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Namaz Rizvan oğlu Manafov 
Mingəçevir Dövlət Universiteti 

 

PROFESSOR BAYRAM ƏHMƏDOV ZAMANIN YADDAŞINDA 

 

Hündürboylu, gülərüzlü, səliqəli və şux geyinən Bayram müəllim elə ilk görüşdən adamı özünə cəlb 

edirdi. Həm alimliyi, həm müəllimliyi, həm də insanlığı  ilə yadda qalan, ehtiramla yad edilən şəxsiyyət idi. 

Dilçi alim Bayram Baxşalı oğlu Əhmədov 1935-ci ilin aprel ayının 28-də Ağdaş rayonunun Pirkəkə 

kəndində anadan olmuşdur. 1943-1949-cu illərdə kənddəki yeddiillik məktəbdə oxumuş, 1949-1953-cü 

illərdə Ağdaş Pedaqoji Texnikumunda təhsil almışdır. Texnikumu fərqlənmə diplomu ilə bitirərək Qazax 

rayonunun Dağkəsəmən kənd orta məktəbində bir il sinif müəllimi işləmiş, 1954-1959-cu illərdə o vaxtkı  

Lenin adına APİ-nin (indiki ADPU) tarix-filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1959-cu ildə təyinatla 

Mingəçevir şəhərinə işə göndərilmiş Bayram müəllim əvvəl fəhlə-gənclər axşam məktəbində müəllim 

ışləmiş, bir il sonra həmin orta məktəbdə direktor müavini vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. 1962-1970-ci illərdə 

Mingəçevir şəhərindəki 4 nömrəli beynəlmiləl şəkkizillik məktəbin direktoru olmuşdur. Mingəçevir 

şəhərindəki yaşlı nəsilın nümayəndələri indi də Bayram müəllimi səmimi, qayğıkeş insan kimi xatırlayır. 

Elmi tədqiqat işinə olan maraq Bayram müəllimi yenidən ali məktəbə-APİ-yə, bu elm məbədinə gətirdi.   

1970-ci ildən 1993-cü ilə qədər APİ-də əvvəl baş müəllim, sonra dosent vəzifəsində çalışdı. Azərbaycan dili 

və ədəbiyyatı fakültəsində dekan müavini oldu.   

B.B.Əhmədovun Pedaqoji fəaliyyətinin bir dövrü də Azərbaycan Tibb Universitetinin Azərbaycan dili 

kafedrası ilə bağlı olmuşdur (1993-1998-ci illər). Tanınmış alim 1998-ci ildən ömrünün sonuna kimi (2012-

ci il) Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının professoru olmuş, kafedra müdirinin 

müavini işləmişdir. O, müəllimə xas olan bütün əxlaqi keyfiyyətləri ilə qənc müəllimlərə örnək, tələbələr 

üçün mənəviyyat nümunəsi idi.  Mülayim xasiyyəti vardı, lakin prinsipial idi, mövqeyindən dönməzdi, yersiz 

güzəştə getməzdi. 

Professor Bayram Əhmədov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilcılık İnstitutunda 

Azərbaycan dilçiliyi və dil nəzəriyyəsi üzrə namizədlik və doktorluq müdafiə şurasının üzvü olmuşdur.   

Onun yeni nəsil dilçi alimlərin yetişməsində xidmətləri böyükdür.  

Elmlər doktoru və ya elmlər namizədi adını almış 20 nəfərdən  artıq iddiaçının rəsmi opponenti professor 

Bayram Əhmədov olmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə neçə nəfər elmlər namızədi  yetişmişdir.  

Professor Bayram Əhmədov Azərbaycanda dilçilik sahəsində xüsusi söz sahibi olan alimlərdən biridir. 

Onun elmi-pedaqoji yaradıcılığı çox rəngarəngdir. Ümumiyyətlə, tanınmış alim 15 kitab (dərslik, dərs 

vəsaiti, monoqrafiya, lüğət) və 100-dən artıq elmi-publisistik məqalənin müəllifidir.  

Bayram Əhmədovun “Məruzəçinin nitq mədəniyyəti” (N.Abdullayevlə birgə) əsəri nitq mədəniyyəti üzrə 

yazılmış ilk dərsliklərdən biridir. Azərbaycan dilinin ilk ixtisarlar lüğəti də onun adı ilə bağlıdır (“İxtisar 

sözlər lüğəti”, 2005-ci il). 

“Məktəblinin izahlı frazeoloji lüğəti” də dilçi alimin gərgin əməyinin məhsuludur. 

2019-cu ildə mərhum professor Bayram Əhmədovun mürəkkəb adların ixtisarından ibarət “İxtisarlar 

lüğəti” (f.e.d. N.Seyidəliyev və f.f.d. R.Heydərovla birgə) dərc olunub. Bu kitabda 5500-dən çox qısaltmanın  

yazılış və oxunuş qaydaları geniş şəkildə şərh edilir, hər bir ixtisarın qarşısında onun açılışı verilir. 

B.B.Əhmədovun əsas tədqiqat sahələri Azərbaycan dilinin fonetikası, leksikologiyası, frazeologiyası, 

leksikoqrafiyası və dialektologiyası olmuşdur. Onun elmi yaradıcılığının başlıca qolunu isə dialektologiya 

məsələləri təşkil edir. Bayram müəllimin bu sahədəki tədqiqatları daha böyük, daha qiymətlidir. O, hələ 

1967-ci ildə “Azərbaycan dilinin Mingəçevir ətrafı şivələri” adlı namizədlik dissertasiyası (fəlsəfə doktoru) 

müdafiə etmişdir. 

Bayram Əhmədov Azərbaycan dialektologiyasına yeni istiqamət verən, xüsusən də leksikanın və söz 

yaradıcılığının tədqiqində böyük rolu olan dilçi alimdir. Onun Azərbaycan dilinin şivə materialları əsasında 

yazdığı və geniş elmi ictimaiyyətə təqdim etdiyi “Azərbaycan dilinin şivələrində söz yaradıcılığı (sadə 

sözlər)” (1987-ci il), “Azərbaycan dili söz yaradıcılığında sadələşmə meyli” (1990-cı il), “Leksika 

məsələləri” (1990-cı il) kitabları şivələrimizdəki söz yaradıcılığına həsr olunmuş qiymətli vəsaitlərdir.  

Bayram Baxşəli oğlu Əhmədov 1992-ci ildə “Azərbaycan dili dialekt və şivələrində söz yaradıcılığı 

(tarixi tədqiqat)” adlı doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. O, 1994-cü ildən professordur. 

Dilçi alimin qiymətli əsərlərindən biri də “Azərbaycan dili şıvələrində fono-semantik  soz yaradıcılığı”dır.  

Bu əsər sübut etdi ki, Bayram Əhmədov dialekt materiallarını incəliklərinə qədər bilən, onu duyan tədqiqatçı 

alimdir. Dərs vəsaitində Azərbaycan dili şivələrindən toplanmış sözlər quruluşuna görə araşdırılır,  müxtəlif  
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türk dilləri və şivələrinin faktları ilə müqayisələr aparılır. Heç kimə sirr deyil ki, şivələr leksikasının tarixi 

təhlili çox böyük işdir və dialektologiyanın müasir problemi kimi bu gün də öz aktuallığını itirmir, böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Professor Bayram Əhmədovun dialekt problemlərinə həsr edilən və yüksək elmiliyi ilə seçilən əsərləri 

Azərbaycan dilçiliyinə sanballı töhfədir. 

Yaşasaydı, 85 yaşı olardı. O, zamanın yaddaşında istedadlı alim, gayğıkeş müəllim, səmimi insan kimi 

qalıb. 

 

 

Göndərilib: 19.04.2020   Qəbul edilib: 21.04.2020 
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Sevinc Tofiq qızı Kərimova 
Bakı Slavyan Universiteti 

 

ÖMÜRLƏRDƏ YAŞAYAN ÖMÜR 

 

 

   Müəllimim haqqında danışmaq mənim üçün nə qədər çətin və 

məsuliyyətlidirsə, etiraf edim ki, bir o qədər də xoş və qürurvericidir. 

Onunla ilk tanışlığım Bakı Slavyan Universitetinin magistr pilləsində 

təhsil aldığım illərdə baş verdi. Divardan asılmış dərs cədvəlində 

beləcə də yazılmışdı: Seçmə fənn – professor İ.Z.Qasımov. Əksər 

tələbələr kimi biz də tanımadığımız müəllimin auditoriyaya gəlişini 

səbirsizliklə gözləyirdik. 

İkram müəllimin həlim xasiyyətinə, sadəliyinə, səmimi danışığına, 

sakit, özünəməxsus səs tembrinə, bütün bunlarla yanaşı ziyasına, 

elminə valeh olmamaq mümkün deyildi. İkram müəllim dilçiliyin 

müxtəlif sahələrindən, fərqli məsələlərdən, dilçilikdə mübahisə 

doğuran məqamlardan o qədər peşəkar, eyni zamanda sadə və 

anlaşılan şəkildə danışardı ki, biz onu dinləməkdən zövq alardıq. 

Artıq o illərdə qətiləşdirdim ki, doktoranturada təhsilimi davam 

etdirsəm, elmi rəhbərim mütləq professor İkram Qasımov olacaq.  

M.F.Axundov adına Milli Kitabxabadan yolumu salmışkən, İkram müəllimin elmi fəaliyyəti ilə  

maraqlanmağı düşündüm. Dissertasiya zalında böyük maraq və həvəslə müəllimimin doktorluq 

dissertasiyasını vərəqləyirdim. İ.Z.Qasımov “Azərbaycan dilində hərbi leksika (təşəkkülü, inkişafı, 

sabitləşməsi)” 2003-cü il. Dissertasiyanın hər səhifəsində istər dilçi, istərsə də vətəndaş kimi milli kimliyə, 

milli təfəkkürə yüksək dəyər verən bir ziyalı ürəyi var idi. Təbii ki, müstəqillik qazanmış respublika üçün 

Milli Ordu ən mühüm məsələlərdən idi. Hərbi terminlər məsələsi o dövr üçün həm dilçilik, həm də 

vətənpərvərlik tərəfindən əhəmiyyətli idi. Əsərdə qədim abidələrimizin dilində rast gəlinən hərbi terminlərin 

bu günə kimi keçdiyi inkişaf və təşəkkül mərhələlərinin sistemli şəkildə öz əksini tapması bu sahəyə böyük 

qayğı və töhfə idi. (Daha sonra 2010-cu ildə professorun həmmüəllif olduğu “İngiliscə-azərbaycanca-rusca 

hərbi terminlər lüğəti” işıq üzü görmüş və bu sahəni praktik cəhətdən də zənginləşdirmişdir. Bu gərgin və 

ardıcıl tədqiqatların davamı olaraq 2017-ci ildə magistrlar üçün nəzərdə tutulmuş “Azərbaycan 

terminologiyasının əsasları” adlı dərsliyi ali məktəblərdə elmi-pedaqoji əhəmiyyətə malik vəsait kimi istifadə 

olunmağa başladı.)  

İkram müəllimin elmi yaradıcılığı ilə tanışlığım belə başladı. Bəli, məhz həmin gün Milli Kitabxanada. 

Çünki o heç vaxt özündən sitat gətirməz, “Mən filan kitabımda filan, filan cür yazmışam” və s. bu kimi 

cümlələrdən istifadə etməzdi, necə ki bu gün etmir. O, 11 kitabın, ali məktəblər üçün 10-a qədər tədris fənni 

proqramının, xeyli sayda respublika və respublikadankənar nəşr olunmuş məqalələrin müəllifidir. O, öz 

şəxsi, fərqli fikirlərini bizimlə paylaşarkən sanki dilçilikdə daşlaşmış, hamıya məlum olan bilgilər kimi 

təqdim edir, bu da bir daha onun olduqca təvazökar insan olduğunu sübut edir.  

Daha sonra professor İkram Qasımovun doktorantı olmaq mənə qismət oldu. İkram müəllimi elmi rəhbər 

kimi tanıdım. Tələbkar, dissertantına can yandıran, işləməyə həvəsləndirən, qarşı tərəfin fikrinə hörmətlə 

yanaşan, heç vaxt yersiz tərifləməyən, amma heç zaman da ruhdan düşməyə qoymayan əsil ziyalı! Hər hansı 

məqaləni hazırlayarkən, yaxud dissertasiya üzərində işləməzdən əvvəl onunla görüşür, rəhbərimin konkret 

mövzuyla, eləcə də dilçiliyimizin başqa sahələri haqqında fikir və mülahizələri mənə ilham verir, hər 

görüşdə yeni bir fikir doğulurdu.  

Elə bu illərdə BSU-da İkram müəllimin 2010-cu ildən rəhbərlik etdiyi Müasir Azərbaycan dili 

kafedrasında müəllimlik fəaliyyətinə başladım. Onu kafedrada hamı çox sevir. Kafedranın qapısından daxil 

olan hər kəs ilk olaraq İkram müəllimi soruşur. Bu təkcə onun kafedraya rəhbərlik etməsi ilə bağlı deyil, eyni 

zamanda insanların ona olan rəğbətinin, hörmətinin ifadəsidir. O, hamını – tələbəni də, dissertantı da, 

müəllimi də, ona üz tutan həmkarını da səbrlə, təmkinlə dinləyir. Heç kəsdən kömək əlini əsirgəmir, yol 

göstərməyə, ən çətin məqamda belə ümid verməyə çalışır. Görünür, bu səbəbdəndir ki, “Allah Kərimdir!” 

onun müsahibi ilə dialoqlarının son cümləsidir. “Allah Kərimdir!” ifadəsi heç vaxt İkram müəllimin dilindən 

əskik olmur, sanki insana həmişə bir ümid yeri buraxır, hər şeyin yaxşı olacağına inandırır. 
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Xarakterindəki diqqətcillik, həssaslıq, onun işinə qarşı münasibətində də özünü göstərir. Oxuduğu hər bir 

yazıya, yoxladığı hər bir sənədə o qədər diqqətlə yanaşır ki, bu vaxta kimi heç kəsə güldən artıq söz dediyini 

eşitməsəm də, peşəkarlığından irəli gələn zabitəsi insanı daha da məsuliyyətli və diqqətli olmağa məcbur 

edir.  

İllər keçir… Amma biz İkram müəllimdən təbii ki, hələ də öyrənirik. İstər mühazirə, istər seminar 

dərslərində hər hansı problem yaranarsa, nəsə bir sualımız olarsa, hər zaman ona üz tuturuq. Sanki bütün 

cavabsız suallarımızın, mübahisəli fikirlərimizin pənah yeridir İkram müəllim. O da öz növbəsində 

cavablarını müxtəlif elmi ədəbiyyatlardan gətirilən nümunələrlə əsaslandırır, beynəlxalq konfranslarda 

qazandığı təcrübələri ilə paylaşır. Bakı Dövlət Universitetində təhsil aldığı dövrdə filologiya fakültəsində ona 

dərs deyən müəllimlərinin – görkəmli alimlərimizin fikirlərini səsləndirir.   

Hərdən düşünürəm ki, İkram müəllimin dərs dediyi, rəhbərlik etdiyi yetişdirmələrinin ona bu qədər sevgi 

bəsləməsinin bir səbəbi də onun öz müəllimlərinin – dilçiliyimizə əvəzolunmaz töhfələr verən o insanların 

xüsusi hörmətlə xatırlaması və gənc nəslə təbliğ etməsidir. Hər dəfə onlardan danışanda baxışlarından qürur, 

fəxarət duyulur.  

Dəyərli İkram müəllim, istəyirəm, biləsiniz və əmin olasınız ki, mənim kimi onlarla, yüzlərlə dərs 

dediyiniz tələbələriniz, rəhbərlik etdiyiniz dissertantlarınız, doktorantlarınız, yetişməyində, formalaşmağında 

əməyiniz olan bu gənclər də, bu insanlar da sizin adınızı eynilə həmin sevgi və hörmətlə səsləndirir. Siz 

bizim ürəyimizdə, qəlbimizdəsiniz, siz bizim hər uğurumuzda, sabahımızdasınız…  

Sizi 70 illik yubileyiniz münasibətilə təbrik edirəm! Sizə uzun və sağlam ömür, elmi-pedaqoji 

fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm. Təbrikimi sizin sözlərinizlə bitirmək istəyirəm: “Allah Kərimdir!” 

 

 

 

 

Göndərilib: 18.11.2020   Qəbul edilib: 20.11.2020 

 

 

  



ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal) / SCIENTIFIC WORK (international scientific journal) 2020, №11/60          ISSN: 2663-4619 

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

 

8 

DOI: 10.36719/2663-4619/60/8-11 

Tamilla Hüseyn qızı Ağayeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI GÖRMƏ POZULMALARI OLAN UŞAQLARLA DİAQNOSTİKA 

VƏ KORREKSİYA-İNKİŞAFETDİRİCİ İŞİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Açar sözlər: məktəbəqədər yaşlı, görmə pozulması, korreksiya, kompensasiya, diaqnostika,  

korreksiya və inkişafetdirici 

 

Features of diagnostic and correctional and developmental work  

of preschoolers with visual impairments 

Summary 
It is known that early age is the main period of a child's physical, mental and personal develop ment. The 

most important issue in the organization of correctional and developmental work during this period is taking 

into account the peculiarities of mental development at an early age in children with visual pathology. Thus, 

this information ensures the use of adequate methods and techniques in the pedagogical process. In this 

regard, early diagnosis of the mental develop ment of a child with visual pathology at this age is of particular 

importance. Various methods are used to diagnose the mental development of visually impaired children of 

preschool and primary school age.  

Key words: preschool age, visual impairment, correction, compensation, diagnostics, correctional and 

developmental 

 

Məktəbəqədər yaşlı görmə pozulmaları olan uşaqların psixi inkişaf çatışmazlıqlarının müayinə və 

diaqnostika metodikaları qısaca təhlil edilmiş və oyun fəaliyyətində korreksiya-inkişaf etdirici məşğələlərdə 

oyunlardan istifadə təklif edilmişdir, məqalədə görmə çatışmazlıqlarının aradan qaldırılmasında korreksiya -

inkişafetdirici işin təşkili mərhələləri təsvir edilməklə yanaşı, görmə pozulmalarını kor reksiya, 

kompensasiya və şəxsiyyət kimi formalaşmasında müəllimlə valideynlərin qarşılıqlı və fəaliyyəti qeyd 

edilmişdir. 

Məlumdur ki, erkən yaş dövrü-bu uşaqda fiziki, psixi və şəxsiyyətin inkişafıının təməl dövrüdür. Bu yaş 

özünü psixoloji-pedaqoji nöqteyi-nəzərdən səmərəli təsirin ən vacib mərhəsi kimi göstərir və görmə 

patalogiyalı məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla təşkili olunan hər hansı bir pedaqoji fəaliyyət aşağıdakı 

prinsiplərin gözlənil məsini tələb edir:  

- diaqnostika və korreksiyanın vahidliyi prinsipi; 

- kompleks yanaşma prinsipi; 

- ənənəvilik prinsipi; 

- fərdi və differensial yanaşma prinsipi;  

- korreksiya-pedaqoji təsirin ardıcıllığı və sistemliliyi prinsipi;  

- əlyetərlilik prinsipi.  

Korreksiya-inkişafetdirici işin təşkilində ən vacib məsələ görmə patalogiyası olan uşaqların erkən yaşda  

psixi inkişaf xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasıdır. Belə ki, bu haqda bilgilər pedaqoji prosesdə adekvat metod 

və üsullardan istifadəni təmin edir. Bununla bağlı həmin yaşda görmə patalogiyası olan uşağın psixi 

inkişafının erkən diaqnostikasının aparılması xüsusi məna kəsb edir. Diaqnostika zamanı əgər optik 

korreksiya ilə ən yaxşı görən gözdə görmə itiliyi 0,05 –dən 0,4 –dək olarsa, o zaman görmə qalığı olan və 

zəif görən uşaqlarda aşağıda qeyd edilən sərbəst hə rəkət etmə çətinlikləri müşahidə edilə bilər: 

• ətrafdakılarla əlaqə yaratma çətinliyi; 

• sxem və çədvəllərin oxunma çətinliyi; 

• alaqaranlıq və ya qaranlıqda,əksinə parlaq işıqda hərəkətetmə şətinliyi; 

• sinifdə, pilləkənlərdə hərəkətetmə çətinliyi; 

• məktəbdə, böyük məkanlarda oriyentasiyanın pozulması; 

Məktəbəqədər və kiçik məktəbli yaşlı görmə qüsurlu uşaqlarda psixi inkişafın diaq nostikası üçün aşağıda 

qeyd edilən metodikalardan istifadə olunur: 

1.Görmə qavramasının qiymətləndirilməsi metodikası. Bu metodika 5-7 yaşlı uşaqlarda (L.S.Vıqotski, 

A.R.Luriya və d-ri) görmə qavramasının xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün tədbiq olunur. Bu metodika 

obyektləri fərqləndirmək və hərəkət edən obyektləri izləmək səviyyəsini müəyyənləşdirməyə, ayrı-ayrı 

obyektləri ümumi fondan ayırmağa və ya hərəkət edən obyektləri izləmək imkansızlığını aşkarlamağa imkan 
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verir. Metodikadan erkən uşaqlıq və məktəbəqədər yaş dövründə uşaq ların koqnitiv inkişafını 

diaqnozlaşdırmaq üçün geniş istifadə olunur. Metodikadan istifadə üçün əsas şərtlərdən biri uşağın 

maraqlarına uyğun oyun materialının seçilməsi və kontrast rənglərdən istifadədir. Görmə qüsurlu (görmə 

qalığı işıqduyumu səviyyəsində olan) uşaqlara gəldikdə isə ışıq effekti olan oyuncaqlardan (fənər, flu orentsli 

müxtəlif rənglərdən) istifadə olunur. Bu mütəxəssisə uşağın oyuncağı izləmək imkanlarını anlamağa imkan 

verir və aşağıdakı göstəricilər qiymətləndirilir : 

• Gözlə izləmənin davamlılığı; 

• Görmə sahəsinin məhdudluğu; 

• Böyüklərin kömək səviyyəsi; 

Bu metodikanı ağır görmə qüsurlu uşaqlara tədbiq etmək olmaz.  

