə, hər yaş qrupu üçün 

proqramın tələbinə müvafiq şəkildə tərbiyəçi tərəfindən həyata keçirilir. 

Doğma ana dilinə yiyələnməkdə şifahi xalq yaradıcılığı mühüm vasitələrdəndir. Kiçik yaşlı uşaqların 

nitqinin inkişaf etdirilməsində tapmaca, yanıltmac, təmsil və şeirlərin də böyük rolu vardır. Tapmacalar  

uşaqların təfəkkürünün və nitqininin inkişafına güclü təsir göstərərək, onları düşündürməyə, fakt və 

hadisələri tutuşdurmağa, fərqli və oxşar cəhətlərini müəyyənləşdirməyə istiqamətləndirir. 

mailto:yeganememmedova.doc@gmail.com
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Uşaqların təfəkkürünü və nitqini inkişaf etdirmək, ətraf mühit haqqında təsəvvürlərini genişləndirmək və 

müşahidəçilik qabiliyyətlərini artırmaq üçün tapmacaların böyük rolu vardır. Tapmacalar uşaqların təfəkkürü 

ilə yanaşı, onların nitqinin səlistləşməsinə, lüğət ehtiyatının zənginləşməsinə də səbəb olur. Deməli, 

tapmacalar uşaqların zehnini, təfəkkürünü cilalayır, həyatın müxtəlif sahələrinə dair onlara biliklər verir, 

görüş dairələrini genişləndirir, əşya və hadisələr haqqında məlumatlarını zənginləşdirir  

Tapmacalarda əşyanın bir və ya bir neçə əlamətləri verilir, bunun əsasında cavabı tapmaq tələb olunur. 

Tapmacaların cavabını tapan zaman uşaqlarda fikirləşmək bacarığı inkişaf edir. Çünki, bir əlamət bəzən bir 

neçə əşyaya aid edilə bilər, ona görə də, burada fərqləndirici xüsusiyyəti tapmaq əsas tələbdir. Uşaq əslində 

ətrafındakı bütün əşyalara və hadisələrə fikir vermiş, onlar haqqında müəyyən təsəvvürə malik olmuşdur. 

Tapmacalara cavab axtararkən uşaq bütün bu əlamətləri və xüsusiyyətləri yada salır, fikirləşir, cavabı 

tapdıqdan sonra isə həmin əşya haqqında nəzərindən qaçmış digər məlumatlara da yiyələnir. Beləliklə, 

uşağın hafizəsinə yeni məlumatlar daxil olur, onda yadda saxlama və yada salma inkişaf edir (Qafarlı, 

2013:273). 

Tapmacalar uşağın təfəkkürünü, hafizəsini, iti düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirir, ətraf hadisələr, təbiət, 

bitkilər və heyvanlar aləmi haqqında biliklərini artırır. Tapmacaların təhlili göstərir ki, tapmacalar təkcə 

insanın əqli tərbiyəsinə deyil, həm də estetik və əmək tərbiyəsinə də böyük təsir göstərir. Tapmacalarda 

təbiət və təbiət  gözəllikləri elə təsvir olunub ki, bu da estetik hisslərin inkişafına böyük təsir göstərir. İnsan 

həyatında əməyin rolu və əmək alətlərinə aid olan tapmacalar uşaqlarda əməyə  maraq və müsbət münasibəti 

formalaşdırmağa imkan yaradır. 

Tərbiyəçi uşaqlara tapmacaları tədris edəndə maraqlı əyani vəsait və slaydlar hazırlayaraq uşaqların 

yüksək səviyyədə mənimsəməsinə nail ola bilər. İstər əyani vəsaitlər, istərsə də slaydlar elə hazırlanmalıdır 

ki, uşaqların tapmacalara marağı artsın. Həmçinin, tərbiyəçi uşaqların yaşını və bilik səviyyəsini nəzərə alıb 

onlara  uyğun tapmacaları seçməli, onların məntiqini inkişaf etdirməlidir. Deməli, tapmacaları öyrədəndə 

istər tərbiyəçi, istərsə də evdə valideyn tək folklor nümunələri olaraq uşaqlara mənimsətmir, həm də onların 

məntiqini inkişaf etdirir. Çünki tapmaca – insanın zehni qabiliyyətini, ağlının çevikliyini yoxlamaq 

məqsədilə yaradılan ədəbi janrdır.  

Bildiyimiz kimi, tapmacalarda çox variantlılıq var. Tədris zamanı bu variantlılıq nəzərə alınsa, bu da 

uşaqların lüğətinin zənginləşməsində böyük rol oynayacaq. Məsələn: 

 

Qəndə bənzər, dadı yox, 

Göydə gəzər, qanadı yox. (qar) 

* * * 

Göydən gəlir dərvişlər, 

Kürkün yerə sərmişlər. 

O qədər oynamışlar 

Xurdu-xəşil olmuşlar. (qar) 

* * * 

Dağdan gəlir, dağ kimi, 

Ağappaq sazaq kimi, 

Sərilir һəsir kimi, 

Duranda, kəsir kimi (qar) 

 

Belə tapmacalar uşaqların inkişafında bir başqa rol oynayır. Belə ki, fərqli formalarda eyni mənanı verən 

tapmacalar uşaqlarda söz ehtiyatının artmasında, lüğətlərinin zənginləşməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Bir neçə variantda verilən belə tapmacalar uşaqların həm omonim, həm də sinonim lüğətinin artmasına da 

böyük təsir edir. Həm də onları bir çox yöndən düşündürür. Bu da onların məntiqlərinin, təfəkkürlərinin 

inkişafına gətirib çıxarır. Mövzu dairəsi geniş olan, bir çox sahəni əhatə edən – elm, mətbuat, elmitexnika, 

bitkilər, quşlar, heyvandarlıq, yabanı və dənli bitkilər, ərzaq, meyvələr, geyim və bəzək, musiqi alətləri, təbii 

hadisələr, məişətlə bağlı və s. Tapmacaların müsbət keyfiyyətləri çoxdur. Ən əsası uşaqları müxtəlif 

sahələrdə düşündürmə xüsusiyyətinə malikdir. Belə ki, müxtəlif sahələri əhatə edən tapmacalar uşaqların bir 

çox mövzularda biliyə yiyələnmələrinə, geniş düşünmələrinə gətirib çıxarır. Ona görə də tapmacaları 

uşaqlara öyrədərkən yaş həddini nəzərə alaraq müxtəlif sahələrə uyğun tapmacalar seçilməli, onların geniş 

düşünmələrinə şərait yaradılmalıdır.  

Təbiət və təbiət hadisələri ilə bağlı çoxlu tapmacalar vardır. Bu  tapmacalara diqqət yetirək: «Üçü bizə 

yağıdı, Üçü cənnət bağıdı, Üçü yığar gətirər, Üçü vurar dağıdar» (ilin fəsilləri), «Bir kişinin dörd evi var: biri 

yaşıldı, o biri al, biri sarıdı, o biri ağ» (fəsillər) və s.  
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Zaman haqqında təsəvvürlərin verilməsi bununla kifayətlənmir və başqa tapmacalarda daha da 
zənginləşdirilir: il yalnız fəsillərdən ibarət deyil. Fəsillər aylara, aylar isə həftələrə, həftələr  sutkalara, 
sutkalar isə gecə-gündüzə  bölünür. Məsələn, «Atamın yeddi oğlu var, yeddisi də bir boyda» və «O hansı 
quşdur ki, bir üzü ağdı, bir üzü qara?» tapmacalarında həftənin günləri və gecə-gündüz haqqında məlumat 
verilir. 

Nəbatat aləminə aid olan tapmacalar: «Ağacın tutmaq olmaz, ətrindən doymaq olmaz» (qızılgül), 
«Çiçəkləyər gül deyil, ağdı, amma qar deyil, istisi var yun deyil» (pambıq), «Yağış yağanda çimər, yuyunar, 
yazda geyinər, qışda soyunar» (ağac), «Babam oturub al çuxada, kim soyundursa gözü çıxar» (soğan), «Bir 
toyuğum var, yer altında yumurtlar» (kartof) və s. 

Heyvanlara aid olan tapmacalar: «Ovun alsan mırıldar, tumarlasan xoruldar» (pişik), «Adı dağları bəzər, 
başında ağac gəzər» (maral), «Ağzın açar,  zəhər saçar, hamı görüb, geri qaçar» (ilan) və s. 

Quşlara aid olan tapmacalar: «Bağda uçar səhər-səhər, verər bizə yazdan xəbər» (qaranquş), «Başı daraq, 
quyruğu oraq, səhər durar, səsin yayar» (xoruz) və s.  

Həşəratlara aid olan tapmacalar: «Aşıq eldən yuxarı, Şana teldən yuxarı, Aşıq bir şey görübdü, Dizi 
beldən yuxarı» (çəyirtkə), «Bu meşə gül meşəli, Altı tər bənövşəli, Bir kişinin min oğlu, Hamısı bir peşəli» 
(bal arısı) və s.  

Ev əşyalarına aid olan tapmacalar: «Bizdə bir gəlin var, saçıyla yer təmizlər» (süpürgə), «Bizdə bir kişi 
var, hər gələnə əl verir» (qapı dəstəyi), «Hay gedər, huy gedər, bircə qarış yol gedər» (qapı),  «Nə evdədir, nə 
çöldə, nə göydədir, nə yerdə» (pəncərə) və s (Əliyev, 2012:98). 