2. “Güzgü “metodikası. Bu metodikadan 5-7 və yuxarı yaşlı uşaqlarda görmə və şəxsiyyət 

xüsusiyyətlərinin tədqiq edilməsi üçün istifadə edilir. Bu metodika ilə uşağın obyektləri görmə ilə 

fərqləndirməsi, güzgüdə özünü tanıma və digərlərindən fərqləndirməsi,yaxud fərqləndirməməsi, gözlə 

görülən ayrı-ayrı obyektləri ümumi fon dan ayırması və özünüdərk səviyyəsi haqqnda fikir yürütməyə imkan 

verir. Metodikadan istifadə etmək üçün əsas şərtlərdən biri  stasionar güzgünün olması, ya da uşaqlar üçün 

sınmayan xüsusi (A 4 formatından kiçik olmayan) güzgülərdən istifa də edilməsidir.Metodikada aşağıda 

göstərilən göstəricilər qiymətləndirilir: 

• Gözlə izləmənin davamlılığı 

• Özünü güzgüdə tanıma 

• Güzgüdə digərlərini tanıma 

• Böyüklərin kömək səviyyəsi 

3.“Top” metodikası. Bu metodikadan erkən yaş dövründə motorika və görmənin inkişafının tədqiqində 

geniş istifadə edilir. Metodikadan məktəbəqədər yaşlı görmə qalığı işıqduyumu səviyyəsində olan uşaqların 

işıq effektləri olan toplardan istifadəsinə yol verilir. Metodika uşağın oyuncaqdan istifadə, topla 

manipulyasiya, oyuncağı gözlə izləmək bacarıqlarını qiymətləndirməyə imkan verir və aşağıda qeyd edilən 

göstəricilər qiymətləndirilir: 

• Görmə ilə izləmənin davamlılığı; 

• Ümumi motor vərdişləri (topu saxlamaq, əlindəki topla oturub-qalxmaq, sürünmək bacarığı); 

• əl hərəkətlərinin koordinasiyası; 

• ayağı ilə topa zərbə vurmaq imkanı 

• diqqət, spesifik əqli funksiyalar (fəxr duymaq,qürurlanmaq); 

• tapşırığın qəbulunda böyüklərin kömək səviyyəsi;  

4.Bədən üzvlərini bilmək (özündə və oyuncaq gəlincikdə). Bu metodikadan erkən yaşda özünü qavramaq, 

fərqləndirmək prosesini, öz bədən üzvlərini bilmək və müraciət edilən nitqi başa düşmək səviyyəsini 

müəyyən etməyə yönəldilir. Metodikadan ağır görmə qüsurlu uşaqlarda müqayisə və görmə qavramasının 

səviyyəsini tədqiq etmək üçün istifadə edilmir.  

5.Sadə hərəkətlərin yerinə yetirilməsi. Metodika məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişaf xüsusiyyətlərini, 

müraciət edilən nitqi dərketmə bacarıqlarını öyrənmək üçün və onun tanış olduğu əşyalala sadə fəaliyyətkəri 

yerinə yetirmə vəziyyəti haqqında fikir yürütməyə imkan verir və aşağıda qeyd edilən göstəricilər 

qiymətləndirilir: 

• Nitqin başa düşülməsi və ondan istifadə vəziyyəti ;. 

• Təlimə uyarlıq. 

• Öz fəaliyyətinə münasibət. 

• Böyüklərin kömək səviyyəsi. 

• Uşaqda funksional oyun fəaliyyətinin olması. 

6.“Şəkil seçmək”. Metodika E.A.Stebleva tərəfindən işlənmiş və ondan uşağın görmə qavraması və 

nitqinin inkişaf xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün tədbiq edilir. Bu metodikanın köməyi ilə alınmış nəticələr 

uşaqda cüt şəkilləri görmə ilə müqayisə bacarığının formalaşma və nitqi başa düşmə səviyyəsi haqqında 

aşağıdakı göstərici lərə görə fikir yürütməyə imkan verir: 

• Uşaq təsviri və oyuncağı müqayisə edir və ya edə bilmir; 

• Tapşırığı qəbul etmə; 

• Təlimə uyarlıq; 

• Öz fəaliyyətinə münasibət; 

• Nitqi anlama və ondan istifadə. 

Metodikadan ağır görmə qüsurlu uşaqlarda (total kor və ağır zəif görmə səviyəsin də olan uşaqlar) istifadə 

edilmir.  
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10. Görmə və məkani qavramasının, motor funksiyalarının inkişafının qiymətləndirilməsi. Metodika 

E.A.Stebleva tərəfindən sistemləşdirilmiş, erkən və məktəbəqə dər yaşlı uşaqların koqnitiv və motor 

funksiyaların inkişafını müəyyənləşdirməyə yönəlmişdir. Metodika ilə görmə-motor koordinasiyası, həcm, 

ölçü təsəvvürləri və motor funksiyaların inkişafı haqqında məlumatlar əldə etmək olar.   

Metodikada aşağıdakı göstəricilər qiymətləndirilir: 

• Müraciət olunan nitqin başa düşülməsi və nitqdən istifadə bacarığı; 

• Motor funksiyaların inkişafı; 

• Görmə-motor koordinasiyasının inkişafı; 

• Təlimə uyarlı; 

• Öz fəaliyyətinə münasibət; 

• Böyüklərin kömək səviyyəsi; 

• İş strategiyası (görmə ilə müqayisənin sınaqları və səhvləri 

Qeyd edilən bu diaqnostik metodlar tibbi-pedaqoji-psixoloji komissiyada pedaqoq-psixoloq tərəfindən 

aparılır və məktəbəqədər yaşlı görmə pozulması olan uşağın şəxsiyyət, psixi fəaliyyət sahəsinin diaqnostikası 

üçün istifadə olunur. 

Diaqnostikanın nəticələri mövcud çatışmazlıqların düzgün korreksiya işinin təşkili nə böyük imkan 

yaradır. İnkişaf qüsurları olan uşaqlara yardım göstərilməsi üçün optimal şəraitin yaradılması da çox 

vacibdir. Görmə patalogiyası olan uşaqlara erkən korreksiya-inkişafetdirici işin əsas məqsədi bu 

kateqoriyadan olan uşaqların görmə pozulmalarını korreksiya və kompensasiya etməklə psixi inkişaf 

çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq, şəxsiyyət kimi formalaşdırmaqdır. Bu məqsədə çatmaq üçün erkən 

korreksiya-inkişafetdirici işin aşağıda qeyd edilən mərhələləri müəy yən edilmişdir: 

1. İnkişafın səviyyəsini və qüsurun strukturunun müəyyənləşdirilməsi; 

2. Görmə patalogiyasının ağırlığı və inkişaf səviyyəsinə görə yarım qrupların yaradılması; 

3. Korreksiya-inkişaf etdirici işin məqsədinin və planının müəyyənləşdirilməsi; 

4. Korreksiya-inkişafetdirici işin səmərəliliyinin monitorinqinin aparılması;  

Bu zaman yuxarıda qeyd edilən bütün mərhələlər üçün əsas müəyyənedici şərtlərdən biri pedaqoji 

prosesdə bütün iştirakçıların qarşılıqlı fəaliyyətdə olmalarıdır. Kor reksiya-inkişafetdirici işin birinci 

mərhələsi informasiya xarakteri daşıyır və bu mərhələdə müəllim/tərbiyəçi tərəfindən uşaq haqqında 

anmatestik məlumatlar top lanır, xəstəlik tarixçəsi öyrənilir, valideynlərlə söhbət aparılır, görmə 

pozulmasının quruluşu və görmə patalogiyasını müşaiyət edən psixi çatışmazlıqlar ciddi araşdırılır, ən 

nəhayət, uşaqların ilkin psixoloji-pedaqoji müayinəsi aparılır. Alınmış nəti cələrin təhlili göstərir ki, görmə 

pozulması olan uşaqların əksəriyyətində bətn daxili və anadan olduqdan sonrakı dövrlərdə özünü göstərən 

görmə pozulmasının strukturu və yanaşı çatışmazlıqları onun həm fiziki, həm də psixi inkişafına mənfi təsir 

göstərir və çox zaman da ağırlaşmalara gətirib çıxara bilir. 

Korreksiya-inkişafetdirici işin aşağıda qeyd edilən istiqamətləri vardır: 

• emosiana sahənin inkişafı; 

• sosial-məişət bələdləşməsi;  

• kiçik motorika və duyğuların inkişafı;  

• məkanda bələdləşmənin inkişafı; 

• görmə qavramasının inkişafı; 

• valideyn və müəllimlərlə (tərbiyəçilərlə) qarşılıqlıfəaliyyət; 

Məktəbəqədər yaşlı uşağın inkişafına yönəldilmiş əşya-inkişafetdirici mühitin yara dılması, xüsusi 

korreksiya-inkişafetdirici məşğələlərin təşkili müxtəlif rejim vaxtlarında situasiyalardan istifadə və qrupdakı 

hər bir uşağın valideynləri ilə müəllimlərin sıx əməkdaşlığını özündə birləşdirir. Kiçik yaşlı görmə 

patalogiyası olan uşaqların fərqli cəhətlərindən biri onların oyun fəaliyyətidir. Görmənin bu və ya digər 

dərəcədə itirilməsi oyun fəaliyətinin təşkili və gedişinə böyük təsir göstərmiş olur. Xüsusilə də kor 

məktəbəqədər yaşlı uşaq oyun fəaliyyətinin təşkilində, iştirak və oyun qaydalarına riayət etməkdə böyük 

çətinliklərlə üzləşirlər. Oyun fəaliyyəti zamanı kompleks didaktik təsir vasitələrdən geniş istifadə etmək olar. 

Görmə pozulması olan, xüsusilə də, kor uşaqlarla oyun prosesində böyüklər oyunun fəal iştirakçısı və 

təşşəbbüskarı olaraq onu idarə edir, bununla da, onlarda sosial vərdiş lərin formalaşmasına, idrak və nitq, 

görmə qavraması, kiçik və böyük motorikanın inkişafı, məkanda bələdləşmə, müxtəlif növ uşaq fəaliyyətində 

onların qarşılaşdıq ları əşya və hadisələrin əlamət və xüsusiyyətləri haqqında tam təsəvvürlərin yaran masına 

kömək edən zədələnməmiş analizatorların inkişafına təkan vermiş olurlar. Bundan əlavə, böyüklərin oyun 

posesində ifadə etdikləri müsbət emosiyalar, rəğ bətləndirmə, uşaqlara dəstək onlarda əldə etdiyi uğurlara 

sevinmək, qürur, müsbət əhval-ruhiyyə, oyun fəaliyyətinə maraq və motivasiyanın yaranmasına səbəb olur. 

Fərdi və ya qrup məşğələlərində, uşağın hərgünkü fəaliyyətlərində müxtəlif atribut və qurğulardan (sürüşkən, 
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müxtəlif rəngli və ya birrəngli payandazlardan, susuz hovuz, qum və su köşklərindən), didaktik 

materiallardan, loqoteka, relaksiya üçün qurulmuş otaqlardan istifadə məktəbəqədər yaşlı kor uşağın əşyalar 

aləminə daxil olmasına,  onları zədələnməmiş analizatorlar vasitəsilə duymasına kömək edir. Sadalanan 

bütün bunlar erkən yaşlarda uşağın inkişafını stimullaşdırır, bu yaş üçün ən vacib, xarakterik tələbatlarından 

biri olan: uşağın hərəkətə, əşya-əməli fəaliyyətə tələbatını realizə etməyə və meydana çıxan psixi 

çatışmazlıqları aradan qaldır mağa imkan verir. Korreksiya-pedaqoji işin intensivliyi və davamlılığı kor 

uşağın təlim-tərbiyə, korreksiya və kompensasiya ehtiyaclarının ödənilməsindən, təhsil prosesinin maddi-

texniki təminatından, valideynlərin təhsil və tərbiyə prosesinə fəal qoşulmasından asılıdır. O, uşağın ümumi 

inkişafında müstəsna rol oynayır və uşağın öz fərdi imkanlarına, həmçinin vəziyyətinə görə dəyişə bilir. 

Məktəbəqədər yaşlı görmə patalogiyalı uşaqlarla təşkil olunan korreksiya-tərbiyə işi aşağıdakı məsələləri 

əhatə edir: 

• Görmə qüsurlu uşaqlarin sensor sahəsinin inkişaf etdirilməsi (görmə qavrayışının inkişaf etdirilməsi) 

• Məkanda orientasiya və sürətlə hərəkətetmə qabiliyyətinin inkişafı; 

• Məişətdə orientasiya; 

• Mimikanın və pantomimikanın inkişaf etdirilməsi; 

• Ritmika; 

• Nitqin inkişaf etdirilməsi; 

• Müalicəvi bədən tərbiyəsi. 

Korreksiya-inkişafetdirici işin səmərəliliyinin dəyərləndiriməsi üçün N.M.Aksarinanın, K.L.Peçyoranın, 

Q.V.Pantyuxinanın işləyib hazırladıqları metodika ilə kiçik yaşlı görmə pozulması olan uşaqların sinir-psixi 

inkişafının təkrar diaqnosti kasını aparmaq olar. Müayinə nəticələrinin təhlili uşaqlarda müsbət inkişaf 

dinamikasını göstərdi. Bundan əlavə korreksiya-inkişafetdirici proqramın əsas istiqamətləri üzrə də aparılan 

diaqnostikada bütün göstəricilər üzrə müsbət irəliləyişlərin olduğu qeyd edilir. Korreksiya-pedaqoji yardım 

mütəmadi və ya vaxtaşırı ola bilər. Məktəbəqədər müəssisələr şəraitinə kor və zəif görən uşaqların 

uyğunlaşması və təhsil proqramının mənimsənilməsi zamanı ortaya çıxan problemlərin həlli məhz 

korreksiya-pedaqoji yardımın göstərilməsi ilə aradan qaldırılır. Məsələn, uşaqlar optiki korreksiyaedici 

vasitələrdən istifadə etməklə (eynək, binokl və s.) proqramı, sxem və cədvəlləri mənimsəyə, məkanda 

sərbəst, təhlükəsiz hərəkət edə bilirlər. Bundan əlavə, görmə patalogiyalı uşaqlarla erkən yaşda korreksiya -

inki şafetdirici işin səmərəliliyi onların ailələri ilə yaradılan qarşılıqlıfəaliyyətdən də çox asılıdır. Müəllimlə 

(tərbiyəçi) valideynin birgə işi məktəbəqədər yaşlı görmə pozulması olan uşaqların təlim-tərbiyə 

problemlərinin həllinə, yanaşı psixi çatışmazlıqların ardıcıl və məqsədəyönlü korreksiya, kompensasiya və 

profilaktikasını təşkil etməyə imkan verir. Valideynlərlə qarşılıqlı və fəaliyyəti zamanı hər iki tərəfin biri-biri 

ilə əməkdaşlığının mümkünlüyünün dərk edilməsi, uşağa aid istə nilən informasiyanı əldə etmək imkanlar 

sisteminin açıq olması korreksiya-inkişaf etdirici işin uğurlu olmasına şərait yaradır. Müəllimin valideynlərlə 

səmərəli qarşı lıqlı fəaliyyət formalarından biri valideyn iclaslarıdır. Bu iclaslar çox zaman diskus siya 

şəklində keçirilir və valideyni narahat edən, onu düşündürən suallara, təlim-tərbiyə, korreksiya işinin 

səmərəliliyini artırmağa təkan verən işləri planlaşdırmağa və həyata keçirtməyə kömək edir. Bundan əlavə 

valideynə rahat olan vaxtda məktəbəqədər uşaq müəsssəsinə sərbəst girişinin təmin edilməsi, müəllimin 

uşağa, uşaqların müəllimə münasibətini, onların bir-biri ilə ünsiyyətini öyrənməyə, uşağın kollektivdə 

fəaliyyəti ilə tanış olmağa şərait yaradır.  

Beləliklə də, aparılan korreksiya-inkişafetdirici iş erkən yaşlı görmə patalogiyalı uşağı maksimal inkişaf 

səviyyəsinə yaxınlaşdırmağa imkan verir. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
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The use of computer technology in primary school  

Summary 

The task, related to the use of computer technologies in the educational process, starting from primary 

school, is the implementation of psychological preparation of students for life in the information society, in 

which, using modern information and communication technologies, everyone can learn and find something 

new and interesting for themselves. After all, it is a reliable means of orientation both in certain areas of 

science and in the modern world as a whole.  

Key words: technology, computer, training, lesson, teacher  

 

В настоящее время исследования ученых убедительно показали, что возможности людей, которых 

обычно называют талантливыми, гениальными – не аномалия, а норма. Задача заключается лишь в 

том, чтобы раскрепостить мышление человека, повысить коэффициент его полезного действия,  

наконец, использовать те богатейшие возможности, которые дала ему природа, и о существовании  

которых многие подчас и не подозревают. Поэтому особо остро в последние годы стал вопрос о 

формировании общих приемов познавательной деятельности. Успех учителя в процессе обучения 

зависит в первую очередь от того, насколько ему удалось заинтересовать учащихся своим предметом. 

Но интерес не может возникнуть сам по себе, учителю нужно принять в этом участие, 

поспособствовать. Как это сделать? Следует заметить, что успеваемость учащихся по предмету не 

всегда является показателем наличия у ученика познавательного интереса к нему. Ребенок может 

получать только отличные оценки и это может свидетельствовать только о его старательности или о 

том, что ему легко дается математика. О наличии у него познавательного интереса к математике 

утверждать нельзя. В то же время, ученик, не отличающийся успеваемостью по математике, может 

проявлять интерес к предмету, ему нравиться заниматься на уроке математики. Работа учителя в 

классе заключается в том, чтобы выявить таких учеников, развить и сформировать у них устойчивый 

познавательный интерес. Педагог должен поддержать таких учеников, разнообразить их учебную 

деятельность, привлечь к внеклассной работе по математике. Возможно, таким детям понравиться 

решать нестандартные математические задачи, в которых они смогут проявить свои математические 

способности (2.стр57). Добившись успеха, ученик поднимется не только в своих глазах, но в глазах 

одноклассников. Все это вдохновит его на дальнейшее более серьезное изучение математики.  

Чтобы заинтересовать как можно больше учащихся информатикой, учителю нужно использовать в 

обучении информатике различные формы, знать основные пути формирования познавательного 

интереса. Формирование познавательных интересов учащихся в обучении может происходить по 

двум основным каналам, с одной стороны само содержание учебных предметов содержит в себе эту 

возможность, а с другой – путем определенной организации познавательной деятельности учащихся. 

А теперь представим себе человека, который овладел всеми этими способностями. Можно ли его 

назвать умным и очень талантливым? Безусловно. Такой человек способен запоминать массу 

информации, либо же решать, что запоминать, а что нет. Он умеет концентрироваться и не тратит 

время на то, чтобы снова вернуться в это состояние и вспомнить, на чем остановился. Он умеет 

воспринимать и считывать информацию из мира или поведения людей и делать правильные выводы 

(1.стр28). Может мыслить логично и творчески одновременно. Он принимает твердые решения, 

которые заканчиваются правильными действиями. 

Привить ученикам младшего школьного возраста знания, умения и навыки, формировать у них 

основные нравственные и умственные качества личности, а также способствовать развитию у них 

памяти, внимания, логического и творческого мышления–главная задача начальной школы. Чтобы 

реализовать данную задачу, учителя начальных классов стараются всячески воспользоваться тем 

многообразием методов, приёмов и средств, которыми располагают современная методика и 

дидактика. Применение такого многообразия методов, приёмов и средств способствует обогащению 
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научного мировоззрения учеников начальной школы и расширению их кругозора. Одним из таких 

средств, применяемых в процессе обучения в начальных классах являются информационные и 

компьютерные технологии. Это применение является более актуальным именно в последнее время, 

ввиду развития современных компьютерных технологий и их активного внедрения во все области 

человеческой деятельности и научные сферы. К основным компьютерным технологиям, 

используемым учителем начальной школы в качестве оборудования к уроку являются компьютер, 

проектор, интерактивные доски, которые должны обязательно присутствовать в каждом классе 

современной общеобразовательной школы. Использование данных оборудований предполагает 

применение таких принципов обучения, как принцип наглядности, доступности, прочности, 

сознательности и активности, принцип систематичности и последовательности обучения и позволяет 

учителю осуществлять в педагогическом процессе ведущий метод обучения в начальной школе–

наглядный метод. Применение информационных и компьютерных технологий в учебно-

воспитательном процессе также выступает как главный фактор привлечения учеников к учебной 

деятельности, в которой они являются субъектами обучения. 