İnsanı həyat hadisələri ilə tanış edən tapmacalardan yüzlərlə misal göstərə bilərik. Tapmacalar uşaqlara 

rəqəmləri öyrətmək, elementar saymaq vərdişləri aşılamaq  nöqteyi-nəzərindən də əhəmiyyətlidir. Uşaqlar 

tapmacalarda rəqəmləri eşidir, sadə  hesab «əməliyyatları» aparır və yadda saxlamağa məcbur olur. 

Tapmacaların digər mühüm didaktik əhəmiyyəti onların inkişafetdirici imkanlarının olmasıdır. İstənilən 

yaş dövründə uşaqlara müvafiq tapmacalar verilməsi onlarda «nə hardadır?», «bunu nədən, necə 

düzəldiblər», «nə nəyə lazımdır?»,  «daha necə ola bilər» kimi suallar doğurur. İdraki maraqların öyrənmə 

prosesinin çox mühüm atributu olduğu məlumdur. Bunun nəticəsidir ki, tapmaca əgər yaşa və gücəmüvafiq 

seçilibsə, uşaqların, demək olar ki, hamısının fikirləşməsinə, axtarmasına  səbəb olur. Tapmacanın cavabı 

tapılanda  və ya tapmacanı deyənin özü bu cavabı söyləyəndə belə, bu idraki maraq birdən-birə, dərhal 

sönmür. Uşaqlar hələ cavabın deyilən əlamətlərə tam uyğun olub-olmadığını fikirən yoxlayır, mübahisə edir, 

bəzən isə hətta həmin əlamətlərin digər əşya və hadisələrə aid ola biləcəyinə dair misallar gətirirlər.  

Tapmacalar müqayisə etmək, qarşılaşdırmaq, tutuşdurmaq qabiliyyət və bacarıqlarının inkişafı üçün də 

geniş imkanlara malikdir. Ümumiyyətlə, tapmacada haqqında bəhs olunan əşya və hadisəni əlamətlərinə görə 

tapmaq üçün fikirləşən uşaq məcbur olur ki, əvvəlcədən tanış olduğu, təsəvvürünə gətirə bildiyi məlum əşya 

və hadisələrdəki əlamətlərələ söylənilən əlamətlər arsında müqayisə aparsın, onların uyğun gəlib-gəlmədiyini 

yoxlasın, müəyyən etsin, tutuşdursun. 

Tapmacaların etnopedaqoji material kimi təhlili göstərir ki, bu müdrik xalq incilərinin dörd mühüm 

pedaqoji imkanlarından istifadə edilə bilər:  

1. Tapmacalar geniş öyrədici, bilikverici, təhsilləndirici əhəmiyyət daşıyır; 

2. Tapmacaların çox böyük inkişafetdirici imkanları vardır; 

3.Tapmacalar şəxsiyyətin müxtəlif keyfiyyətlərinin tərbiyəsində istifadə edilə bilər;  

4. Uşaqların təlim-tərbiyəsində tapmacaların diaqnostik imkanlarından müvəffəqiyyətlə istifadə etmək 

olar (Əliyev, 2009:158). 

Müasir pedaqoji prosesdə (istər təlim prosesində, istərsə də məşğələdənkənar müxtəlif  tədbirlər – bilik 

yarışları, müsabiqələr, müxtəlif uşaq bayramları və s. zamanı) tapmacalardan istifadənin səmərəliliyini təmin 

etməkdən ötrü bir sıra şərtlərə əməl olunmalıdır: 

1. Tapmacaların tətbiqi zamanı uşaqların yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Aydındır ki, 

məktəbəqədər yaşlı uşaqlara verilən tapmacalar onların ətrafda hər gün gördükləri, təmasda olduqları əşya və 

hadisələrə aid olmalıdır. Sadə cavablar tələb edən tapmacaların həlli, hər şeydən əvvəl, uşaqları bu 

məşğələyə həvəsləndirir, onlarda öyrənmə maraqları yaaradır. Məslən, 

 

Bizim evdə bir kişi var, 

İkici dənə dişi var. (qayçı) 

* * * 

Bayırda sağdı, 

Pambıqdan ağdı. 

Evə gələr, 

Suya dönər. (qar) 
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2. Uşaqlarda tapmacaların xüsusiyyətləri haqda biliklər və cavabları tapmaq vərdişləri yaradılmalıdır. 

Bundan ötrü sadə tapmacalardan başlayaraq daha mürəkkəb fikri əməliyyatlar aparmaq tələb edən 

tapmacalara doğru gedilməliidir.  

3. Tapmacalar qarşıya qoyulmuş məqsəddən asılı olaraq seçilməli, sadədən mürəkkəbə, asandan çətinə, 

məlumdan məchula qaydalarına müvafiq qruplaşdırılmalıdır.  

4. Tapmacaların təlim prosesində tətbiqi daha çox təlim maraqları yaradılması, uşaqların əqli 

qabiliyyətlərinin inkişafına yönəldilir. Buna görə də təlim prosesində konkret düzgün cavab tələb edən 

tapmacalardan istifadə edilməlidir. Məşğələdənkənar təlim-tərbiyə işlərində isə, həm də əyləncə xarakterli, 

dərketmənin sürətini müəyyən etməyə imkan verən tapmacalardan daha çox istifadə olunmalıdır. Məsələn, 

əslində cavabı özündə olan tapmacalara müraciət edilə bilər. 

Beş, beş, beş - on beş, 

Üç – on səkkiz, iki – iyirmi. 

Neçə oldu hamısı? 

(5+5+5=15+3=18+2=20) 

5. Tapmacaların cavabları izah olunmalıdır. Uşaqlar göstərilən əlamətlərin cavabda tam əhatə 

olunduğunu yəqin etdikdə maraq daha da artır.  

Belə olduqda uşaqlar, həm tapmaca yaradıcılığının xüsusiyyətləri ilə tanış olur, həm də nitqlərinə yeni 

sözlər daxil olur. Bu isə onlarda  yaradıcılıq qabiliyyətlərinin də inkişafına səbəb olur. Tapmacaların təlim-

tərbiyə prosesində düzgün tətbiqi, onlar üzərində işin pedaqoji baxımdan səmərəli təşkili müəyyən bir 

müddətdən sonra uşaqların özlərinin də yeni tapmacalar tərtib etməsinə imkan verir. 

 

Nəticə 

Əqli tərbiyənin mühüm vasitəsi kimi  tapmacaların yaradılmasının məqsədi diqqətin və nitqin inkişafına 

kömək göstərməkdən, dildə olan çətin sözləri yaxşı tələffüz etməyi bacarmaqdan, həmin sözləri tez-tez 

danışmaqla, təkrarlamaqla düzgün demək vərdişinə yiyələnməkdən, diqqəti toplamaqdan, söz ehtiyatını 

zənginləşdirməkdən ibarətdir.  

Tapmacalar kurikulum üzrə uşaqlara əqli inkişafa xidmət edən məsələləri öyrətməkdə faydalıdır. Bu 

zaman uşaqlar naməlum əşyanın əlamətlərinə görə tapmağı, hesablama aparmaq qabiliyyətinə malik olmağı, 

hadisə və əşyalar arasında assosiativ əlaqə və fərqlilikləri bilməyi öyrədir ki, bu da uşaqların xəyal dünyasını 

və əqlini inkişaf etdirməyə xidmət edir. Buna görə də, uşaq folkloru nümunələrindən olan tapmacalar 

uşaqların nitqinin, düşünmə və danışıq qabiliyyətinin inkişafına güclü təsir göstərir.     
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

Резюме 

Сегодня воспитание в вузе представляет собой важнейший способ социализации и адаптации 

молодого человека в постоянно меняющемся обществе. Воспитание – это управление процессом 

социализации индивида, заключающееся в процессе целенаправленного влияния на 

интеллектуальное, духовное, физическое и культурное развитие личности. 

Воспитание студентов в вузе протекает под влиянием целенаправленной профессиональной 

социализации будущих специалистов и главным образом связывается с гуманизацией образования, 

что ставит перед преподавателями дополнительные требования к повышению качества, уровня, 

культуры преподавания и общения со студентами. 

Ключевые слова: студенты, воспитание и формирование студентов, ВУЗы  

 

The role of the teacher in the education of university students 

Summary 

Today, studying at a university is the most important way for a young person to socialize and adapt in a 

constantly changing society. Education is the management of the process of socialization of the individual, 

which consists of a purposeful influence on the intellectual, spiritual, physical and cultural development of 

the individual. 

Student education at the university continues under the influence of purposeful professional socialization 

of future professionals and is mainly associated with the humanization of education, which places additional 

demands on teachers to improve the quality, level, culture and culture of communication with students. 

Key words: students,  education and formation of students,  institution of higher education 

 

Обучения в вузе – важнейший период социализации человека. Студенческий возраст 

характеризуется стремлением самостоятельно и активно выбирать тот или иной жизненный стиль и 

идеал. Поэтому вузовское обучение выступает мощным фактором социализации личности студентов 

и преподавателей. 