Компьютерные технологии в начальных классах охватывают почти всю систему предметов, 

которая включает в себя: чтение, родной язык, математику, информатику, технологию, 

изобразительное искусство, познание мира и т.д. и применяются почти на каждом уроке. При этом 

используются различные методы и приёмы привития ученикам системы знаний, умений и 

формирования у них автоматизированных навыков. 

Компьютерные технологии в учебно-воспитательном процессе применяются с различными 

образовательными, воспитательными, обучающими и развивающими целями. Сюда включается как 

демонстрация выполнения тех или иных упражнений на уроках физкультуры (например, приседания, 

прыжки, различные команды), показ техники изготовления изделий и поделок на уроках технологии 

(правильный разрез бумаги по линии, соблюдение симметрии), научно-познавательные ролики на 

уроках познания мира (вращение планет вокруг Солнца, виды растений и животных в нашей стране), 

так и представление в наглядном виде правильной записи той или иной буквы на уроках родного 

языка или цифры на уроках математики. Иногда в процессе обучения следует вносить некоторые 

изменения, которые могли бы повысить познавательную активность и мотивацию учащихся. Так, 

например, на уроках чтения, вместо того чтобы читать сказку (или рассказ) самому, учитель может 

включить аудиокнигу данной сказки (или рассказа) или же показать в виде короткого ролика (или 

мультфильма), что в свою очередь позволит эффективному усвоению знаний учащихся. Особое 

использование компьютера и интерактивной доски приходится на первый год обучения младших 

школьников в начальной школе, когда долгие объяснения учителя могут не быть настолько 

увлекательными и эффективными, сколько разноцветный слайд с любимыми персонажами учеников 

или же познавательные и музыкальные ролики с отрывками из мультфильмов.  При этом на каждом 

уроке назначение компьютерных технологий может меняться: либо объясняется новая тема, либо на 

слайде бывают указаны задания для групповой или индивидуальной работы учащихся, либо же 

организуется урок-игра, в котором компьютер служит средством для спецэффектов. Помимо 

использования компьютерных технологий на разных уроках, в начальных классах также 

осуществляется ознакомление учеников с ними. Это ознакомление происходит на уроках 

информатики, которые проводятся в особых кабинетах для информатики, снабжённых компьютерами 

и другим техническим оборудованием. Здесь учитель: 

1. показывает младшим школьникам компьютер, основные устройства компьютера; 

2. демонстрирует составляющие его части;  

3. объясняет назначение и необходимость компьютера и информационных технологий в 

современном мире.  

Рассказывается история создания информационных и коммуникационных технологий, эволюция и 

поколения ЭВМ (электронно-вычислительных машин). В более старших классах же происходит 

ознакомление с операционными системами и программным обеспечением, обучение учеников 

состав+лению мультимедийных слайдов и презентаций, документов, таблиц, диаграмм и т.д.   

При применении компьютерных технологий на уроках, учителю начальной школы необходимо 

учитывать некоторые требования к самому процессу обучения. В первую очередь, наглядные 

пособия, представляемые с помощью компьютера и проектора не должны занимать много времени на 

уроках, поскольку их длительное использование может стать угрозой для здоровья учеников и 

способствовать ослаблению их зрения. Ввиду того, что внимание учеников начальных классов не 

является устойчивым и поддержать их интерес на долгое время удаётся не всегда, содержание 
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материала презентаций и слайдов должно быть коротко и лаконично изложено. При этом должны 

учитываться как индивидуальные, так и возрастные особенности учеников. Перед проведением 

активного урока с применением информационных технологий, учителю следует: 

1. тщательно подготовить соответствующее оборудование; 

2. при разработке мультимедийных презентаций и проектов учитывать психологические, 

возрастные, а также индивидуальные особенности учеников; 

3. установить определённый, привлекающий младших школьников дизайн, переход слайдов; 

4. обеспечить такое расположение компьютера или организовать учащихся в классе так, чтобы 

всем всё было видно; 

5. перед началом урока следует проверить готовность компьютера и проектора к использованию. 

Говоря об информации, нужно сказать, что, безусловно, знания необходимы. Даже с ее все 

доступностью в эпоху Интернета, любознательность и начитанность являются показателями человека 

интересного и неординарного. Ведь если вы ничего не знаете и не обладаете никакой информацией, 

то и решения ваши будут достаточно примитивными. Поэтому помимо развития когнитивных 

навыков вам нужно стремиться к получению новых знаний, чтобы использовать их, смешивая, меняя 

и получая нечто новое и необычное. Пройдя курс по развитию творческого мышления, вы научитесь 

этому. 

Одним из ведущих требований является то, что обязательно должна учитываться тема и тип 

предстоящего урока (урок ознакомления с новым материалом, закрепления изученного, проверки и 

коррекции знаний). Всё же, проведение урока с применением технологий требует от учителя 

начальной школы педагогического такта и творческих способностей, поскольку именно от него 

напрямую зависит процесс привития знаний, умений и навыков и активное усвоение их 

учащимися.[1]  

Использование компьютерных технологий в педагогическом процессе имеет свои преимущества. 

Прежде всего, у учителя появляется возможность сэкономить время на уроке и направить внимание 

учащихся на основные моменты той или иной темы. Другими словами, вместо того чтобы объяснить 

ученикам, к примеру, смену времён года, вращение Земли вокруг Солнца, или же такие темы по 

математике, как натуральные числа, дробные числа, множества и другие, учитель может показать 

короткометражный фильм или несколько слайдов, связанных с этими темами. Применение же 

мультимедийных презентаций и слайдов, содержащих разнообразные картинки и изображения, 

разноцветные иллюстрации, а также музыкальные отрывки и ролики, привлекают внимание учеников 

начальных классов, что способствует их активному включению в учебно-воспитательный процесс и 

повышению их познавательной активности. Таким образом, активизируется внимание, усиливается 

мотивация к обучению, происходит развитие творческих способностей и фантазии. Кроме этого, 

благодаря компьютерным технологиям у учителя появляется возможность продемонстрировать 

своим ученикам те явления и процессы окружающего мира, которые невозможно показать вживую 

или те, которые в реальности могут быть и не замечены. В конце концов их применение способствует 

не только обучению школьников определённым темам и системе знаний и умений, но и предполагает 

ознакомление и дальнейшее использование этих технологий самими учащимися, а также учит их 

обмену информацией, используя компьютерные технологии. Большинство исследователей влияния 

семейного окружения, в частности стилей семейного воспитания, на способности детей сходятся во 

мнении, что семьи, в которых родители проявляют внимание и интерес к развитию ребенка, где 

поощряется нестандартное поведения без жесткого контроля со стороны родителей, наиболее 

способствуют развитию креативных способностей детей. Приведенные выше рассуждения звучат 

весьма правдоподобно и красноречиво описывают суть этого влияния. Однако многие из них 

получены из общих соображений, без соответствующих эмпирических исследований. 

Если в процессе обучения информатики включать анализ и решение алгоритмических задач, то у 

младших школьников, возможно, обеспечить более высокий уровень развития алгоритмического 

мышления. В ходе исследования, были рассмотрены и изучены различные методы решения 

алгоритмических задач, мышление было рассмотрено с психолого-педагогической точки зрения, 

были приведены методические рекомендации к решению алгоритмических задач в начальной школе, 

следование которым поможет повысить эффективность учебного процесса.[2] 

Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в Азербайджане  последние 

пять лет наложили определенный отпечаток на развитие личности  современного ребенка. Мощный 

поток новой информации, рекламы, применение компьютерных технологий в телевидении, 

распространение игровых приставок, электронных игрушек и компьютеров оказывают большое 

https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/?ici_source=ba&ici_medium=link
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влияние на воспитание ребенка и его восприятие окружающего мира. Существенно изменяется и 

характер его любимой практической деятельности – игры, изменяются и его любимые герои и 

увлечения. 

Наряду с выполнением важной роли в сфере привития учащимся умений и навыков применения 

информационных технологий, предмет информатики также способствует формированию характера и 

повышению уровня интеллектуального развития учащихся, привитию учащимся нравственных 

ценностей. 

На занятиях по информатике у школьников  формируются понятия искусственного интеллекта. 

Интеллектуальные модели, создаваемые на основе нечеткой логики и нечетного множества, 

применяются почти во всех сферах. Вводные данные нечетной модели состоят из множества 

нечетных значений. Поэтому эти модели адекватно функционируют в сложных и неопределенных 

условиях и применяются во многих сферах. 

В заключении хотелось бы высказать своё личное мнение по данной теме. Я считаю, что одной из 

задач, стоящих перед применением компьютерных технологий, в учебно-воспитательном процессе 

начиная с начальной школы, является осуществление психологической подготовки учащихся к жизни 

в информационном обществе, в котором, используя современные информационные и 

коммуникационные технологии, каждый может познать и найти для себя что-то новое и интересное. 

Ведь именно они являются надёжным средством ориентации как в отдельных сферах науки, так и в 

современном мире в целом.  
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Smart cities: existing security problems and their solutions 

Summary 

The article is devoted to the study of cyber security problems in the Smart Cities system. 

The development of the IT industry has led to the introduction of new technologies into our lives. One of 

these technologies is the Internet of Things technology. The application of IoT technology has increased in 

recent years. One of the most important areas in which Internet of Things technology is applied is the Smart 

Cities system. The main difference between smart cities and other cities is that their components are 

connected to each other via the Internet. All these smart devices create a smart city system in general. 

One of the biggest and most important problems in many areas where the Internet is used is security. 

The article looks at possible security problems in the system of smart cities and solutions to ensure cyber 

security. 

Key words: Smart city; Internet of Things; Information technologies; Security; Cyber security 

 

Giriş 

Bildiyimiz kimi, şəhərlərdə ağır sənayeləşmə və əhali artımı, memarlar və şəhərsalma işçiləri üçün böyük 

bir problem olaraq qalır. Belə bir zamanda mövcud texnologiyanın standartlarına uyğun olaraq yeni sistemlər 

yaradılmasına ehtiyac duyulur. [1] Bu sistemlərdən biri və hal hazırda daim inkişafda olanı “Smart City “ – 

Ağıllı Şəhər sistemidir. Ağıllı şəhərlər sahə və mənbələrin optimal istifadəsi ilə səmərəli və optimal 

paylanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin, vətəndaşlar arasında və idarəetmə ilə əhali arasında 

müxtəlif səviyyələrdə əlaqəni artırmaq məqsədi daşıyır, eləcədə, ağıllı şəhərlər ekoloji cəhətdən təmizdir. [2]. 

 

Ağıllı şəhərlər 
Ağıllı şəhər, məlumat toplamaq üçün müxtəlif növdə elektron əşyaların interneti (IoT) sensorlarından 

istifadə edən və sonra isə xidmətləri səmərəli idarə etmək üçün bu məlumatlardan əldə edilən bilikləri 

istifadə edən bir şəhər ərazisi və ya qısaca şəhərdir. Buraya nəqliyyat sistemləri, elektrik stansiyaları, 

kommunal xidmətlər, su şəbəkələri, tullantıların idarə edilməsi, cinayətlərin aşkarlanması, [3] informasiya 

sistemləri, məktəblər, kitabxanalar, xəstəxanalar və digər xidmətləri izləmək və idarə etmək üçün toplanan 

məlumatlar daxildir. [4][5] 

Ağıllı şəhər konsepsiyası, şəhər xidmətlərinin səmərəliliyini optimallaşdırmaq və vətəndaşlarla əlaqə 

yaratmaq üçün informasiya və rabitə texnologiyasını (İKT) və IoT şəbəkəsinə qoşulmuş müxtəlif fiziki 

cihazları özündə birləşdirir. [6][7] Ağıllı şəhər texnologiyası şəhər rəsmilərinə həm icma, həm də şəhər 

infrastrukturu ilə birbaşa əlaqə qurmağa, şəhərdə baş verənləri və şəhərin necə inkişaf etdiyini izləməyə 

imkan verir. İKT şəhər xidmətlərinin keyfiyyətini, fəaliyyətini və qarşılıqlı təsirini yaxşılaşdırmaq, xərcləri 

və resurs istehlakını azaltmaq, vətəndaşlarla hökumət arasında əlaqəni artırmaq üçün istifadə olunur.[8] 

Ağıllı şəhər tətbiqləri şəhər axınlarını idarə etmək və real vaxt rejimində cavab vermək üçün 

hazırlanmışdır.[9] 

Əhəmiyyətli texnoloji, iqtisadi və ekoloji dəyişikliklər, iqlim dəyişikliyi, iqtisadi yenidən qurulma, onlayn 

pərakəndə satış və əyləncə, şəhər əhalisinin artması və dövlət maliyyəsinə təzyiqlər kimi məsələlər ağıllı 

şəhərlərə maraq yaratdı. [10] Avropa Birliyində metropolitenlər üçün 'ağıllı' şəhərlərin böyüməsinə nail 

olmaq üçün davamlı bir strategiya hazırlanır. [11] [12] 2010-cu ildə ictimai xidmətlərin və həyat 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün İKT xidmətləri üçün innovasiya və sərmayələrin gücləndirilməsinə 

diqqət yetirilir [13]. Ağıllı şəhər texnologiyaları və proqramları Sinqapur, Hindistan, Dubay, Milton Keynes, 

Sauthempton, Amsterdam, Barselona, Madrid, Stokholm, Kopenhagen, Çin və Nyu-Yorkdakı ağıllı 

şəhərlərdə tətbiq edilmişdir. 

Ağıllı şəhər termini altında tətbiq olunan geniş çeşidli texnologiyalar sayəsində Ağıllı şəhərin dəqiq bir 

tərifini demək çətindir. [14] Deakin və Al Waer, ağıllı şəhərin tərifinə kömək edən bir necə amili sadalayır: 

1. Cəmiyyətlərdə və şəhərlərdə geniş çeşidli elektron və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi. 
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2. Bölgədəki yaşayış və iş mühitini dəyişdirmək üçün İKT-dən istifadə. 

3. İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarının (İKT) dövlət sistemlərinə inteqrasiyası. 

Deakin, Ağıllı şəhəri, şəhər vətəndaşlarının tələblərinə cavab vermək üçün İKT istifadə edən bir şəhər 

olaraq müəyyənləşdirir və ağıllı bir şəhər olması üçün cəmiyyətin bu prosesdə iştirak etməsinin vacibliyini 

vurğulayır. [15] Bu səbəbdən Ağıllı şəhər yalnız müəyyən bölgələrdə İKT texnologiyasına sahib olmaqla 

yanaşı, eyni zamanda yerli icmaya müsbət təsir göstərən bir şəhər olacaqdır. 

Huawei, Alibaba, Tencent, Baidu, Cisco, Google, Schneider Electric, IBM və Microsoft şirkətləri kimi 

şirkətlər ağıllı şəhərlər üçün böyük İT, telekommunikasiya və enerji idarəetmə şirkətləridir. Cisco, 

inteqrasiya edilmiş şəhər idarəçiliyi, vətəndaşlar üçün daha yaxşı həyat keyfiyyəti və iqtisadi inkişaf üçün 

dördüncü vasitə kimi şəbəkədən istifadə edən şəhərlərə yardım etmək üçün Qlobal Smart Urbanizasiya 

təşəbbüsünü həyata keçirir.[16,17]  

Dünyada ağıllı şəhər strategiyasını fəal şəkildə izləyən bir neçə şəhər vardır ki, onları aşağıdakı kimi 

ümumiləşdirə bilərik: Amsterdam, Barselona, Kolumbus (Ohio), Kopenhagen, Dubay, Dublin, Madrid, 

Malta, Mançester, Milan, Milton Keynes, Moskva, New Songdo City, New York City, San Leandro, Santa 

Cruz, Shanghai, Smart cities in İndia, Smart Nation Singapore, Stockholm, Taipei. 

Qeyd etdiyimiz kimi, ağıllı şəhərlər müxtəlif texnologiyalar əsasında yaradıldığı üçün texnologiyanın ən 

böyük problemi olan təhlükəsizlik problemi ilə ağıllı şəhərlər də qarşılaşa bilirlər. İndi isə, ağıllı şəhərlərdə 

nə kimi təhlükəsizlik problemləri mövcuddur, onlara nəzər yetirək. 

 

Ağıllı şəhərlərin komponentləri 

Ağıllı şəhərlər bir sıra tərkib hissələrindən ibarətdir. Yəni, istənilən mövcud bir ağıllı şəhərin bir çox 

komponenti var. Bunlara nümunə olaraq aşağıdakıları göstərə bilərik: 

 Ağıllı infrastruktur 

 Ağıllı binalar 

 Ağıllı nəqliyyat 

 Ağıllı səhiyyə 

 Ağıllı təhsil 
 Ağıllı texnologiya və s. 

Fərqli ağıllı şəhərlər, diqqət mərkəzlərinə görə bu ağıllı komponentlərin müxtəlif səviyyələrinə 

malikdirlər. [25] 

 

Ağıllı infrastruktur 
Ağıllı infrastruktur, ağıllı insanlar, ağıllı hərəkətlilik, ağıllı iqtisadiyyat, ağıllı həyat, ağıllı idarəetmə və 

ağıllı mühit də daxil olmaqla ağıllı bir şəhərlə əlaqəli bütün əsas mövzular üçün zəmin yaradır. Bu 

komponentlərin əksəriyyətinin əsasını təşkil edən əsas xüsusiyyət, onların bir-birinə bağlı olması və 

mənbələrin optimal istifadəsini təmin etmək və performansı artırmaq üçün ağıllı şəkildə istifadə edilə bilən 

məlumatlar yaratmasıdır. [24] 

Yəni, ağıllı infrastruktur Ağıllı şəhərin təməlidir. Və digər tərkib hissələri də ona bağlıdır. 

 

Ağıllı binalar 
Ağıllı bina, bütün sistemlərin optimallaşdırılmış və səmərəli bir şəkildə hərəkət etməsini təmin etmək 

üçün mövcud fiziki sistemləri ağıllı bir şəkildə birləşdirir. Ağıllı bina idarəetmə sistemləri əməliyyat 

effektivliyi və istifadəçi məmnuniyyəti ilə bina enerji səmərəliliyini artırmaq, tullantıları azaltmaq və suyun 

optimal istifadəsini təmin edə bilər. Ağıllı bina həllərinin tətbiqinin su istifadəsinin yüzdə 30-u və enerji 

istifadəsinin yüzdə 40-dan qənaət edə biləcəyi və ümumi bina baxım xərclərini yüzdə 10 ilə 30-faizə endirə 

biləcəyi təxmin edilir. [24] 

 

Ağıllı səhiyyə 

Ağıllı səhiyyə idarəsi, sağlamlıqla əlaqəli məlumatları - rəqəmsal sağlamlıq qeydləri, ev səhiyyə 

xidmətləri və uzaqdan diaqnoz, müalicə və xəstənin izlənmə sistemlərini əhatə edən klinik və iş anlayışlarına 

çevirir. Eyni zamanda, vətəndaşların sağlamlıq vəziyyətlərini izləməyə kömək edən ağıllı və şəbəkəli 

texnologiyalardan istifadə edərək səhiyyə xidmətinin göstərilməsini asanlaşdırır. Ağıllı şəhərlər proqnozlar 

hazırlamaq və ya əhali sağlamlığını müəyyənləşdirmək üçün big data kimi texnologiyadan istifadə edir.  
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Ağıllı nəqliyyat 

Ağıllı nəqliyyat sistemləri, gediş-gəliş vaxtlarının yaxşılaşdırılması, sərnişinlər və piyadalar üçün 

təhlükəsizliyin artırılması və nəqliyyat üçün alternativ variantların təklif edilməsi daxil olmaqla cəmiyyətdə 

bir sıra problemləri həll etmək üçün istifadə edilə bilər.  

Məsələn, Battelle, Ohayo ştatının Klivlend şəhərində yerləşdirilmiş və avtobus sürücülərinə piyadaların 

nə vaxt və harada olduğunu daha yaxşı aşkar etməyə kömək edən bir proqrama sahibdir. [26] 

 

Ağıllı təhsil 

Ağıllı təhsil ağıllı şəhər inkişafının əsas tərkib hissəsidir və "rəqəmsal olaraq yeni nəsillərə 

uyğunlaşdırılmış bir öyrənmə modelidir" Ənənəvi sinif tədris modelləri ilə müqayisədə ağıllı təhsil, 

şagirdlərin iştirakını artırmaq və müəllimlərin şagirdlərin bacarıqlarına, maraqlarına və öyrənmə 

üstünlüklərinə uyğunlaşmasını təmin etmək üçün hazırlanmış interaktiv, əməkdaşlıq və vizual bir modeldir. 