Именно система образования представляет уникальную возможность более или менее 

спланированного воздействия на процесс формирования жизненных ориентиров молодежи. Вопервых, 

образование является стержнем, вокруг которого, так или иначе, воссоздается вся система общественного 

самосознания. Во-вторых, образование несет в себе потенциал для внутреннего развития [1, 2, 3]. 

Сегодня на сферу образования должна быть возложена особая задача, заключающаяся в 

формировании нового мировоззрения, которое соответствовало бы эпохе будущего. 

Однако возникает проблема о необходимости и целесообразности воспитания уже взрослых 

людей, суть решения которой  зависит  от толкования данной категории. «Если воспитание понимать 

как воздействие на личность с целью формирования нужных воспитателю, вузу, обществу качеств, то 

ответ может быть только отрицательным. Если как создание условий для саморазвития личности в 

ходе вузовского обучения, то ответ должен быть однозначно положительным» [8]. 

Сегодня воспитание в вузе представляет собой важнейший способ социализации и адаптации 

молодого человека в постоянно меняющемся обществе. Воспитание – это управление процессом 

социализации индивида, заключающееся в процессе целенаправленного влияния на 

интеллектуальное, духовное, физическое и культурное развитие личности. 

Воспитание студентов в вузе протекает под влиянием целенаправленной профессиональной 

социализации будущих специалистов и главным образом связываsszется с гуманизацией 

образования, что ставит перед преподавателями дополнительные требования к повышению качества, 

уровня, культуры преподавания и общения со студентами. Главной целью работы, как целых вузов, 

так и отдельных факультетов должна стать подготовка образованного специалиста с профес-

сиональными и личностными нормами, ценностями и обязанностями, т.е. социализи-рованного. 

Эффективность воспитания студентов в процессе профессиональной социализации зависит от 

целой системы факторов. Необходимо четко представлять себе те профессиональные качества, 
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которые необходимы современному специалисту, а также те гражданские качества, которые 

необходимы члену современного общества [6, 7, 8]. 

Сегодня главной задачей воспитательной деятельности вузов должно стать создание условий для 

активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии. В связи с этим возрастает роль преподавателя, его личности, его знаний и 

культуры мышления, системы ценностей и профессионализма. Именно преподавателю принадлежит 

главенствующая роль в подготовке студента как будущего профессионала, в развитии его личности. 

Важно то, что преподаватель в вузе нужен не только как носитель и «передатчик» информации. 

Как специалист с определенным набором знаний и умений, определенным мировоззрением, 

жизненными установками и ценностями, особенностями профессионального поведения, он не только 

передает студенту знания и профессиональные умения, а приобщает его к определенной культуре. Он 

не только несет ответственность за профессионально выполняемые обязанности, но и через передачу 

собственного коммуникативного опыта формирует личностный облик образованного и культурного 

специалиста, что отражено в исследованиях проблем высшей школы 

Деятельность преподавателя – это каждый раз вторжение во внутренний мир вечно меняющегося, 

противоречивого, растущего человека. Никакими учебниками нельзя заменить живого 

сотрудничества педагога и воспитанников, живого человеческого общения.  

Воспитание как специально организованная деятельность выстраивается как ценностно-

смысловое взаимодействие педагога и воспитанника, при котором совершенствуется каждый из них. 

Результатом такого воспитания становится деятельная активность воспитанника как форма 

утверждения ценностных установок субъекта. 

В современных условиях актуальным становится личностно-ориентированное и личностно-

развивающее взаимодействие, которое предполагает признание обучаемого основным субъектом 

воспитания, образования, партнером в образовательно-воспитательном процессе. Цель такого 

педагогического взаимодействия – создание благоприятных условий, содействие в личностном 

развитии, формировании нравственных ориентаций, самоопределении всех субъектов 

образовательного процесса. 

Необходимо отметить, что современная педагогическая практика перешла на новый уровень 

межличностных отношений, где существует тесная взаимосвязь воспитания личности и предпочтения 

диалогических форм учебного взаимодействия, т.к. проявление тех или иных личностных качеств 

возможно увидеть только в общении, во взаимодействии с другими людьми. Диалог – это одна из 

форм гуманистически ориентированного педагогического процесса. 

Развертывание обучения на основе диалога гуманизирует образовательную ситуацию, вносит в 

нее человеческие основания. В диалоге происходит самоопределение, саморазвитие и преподавателя, 

и студентов, возникают субъект-субъектные отношения. 

Организация учебного процесса в диалогической форме реализует индивидуальную позицию 

преподавателей и студентов. Межсубъектные отношения в процессе обучения сменяют ролевые 

«маски» педагога и студентов на личностные позиции общающихся людей. Тем самым создаются 

условия для их саморазвития и самореализации в условиях взаимодействия. 