Ağıllı sinif texnologiyası tədris prosesinin peşəkarlığını dəstəkləyir, müəllimləri mühazirələrini daha 

yaxşı hazırlamağa və zənginləşdirməyə və şagirdlərin ehtiyaclarına və siniflərindəki şəraitə çevik reaksiya 

göstərməyə kömək edir, bu da səmərəliliyin artmasına və tədrisin daha yaxşı performansına səbəb olur." 

Tələbə mərkəzli bu kontekstdə "müəllim artıq avtoritar bir şəxsiyyət deyil. 

 

Ağıllı texnologiya 

Əslində internetlə əlaqəli olan və Ağıllı şəhərlərdə tətbiq edilən hər bir texnologiyanı məhz ağıllı 

texnologiya adlandımaq olar. Məsələn, ağıllı nəqliyyat Ağıllı şəhərlərdə mümkün olan prolemləri, yəni 

nəqliyyatla bağlı olan problemlərin, xüsusilədə tıxac, yol-nəqliyyat qəzaları kimi problemlərin həll etmək 

üçün nəzərdə tutlmuş texnologiyadır. 

Günəş enerjisi və külək enerjisi kimi yaşıl və ya bərpa olunan enerji mənbələri ağıllı şəhərlər üçün əsas 

olan ağıllı texnologiyalardandır. 

 

Ağıllı şəhərlərdə mövcud təhlükəsizlik problemləri 

Ağıllı şəhərlər vətəndaşların enerji və sudan istifadəsi, sağlamlıq, ətraf mühitə təsiri, nəqliyyat ehtiyacları 

və bir çox digər şəhər xidmətləri üçün həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Tətbiq və proqram təminatı şəhərin 

fiziki və kiber komponentləri arasında əlaqəni xeyli sürətləndirir. Bu özü ilə birlikdə müxtəlif təhlükəsizlik 

riskləri gətirir.[18] 

Ağıllı bir şəhərdə IoT cihazlarının sayının artması ilə daha çox virtual kiber hücumların baş verə 

biləcəyini demək olar. IoT cihazlarına əsaslanan son DoS hücumları göstərdi ki, IoT cihazları ələ keçirilərək 

bir Shadownet hücumunda istifadə edilə bilər. (Shadownet, müntəzəm brauzerlər və ya alətlər tərəfindən 

baxıla və izlənə bilməyən bir İoT əsaslı botnetdir) Bu üsul istifadəçilərin bir çox xidmətə girişinin qarşısını 

ala bilər. [20] Məsələn: 

 Yerli xidmət dayandırıla bilər. Beləliklə, işçilər işə gedə bilmədiyi üçün bankçılıq kimi iş və xidmətlər 

dayandırıla bilər. 

 İçməli sudan istifadə kəsilə bilər. 

 Şəhər daxilində yanğın və s. kimi həyəcan siqnalları özbaşına aktivləşdirilə bilər və s. 

Cesar Cerrudo, Vaşinqtondan Melburnadək yol nəzarət sensorunun kiber cinayətkarların asanlıqla sıza 

biləcəyi zəifliklərə sahib olduğunu irəli sürdü. Xakerlər bu zəifliklərdən istifadə edərək yol siqnallarını idarə 

etmək və ya sürət həddi kimi elektron yol nişanlarını dəyişdirərək ölümcül qəzalar yarada bilər. Həmçinin, 

asanlıqla ələ keçirilə bilən təhlükəsizlik sistemləri, üz tanıma xüsusiyyəti olan kamera sistemləri kimi ağıllı 

sistemlərdə təhlükəsizlik zəifliyindən faydalanan kiber cinayətkarlar cəmiyyətə təhlükə yarada bilər. Bu 

nümunələrə baxaraq deyə bilərik ki, təhlükəsizlik zəifliyi olan bir sistem xakerlər üçün xüsusiləşmiş bir 

sistemdən daha cəlbedici olacaqdır. Ancaq ağıllı şəhərlərdə bütün sistemlər bir-birinə bağlı olduğundan, 

sistemlərin hər hansı birinə sızan kiber cinayətkar domino effekti ilə böyük bir qarışıqlığa səbəb ola bilər. 

Buna görə təhlükəsizlik strategiyası bütövlükdə nəzərə alınmalı və eyni zamanda hər bir sistem üçün tək-tək 

bütün təhlükəsizlik zəiflikləri minimuma endirilməli və ya hətta aradan qaldırılmalıdır.[21] 

Ağıllı şəhərlərin qarşılaşacağı təhlükəsizlik problemlərini yuxarıda ümumiləşdırdik. İndi isə, bu 

sistemlərdə kiber təhlükəsizliyi necə təmin etmək olar, buna nəzər yetirək. 
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Ağıllı şəhərlərdə kiber təhlükəsizliyin təmini 

Hər hansı bir böyük təşəbbüslə əlaqədar bir çox çətinlik var və bunlar a) texnologiya, b) təhlükəsizlik və 

c) məxfilik kimi təsnif edilə bilər. Bununla birlikdə, bu üç sahə bir-biri ilə əlaqəlidir.[22] Təhlükəsizlik hər 

zaman problem olmuşdur və ağıllı şəbəkə təhlükəsizliyi kiber təhlükəsizliyin ən son nöqtəsidir. 

Xüsusilə, menecerlər ağıllı şəhərlər qurularkən sistemləri başa düşmək üçün məsuliyyət daşımalı və 

dəstək aldıqları şirkətlərlə sistemin qurulma mərhələsindən tutmuş onun tətbiqinə qədər şəffaf əlaqələr 

qurmalıdırlar. Bundan əlavə, hər ağıllı şəhərdə mümkün kiber hücumlara və bundan yaranacaq nəticələrə 

qarşı kiber təhlükəsizlik təcili yardım qrupları da olmalıdır. Hücumlara necə reaksiya verəcəyinizi 

bilməməyiniz, şəhər həyatının adi axışını dayandıraraq kütləvi qarışıqlığa səbəb ola bilər. Buna görə ciddi 

kiber təhlükəsizlik strategiyaları hazırlanmalıdır. Təkmilləşdirilmiş təhlükəsizlik strategiyasına qarşı yeni bir 

təhlükə ilə qarşılaşmaq adi haldır. Buna görə təhlükəsizlik tədbirləri daim yenilənməli və nəzarət edilməlidir. 

Yəni, hücumlardan qorunmaq istəyənlər həmişə xakerlərdən bir neçə addım öndə olmalıdırlar.[21] 

Ağıllı şəhərlərdə kiber təhlükəsizliyi iki cür təmin etmək olar: daxildən və xaricdən. 

Ağıllı şəhərlərdə təhlükəsizliyi daxildən gücləndirmək lazımdır. Ağıllı şəhərlərdə təhlükəsizlik 

arxitekturasını gücləndirmək üçün bəzi vacib addımlar atılmalıdır: 

 Güclü şifrələmədən istifadə edilməlidir. 

 Xarici müdaxilənin qarşısını almaq üçün güclü qoruma imkanı olan sistemlər layihələndirilməlidir. 

 Nəzarət, identifikasiya və icazə üçün güclü giriş təmin edilməlidir. 

 Fəaliyyətlərin ətraflı qeydlərini aparılmalıdır. 

 Problemləri həll etmək üçün etibarlı və seqmentləşdirilmiş idarəetmə kanalları vasitəsilə mərkəzi 

idarəetmə, təhlil və nəzarət sistemləri yaradılmalıdır. 

 Fövqəladə vəziyyətlərdə həyəcan siqnallarını işə salmaq üçün müstəsna standartlar təyin edilməlidir və 

ya əl ilə müdaxilə imkanı təmin olunmalıdır. 

Ağıllı şəhərlərin təhlükəsizliyinin xaricdən gücləndirilməsi: DDoS hücumları 

Şəbəkə seqmenti daxili şəbəkənin təhlükəsizliyini, bütövlüyünü və davamlılığını təmin etsə də, ağıllı 

şəhərlərin internet tərəfi gücləndirilməlidir. DDoS hücumları bu infrastrukturu çökdürmək üçün asanlıqla 

istifadə edilə bilər. Hücumun diametrinə və ən pis ssenariyə görə; Şəhərin İT komandası DDoS hücumlarının 

qarşısını almaq üçün təsirli bir strategiya hazırlamalı və həyata keçirməlidir. Bu strategiyalardan biri 

cihazların həddən artıq çox istifadə edildiyi yerlərdə həllərin həyata keçirilməsini, digər strategiyada buludla 

birləşdirilmiş cihazları ehtiva edən hibrid həlləri ehtiva edir.[20] 

Qurğuların həddindən artıq dərəcədə istifadə edildiyi həllər sayəsində normal band genişliyini 

(bandwidth) aşan DDoS hücumlarını idarə edilə bilər. Məsələn, normal istifadəçi trafiki 1 Gbit / saniyədirsə, 

20 Gbit bant genişliyini istifadə edərək DDoS hücumu üçün istifadə edərək cihazlarla bir plan olmalıdır və 

potensial band genişliyi xidmət təminatçısı tərəfindən əhatə olunmalıdır.  

 

Nəticə 

Ağıllı mühit texnoloji inkişaf yolu ilə inkişaf edir və ağıllı şəhərlər daha da böyüyür.  

Ağıllı şəhərlər, kiber təhlükəsizlik, texnologiya, tətbiqlər, infrastruktur və məlumatla bağlı müxtəlif 

təhlükəsizlik problemlərini nəzərə almağı özündə ehtiva edən çox vacib bir məsələdir. Ağıllı şəhərlərin kiber 

təhlükəsizliyi, dünyanın hər yerindən mütəxəssislərin cəlb edilməsi ilə beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyac 

duyan vacib bir məsələdir.[23] 

Son olaraq qeyd etmək lazımdır ki, burada təhlükəsizlik və məxfilik əsas məsələ olaraq qalır və mütləq 

həll edilməlidir. 
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AZƏRBAYCANIN MƏDƏNİ İNKİŞAF DÖVRLƏRİ 

 

Açar sözlər: musiqi tarixi, arxeoloji abidələr, klassik musiqi, qədim tayfalar, folklor 

 

Periods of cultural development of Azerbaijan 

Summary 

The musical history of Azerbaijan is a part of understanding of the ancient past of Azerbaijan. The 

universally recognized development peculiarities of Azerbaijan are the result of the specific musical culture 

of the Azerbaijani people. Difficulties of studying the ancient music culture of Azerbaijan are directly related 

to the absence of leading sources and indirect references. Oral traditional folklore, folk song creativity, 

fiction and archaeological monuments are the main sources of the study of the past of Azerbaijani culture. It 

is important to preserve the authenticity of classical music and folk songs of Azerbaijan, starting with the 

ancient ancestors of the Azerbaijani people: thousands of years before our era had a different historical effect 

on the Medians, the Caspians, the Albanians and other tribes. The extensive trade routes passing through 

Azerbaijan, the Silk Road, the invasion of various tribes as Huns- Suvars (in the VII century BC), Romans 

(at the beginning of our era), Khazars (VI - VII centuries), Cumanses (IX - XI centuries), Seljuk Turks (X-XI 

centuries), Mongols (XIII century), Persians, Arabs and had their specific impact on Azerbaijani folk music 

and culture.  

The broad and sophisticated international trade junction of the Middle East countries certainly came to 

Azerbaijan. Latin and Greek inscription about Domitian’s, XII Roman legion being on the shores of the 

Caspian Sea, were discovered on Gobustan rocks at the end of the first century The great Norwegian 

researcher and traveler, Tur Heyerdal in his scientific findings made a special place for Gobustan boat 

descriptions and considered similarity with the Sumerian culture. He also stated that, the civilization of 

Arabian Sea had contacted with Gobustan[5]. The Khazars are one of the oldest and most widely spread 

ethnic groups in the Eastern and Central Transcaucasia. According to ancient and old Oriental sources, 

during the existence of the Achaemenid rule (6th-4th centuries BC), they established ethno-cultural relations 

with their close neighbors, as well as with peoples who were relatively far from them. 

Key words: music history, archeological monuments, classical music, ancient tribes, folklore 

 

Giriş 

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin tarixi xronologiyasına dair 

Azərbaycanın musiqi tarixi ölkəmizin qədim keçmişinin dərk edilməsinin bir hissəsidir. Min illərlə 

oturuşmuş ümumbəşəri inkişafına Azərbaycanın verdiyi töhvələrlə, biz, hər şeydən əvvəl xalqımızın 

özünəməxsus musiqi mədəniyyətinə minnətdar olmalıyıq. Azərbaycanın qədim musiqi mədəniyyətinin 

öyrənilməsinin çətinlikləri yönəldici mənbələrin və dolayı istinadların olmaması ilə birbaşa bağlıdır. Fəqət, 

şifahi və ənənəvi folklor, xalq mahnı yaradıcılığı, bədii ədəbiyyat və arxeoloji abidələr, aşkar edilən 

artefaktlar Azərbaycan mədəniyyətinin qədim tarixini öyrənmək üçün əsas mənbələr, başlıca qaynaqlardır. 

Azərbaycan klassik musiqisinin və xalq mahnılarının yaranması, nəsildən nəslə ötürülməsi, 

orijinallıqlarının qorunub saxlanılması, qədim əcdadlarımız sayılan, bizim eradan əvvəl minillər boyunca 

yaşamış “şumerlər” (əslində türklər), mannalar, türükkülər (türklər), midiyalılar, lullubəylər, kaspilər, 

albanlar və digər xalq, etnos və tayfaların varlıqları və fəaliyyətləri sayəsində mümkün olmuşdur.  

Azərbaycandan keçən geniş ticarət yolunun, İpək yolunun, müxtəlif tayfaların qəsbkarlığı (e.ə. VII əsr 

Hun suvarlar), romalılar(eranın əvvəllərində), xəzərlər (VI -VII əsrlər), cumanslar (XI-XII əsrlər), səlcuq 

türkləri (X-XI əsrlər), monqollar (XIII əsr), farslar, ərəblərin və eləcə də digər ölkələrin Azərbaycan 

mədəniyyəti ilə bilavasitə qarşılılı əlaqəsi olmuşdur. 

Yaxın Şərq ölkələrinin geniş və inkişaf etmiş beynəlxalq ticarət qovşağı və mədəniyyəti şübhəsiz ki,  

Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqədə idi (5). 

I əsrin sonunda XII Roma legioneri İldırım sürətli Domisianın Xəzər sahillərində olması barədə Qobustan 

qayalarında latın dilində aşkar edilmiş xatirə yazısı yuxarıda dediyimiz xarici təcavüzün tarixi şahidlərindən 

birdir. 
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Böyük Norveç tədqiqatçısı və səyyahı Tur Heyerdal (1914-2002) özünün elmi axtarışlarında Qobustan 

qayıq təsvirlərinə xüsusi yer ayıraraq, onlarda türk mədəniyyəti ilə analogiya görür. O, həmçinin, belə bir 

mülahizə söyləmişdir ki, Qobustandakı qayasəthi təsvirlər Norveçdəki vikinqlərdən qalma qayasəthi 

təsvirlərin əcdadıdır. Bunu görən səyyah vətəninə dönərək Odin saqasaını oxuyur və görür ki, orada deyilir: 

“Biz Asların və ya Azların ölkəsindən gəlməyik”. Elə buna görə də qərara gəlir və ciddi təsdiq etməyə səy 

göstərir ki, bizim ulu babalarımız Odinlər (Od yuvası deməkdir bizim dildə Od və in – yuva) bura 

Azərbaycandan gəlmədirlər. Və bu da eramızın IX-X-cu əsrlərinə təsadüf edir (12, 59). 

Sərhədləri Krımdan demək olar ki, Urala qədər uzanan Xəzər Türk Xaqanlığı VI,VII, VIII əsrlərdə Bizans 

imperiyası ilə dünya siyasətini balanslaşdıran güclü dövlət idi. Ona görə VII əsr Bizans imperatoru 

Konstantin İsavr Xəzər Kaqanının gözəl bacısı Çiçəyi oğlu Leva gəlin aparır. Xəzərlə qohumluq yaradır ki, 

daha güclü olsun, özünün mövcudluğun sığortalasın. Çiçəyin oğlu Lev İsavr da atasından sonra Bizansın 

imperatoru olur. Müxtəlif ədəbiyyatlarda Çiçəyin eşqinə millət ona Lev Xazarski deyirdi.  

Əhəmənilər hakimiyyətinin (2750 il bundan qabaq) Əhəməni sülaləsinin ilk əcdadı (babası) Haxameş 

(Haxamaneş) öz pars tayfası ilə artıq Hindistandan Zaqros dağ ətəklərinə gəlmişdi (12, 1031-1032). Mövcud 

olduğu dövrdə, antik və qədim Şərq mənbələrinin verdiyi məlumatlara əsasən, onlar həm özlərinin yaxın 

qonşuları, həm də nisbətən uzaq olan xalqlarla etnomədəni əlaqələr qururdular. 

Herodot Əhəmənilər hakimiyyətinin əyalətləri arasında xəzərlərin yaşadıqları iki satrapın adını çəkir (XI 

və XV; burada, həmçinin saklar yaşayırdılar). XV satrap Azərbaycanın Qazax – Gəncə zonasını, XI satrap   

isə xəzərlərin məskunlaşdığı digər əraziləri əhatə edirdi (5, 97). 

Xəzərlər Əhəmənilər ordusunun heyətində e.ə. 480-cı ildə Yunanıstana, I Daranın e.ə. 516-512-ci illərdə 

Qara dəniz skiflərinə qarşı yürüşündə iştirak etmişlər. Romadan Frankiya əyalətinə göndərilən şair Ovidiy 

(e.ə.43-il) öz əsərlərində dəfələrlə Eqis adlı şəhər − qəsri xatırladır. Eqis şəhərinin bünövrəsini Dunay 

çayının sahilində xəzərli Eqis qoymuşdur. Eradan əvvəl. V əsrə aid edilən Melefis papiruslarından öyrənirik 

ki, xəzərlər yaxşı gəmi qayıranlar, təcrübəli dənizçilər olmuşlar. Məhz bunun üçün də onların sol sahilində 

məskunlaşdıqları dəniz xəzərlərin şərəfinə Xəzər dənizi adlanır. 

Qədim dövrdə olduqca güclü qarşılıqlı təsirlər yalnız ticarət əlaqələri sayəsində deyil, həm də intensiv 

mədəni inkişaf etmiş xalqların qarşılıqılı rabitə yaratmaları sayəsində baş verirdi. Arxeoloji tədqiqatlara 

əsasən məlum olur ki, hələ erkən tunc dövrü mədəniyyəti dövründə belə Qafqaz tayfaları, Qədim Şərq 

xalqları, Aralıq dənizinin şərq hissəsi və Avropanın cənub-şərq bölgəsi arasında qarşılıqlı əlaqələr (get-

gəllər) mövcud olmuşdur. Bu, Azərbaycanda aparılamış arxeoloji qazıntılar zamanı Kür-Araz mədəniyyəti 

deyilən məşhur mədəniyyət qalıqları arasında Ön və Kiçik Asiyadan gətirlmiş və əksinə buradan oralara 

aparılmış mədəniyyət və məişət əşyalarının varlığı ilə sübuta yetirilir.   

Kitabın girişində Azərbaycan tarixinə etdiyimiz səyahətlə bu diyarın bir daha nə qədər ulu, qədim bir 

salnaməyə malik olduğu vurğulanır. Məqsədimiz isə yurdumuzun mədəni əlaqələrindən və mədəni 

dövrlərindən bəhs etməkdir.   

Təbiət vergisi olan Azərbaycan xalq musiqisi, xalq yaradıcılığının dərin, zəngin və rəngarəng 

məzmunundan irəli gəlir. Azərbaycan milli musiqi folklorunun əsası - kütləvi kəndli musiqi yaradıcılığı, xalq 

mahnıları,  müğənni, aşıq, saz-söz ustadı, meyxana janrı, dastan danışan və professional yaradıcılıqdır.  

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ən qədim dövrlərindən başlayan inkişaf yoluna nəzər salsaq, təqribən 

belə bir ardıcıllıq, belə bir xronologiya  əldə etmiş olarıq. 

Bunun üçün əvvəlcə Midiya mədəniyyətinə nəzər salaq: 

Midiyada dövlət yaranışının başlanğıcı – bizim eraya qədər VIII əsr; 

Qüdrətli Midiya dövləti – eradan əvvəl VI – VII əsrlər.  

Midiya mədəniyyətini Kiçik Asiya, İran, Assuriya ilə əlaqələndirən bağlantı. 

Ekbatan (indiki Həmədan), Tarvekis (Təbriz), Raqa (Rey) şəhərləinin inkişafı. Assur – Vavilon 

mədəniyyəti ilə əlaqələr. (çiviyazılı) 

Midiyanın Kir  və Əhəmənilər hökmranlığı tərəfindən fəthi (e.ə. 524- il); 

Azərbaycanda zərdüştlük, onun yayılması və xalqın mədəniyyət və məişətinə təsiri. 

Tarixçilər sübut ediblər ki, Azərbaycanda zərdüştlük dini olub. Dünyada ilk dəfə təkallahlığı qəbul edən, 

Azərbaycan torpağında yaranan zərdüştlük dininin əsasını qoyan, Zərdüşt peyğəmbər olmuşdur. Orta 

Asiyanın qədim mütəfəkkir alimi Biruni (973-1048) yazmışdır ki, Zərdüşt əslən Azərbaycandan idi. 