Проблема взаимодействия преподавателя и студента вуза для развития их личностей находится в 

процессе психологического анализа, существование данного факта и его огромный потенциал не 

вызывает сомнений. Конечный результат воспитания студентов должен достигаться путем решения 

повседневных, постоянно изменяющихся воспитательных задач, встающих перед преподавателем. 

Причем важно определить и ближайшие, и более отдаленные задачи в развитии у каждого студента 

его профессионально важных и воспитании личностных качеств. Известно, что формирование 

личности человека происходит на протяжении всей жизни, но именно в вузе закладываются основы 

тех качеств специалиста, с которыми он затем вступит в новую для него атмосферу деятельности и в 

которой произойдет дальнейшее его развитие как личности. 

Так как  студенческий возраст – время жизненного, личностного и профессионального 

самоопределения, период обучения в вузе под профессиональным руководством преподавателя 

должен быть нацелен на развитие в каждом студенте высокого уровня интеллектуального, духовного, 

физического и культурного развития личности для способности жить в гражданском обществе. А так 

как основным средством воздействия педагога является он сам как личность, а не только как 

грамотный специалист с необходимым набором знаний и умений (профессия педагога требует 

постоянного совершенствования своей личности, развития интересов, способностей), именно 
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человеческие качества, требовательность не только к окружающим, но и, прежде всего к самому себе 

играют решающую роль в эффективности деятельности преподавателя. 

Истинный педагог всегда сможет зажечь хоть ученика, хоть студента, повысить их мотивацию. 

Настоящий педагог может добиться такого эффекта, когда воспитание перерастает в самовоспитание. 

Современный педагог сталкиваются с необходимостью учить не только знаниям, но и способам их 

получения, формировать учебную деятельность, строить образование как систему, создающую 

условия для самопроектирования и формирования многомерного сознания школьников, их 

способностей самоопределяться в профессии, истории и культуре. Проблема повышения качества 

профессиональной подготовки учителя приобретает в этих условиях особую актуальность. 

Существующая система профессиональной подготовки учителя оказалась не способной 

обеспечить массовую школу специалистами, ориентированными на решение поставленных задач. В 

связи с этим, принципиальное обновление философии, идеологии, содержания и технологии 

педагогического образования сегодня выдвигается на передний край государственной 

образовательной политики. 

Социальная потребность в педагогах-профессионалах, являющихся субъектами педагогической 

деятельности, ориентированных на развитие человеческих потенций и ресурсов, стимулирует и 

актуализирует психолого-педагогические исследования в области разработки моделей нового 

педагогического образования и программ профессионализации будущих педагогов. 

Вместе с тем, при несомненной значимости существующих исследований и их важности в 

решении задач совершенствования системы профессионального педагогического образования 

необходимо отметить, что проблема формирования адекватной мотивационной готовности к 

педагогической деятельности остается открытой для научного поиска. 

Анализ состояния образовательного процесса в педагогических вузах, отзывов на уровень 

подготовленности начинающих учителей свидетельствует о том, что уровень осмысления проблемы 

отношения к педагогической профессии недостаточен для целенаправленного формирования 

устойчивого положительного отношения к педагогической профессии в процессе обучения в вузе. Не 

определены сущность, содержание и структура отношения к педагогической профессии, практически 

отсутствуют данные об условиях, факторах и механизмах его формирования. 

В специальных исследованиях неизменно отмечается разочарование в избранной профессии на 

старших курсах педагогических вузов. Высоко оценивая социальную значимость педагогической 

профессии, многие студенты не связывают себя с нею в перспективе. Поэтому разработка и 

реализация программ профессиональной подготовки, ориентированных на формирование у студентов 

педагогических вузов положительного отношения к профессии, представляется целесообразной и 

актуальной. 

В связи с этим проблема исследования сформулирована следующим образом: какова динамика 

развития отношения студентов педагогического вуза к выбранной профессии, и каковы возможности 

содействия развитию позитивного отношения к педагогической профессии в образовательном 

пространстве вуза. Решение этой проблемы составляет цель исследования. 
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ИМЕНА ПЕРСОНАЖЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ 

 

Резюме 

Существуют разные взгляды на изучение функциональной специфики свойства художественного 

текста. Важным фактором, который необходимо учитывать при изучении функциональной 

специфики свойства в повествовательных текстах, является то, что анализируемые тексты относятся 

к разным функциональным стилям языка. Хорошо известно, что имя собственное варьируется в 

зависимости от функциональных стилей и типов речи, отражающих социолингвистические 

параметры использования имен: рождение, ареал, регуляция, социальная группа, ситуационный и т. д.  

Ключевые слова:  художественный  текст,  литературный  стиль, поэтическая  ономастика, имена  

собственные, антропоним 

 

Personage names in a literary texts 

Summary 

There are different views on the study of functional specifics of the artistic text. An important factor that 

should be taken into account when studying the functional specificities of the narrative texts is that the texts 

being analyzed relate to different functional styles of language. It is well known that the name varies 

depending on the functional styles and types of speech, reflecting the sociolinguistic parameters of the use of 

the name: birth, area, regulation, social group, situation.  

Key words:  artistic text, literary style, poetic onomastics, proper names, anthroponym 

 

Исследования в этой области должны учитывать оба аспекта стилистики: структурный и 

функциональный. Характеристики каждого функционального стиля уже давно призваны 

противопоставить литературному стилю всех остальных наличие литературных текстов 

определенной смысловой сложности, многослойную композицию и эстетические функции речи, 

организующие весь контекст произведения. Это придает особую глубину поэзии, его разнообразию, 

многоголосию. 

Изучение поэтической ономастики поэта или писателя помогает увидеть внутреннее богатство, 

психологию его творчества. Имена персонажей художественного текста приобретают особую 

смысловую функцию, не свойственную номинациям научных текстов. Их анализ, выявляющий 

какие-либо закономерности, осмысление смысловой направленности - шаг к пониманию 

эстетической функции произведения искусства [1, стр. 19]. 

Что касается фикции, то локализация часто носит расплывчатый характер, поскольку поэтическое 

имя в дополнение к функции сообщения имеет прагматическую функцию раскрытия. И если норма 

домашнего имени - феномен языка, то свойство может быть результатом деятельности отдельных лиц 

и реализации их собственных целей, т. е. может зависеть от индивидуального стиля, намерений и, 

следовательно, прагматики автора высказывание. 

Собственные имена отличается от произношения. Понятие апеллятив и анимизация означает 

следующее: основная цель нарицательных имен называется неопределенными объектами, соотнося 

их с известным классом вещей и понятий. 

Основная цель имен собственных - вызывать определенные объекты в пределах известных классов 

вещей. 

В концепции карты нет необходимости, потому что с ней уже связан определенный класс вещей. 

Этот момент и позволяет прибегать к так называемому вторичному использованию известных слов к 

новым категориям, которые могут не иметь видимых связей с первоначальным и первичным 

использованием лексических единиц. Под апеллятивом входят имена, измененное название функции 

на функцию, обозначающую свойства или особые качества, состояние объекта. Имя собственное имя 

функции (что делает его именем собственным) ассоциируется с наименьшим мотивирующим именем 

[2, стр. 56].  
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Образованные от личных имен элементы топонима представляют собой специфические 

характеристики носителей этих имен, а переход имен собственных в апеллятивы происходит на 

основе метафорического и метонимического сдвига значений. 

Таким образом, нарицательные имена отличаются от имен собственных и нарицательных. Они 

открывают для себя собственную систему общения: анонимно, синонимно и политически. 

Наименование может быть нулевым и с ярко выраженной стилистической характеристикой [3, стр. 

89]. Обычно в нарицательном падеже с ярко выраженными стилистическими характеристиками знаки 

непристойности сочетаются со знаками нарицательных существительных. То есть они занимают 

промежуточное положение между именами собственными и существительными нарицательными. По 

нашему мнению, ошибка состоит в том, что многие лингвисты приравнивают значение имен 

собственных к значению соответствующих имен нарицательных. 

Антропимы широко используются как в прозе, так и в поэтических произведениях литературы. 

Основное внимание уделяется изучению происхождения антропонимов и их использованию в 

поэтическом тексте. 

Говоря об основных отличиях прозы от поэтических текстов, В. Н. Михайлов отметил, что в 

прозаическом тексте ценность собственного имени характеризуется неделимостью. В прозе слова 

остаются только необходимыми для данного значения контекста, остаточное значение слова 

выпадает [6, стр. 45]. 

Все антропонимы, встречающиеся в поэтическом тексте, условно можно разделить на две 

большие группы.  

Во-первых, антропонимы могут обозначать поэзию актеров, представляющих как известные 

личности, так и совершенно новых персонажей, созданных автором произведения.  

Во-вторых, в поэтическом тексте антропоним может играть роль семантические  вехи, вызывая 

ряд различных ассоциаций с уже известными читателю текстами. 

В поэзии антропонимы часто назначаются непосредственными исполнителями поэзии. Такого 

рода антропонимы можно разделить на две группы: 

а) центральная фигура поэтического творчества может иметь литературный,  или исторический 

характер. Этот персонаж функционирует в новой поэтической работе, сохраняя при этом свои 

отличительные черты и полностью ассимилируясь в строках нового текста. Как правило, это 

употребление антропонимов, встречающихся в различных богослужениях, размышлениях на тему 

исторических событий или произведений искусства, мемуаров и т. д. 