“Avesta”nın bir çox müddəaları Xəzər (Kaspi) dənizi ilə, habelə azərbaycanlıların yaşadıqları ərazi ilə 

bağlıdır (7, 6)”.  

“Zərdüşt Azərbaycanda, o zaman Gəzən, sonralar Təxti-Süleyman, (ərəb mənbələrində Şiz) adlandırılan 

yerdə doğulmuşdur. Məhz buna görə də zərdüştilərin “Bundəhiş” kitabında Gəzən yaxınlığındakı Urmiya 

gölü müqəddəs sayılmış, Gəzən şəhərindəki “Azrəxş”, ya “Dirəxş” və ya “Azərgəşəsp” adlanan atəşgədə 
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ziyarətgah olmuşdur” (3, 8). Digər mənbədə, Zərdüşt dini və ədəbiyyatı haqqında geniş məlumat verən, İ. 

Purdavud “Qatha” kitabında yazır ki, “Yaqut Həməvi Hicrətin VII əsrində bu yerdə olmuş və “Atəşgədə”ni 

görmüşdür. Atəşgədənin günbəzinə gümüşdən düzəldilmiş bir hilal (“təzə doğulan ay”) qoyulmuş idi.” (11, 

22), “Avestanın özündə (Yasna 9:17) Zərdüştün doğum yeri kimi gəstərilən Ērān Wējadlı yerin orta əsrlər 

Arranın müasir dövr Azərbaycan ərazisində olması böyük ehtimalla qeyd olunur” (8). Ümumiyyətlə, 

araşdırdıqca belə bir  nəticəyə gəlmək olar ki, Zərdüşt dinini yayanlar muğlar olmuşlar. Muğlar “Avesta” 

kitabında olan ayinləri təbliğ edən və insanları təkallahlığa çağıran xüsusi missionerlər olmuşlar. 

İbadətlərində müqəddəs kitablardakı “qatlar”ı avazla oxuyardılar.  

“Zərdüşt ilk dəfə öz ideologiyasını və təriqətinin qayda-qanunlarını şeir halında təbliğ edirdi. Onun 

şagirdləri də Zərdüştün nəğmə və dualarına oxşar nəğmə və dualar hazırlayırdılar” (1,145). Mənbəni diqqətlə 

oxuyanda belə bir nəticəyə gəlmək olur:  

“Zərdüştün nəğmə və dualarına oxşar” musiqisində nəğmə və dualar o anlamı verir ki, Zərdüştün 

sağlığında bunlar mövcud idi və buna görə də onları peyğəmbərlərindən iqtibas edən ardıcılları onun qüdsal 

yolunu davam etdirmişlər.  

Dünya miqyaslı tanınmış  tarixçilər, alimlər  Zərdüştlüyün tarixini araşdırarkən, Xəzər dənizini, Kür-Araz  

sahələrini qeyd edərkən, nədənsə oranı “İran” ərazisi və əhalisini isə “iranlılar” kimi qeyd edirlər. Buna sübut 

olaraq, rus muəllifi, L.S.Vasilyevin “İstoriya reliqiy Vastoka” kitabınındakı 10-cu bənd, “Dualizm drevnix 

İrantsev i Zoroastr” başlığı altında (səh. 210-263) yazını misal gətirmək olar. 

“Danimarka şərqşünası A.Kristensen (1875-1945) “Iran dər zaman-e Sasaniyan” əsərində özünəməxsus 

təşbehlə bunları yazır: “qaranlıq otaqlarda oddan olan alov şölə çəkir, arxasında isə metal alət bərq vurur, 

ruhanilərin uca və bəzən bəmdən ürəyə yatan zümzümələri eşidənləri ehtizaza gətirir, istər-istəməz özünə 

cəlb edirdi” (2, 76). Baxın, elə həmin bu məbədlərdə də muğamların bünövrəsi qoyulmuş və zaman – zaman   

inkişaf edərək davam etdirilmış, nəsildən – nəslə ötürülmüşdür. 

“Lüğətnameyi-Dehxuda” lüğət kitabı ən mükəmməl, möhtəşəm sayıldığı üçün fars və dünya alimləri çox 

suallara burda cavab tapırlar. Elə bu məqsədlə biz də muğlar haqqında məlumat üçün bu mənbəyə müraciət 

etmək qərarına gəldik. “Muğam sənəti miladdan əvvəl IX-X əsrlərdə muğlar tərəfindən ifa olunub. Kökü 

şumer (Türk mədəniyyəti) mədəniyyətindən əxs olunub”. (“Lüğətnameyi-Dehxuda”). İlya Məhərrəmi yazır 

ki, “Muğam sözünün kökü “muğ” sözündən götürülüb. Məzhəbi din ayinləri musiqi, avaz və ritmlə icra 

olunurdu. Zaman keçdikcə, inkişaf edərək, formalaşaraq, indiki Muğam səviyyəsinə gəlib çatmışdır” (10).  

Bu mənbələr bizə əsas verir ki, muğamın Azərbaycana aid olduğunu və “muğ” sözünün özünün “muğan” və 

“muğam” terminlərinin kökündə durduğunu iddia edək...      

 

Qədim Azərbaycanın mədəni inkişaf xronologiyasına nəzər yetirək: 

- “Azərbaycan” sözünün yaranması. Əhəmənilər hökmranlığından azad olma. Makedoniyalı İskəndər 

(b.e.ə.V əsr) 

- Rimlə müharibələr. (b.e.ə.I əsr) Musiqi mədəniyyətinin inkişafını bildirən gərəkli mənbələrinin  məhv  

olması (b.e.ə I minillikdə) 

- Misir, Assuriya – Vavilon, İran, Yunan – Roma təsiri. (instrumentalizm, hərbi musiqi, ansambl 

musiqisinin saray formaları və s.) 

- B.e.III əsrinin sonlarında feodal quruluşun yaranışı. İran Sasanilərinin dövlətçiliyi. İran və Azərbaycan  

incəsənətinin qarşılıqlı təsir elementləri  və qarşılıqlı əlaqəsi. 

- IV əsrdə Azərbaycan və İran musiqisinin fərqli elementləri.   

- Xristian təsirinin elementləri və bu elementlərin Azərbaycan xalqının mahnı və yaradıcılığında əksi.  

- V-VI əsrdə Mazdak  üsyanı. Mahnı yaradıcılığında mazdeizm tədrisinin əksi.  

- VII əsrin əvvəllərində Azərbaycan torpaqlarında Bizans – Sasani müharibələri. İncəsənətin zəifləməsi. 

Azərbaycanın  ərəblər tərəfindən zəbti. 

- VII – VIII – IX – X əsrlərdə Azərbaycan  mədəniyyətinin  İran və Ərəb mədəniyyətləri ilə qarşıdurması.  

- İslam və onun mədəniyyətə münasibəti. Ərəb mədəniyyətinin fəth olunmuş xalqların mədəniyyətinə  

münasibəti.    

- Azərbaycanda  inkişafda olan  “Ərəb mədəniyyəti” kimi adlandırılan ərəbçiliklə məşğulluq. 

- Ərəb alimlərinin musiqişünaslığı. Ərəb musiqi nəzəriyyəsinin bünövrəsi, ərəb qammaları. 

- Ərəb alətləri: rubab, kemanqe, əl-ud, bərbəd və s. 

- Ərəb – İran musiqi terminologiyası. 

- Ərəblərin yürüş musiqisi. Dini musiqi. Azançılar və onların yaradıcılıqlarının xarakteristikası. Dini 

rəqslər. Məişətdə musiqi və mahnı. 
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- X Məhərrəmin hadisəsi. (10 fevral 680 il). Bu hadisələrin dini mistik səhnələrdə daha sonralar  

yaranması. 

- Babək və Azərbaycan xalqının ərəb işğalçılarına  qarşı mübarizəsi. Babək hərəkatının musiqisi. 

- “Dədə Qorqud” - qədim yazılı xalq yaradıcılığı. 

- Qopuz – Azərbaycanın milli musiqi aləti.  

- VII – XI əsrdə Azərbaycan xalqının eposunda əksini tapmış qəhrəmani, lirik, matəm xalq mahnıları. 

(“Dədə Qorqud” dastanına istinad). 

Mürəkkəb tarixi proseslərlə əlaqədar Azərbaycanda və digər Şərq ölkələrində türk tayfalarının 

məskunlaşması aşıq yaradıcılıgına xas olan etnik janrların formalaşmasını şətləndirir. Eposun ilkin xronoloji 

inkişaf mərhələsinin nümunəsi olan “Kitabi – Dədə Qorqud” dastanı ən qədim türk (oğuz) abidəsidir. O, 

hətta XV əsrin ədəbi işlənməsində özlüyündə türk xalqlarının cəngavər mahnılarını təmsil edib. Dastan öz 

əsasını IX – X əsrlərdə Sır – Dərya ovalıqlarında və Ural ətrafı səhralardakı köçəri oğuzlardan götürmüş, 

lakin bir qədər sonra oğuzların bir hissəsi XI əsrdə Səlcuq sülaləsi Sultanının başçılıgı altinda Zaqafqaziyada 

və Anadoluda formalaşmışdır. 

Dastanın türkmən, qazax, türk (Anadolu), özbək kimi bir çox türk xalqlarının epik irsində öz variantları 

var. Azərbaycan dastanında “digər türk epos nümunələrindən və ilk növbədə özbək və qırgız eposlarından 

fərqli olaraq, özlüyündə qəhrəmanlıq, tarixilik, mifoloji kimi xalq qəhrəmanlıq nagıllarının 

transformasiyasını təmsil edirlər” (6, 61-66). Alimlər üslub və bədii xüsusiyyətlərin təhlili əsasında “Kitabi–

Dədə Qorqud” dastanını bütövlükdə Azərbaycana aid edirlər.. 

Orta əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişaf mərhələlərini elmi nöqteyi-nəzərdən aşağıda 

göstərilən xronologiya kimi cəmləmək olar:  

 

Azərbaycan mədəniyyətinin “Qızıl əsri” 

1. Xəlifələrin Zaqafqaziyaya cəzalandırıcı yürüşləri. XI – XII əsr Qafqaz xalqlarının mədəniyyətlərinin 

qarşılıqlı yaranma və qarşılıqlı əlaqələri. Gürcü xalqının dastanı “Pələng dərisi geymiş pəhləvan”, 

Azərbaycanın ədəbi dühaları Nizami Gəncəvi, Ə.Xaqani, İ.Nəsimi, və digərlərinin yaratdıqları  əsərlər. 

Səlcuqların Qafqazı fəthi və Səlcuq mədəniyyətinin Qafqaz xalqlarının mədəniyyətinə təsiri. 

2. XII əsr Şirvan xanlığının çiçəklənməsi. Şirvanşah məişəti və əyləncəli musiqinin bu məişətdə rolu. 

Azərbaycan xalqının şifahi folklorunun, dastan və eposlarının ərəb və digər xalqların dastan və folkloru ilə 

qarşılıqlı münasibətləri.  

XII əsr Azərbaycan saray şairləri: Əbul-Uda, Xaqani, Fəlaki, Mücir – Abdin, Beylaqani və b. Onların 

yaradıcılığında musiqi  haqqında  məlumat  və eləcə də,saray  musiqisində rolu. 

3. Azərbaycan mədəniyyətinin qızıl əsri - XII əsr Nizami Gəncəvinin (1141-1203) adı və onun 

bütövlükdə “Xəmsə” adlanan 5 poemasının işığı  ilə bağlıdır. Bu əsərlərdə musiqinin cəmiyyətdəki, insanın 

həyat və fəaliyyətindəki və saray mühitindəki rolu, onun tipləri, xarakterik xüsusiyyətləri, formaları, musiqi 

alətləri  və s. əksi. Nizami yaradıcılığında muğam, qədim Azərbaycan musiqi alətləri, təsnif, rəng, məişət  və 

yürüş musiqisi. Aşıq Bərbətin yarışmaları (deyişmə). 

4. Monqolların Qafqazı işğalı və bu arealda Bağdad  Xəlifə  hakimiyyətini qəti surətdə məhv etməsi. XIII 

– XVI əsrlərdə Azərbaycanda ölkənin daxili siyasi vəziyyəti ilə əlaqədar mədəniyyətinin inkişafında 

durğunluq. Monqolların Azərbaycan mədəniyyətinə təsiri və rolu. İbrahim Dərbəndi tərəfindən 

Azərbaycanda təşkil olunmuş  yığıncaqlar.   

5. Şirvanşahlar dövlətinin Şamaxıda və Bakıda qurduqları mədəniyyət mərkəzləri. XIV – XV əsrlərdə 

Azərbaycanda mədəniyyət. Şirvanşahlar sarayında musiqi. Azərbaycanda yadellilər tərəfindən gətirilmiş 

musiqi alətlərinin yayılması. (xüsusilə XIII – XV əsr işğalçıları tərəfindən). 

6. Səfəvilər dövlətləri dövründə Azərbaycan xalqına İran mədəniyyətinin təsiri. İslamda şiəlik və onun 

dini əsrarda əksi.  

7. Məhəmməd Fizuli və onun poetik yaradıcılığı. Fizuli  yaradıcılığında musiqi və musiqi alətləri.  

8. XVI – XVII əsr Azərbaycanda İran – Türk müharibələri. Bu müharibələrin feodal – xarakteri və 

müharibələrin xalqın musiqili – poetik yaradıcılığında əksi.  

9. Azərbaycanda antifeodal üsyanlar. “Cəlali” və qəhrəmanlıq eposu olan “Koroğlu” dastanları. 

Azərbaycan, Orta Asiya və Avropa xalqlarının musiqi yaradıcılığında bu epos və dastanların əksi. “Koroğlu” 

eposunun nəşriyyatı  haqqında  görüntülər.  

10. Azərbaycanın  Rusiya ilə ticarət əlaqələri. Rus mədəniyyətinin Azərbaycana daxil olması. 

XVI – XVII əsrlərdə Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti zənginləşərək, yeni təsniflərin, rənglərin 

yaradılmasına, klassik muğam sənəti, aşıqların musiqi – poetik yaradıcılıqlarınin inkişaf etməsinə səbəb 

oldu. Azərbaycan xalq yaradıcılığının bu dövrdəki poetik nümunələrindən biri “Koroğlu” qəhrəmanlıq 
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dastanı kimi vüsət tapdı. Qeyd edilməlidir ki, “Koroğlu” dastanı ölkə hüdudlarından kənara çıxaraq, bir çox 

türkdilli – türkmən, türk (Anadolu), özbək, qaraqalpaq, həmçinin gürcü, tacik və başqa da xalqlar arasında da  

məşhur oldu. 

Polyak türkoloqu A.Xodzkonun XIX əsrin 30-cu illərində Cənubi Azərbaycandan yazıya köçürdüyü və 

sonra Avropada nəşr etdirmək məqsədilə, fars dilini daha yaxşı bildiyindən farscaya çevirdiyi “Koroglu” 

dastanı ilk dəfə 1842-ci ildə Londonda ingilis dilində nəşr edildi (4). Polyak şərqşünası topladıgı 

materialların ingilis dilinə çevrilməsinə və nəşrinə köməklik göstərilməsi üçün İngiltərə Şərq dillərindən 

tərcümə komitəsinə müraciət etmiş və ona bu işdə həmin komitənin katibi Ceyms Reynold (kitabın 

redaktoru) başda olmaqla Henri Elison,qraf Munuster, ser Corc Tomas Stenton, Parlament üzvü ser 

Aleksandr Conston, ser Con Kembpella, Con Qiyemar, V.Kruston və digərləri yaxından köməklik 

göstərmişlər. A.Xodzkonun materialları əsasında hazırlanmış kitab təkcə “Koroglu” dastanından ibarət 

olmayıb, əlavə olaraq bir çox Xəzərətrafı xalqların folklor örnəklərini də əhatə edir. A.Xodzkonun bu kitabı 

aşagıdakı hissələrdən ibarətdir: 1.Ön söz; 2.“Koroglu”ya Giriş; 3.“Koroglu”nun macaraları və 

improvizasiyaları; 4.Həştərxan tatarlarının xalq mahnıları. 5.Kalmıkların üç nəgməsi; 6.Türkmən 

nəgmələri; 7.İran türklərinin (azırbaycanlıların) mahnıları; 8.İran mahnıları; 9.Gilanlıların və digərlərinin 

mahnıları; 10. Rudlar daglılarının nəgmələri; 11.Talışların mahnıları; 12. Mazandaranlıların mahnıları; 13 

Mətn nümunələri; 14.Fortepianoda ifa üçün 9 İran mahnısı (Antoni D” Kontski ilə birgə) 

Kitabdakı son mahnılar notla verilib. Bunların arasında “Koroglu”, “Azərbaycan havası” və “ Fincan” 

kimi Azərbaycan xalq mahnı və rəqsləri  də vardır (9, 73 -79). 

Qeyd edək ki, türkoloq özü Şərq ölkələrinə səyahət edərkən Cənubi Azərbaycanda – Xoy şəhərində 

Koroglu şerlərindən ibarət əlyazma əldə etmiş və kitabında həmin şerlərin müəyyən qisminin almanca 

nəzmlə tərcüməsini də vermişdir....  
 

Nəticə 

XII – XVIII əsrlər Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf zirvəsi adlandırsaq, yanılmarıq! Qarşılıqlı mədəni 

əlaqə, iqtibas, mədəni qarşılıqlı mübadilə, assimilyasiya və digər proseslər bütün xalqlarda olduğu kimi, 

Azərbaycan xalqının da mədəniyyətinin inkişafında həlledici rol oynamışdır... XII əsr, haqlı olaraq, 

Azərbaycan Renessansı dövrü hesab edilir. Məhz bu dövrdə Bakı, Gəncə,  Marağa, Həmədan, Naxçıvan, 

Təbriz kimi Azərbaycan şəhərləri  inkişaf etdi. 

Azərbaycan Renessansı dövründə musiqi, ədəbiyyat yüksək inkişaf tapdı. Gözəl memarlıq abidələri inşa 

edildi. Ərdəbildəki Şeyx Səfiəddin dini kompleksini, Təbrizdəki Göy məscid və Xan sarayı tikilisini, 

Bakıdakı Şirvanşahlar sarayını misal olaraq göstərmək kifayətdir (13).  

Alimlərin ortaq rəyinə görə, Azərbaycanın orta əsrlər dövrü qarşılıqlı mədəni əlaqələrin xüsusi fəallığı ilə 

seçilirdi. Türk, fars, ərəb, sivilizasiyasının ümummədəni dəyərlərindən təsirlənmə yerli ənənələri  

zənginləşdirdi, Azərbaycan mədəniyyətinə təkrarolunmaz görkəm verdi.  

İndi Azərbaycanda qədim və daha sonrakı, yəni islamaqədərki ənənənin islam mədəniyyətinə 

uyğunlaşması yeni tarixi şəraitdə yeni mədəni inkişaf yolu ilə gedirdi. Daha sonra isə Azərbaycanın tarixi 

mədəniyyətində oturaq etnosun yeni gəlmə türk etnosları ilə daha artıq əsaslı qarşılaşması nəzərə çarpır. 

Bütün bunlar incəsənətin iki, üçtərəfli qarşılıqlı əlaqələri, yeni əsərlərin, yeni üslubların və yeni cərəyanların 

təşəkkülünə təkan verirdi. 

Eyni zamanda, Qafqaz, Mərkəzi Asiya, Avropa, İraq, Hindistan, Rusiya, Şərqi Ərəbistan və Bizans 

dövləti ilə qarşılıqlı mədəni  tranzit əlaqələri vacib faktor kimi qeyd edilməlidir. 
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ŞAGİRD NİTQİNİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ YOLLARI 

 

Açar sözlər: nitq, nitq inkişafı, təlim, nitq mədəniyyəti, lügət işi, fonetik norma, cümlə 

 

Ways to develop student speech 

Summary 

Speech is not only directly involved in the creation of human mental activity, but also forms its basis. 

Students also acquire knowledge of foreign objects and events by mastering perfect speech. 

Schooling has a special role to play in increasing students' opportunities and resources for speech 

development. 

The concept of speech development should be implemented in four directions: 

1. To enrich the vocabulary of students; 

2. To develop the habits of students; 

3. To develop students' communication skills; 

4. To develop students' reading skills. 

The model of the teacher plays an important role in the development of students' speech. In Azerbaijani 

language and literature classes, the teacher's speech (expressive reading, narration, report, speech, dialogue, 

etc.) has a strong impact on students. Orthoepic requirements must be taken into account during speech 

development. These requirements bring naturalness, fluidity, vitality to speech, enhance its aesthetic effect 

and help to easily grasp the idea. 

The main unit of speech is considered to be the sentence. Therefore, it is important to pay special 

attention to the development of students' skills of correct sentence construction. Sentence-building skills are 

practiced from the first grade, and these skills are developed and strengthened as students move from class to 

class. 