Например, в  поэме Азербайджанского поэта Е.Гошалы Крепость Джаваншир   автор использовал 

историческое имя Джаваншир – героическая  имя Азербайджанского  народа. В  речь поэме идет о  

крепосте Джаваншир,  в Исмаиллийском районе в селе Талыстан в 7 веке. При переводе поэтических 

отрывков, содержащих собственные имена в этой функции, сохраняется название, взятое из 

литературно-исторического контекста. Вот еще один пример, когда историческая идентичность  

Джаваншир теряет свою ценность и используется как простое имя. 

б) имя героя поэтического произведения не может быть связано с литературно-историческим 

контекстом. В большинстве случаев при переводе имен собственные - антропонимы сохраняются и 

не вызывают затруднений при переводе на другой язык. Взять хотя бы стихотворение М.Дилбази. 

Джейран. В стихотворении имена  Ильгар и Джейран - персонажи, придуманные автором. В этом 

стихотворении автор говорит детям, что нельзя ездить в трамвае или автобусе, не заплатив его билет. 

Она подробно описывает, как мальчик Ильгар вытаскивает билет, не платя за него. Но потом, когда, 

краснея, Джейран протягивает контроллеру билет, выходя из трамвая, он понимает, что проезд надо 

платить и обмануть нельзя.  М.Дилбази выступает не только как писатель, но и как психолог. 

Описывая этот поступок на примере двух ребят - Ильгар и Джейран, она обращается к читателю с 

определенной поэтической целью. 

Другой пример из произведения Дж. Джабарлы  Алмаз. Имя собственное Алмаз употребленное с 

явной положительной чертой. Следует отметить, что слово алмаз имеет значение драгоценного 

камня. В этой работе мы видим, как слово теряет всякую ценность, принимая лишь образ женщиры 

по имени Алмаз. Перевод этого имени несложный. 

В нашем исследовании мы попытались дать исчерпывающую классификацию имен, используемых 

в произведениях этих авторов. Наши исследования показали, что в большинстве случаев авторы в 

своих работах использовали антропонимы, заимствованные Азербайджанского языка, а также имена 

древнетюркского происхождения. 
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    а) по нашим наблюдениям, большинство антропонимов, употребляемых в текстах  М. Дилбази и 

Дж. Джабарлы, это имена происходят из Азербайджанского языка. Об этом свидетельствует 

множество примеров. Имена, которые использовал автор   хвала, счастливый, добродушный,   

горячий, теплый - пришли из арабского языка. 

Исследователи неоднократно отмечали, что функционирование имен в тексте имеет свои 

особенности, поэтому имена являются неотъемлемой частью художественных произведений формы, 

элементом стиля писателя, средством создания художественного образа. Животные могут иметь явно 

выраженное значение, иметь необычную звуковую форму и иметь скрытый ассоциативный фон [5, 

стр. 208-210]. Названия должностей должны быть стилистически правильными и точными, 

соответствовать всему духу, идее, целям работы и нести характерный аромат, а иногда и какое-то 

особое значение, которое закреплено выражением в идее автора. 

Наш анализ показал, что антропонимы в стихотворениях очень разнообразны. Реальные и 

нереальные собственные имена и органически мотивированы входить в систему языковых средств 

поэтических текстов, участвовать в создании общего облика произведений, ярко раскрашивать 

панораму окружающей действительности. Все это позволяет говорить о высокой эрудиции автора, 

широком спектре интересов и величине философского мировоззрения. 

     Подбирая определенный ономастический материал для создания своих текстов, автор тем самым 

воплощает особую ономастическую картину мира. Каждый антропоним, каждая модель занимает 

свое место, создавая целостное восприятие поэтического пространства [7, стр. 126]. Взгляды на 

использование лингвистических ресурсов в художественных произведениях, на взаимосвязь речи и 

литературного стиля, на функционирование речевых средств в тексте художественных произведений 

позволили нам понять психологию поэтов, восприятие и осмысление их языковой материал, 

позволяющий установить, что феномен языка и речи рассматривается в сочетании с формальной, 

поэтической точкой зрения и с учетом исторических условий и национального менталитета. 

     Таким образом, можно сделать следующие выводы, что антропонимы художественного текста 

могут выдвигать своих актеров, причем эти актеры могут быть как плод воображения автора, так и 

настоящие исторические персонажи; большая часть антропонимов в стихотворении этимологическ 

говорящая, то есть семантически отмечена. 
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