Key words: speech, speech development, training, speech culture, vocabulary work, phonetic norm, sentence 

 

 

İnsanın mədəni yetkinliyinin, cəmiyyət üçün faydalı bir şəxsiyyət kimi formalaşmasının meyarlarından 

biri olan nitq mədəniyyətinə yiyələnməsi məktəbin qarşısında duran ən mühüm ümumpedaqoji 

problemlərdən biridir. Məktəbdə uşaqların təfəkkürünü inkişaf etdirməklə, şübhəsiz ki, biz onların nitqinə 

təsir göstərir, nitqini inkişaf etdirməklə onların təfəkkürünün inkişafına təkan vermiş oluruq.  

Nitq insanın əqli fəaliyyətinin yaranmasında bilavasitə iştirak etməklə yanaşı, həmçinin, onun əsasını da 

təşkil edir. Şagirdlər mükəmməl nitqə yiyələnməklə xarici əşya və hadisələr haqqında biliklərə də sahib 

olurlar. 

Nitq mədəniyyətinin yüksək səviyyəsi yalnız onun dilin bütün cəhətləri (fonetika, orfoepiya, orfoqrafiya, 

leksika, söz yaradıcılığı, morfologiya, sintaksis, üslubiyyat) ilə təbii surətdə birləşdirilməsi şəraitində təmin 

edilə bilər. Nitqdə təbiilik, təmizlik, məqsədyönlülük, məntiqilik, zənginlik, müyəssərlik, düzgünlük, 

aydınlıq, sadəlik, səlislik, yığcamlıq, obrazlılıq, gözəllik, incəlik, nəzakətlilik, ardıcıllıq, ekspressivlik, 

emosionallıq kimi normalar gözlənilməlidir. 

Məktəb təlimi şagirdlərin nitq inkişafının imkanlarını və mənbələrini artırmaqda xüsusi rola malikdir. 

Şagirdlər təbiət və insanların əməyi üzərində müşahidələr aparmaqla, yoldaşları və ətrafdakılarla ünsiyyət 

saxlamaqla, çox kitab oxumaq və müxtəlif çıxışlar etməklə daim nitqlərini inkişaf etdirirlər. Burada çalışmaq 

lazımdır ki, onlar müşahidə etdikləri varlıq haqqında fikirlərini daha dəqiq və düzgün əks etdirə bilsin, 

onların nitq vasitəsilə işlətdikləri sözlər ifadə etdikləri anlayışlara, fikirlərə uyğun gəlsin. 

Nitq yalnız fikirlərin ifadə vasitəsi deyil, həm də onların yaranma silahıdır. Buna görə də müəllim şagird 

nitqinin inkişafı ilə birlikdə onların təfəkkürünü də inkişaf etdirməlidir. K.D.Uşinskinin dediyi kimi, 

uşaqların dil sahəsindəki qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün, hər şeydən öncə, onlarda düzgün fikirləşmək 

bacarığını inkişaf etdirmək lazımdır. “Fikirdən ayrılıqda dili inkişaf etdirmək mümkün deyil, ona üstünlük 

verərək, fikirdən əvvəl inkişaf etdirmək isə, şübhəsiz, zərərlidir” [1, 416 ]. Nitq inkişafı üzrə işlər 

Azərbaycan dili tədrisinin bütün mərhələlərində xüsusi yer tutur, hətta Azərbaycan dili təliminin ana xəttini 

təşkil edir. Məktəblilərdə düzgün, işlək nitq bacarıqlarının formalaşdırılması dil təliminin başlıca didaktik 

mailto:rahile.mamedova.1959@mail.ru
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vəzifələrindəndir. Əslində, hər bir Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəlliminin fəaliyyətinin nəticəsi onun 

şagirdlərinin əldə etdiyi nitq və yazı mədəniyyətinin səviyyəsi ilə ölçülür. 

Nitq inkişafı anlayışı dörd istiqamətdə həyata keçirilməlidir: 

1. Məktəblilərin lüğət ehtiyatını zənginləşdirmək; 

2. Məktəblilərin vərdişlərini inkişaf etdirmək; 

3. Məktəblilərin rabitəli nitq vərdişlərini inkişaf etdirmək; 

4. Məktəblilərin oxu vərdişlərini inkişaf etdirmək. 

Hər hansı bir dildə nitq inkişafı üzrə işin əsas istiqamətlərindən biri lazımi lüğət ehtiyatının olmasıdır. 

Şagirdlərin nitqinin formalaşdırılması, zəruri lüğət fondunun yaradılması uzun vaxt aparan bir prosesdir. 

Nitq üzrə aparılan işin məzmununu lüğət ehtiyatının yaranması, lüğətin dəqiqləşmə, təmizlik və fəallığı təşkil 

edir. Görkəmli metodistlərimizdən  Əziz  Əfəndizadə, Bəşir Əhmədov, Yəhya Kərimov, Həsən Balıyev, Adil 

Balıyev və b. nitq inkişafı məsələləri ilə bağlı elmi əsər və dərsliklərində məktəblilərin lüğət ehtiyatının 

zənginləşdirilməsi yollarını aydınlaşdırmışlar.  

Nitq inkişafı üzrə işlərin, xüsusilə, şifahi nitq bacarıqlarının formalaşdırılmasının ikinci əsas şərti düzgün 

ədəbi tələffüz və ifadəli oxu vərdişlərinin inkişaf etdirilməsidir. Nitq inkişafının bu istiqaməti üzrə mühüm 

işlər görmüş tədqiqatçılardan N.Əhmədov, Ə.Əfəndizadə, N.Abdullayev və başqalarının fikrincə nitqdə 

ədəbi tələffüz normalarına əməl etmək, vahid nitq rejimini yaratmaq şifahi nitqin anlaşıqlıq və təsir gücünü 

artırar. Hansısa bir dilə məxsus sözlərin az bir qismini bilmək və onları həmin dilin danışıq normalarına, 

tələffüz qaydalarına uyğun şəkildə ifadə etmək nitq üçün o qədər də kifayət deyildir. Deməli, buradan yeni 

bir istiqamət ortaya çıxır: nitq inkişafının əsas şərtlərindən biri də cümlə qurmaq vərdişlərinin inkişafı üzrə 

işlərdir. Demək olar ki, məktəblərdə bu sahəyə aid işlər lazımi səviyyədə aparılır və müşahidələrdən məlum 

olur ki, bu sahədə müəyyən qədər işlər görməyən hər hansı metodistə və ya müəllimə rast gəlmək mümkün 

deyil. 

Lüğət ehtiyatına sahib olmaq, ədəbi tələffüz normalarına əməl etmək, qrammatik qaydalara uyğun 

cümlələr qura bilmək hələ kamil nitqə, fikri dəqiq çatdırmaq qabiliyyətinə yiyələnmək demək deyildir. 

Söylənəcək fikrin məzmunu, onun hansı çalarda, hansı üslubda deyilməsi də nitqin mahiyyətinə aid 

məsələlərdəndir. Buradan məlum olur ki, nitq inkişafı üzrə aparılan işlərin əsas istiqamətlərindən biri də 

şagirdlərin nitqinin üslubca zənginləşdirilməsi üzrə işlərdir. Bu məsələyə aid ilktədqiqat işi H.Balıyev 

tərəfindən aparılmış, sonradan Ə.Kəlbəliyev, Ə.Rəhimova da öz tədqiqat işlərini bu sahəyə həsr etmiş və bu 

barədə faydalı fikirlər söyləmişlər. Lakin məktəblərdə bu sahə üzrə aparılan işlərdə hələ də çatışmazlıqlar 

özünü göstərir. 

Azərbaycan dilinin tədrisində rabitəli nitq xüsusi təlim predmetinə, bacarıqlar sisteminə malik bir 

bölmədir və Azərbaycan dili proqramında rabitəli nitqə dair hər tədris ili üçün müəyyən təlim prinsipləri 

nəzərdə tutulub. Rabitəli nitq inkişafı üzrə aparılan işlər əvvəl sadaladığımız nitq inkişafı üzrə aparılan işlərin 

yekunu və nəticəsidir. Hər bir Azərbaycan dili müəlliminin nitq inkişafı üzrə apardığı işlərin nəticəsi 

məktəblilərin rabitəli nitq vərdişlərinə yiyələnməsi ilə eynilik təşkil edir. 

Son vaxtlar ölkəmizdə rabitəli nitq inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir və onun orta məktəb 

tədrisindəki mövqeyi ön plana çəkilir. Bir çox metodistlərimiz, o cümlədən, Y.Kərimov, K.Kərimov, 

N.Abdullayev, Ə.Əfəndizadə, Ə.Əhmədov,  S.Quliyeva, S.Vəliyev, Ə.Kəlbəliyev bu sahədə xüsusi tədqiqat 

işləri aparmışlar [2, 118]. 

Orta məktəb şagirdləri qrammatik normaları öyrənməklə şifahi və yazılı nitqin bir çox sirlərinə bələd 

olurlar. Bununla bərabər uşaqların nitqinin zənginləşdirilməsi və düzgün qurulması üzrə məqsədyönlü işlər 

aparılmalıdır. Şagirdlərin nitqi praktik şəkildə mənimsəmələri üzrə iş bütün fənlərin tədrisində, həmçinin, 

evdə, tənəffüslərdə, sinifdənxaric məşğələlərdə, ictimai-faydalı işlərdə, əmək prosesində və s. getməlidir. Bu 

prosesdə uşağı başlı-başına buraxmaq, ünsiyyət zamanı nitqin öz-özünə inkişaf edəcəyinə ümid bəsləmək 

böyük yanlışlıq olardı. Hər bir müəllim uşaqlara düzgün danışığı öyrətmə prosesində onların sözləri necə 

tələffüz etməsinə, fikri düzgün və dəqiq ifadə etmək üçün söz və ifadələri necə seçməsinə, vurğunu necə 

işlətməsinə, intonasiyaya, sürətə və s. fikir verməli, sezdiyi nöqsanları ehtiyatla düzəltməlidir. Məktəblilərin 

nitqinin inkişafı üzərində belə ardıcıl iş aparmadan, fikirlərini ifadə etmək üçün lazımi sözü və ifadəni 

diqqətlə seçməyi, fikri məntiqi cəhətdən düzgün qurmağı öyrətmədən istənilən nəticəni əldə etmək mümkün 

deyil.  

Müəllimlərlə aparılan söhbətlər zamanı məlum olur ki, onların çoxu nitq inkişafı deyəndə ədəbi dilin 

qayda-qanunlarını öyrətməyi nəzərdə tuturlar. Yəni, onlar belə hesab edirlər ki, əgər şagird sözü düzgün 

tələffüz edir, onu orfoqrafik cəhətdən səhvsiz yazır və düşündüyünü olduğu kimi başqalarına çatdırmağı 

bacarırsa, demək, onun nitqi istənilən səviyyədədir. Əlbəttə ki, bütün bu deyilənlər doğrudur və lazımdır. 
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Lakin nitq inkişafını yalnız ədəbi dilin qayda-qanunlarına yiyələnmək şəklində şərh etmək bu anlayışı 

birtərəfli başa düşmək deməkdir. 

Məlumdur ki, mövcud olan hər bir şey, o cümlədən də nitq məzmun və formaya malikdir. Nitqin 

məzmunu dedikdə, insanların maddi aləmin qanunauyğunluqları haqqındakı bilikləri, nitqin forması dedikdə 

isə həmin biliklərin mövcudluq üsulu, ifadə forması olan dil-nitq vahidləri (söz, cümlə və onların birləşməsi) 

nəzərdə tutulur. Yəni, sözün ifadə etdiyi məfhum həmin sözün məzmununu təşkil edir, söz özü isə bu 

məfhumun varlıq üsulu, ifadə formasıdır. Cümlənin ifadə etdiyi hökm, onun(cümlənin) məzmunu, cümlə isə 

bu hökmün varlıq üsulu, ifadə formasıdır. Rabitəli nitqin əsasını təşkil edən fikir onun (rabitəli nitqin) 

məzmunu, dil isə məzmunun (fikrin) varlıq üsulu, ifadə formasıdır. Deməli, nitq bir-birindən ayrılmaz olan, 

vəhdət təşkil edən iki hissədən – məzmun və formadan ibarətdir. 

Görkəmli şəxsiyyətlər hər zaman nitq inkişafında ifadə ediləcək fikrin (məzmunun) mənimsədilməsinə 

ciddi əhəmiyyət vermiş, məzmunla forma vahidlərini gözləməyin zəruriliyini göstərmişlər. Məsələn, xalq 

şairi Səməd Vurğun məna gözəlliyini hər şeydən üstün tutaraq deyirdi: “Mən bütün əsərlərə, hər şeydən 

əvvəl, məna gözəlliyi qarşısında pərəstiş etməyə alışmışam. Çünki heç bir gözəlliyin ömrü məna gözəlliyinin 

ömrü qədər uzun ola bilməz” [3, 74]. 

Deyilənləri nəzərə alaraq nitq inkişafına belə bir tərif verə bilərik: nitq inkişafı bir tərəfdən ifadə ediləcək 

fikrin elmin müasir inkişafına və şagirdin səviyyəsinə uyğun mənimsənilməsi, digər tərəfdən isə həmin 

mənimsənilmiş məzmunun ədəbi dil nöqteyi-nəzərindən düzgün ifadə edilməsi deməkdir. 

Məzmunla formanın vəhdətində üstünlük birinciyə, məzmuna verilməlidir. Ümumiyyətlə, müəllim 

şagirdlərin nitqini inkişaf etdirmək üçün hər şeydən öncə onlara mükəmməl bilik verməli, daha sonra bu 

biliyin ifadəsi üzrə iş aparmalıdır. 

Müasir dövrdə məktəblilərin nitq inkişafı, onların kommunikativ bacarıqlarının formalaşdırılması xüsusi 

həyati bacarıqlardan biri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məlumdur ki, müsair dövrdə məktəblərdə 

şəxsiyyətin inkişafı təlim prosesinin bütün koponentlərini, eyni zamanda kommunikativ bacarıqları əhatə 

edən şəxsiyyətyönümlü yanaşma ilə inkişaf edə bilər. Kommunikativ bacarıqlar dedikdə ilk öncə şagirdlərin 

proqramın tələbləri dairəsində şəxsiyyətlərarası, mədəniyyətlərarası dialoqa girmək, konkret situasiyada 

ünsiyyəti, əməkdaşlığı reallaşdırmaq, dialoji və monoloji nitq bacarıqları nəzərdə tutulur. 

Aydındır ki, Azərbaycan dilinin bədii, obrazlı-emosional ifadə imkanları, leksik və frazeoloji əlvanlığı, 

üslubi çalarları söz sənətimizin kamil nümunələrində öz əksini tapır. Təsadüfi deyildir ki, bədii üslub 

Azərbaycan ədəbi dili tarixində hər zaman aparıcı rol oynamış, hətta, müəyyən mərhələlərdə bütövlükdə 

ədəbi dili təmsil etmişdir. Bədii əsərlərimizin dili müasir xalq danışıq dilinin ən yaxşı keyfiyyətlərinin 

ifadəçisi olduğu üçün onun öyrənilməsi də şagirdə öz fikir və hislərini daha da ətrafı şəkildə ifadə etmək 

imkanı verir. Şagird bədii ədəbiyyatda dildən istifadənin müxtəlif imkanlarını əyani surətdə görür və bu da 

onun nitqinin inkişafına təsirsiz qalmır. 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərinin keçirilməsi metodikası, şifahi və yazılı təmrinlər, yaradıcı 

tapşırıqlar sistemi hər bir şagirdin fikrini, emosional-obrazlı inkişafını və nitq bacarıqlarının 

formalaşdırılmasını təmin etməlidir. Müxtəlif tiplitapşırıqlar, müstəqil işlər məktəblilərin yaradıcılıq 

qabiliyyətlərinin, tənqidi mühakimə yürütmək bacarığının inkişafına zəmin yaratmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Milli Kurikulumu çərçivə sənədində qeyd edilir ki, şifahi 

nitqin inkişafı əsas götürülməklə şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi, ünsiyyət bacarıqlarının 

formalaşdırılması, ən zəruri qrammatik anlayışların və dil konstruksiyalarının mənimsənilməsi, dinləyib-

anlama vərdişlərinin inkişafı təmin olunur. Şagirdlərin bu zəmində ünsiyyət mədəniyyətinə və kommunikativ 

bacarıqlara sahib olmaları xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdəndir. 
Bu baxımdan məktəblilərin psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla müxtəlif situasiyalarda tətbiq olunan 

şifahi və yazılı nitqə aid nümunələr, sual və tapşırıqlar sistemindən istifadə çox faydalıdır. Bunlar nəticə 
etibarilə şagirdlərin nitqini inkişaf etdirməyə - proqramın tələbləri səviyyəsində onların müxtəlif bacarıqlara 
– səsləri və sözləri düzgün tələffüz etmək, cümlə qurmaq, mətn tərtib etmək, məntiqi vurğuya, ifadəliliyə 
əməl etmək, informasiyanın məzmunu ilə əlaqədar hiss və həyəcanları, ideyanı çatdırmaq və s. 
yiyələnmələrinə imkan verir. 

Məktəblilərin şifahi və yazılı nitqinin inkişaf etdirilməsi zamanı stimullaşdırma, nitq situasiyalarının 
zəmin rolu oynaması, mətn, əyanilik, texniki vasitələr, təsvir, nağıletmə və mühakimə səciyyəli 
tapşırıqlardan məqsədyönlü istifadə məsələlərinə xüsusi  diqqət  yetirilməlidir.   

Ədəbiyyat dərslərində şagirdlərin nitq inkişafı üzrə işlər söz sənətinin qanunlarının  şagirdlər tərəfindən 
dərindən dərk edilməsi yolu ilə aparılır. Şagirdlərin nitq inkişafı üzrə işin prinsipləri aşağıdakılardır: 

1. Nitq inkişafı üzrə işlərin ardıcıl, sistemli aparılması;  
2. Nitq inkişafı üzrə işlərin şagirdlərin bədii əsər barədə təəssüratları, şəxsi həyat təcrübəsi əsasında 

aparılması; 



ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal) / SCIENTIFIC WORK (international scientific journal) 2020, №11/60          ISSN: 2663-4619 

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

 

30 

3. Nitq inkişafının şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi, plan tərtibi, inşa yazılması, çıxış 
hazırlanması, nağıletmənin müxtəlif növləri və s. praktik işlərlə üzvi vəhdətdə aparılması;  

4. Nitq mədəniyyətinə yiyələnmə uzun və yaradıcı proses olduğu üçün şagirdlərin bilik və bacarıqları 
yeni situasiyada tətbiq etməyə alışdırılması; 

5. Monoloji və dialoji, şifahi və yazılı nitqin inkişafı üzrə işlərin əlaqələndirilməsi. 
Nitq inkişafı üzrə işlər iki istiqamətdə aparılır: 
1. Şifahi nitqin inkişafı;  
2. Yazılı nitqin inkişafı.  
İstər şifahi, istərsə də yazılı nitqə verilən tələblər bunlardır: dəqiqlik, aydınlıq, məntiqilik, şərhin 

əsaslandırılması ədəbi normalara uyğunluq, emosionallıq və s. 
Şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirilməsi üçün müəllimin nümunəsi böyük rol oynayır. Azərbaycan dili və 

ədəbiyyat dərslərində müəllimin nitqi (ifadəli oxu, nağıletmə, məruzə, çıxış, dialoq və s.) şagirdlərə güclü 
təsir göstərir. Müəllimin nitqindəki məzmun, fikir zənginliyi, mövzuya dərin bələdlik, fonetik, leksik, 
qrammatik normaların gözlənilməsi şagirdlər üçün nümunəyə çevrilməlidir. 

Məktəblilərin şifahi və yazılı nitqini inkişaf etdirmək üçün müəllim aşağıda göstərilən bir sıra məsələləri 
bilməlidir.  

Şifahi və yazılı nitqin başlıca cəhətlərini, ədəbiyyat dərslərində nitq inkişafının əsas xüsusiyyətlərini 
Ədəbiyyat dərslərində nitqi inkişaf etdirmə prinsiplərinin (şagirdin yaşadığı dil mühitinin, onların şəxsi 

qabiliyyətlərinin, dərs zamanı psixoloji şəraitin, mövzunun xüsusiyyətlərinin və s.) nəzərə alınması 
Şifahi nitqi inkişaf etdirmək üçün məzmun xəttinin əhatə etdiyi məsələləri 
Yazılı nitqi inkişaf etdirmək üçün məzmun xəttindəki alt-standartların əhatə etdiyi məsələləri.  
Şagirdlərin şifahi nitqini - ədəbi-bədii nitqini inkişaf etdirmək işində müəllim bir sıra qaydaları əldə 

rəhbər tutmalıdır:  
a) Şagirdin yaşadığı dil mühiti nəzərə alınmalı, onun nitqinə, çıxışına daim dəstək verilməli 
b) Şagirdlərin şifahi nitqinin inkişafını artırmaq üçün fəal dinləmə vərdişinə yiyələnməsi təmin edilməli. 

Bununla da şagird hiss etməlidir ki, onun hər bir çıxışı müəllim tərəfindən dəstəklənəcək 
c) Şagirdlərin şəxsi qabiliyyətlərinin nəzərə alınması – dərs prosesində hər zaman psixoloji dəstəyin 

verilməsi,  
ç) Psixoloji şəraitin yaradılması – hər bir şagirdin öz fikrini sərbəst şəkildə ifadə etmək imkanının 

tanınması, onlara tam sərbəstlik verilməsi, müxtəlif fikirlərə hörmətlə yanaşılması, psixoloji diskomfortun 
aradan qaldırılması 

d) Mövzunun xüsusiyyətlərinin və məzmun xətlərinin tələblərinin nəzərə alınması – hər bir müəllim 
bilməlidir ki, mövzunun tədrisi zamanı bu anda hansı alt-standartın işlədilməsi daha məqsədəuyğundur. 

Nitq inkişafı zamanı orfoepik tələblər nəzərə alınmalıdır. Bu tələblər nitqə təbiilik, axıcılıq, canlılıq 
gətirir, onun estetik təsirini gücləndirir və fikrin asan qavranılmasına kömək edir. Nitq inkişafı üzrə işlər 
təşkil edilərkən lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsində sinif müəllimləri I-IV siniflər üçün yazılmış 
“Azərbaycan dili” dərsliklərinin əvvəlcədən leksik tərkibini müəyyənləşdirməli, bundan sonra həmin 
istiqamətdə lüğət işlərini təşkil etməlidirlər. 

Lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi nitq inkişafı üzrə aparılan işin əsasını təşkil etsə də, başlıca nitq 
vahidi cümlə hesab edilir. Çünki hər kəs öz fikrini ayrı-ayrı sözlər şəklində yox, bitmiş cümlələr vasitəsilə 
ifadə edir. Bunu nəzərə alaraq məktəblilərin düzgün cümlə qurmaq vərdişlərinin inkişafına xüsusi diqqət 
yetirmək vacibdir. Cümləqurmaq vərdişləri birinci sinifdən etibarən aparılır və şagirdlər sinifdən-sinfə 
keçdikcə bu vərdişlər inkişaf etdirilərək möhkəmləndirilir. 

Çünki burada “məktəblinin işi söz sənəti əsəri ilə bağlı olur” və “o sanki adi dil mühitindən çıxır və başqa 
bir dil mühitinə - yazıçının həyata estetik münasibətini ifadə etmək missiyasını öhdəsinə götürən bədii dil 
aləminə düşür” [4, 59]. 
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İNGİLİS DİLİNDƏ “TO GET” FEİLİNİN  

MƏNA ÇALARLARININ MÜXTƏLİFLİYİ 

 

Açar sözlər: to get feilinin əsas mənaları, feili frazeoloji birləşmələr, to get feili ilə idiomlar, idiomların 

mənası, yazılı və şifahi nitq 

 

Variety of meanings of the verb "To Get" in English 

Summary 

The verb to get is a matter of research in the article, which has a variety of shades of meaning. The shades 

of the meaning of the investigated verb, the phraseological combinations and the idioms formed from the 

verb “to get” have been studied widely and clearly. Many examples have been collected and translated into 

our native language to understand better various meanings of the verb "to get". It should be noted that we 

often come across the verb "to get", phrasal verbs and idioms with get in most situations. In fact, the more 

phraseological combinations and idioms we use in the process of communication, the more beautiful and rich 

our speech will be. 

Truly speaking, it is impossible to study these combinations and idioms in a very short time. Learning 

them rapidly is not an important factor. The main thing is to be able to memorize and use them effectively   

in different situations. As a result, your speech will gradually become richer and more expressive. 

Key words: the main meanings of the verb to get, phrasal verbs, idioms with get, definitions of idioms, 

formal and informal speech. 

 

Giriş 

İngilis dilində “to get”  feili işlənmə dairəsinə görə xüsusi yeri tutur. Bu feil geniş yayılmış və çoxmənalı 

feillər arasında nəzərəçarpan xüsusiyyətinə görə seçilir. Bəzən to get feilinə nitqdə o qədər tez-tez rast gəlirik 

ki, təsəvvürümüzdə elə bir hiss yaranır ki, sanki “to get” bütün  feillərin əvəzinə  işlənir. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, to get feilinin geniş işlənmə dairəsi yalnız şifahi nitqə aiddir. Rəsmi və elmi üslubda bu feilə çox 

az təsadüf olunur. Beləliklə də, to get feilin məna çalarlarının araşdırılması çox maraq doğurur. Öncə bu 

feilin əsas mənasının rəngarəngliyinə nəzər salaq:   

 

  To Get =To Receive=To Obtain - almaq, qəbul etmək  

1) She gets $300 а week. –O, həftəyə 300 dollar alır.  

2) You got what you deserved. –Sən layiq olduğunu aldın. 

3) I never got your letter. – Mən sizin məktubunuzu heç vaxt almamışam.  

4) He got five years in prison. – O,beş il həbs cəzası aldı. 

5) When you add 2 and 2, you get 4. – İkinin üstünə iki gəlsən dörd edər.(alınar) 

6) It's always nice to get a gift for your birthday. – Ad günündə hədiyyə qəbul etmək həmişə xoşdur. 

7) He got а raise last month. –O, keçən ay artıq pul aldı. 

8) to get а permission – icazə almaq 

He got a permission to stay  home for three days.-O, evdə qalmaq üçün üç günlük icazə alıb. 

9) to get а Master's degree  – magistr dərəcəsi almaq 

He got his Master’s degree at Harvard University.-O magistr dərəcəsini Harvard Universitetində alıb. 

10) I called you and left а message on the answering machine. – Yes, I got it.  

Mən sizə zəng etdim və telefonda mesaj qoydum. – Elədir ki var, mən onu aldım.    

  To Get =To Buy = To Find –almaq  və tapmaq   

1) Where did you get this book? – Kitabı haradan tapdın? (aldın ?) 

2) Where can I get something to dress? – Haradan özümə geyinməyə bir şey ala bilərəm? 

3) It's hard to get tickets for this performance. –Bu tamaşaya bilet tapmaq çətindir.  

4) It's impossibble to get а taxi here. – Buralarda taksi tapmaq qeyri-mümkündür.  

5) He got а new job. –O, təzə iş tapıb. 

But: He got me а job. – O mənə iş tapıb 

6) I'll get you this book. –Mən sənə bu kitabı taparam. 

mailto:refibeyli77@bk.ru
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  To Get=To Bring-gətirmək  

1) Get me my shoes. – Mənim ayaqqabılarımı gətir. 

2) What can I get you? – Sizə nə gətirim?  

3) Can you get me an extra blanket?-Sən mənə bir yorğan daha gətirə bilərsən? 

  To Get= To Catch Disease -soyuqlamaq, xəstəlik tutmaq 

1) You can change your clothes so you don’t get а cold. –Siz paltarlarınızı dəyişə bilərsiniz yoxsa 

soyuqlayarsınız.  

2) He got а rare tropical disease. – O, tropic ölkələrə xas olan nadir bir xəstəlik tutub. 

3) You can also get the disease by handling it.-Siz sadəcə bunu əlinizdə tutmaqla xəstəlik tuta bilərsiniz. 

 

  To Get =To Understand- anlamaq, başa düşmək 

1) I didn't get the joke. – Mən zarafatı anlamadım. 

2) He didn't get the last sentence. – O, axırıncı cümləni anlamadı. 

3) You got me wrong. – Siz məni düzgün başa düşmədiniz. 

4) Do you get what I mean? – Siz başa düşürsünüz mən nə demək istəyirəm?  

Oh, yeah, now I got the message. – Bəli, hər şeyi anladım.   

 

  To Get = To Arrive -çatmaq, gəlmək 

1) Usually I get home by 7 o'clock. – Mən evə adətən yeddidə çatıram.  

2)Yesterday we got home late. – Dünən biz evə gec çatdıq. 

3) Can I get there by train? – Mən oraya qatarla gedə bilərəm? 

4) If we take the next available flight, we’ll get to New York on Monday morning. Əgər biz növbəti reyslə 

uçsaq bazar ertəsi səhər Nyu- Yorka çata bilərik. 

 

  To Get=To Become -olmaq 

To get feili bir sıra sifətlərlə birləşərək müxtəlif anlamları ifadə edir. Nümunələr əsasında diqqət yetirək: 

to get angry-əsəbiləşmək 

He got angry with his son. -O, oğluna əsəbləşib. 

to get tired- yorulmaq 

Stop running, you will get tired. -Qaçma, yorulacaqsan.  

to get married – evlənmək, ərə getmək 

He got married and moved to Italy. -O, evlənib İtaliyaya köçdü. 

to get sick-xəstələnmək 

He got sick, but soon he got well. – O xəstələnmişdi amma tezliklə sağaldı.  

to get wet- islanmaq 

We got wet in the rain. – Biz yağışın altında islandıq.  

to get soft- yumşalmaq  

Butter gets soft in a warm room. – Yağ isti otaqda yumşalır. 

to get drunk- içki içmək 

He went out and got drunk. – O küçəyə çıxıb içmişdi. 

to get hungry-acmaq 

They got hungry. – Onlar acıb. 

to get lost-yolu itirmək, azmaq 

She got lost in the woods. – O, meşədə azıb. 

 

  To Get= To Begin - başlamaq  

1) Get going! – Başla, hərəkət et. 

2) When they get talking, it's hard to stop them. – Onlar söhbətə başlayanda onları dayandırmaq çətin olur. 

3) You are getting fat, my friend.-Sən kökəlməyə başlamısan, dostum.  

4) The weather is getting cold, let’s go inside.-Hava soyumağa başladı, gəlin içəri keçək. 

  To Get=To Have –malik olmaq 

To get feili Present Perfect formasında yəni have got birləşməsi mənaca tamamilə “to have” (malik 

olmaq) feilnə uyğundur. Məsələn, I've got а friend. = I have a friend. Bu forma bədii üslubda deyil ən çox 

məişət üslubunda istifadə olunur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, amerikan ingiliscəsində “to have got” 

birləşməsi keçmiş zamanda işlənmir. Məsələn, I've got two tickets now. – I had two tickets yesterday. To get 

feilinin iki cür keçmiş zaman feili sifət forması (participle II) mövcuddur:– got  and gotten. “Gotten” feili 
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köhnəlmiş söz hesab olunsa da, Amerikada çox istifadə olunur. İngiltərədə isə yalnız “got” feilinə üstünlük 

verilir. Məsələn,  

I've got а new car (BE) və yaxud  I've gotten a new car.(AE) 

 

  To Get=To Have got to do something=Have an obligation – 

 nəsə etməyə məcbur olmaq 

To have got feili özündən sonra “to” hissəciyi qəbul edərsə “to have to =must” (malı, məli şəkilçisi) 

mənasında çıxış edir: I have to work. – Mən işləməliyəm. I've got to work. 

Bu birləşmə dildə o qədər tez-tez işlənmişdir ki, nəticədə qısaldılmış forma olan 

“gotta=got to” konstruksiyası əmələ gəlmişdir: What do I gotta do to make you forgive me? – Mən nə 

etməliyəm ki, sən məni bağışlayasan?   

 

  To Get =To Make someone to do something=To Persuade- 

 kimisə və yaxud nəyisə bir şey etməyə vadar etmək   

1. Can you get your brother to help us? –Siz qardaşınızı bizə kömək etməyə yola gətirə bilər siniz? (bunu 

etdirə bilərsiniz ?anlamında)  

2. I can't get them to listen to me. – Mən onları məni dinləməyə məcbur edə bilmirəm. 

3. I can't get this old radio to work. – Bu köhnə radionu işlədə bilmirəm. 

4. We couldn't get the car started. – Biz maşını işə sala bilmədik.  

5. We finally got the firewood to burn. – Nəhayət biz odunu yandıra bildik.  

6. We'll get him to do this work. – Biz bu işi ona etdirəcəyik. 

 

  To Get =To Catch  tutmaq, yaxalamaq 

1. Get him before he escapes. – Yaxala onu, qoyma qaçsın. 

2. I got him! There's no getting away. Mən onu tutdum! Qaça bilməzsən.  

3. I'll get you even if it takes the rest of my life. – Mən səni tapacam hətta əgər buna mənim həyatımın 

qalanı getsə belə. 

4. You were lying, I got you there! –Sən yalan danışırdın, yaxalandın. 

 

  To Get =To impress= To Affect -təsir etmək  

1. This play really got me. – Bu tamaşa mənə çox təsir etdi. 

2. This song doesn't get me. – Bu mahnı mənə təsir etmir. (yəni könlümü oxşamır) 

 

  To Get=To Annoy =To Bother- qıcıqlandırmaq, bezdirmək 

1. It gets me how she treats me. – Onun mənimlə rəftarı məni qıcıqlandırır. 

2. His stupid remarks really get me. – Onun lazımsız iradları məni bezdirir. 

 

Phrasal Verbs with Get 

Sadalananlardan əlavə to get feili müxtəlif sözönüləri ilə birlikdə ayrı-ayrı anlamları ifadə edən 

birləşmələr əmələ gətirir. Onlardan bəzilərinə nəzər salaq:  

To get along feili –yola getmək  

He didn't get along with his in-laws. – O, öz arvadının qohumları ilə yola getmirdi.  

To get away – uzaqlaşmaq, aradan çıxmaq 

Can you get away from the office? – Sən işdən elə çıxa bilərsən ki, bunu heç kim bilməsin? (aradan çıxa 

bilərsən?) 

To get away with – cəzasız qalmaq  

 He shouldn't get away with it. –O, buna görə cəzasız qalmamalıdır. 

To get into – daxil olmaq, girmək 

I can't get into the house. – Mən evə girə bilmərəm.  

But! He got into trouble. –O bəlaya düşüb. She got into debt. – О, borca düşüb. 

To get out – çıxmaq, aradan çıxmaq, hansısa bir situasiyadan çıxmaq 

Get out of here! – Çıx get burdan! We gotta get out of here. – Biz aradan çıxmalıyıq.  

You got me into this mess, so you've got to get me out of it. –Necə məni belə bir işə salmısan, elə də məni 

oradan çıxart.   
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To get over – ruhən öhdəsindən gəlmək  

If someone you love dies, it would take you a long time to get over it. Sevdiklərinizdən kimisə itirsəniz 

sizin özünüzə gəlməyiniz üçün uzun zaman lazımdır. 

 

Idioms with Get 

To Get feilinin əmələ gətirdiyi idiomlar da böyük maraq doğurduğuna görə araşdırılması zəruridir. 

Məsələn, 

Get someone's drift 

Definition:to understand what someone has said-kiminsə dediyini anlamaq  

Do you get his drift? Sən onun dediyini anladın? 

I don't get his drift. Does he think I should quit? Mən onun dediyini anlamadım. O, düşünür ki, mən 

çıxmalıyam? 

Get a bang / kick out of someone or something 

Definition: to enjoy someone or something greatly –kimdənsə və nədənsə zövq almaq 

I really get a bang out of Tom’s piano playing! Tomun pianodakı ifası doğrudan da mənə zövq verdi. 

She got a kick out of the new video game. O, yeni video oyunundan zövq aldı. 

Get a life! 

Definition: something you say to a boring person when you want them to do more exciting things –

darıxan insana daha maraqlı işlərlə məşğul olması üçün deyilən ruhlandırıcı ifadə  

Come on. Get a life! Go out and have some fun. Yaxşı görək. Həyatını yaşa! Çıx küçəyə əylən. 

I wish Janet would get a life. She's always complaining about nothing. Kaş ki, Janet həyatını yaşayardı. O, 

həmişə boş şeylərdən şikayətlənir. 

 

Get a load off one's feet 

Definition: to sit down, relax- oturub dincəlmək 

Come over here and get a load off your feet. Gəl otur dincəl.  

You have been busy around the house all day. Go ahead and get a load off your feet for a while, and I will 

prepare dinner for tonight. Sən bütün günü evlə məşğul olmusan. Gəl bir az otur dincəl, mən bu axşam naharı 

hazırlayacam.   

 

Get a load off one's mind 

Definition:to stop worrying about something- bir şey üçün narahat olmamaq,  

ürəyi rahatlamaq 

 

I'm glad he got the job. I'm sure he's got a load off his mind. Mən şadam ki, o iş tapıb. Mən əminəm ki, o 

daha narahat deyil. (ürəyi rahatdır)   

That news gets a load off my mind. O xəbər mənim ütəyimi rahatladı. 

Get a load of someone or something 

Definition: to take notice of someone or something –kiməsə fikir vermək, nəyəsə diqqət etmək 

Get a load of that boy over there! O tərəfdəki oğlana fikir ver. 

Get a load of this book. It's great! Bu kitaba diqqət et. Bu möhtəşəmdir. 

Get a toehold 

Definition: To begin a relationship with a person or company –hər hansı bir şəxslə və yaxud  şirkətlə 

əlaqə qurmaq 

He's trying to get a toehold with Jason. O, Ceysonla əlaqə qurmağa çalışır. 

As soon as I get a toehold in the company, I will be more relaxed. 

Mən şirkətlə əlaqə quran kimi rahatlanacağam.  

 

Get on one’s nerves  

Definition: To make someone angry or annoyed- kiminsə əsəblərinə toxunmaq 

Stop laughing. You are getting on my nerves. Bəsdir güldün. Sən mənim əsəblərimə toxunursan. 

That song gets on my nerves – can you change the radio station? Bu mahnı mənim əsəblərimə toxunur, 

dalğanı dəyişə bilərsən? 

Get away! 

Definition: I don't believe you- mən sənə  inanmıram 
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He didn't say that! Get away! O, bunu deməyib.Mən sənə inanmıram. 

No, get away! That's can't be true. Mən sənə inanmıram. Bu doğru ola bilməz.   

Get down on someone 

Definition:to criticize someone- tənqid etmək, üstünə düşmək 

Don't get so down on Janet, she will get depressed. Caneti tənqid etmə ,o , məyus olacaq. 

My boss is always getting down on me. Mənim böyüyüm həmişə məni tənqid edir.  

Get down to doing something 

Definition: begin to do something seriously-ciddi bir işlə məşğul olmaq 

Let's get down to business.Gəl bizneslə məşğul olaq. 

I got down to doing the report yesterday afternoon. Mən dünən günorta məruzə ilə məşğul idim. 

Get face 
Definition: to be taken seriously-hörmət qazanmaq, özünə layiqli bir yer tutmaq  

He's really beginning to get face in that company.O, doğrudan da şirkətdə hörmət qazanmağa başlayıb. 

He is doing his best in life to get face.O, əlindən gələni edir ki, həyatda özünə bir yer tutsun. 

Get in someone's face 

Definition: to annoy or provoke someone-kiminsə üstünə bozarmaq, üzünə vurmaq 

She got in my face about staying out of things that don’t concern. O, mənə aid olmayan məsələlərdən 

uzaq durmalı olduğumu mənim üzümə vurdu. 

I know you are angry but don’t get in my face. I had nothing to do with it. Bilirəm, əsəbisən amma mənə 

bozarma. Mənim bu işlə heç əlaqəm yoxdur. 

 Get in on the act 

Definition: to become a part of something interesting-maraqlı bir işin iştirakçısı olmaq, oyuna girmək 

Jim makes a fortune by demonstrating products in online videos. I wonder how I can get in on the act. 

Cim məhsulları onlayn videolarda nümayiş etdirməklə var dövlət yığıb.Görəsən ,mən necə bu işdə iştirak 

edim. 

We started selling them last year, and now other stores are getting into the act. 

Biz onları keçən il satmağa başlamışıq,indi isə o biri mağazalar oyuna girib. 

Get into something 

Definition: to enjoy greatly-zövq almaq 

I got into computers when I was in primary school. Mən ibtidai sinifdə oxuyanda kompyuterlərdən zövq 

alırdım.  

I first got into jazz when I was at a college. İlk dəfə mən caz musiqisindən kollecdə oxuyanda zövq aldım. 

Get it 

Definition: to understand- anlamaq, başa düşmək 

I have read this chapter three times, but I am not getting it. Mən bu hissəni üç dəfə oxumuşam amma onu 

başa düşməmişəm. 

You might want to slow down your lectures, I don’t think the most  of the class gets it. Sən mühazirələrini 

bir az yavaş deyə bilərsən, məncə sinfin çox hissəsi onu anlamır.  

 

Get lost! 

Definition: go away- çıxıb getmək, yoxa çıxmaq 

Listen, I don’t want to buy anything, so get lost! Bura bax, mən heç nə almaq istəmirəm, çıx get! 

Get lost, will you, Derrick? I am tired of listening to your nonsense. Çıx get, Derik, sənin boş söhbətlərinə 

qulaq asmaqdan yorulmuşam. 

 

Get with it 

Definition: hurry up -tələsmək 

Get with it. We’ll be late for elections. Tələs. Biz seçkilərə gecikəcəyik. I wish Tom would get with it. 

Kaş, Tom tələsəydi. 

Get one's act together 

Definition: become organized about something – özünü ələ almaq, toplamaq 

You need to get your act together and finish packing so that we can leave for the airport on time 

tomorrow morning. Özünü ələ al və əşyaları topla ki, biz sabah səhər hava limanında vaxtında çataq. Yes, I 

got my act together and found a new job. Mən özümü topladım və yeni iş tapdım. 

Get one's lumps 

Definition: receive punishment- cəza almaq 
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She got her lumps for disobeying her parents. O, valideynlərinin sözünə baxmadığına görə cəzasını aldı.  

I shouldn't have done that. Now I'm getting my lumps. Mən belə etməməliydim. İndi cəzamı çəkirəm.  

 

Get one's nose out of joint 

Definition: become upset about something- məyus olmaq , burnunu sallamaq 

Well, something put my mother’s nose out of joint- what exactly did you say to her. Nəsə anamı məyus 

edib, sən ona nə demisən? 

Don't get your nose out of joint. It's not that bad! Burnunu sallama, hər şey elə də pis deyil 

Get one's teeth into something 

Definition: do something with a lot of dedication-  bir işə həvəslə girişmək 

I'm getting my teeth into the new project at work. Mən işdə yeni layihəyə böyük bir həvəslə girişirəm. 

I am always looking for a great book to get my teeth into. Mən həmişə mükəmməl bir  kitab axtarıram ki, 

onu həvəslə oxuyum. 

 

Get on someone's case 
Definition: to criticize someone about a problem- tənqid etmək, bezdirmək 

Stop getting on my case about homework. Bəsdir məni ev tapşırığı ilə təngə gətirdiniz. My boss is getting 

on my case about the project. Mənim müdirim məni yeni layihə ilə bezdirib. 

Get real! 

Definition: start acting realistically- reallığı gör, ayıl 

Get real, there is no way you got the job in that company, no matter how qualified you are. Reallığı  gör, 

nə qədər ixtisaslı olursan ol, bu şirkətdə iş ala bilməyəcəksən.  

Forget it. You cannot buy that piano. Get real. Unut bunu. Sən o pianonu ala bilməzsən. Reallığı gör.  

Get some shut-eye 

Definition: go to sleep- bir az gözünün acısını almaq 

I need to go home and get some shut-eye. Mən evə gedib bir az gözümün acısını almalıyam. 

It is late, we should probably try to get some shut eye so we are not exhausted tomorrow. Gecdir, biz bir 

az yuxumuzu almalıyıq ki, sabah yorulmayaq.  

Get the goods on someone 

Definition: find out incriminating evidence against someone-kiməsə qarşı dəlili, əsası olmaq 

Janet got the goods on him and they are getting divorced. Canetin əsası var, onlar boşanırlar. We know he 

is quilty but we can’t arrest him until we the goods on him. Biz bilirik, o günahkardır amma dəlilimiz olmasa 

onu tuta bilmərik. 

Get the lead out! 

Definition: hurry up –tələsmək 

Get the lead out! If we don’t leave in five minutes we’ll be late for the movie. Tələs! Beş dəqiqəyə 

çıxmasaq, kinoya gecikəcəyik. 

Let's get out of here. Get the lead out! Buradan çıxaq gedək.Tələs 

Get the message / picture 

Definition: understand- anlamaq 

Ok, I  get the picture. I’ll start looking for somewhere else to stay. Yaxşı, mən anlayıram, mən özümə 

qalmağa başqa yer axtararam.  

I don't think he gets the message. Məncə o, başa düşməyib.   

Get to someone 

Definition: bother someone-kimisə bezdirmək, təngə gətirmək 

As much as I enjoy the spring, it is not long until my allergies start to get to me. 

Baharı nə qədər sevirəmsə sevim bu yaxınlarda mənim allergiyam məni təngə gətirəcək. 

Tom is really getting to Mary. Tom doğrudan da, Merini təngə gətirib. 

 

Nəticə 
Beləliklə, bu məqaləmizdə ingilis dilində öz məna çalarları baxımından rəngarəngliyi ilə seçilən to get 

feilindən söhbət açdıq. Haqqında danışdığımız feilin məna çalarları, onların əmələ gətirdiyi frazeoloji 

birləşmələr və idiomlar geniş və aydın şəkildə araşdırıldı. To get feilinin məna çalarlarının daha yaxşı 

qavranılması üçün bir çox nümunələr toplanmış və dilimizə tərcümə edilmişdir. Qeyd eymək lazımdır ki, to 

get feili və onun əmələ gətirdiyi birləşmələri demək olar ki, bir çox situasiyalarda müşahidə edirik və onlara 

rast gəlirik. 
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Ümumiyyətlə, ünsiyyət prosesində nə qədər çox frazeoloji birləşmə və idiomlardan istifadə etsək, 

nitqimiz bir o qədər gözəl və zəngin olar. Öyrəndiyimiz xarici dili mükəmməl şəkildə qavramağımız duyular. 

Bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu birləşmələri çox az müddət ərzində öyrənmək qeyri-

mümkündür. Öyrənmə surəti burada vacib amil deyil. Əsas odur ki, öyrəndiyiniz materialı dəqiq şəkildə 

əzbərləməyi, sonradan xatırlamağı və müxtəlif vəziyyətlərdə effektiv şəkildə istifadə etməyi bacarasınız. 

Nəticədə  nitqiniz tədricən daha zəngin və ifadəli olacaq.   
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QƏTRAN TƏBRİZİ VƏ TÜRK RUHU 

 

Açar sözlər: Qətran Təbrizi, şair, poeziya, Azərbaycan, türk xalqları 

 

Katran Tabrizi and the Turkish spirit 

Summary 

Katran Tabrizi is an Azerbaijani poet of the 11th century. In his work, he reflected the political history of 

Azerbaijan. These are known as "history verses". Tabrizi wrote poetry on various topics. If you look closely 

at his work, you can see that he retained the Turkish spirit, way of thinking, Turkish culture in his works, 

retained the patriotic spirit that we see in Nizami, Fizuli, Khagani. 

The poetic ideas expressed in "Dada-Gorgud", "Divani-lugati-Turk", "Gutadgu-bilik" are very similar. 

Turkish culture here is very close to Katran Tabrizi; purity, courage, loyalty. 

Like many medieval poets, Katran Tabrizi wrote in Persian for socio-political reasons. 

Key words: Gatran Tabrizi, poet, poetry, Azerbaijan, turkic peoples 

 

X əsrin sonu, XI əsrin birinci yarısında Qəznə şairlərinin simasında fars ədəbiyyatının inkişafı təmin 

edilirdi. Qəznə şairlərinin mövzu dairəsi mənsub olduqları saraya bağlı olaraq nə qədər məhdud idisə, onların 

şeir mədəniyyəti bir o qədər yüksək idi. Ünsüri, Fərruxi, Mənuşehri Üscüdi hər biri özünəməxsus orjinal 

üslub keyfiyyətləri olan sənətkarlardır. Qətran Təbrizi kiçik müasiri olduğu bu şairlərin hamısının zəngin şeir 

poeziyasına baş vurub çıxmış, onlardan sənətkarlıq öyrənmişdir. Lakin, hər halda, ustad bildiyi yenə 

Rudəkidir. Rudəki qəsidə, ümumən lirikada, Firdovsi isə məsnəvidə-dastan yaradıcılığında ona müəllim və 

rəhbər olmuşdur.  

X-XI əsrələrdə Buxara və Qəznədə həm də türk xalqlarının elm və mədəniyyətinin nailiyyətləri əks 

olunurdu; fars-tacik mədəniyyətinin özünün inkişafında türk alim və şairlərinin, incəsənət xadimlərinin 

iştirakı mühüm idi.  

Farsdilli poeziya ilə yanaşı, bu dövrdə tükr dillərində yaranan şeir, ədəbiyyat da inkişaf edir, türk 

xalqlarının ictimai fikrinə güclü və dərin təsir göstəriridi. Hələ “Qutadğubilik”dən hic. 462 (1069, 70) 30-40 

il əvvəl Mənuçehri türkcə, oğuzca şeirin gözəlliyindən danışırdı: 

راه ی  ب رک ا  ت ه  مان تر   ک ی خوب وئ  گ

ی رک عرت ش و رخوان ت عرغزی و مرا  ب ش  

هر غت ب ه ل ی ک وئ وگ سخن ت ی  وان فت ت  ک

ه صل ک یرا ا ت غ و   هرل جد ت   وهوزی اب

“Sən türkcə, elə bil, daha yaxşı şeir deyirsən,  

Mənə türk şeiri oxu, oğuz şeiri söylə!  

Sən bildiyin dillərin hamısında şeir deyə bilərsən, 

Axi, hər bir dilin əbcəd və həvvəzisən!” (1, 131).  

Türkcə-oğuzca şeir oxuyan, hər bir dilə vaqif olan bu adam kimdir? O, rübabmı, gəncmi çalıb-oxuyurdu, 

yoxsa əlinə türkcə divanını alıb bir ucu Qəznə - bir ucu Kaşğar,  bir ucu İran – bir ucu Turanda olan böyük 

bir xalqın tarixini, mərdlik və qocalıq dastanını söyləyirdi? Bəklə, qoşa xəncər tiyəsinə bənzər vəsməli 

qaşlarını dartıb, aşiqinin qəsdinə duran, qara badamı gözləri aləmə od salan türk gözəlini vəsf edirdi? Böyük 

Hafizin Səmərqənd və Buxaranı bircə xalına bağışlamaq istədiyi türk gözəlini!... 

Biz Mənuçehrini valeh edən şeirin məna və gözəlliyini ölməz “Dədə Qorqud” nəğmələrində, bu dövr türk 

dili və ədbəiyyatının görkəmli abidələri sayılan “Qutatğubilik” və “Divani-lüğati-türk” hic. 466 (1073, 74) 

dərk edib duyuruq. “Kitabi – Dədə Qorqud”, “Qutatğu bilik” və “Divani-lüğati-türk” tədqiq olunan dövrdə 

türk xalqlarının bədii-ictimai, elmi-fəlsəfi fikirnin ən böyük nailiyyəti kimi meydana çıxmışdır. Bu əsərlər 

yalnız yarandıqları dövrdə X-XI əsrlərdə deyil, çox-çox qabaqlarda türk xalqlarının böyük mədəniyyətə 

malik olduqlarını təsdiq  edir. 

“Qutatdğu biliyi” türk “Şahnaməsi” adlandırırlar. Bu, əlbəttə, böyük qiymətdir. Ancaq, “Şahnamə” ilə 

“Qutadğu biliy”in oxşarlığı hər əsər üçün seçilmiş mütəqarib bəhrindən irəli gəlmir. Poemanın yazıldığı 

qoşayarpaq (məsnəvi) şeir formasına gəlinsə, Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğəti-türk”də verdiyi poetik 

nümunələr bu şeir şəklinin türklərdə də olduğunu göstərir. Həm də, müəllif bunu həmişə, hər yerdə saxlamır, 
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aşırmadan da istifadə edir; seçdiyi atalar sözlərini, məsəlləri, şeir parçalarını bəzən yazdıqları formalarda 

(xalq şeir formasında) kitabına salır. Belə olduqda, Yusif Xas Hacibin yalnız vəzndə deyil, həm də şəkildə 

“Şahnamə” sahibi Firdovsiyə uyduğunu iddia edən bəzi türk müəllifləri ilə barışmaq çətindir . 

“Qutadğu bilik” türk xalq abidəsi – türk ədəbiyyatı abidəsidir. Əsər istər təsvir etdiyi həyat tərzi, türk 

məişəti və adət-ənənəsi, istərsə də qəhrəmanlarının əxlaq və mənəvi keyfiyyətləri – türk səciyyəsi ilə hər 

cəhətdən öz milli zəminə bağlıdır. Müasir türk tədqiqatşıları Yusif Xac Hacibin “Qutadğu bilik” poemasında 

islam mədəniyyətinin (Çin, Hind, İran) müəyyən izlərini görməklə bərabər, burada əsasən “qədim türk 

mədəniyyətinin özünəməxsus cəhətlərinin birləşdirdiyini” irəli sürməklə tamam haqlıdırlar ( 2,30).  

Əxlaqi-fəlsəfi əsər olan “Qutadğu bilik” dərin ictimai-ədəbi mənaya malikdir. Kitabda qoyulan ən mühüm 

mətləb dövlət və xalq məsələsidir. İstər Xaqan Gündoğdu ilə vəziri Aytoldunun hekayələrində (I və II 

hekayə), istərsə də Gündoğdu ilə Ögdülmüş və Odqurmuşun hekayələrində (III  və  IV  hekayə) bu məsələ 

diqqət mərkəzində durur. Yusif Xac Hacib və onun qəhrəmanlarını yüksək, nəcib ideallar düşündürür. Böyük 

türk şairi insaniyyəti doğruluq və ədalət də görür, xoşbəxtliyi xalq həyatının çiçəklənməsində arayır. Onun 

qəhrəmanları da, özü kimi, həyatda düzlük və sədaqət axtarır, nəcib arzu və işlər üçün doğulurlar. Vəzir 

Aytoldu hökmdara nə üçün “Gündoğdu” adının verildiyini soruşanda, Xaqan cavabında:  “–Bilicilər mənim 

əxlaqımı xoş görüb, günəşə bənzətdilər!..” – deyir.  

Gündoğdu əsərdə təmizlik, yaxşılıq, ucalıq timsalı kimi verilmişdir. Türk hökmdarının sifətində şair 

ədalət olarsa, xalq xoşbəxr yaşar, günü xoş keçər. Necə ki, Gündoğdunun vaxtında ölkədə “quzu ilə qurd 

birgə dolanırmış...” Gündoğdu ağıllı bir adam (vəzir) tapmayınca dövlət işlərini kimsəyə tapşırmaq fikrində 

deyil. Buna görə də dövlət və el işinin bütün ağırlığını çiyinlərində daşıyır. O, yalnız Aytoldu ilə görüşüb 

bilişdikdə, uzun-uzadı söhbət və mübahisələrdən, sınaqlardan sonra köməkçisini seçir. 

Yusif Xac Hacibin qəhrəmanları sağlam və gözəl insanlardır. Onlar özlərində zahiri gözəlliklə mənəvi 

gözəlliyi birləşdirirlər. Vəzir Aytoldu (Aydoldu) da belədir. Elinə ölkəsinə xidmət arzusu ilə çırpınan 

Aytoldu böyük çətinliklərdən, ağır məhrumiyyətlərdən sonra padşahla görüşdükdə, dediyi ilk söz budur: 

 “ – Niyyətim insaniyyət, varlığım xidmətdir!...” (2,56 ) 

وآی   "  دی ب ول دی ت یک   ای   ای ل ی ای وت  ق

بوغ وش ن یرالخ و ب لوقق ی ل   "  ات

Aytoldu dastanında şair dövlət və xalq münasibətlərinə dair demokratik fikirlərini ümumləşdirmək üçün 

daha əlverişli imkan tapmışdır. Xalqı saya salmaq, xalqla qayanıb-qarışmaq, xalqı arxalanmaq kimi bütün 

dövrlərdə dövlət və xalq münasibətləri üçün mühüm olan bir sıra məsələlər, məhz burada, çox təbii bir süjet 

xəttində hadisələrin, səciyyələrin məna və mahiyyəti kimi özünü göstərir. 

Dövləti idarə işində ədaləti rəhbər tutan Aytoldu “xalqa şəkər, düşmənə zə¬hər” olmağı, “dostu gülər üz, 

düşməni xəncərlə” qarşılamağı özünə borc bilir. 

Müqəddəs sandığı dövlət işində doğma və yad, yaxın və uzaq – onun nəzərin¬də birdir. “İstər oğlum, 

istər yaxın və uzaq qardaşlarım, istər səyyah, istər müsafir olsun – hamını bir gözlə görürəm” – deyirdi.  

Aytoldu hökmdara öyüd verib deyir ki “dövlət keçici bir şeydir. Hiddət və qəzəb yaramaz, ağla hökm 

vermək də yaxşı bir şey deyildir. Həkim mənim vücudumu aya bənzətdi. Ay doğanda kiçik olur. Gündən-

günə böyüyür və yüksəlir. On beş gecəlik olduğu zaman nuru dünyanı bürüyür. Sonra kiçilir və yox olur... 

Sən mənə (dövlətə) inanma, taleyə, səadətə inanma! Tale, iqbal axar su, əsər yel kimidir” (2, 55-58).  

Aytoldunun sözləri, ümumən “Qutadğu biliyin” bir sıra motivləri böyük Nizaminin ölməz “Xəmsə”sində 

şahlıq və ədalət, dövlət və xalq münasibətləri haqqında məşhur fikirlərini yada salır. “Sirlər xəzinəsi”, 

“Bəhramnamə” xatirə düşdükcə, Şirinin Xosrova verdiyi öyüd-nəsihətlər qulağımızda səsləndikcə, 

Nizaminin, Qətran və Xaqaninin, Nəsimi və Fizulinin əsaslandıqları ümumşərq mədəni-ədəbi irsinin ən 

qədim və ən böyük qynaqlarından biri olan tükr mədəniyyəti gözümüz qarşısında canlanır. 

XI əsrdə Azədbaycan ədəbiyyatının bünövrə daşlarını qoyan Qətranın bədii-ictimai fikrinin 

müəyyənləşməsinə bir azəri şairi olaraq, heç şübhəsiz ki, ona hər cəhətdən yaxın olan türk xalqlarının 

mədəniyyət və ədəbiyyatının təsiri daha güclü idi. Qətranın bədii təfəkküründə romantik meylin üstünlüyü və 

onun özünəməxsus cəhətləri nəzərə alınarsa, Rudəkiyə deyil, məhz öz doğma ədəbiyyatına, tükr xalqlarının 

romantik şeir tarixinə əsaslandığını duymaq olar:  

 

ن وغاردی لدی ت ساک کدون ا لی اون کو  ازون        ی ت تی  ای ااج شماق  ک ی او ول  ی

ر یزی غ بار ی دی ی ول ور   ت اف یب  ک ت تاک        ک زان الر  ب ی ور  ت یاک ین دن یب  ک  ات

دی •• ان ون الرت غاج قوری ش م وزب یل ق ش ا زان        ی تون دیب غ ال ب ساری وک  ل گ زی  ق

یل ش ا دی یزی غ و  ی ورق ا  ت وزک اد  ی شی  خطای        ی ب ی تدی  ارق غاج ی ف دی ط  ان

زی اغ ی ر ت ری ی دد  اوب شان و ذ ت ب ی ندی       ی ت ی  ای ول شی ق ا وک ق یب  آل ک ی  ک

ومان و ت الر  ت یجاک زی  ج ال   ی و بار        ک دی ی ول ور   ت اف بذ   ازون  ک یال ی  ب
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با ص لی   تی  ی وب غل  ق رن یذ  ق ن   ی رجا  ازون       ی ترو  ب بار ب وردی ی ین ب  ک

از یل  اورداک ق وغوق ا  ق یغ ق ق ی ودی ل یال        ت اق نار  ق ی ارو   ق وق وذی  ی    ق

 

Baharın özü kimi gözəl olan bu nəğmə Qətranın Bahariyyələrini xatırlamırmı? “Bəzənmək dilər dünya 

kürkünü atıb!”, “dolanan ağaclar donnandı yaşıl!”, “səba yeli qopdu qərənfil yadın” (2, 17-18). 

Mənuçehrini valeh edən şeir bu imiş!Ancaq, türkcə şeirin tarixi X-XI  əsrlərə aid edilə bilməz. Mahmud 

Kaşğarinin “Divani-lüğətit-türk”də verdiyi müxtəlif vəzinli, şəkilli və bölümlü saysız-hesabsız şeir 

nümunələri hələ islamiyyətdən qabaq da, türk xalqlarının zəngin ədəbiyyatı olduğunu təsdiq edir (3, 58). 

“Divani-lüğətit-türk”də gözəllik və sevi nəğmələri: 

 

نار ل نی  ب ی س  م وز  اوال را            ک یز  ق ک ن ل  م یزی وز   ق  ی

ن دی مار   ان ا  ت وک وز  ل ت نا             ت ل نا  ب ب جار   اول  ی  ق

 

رد وزوم ی ب ی  ک رق دی               ی قی     اوزوم    ال ن   ق

ندا ج     ق قی    ارن ن ن امدی               ق  (s. 3, 58) غرور اوذ اوذی

 

Qəhrəmanlıq söyləmələri: 

کم لب   ای لن                   اغردم  ک س یو  ار کرد  ل  م ک

ب ر ال شن ال خردم ب نی  امدی                 ت یم  م تار ک  (s.3, 58)    ت

 

کرا ب  ت ر آل یم اک ن             ل شب   ات یم   ت کرل  ی

لن س یو  ار م ل کرل وجی            ک سون انك ک ل ف  (s 3, 13)     ک

 

Divanda müxtəlif qrammatik hadisələrin şərhi, söz və ibarələrin mənaca izahı üçün misal gətirilən, 

məzmun, forma cəhətdən olduqca rəngarəng olan nümunələr türk dillərində yaranan poeziyanın o vaxt dünya 

şeir mədəniyyətinin qabaqcıl qollarından birini təşkil etdiyinə nişan verir. Divanda şeirlərin böyük bir qismi 

gözəllik, sevgi, mərdlik və sədaqət mövzusunda yaradılmış xalq ədəbiyyatı inciləridir. Adət və ənənəni 

yaşadan, türk məişətini göstərən şeirlər də, burada az deyildir. Bunlar xüsusən etnoqrafiyanı öyrənmək üçün 

çox maraqlıdır. Əmək haqqında nəcabət və insaniyyət haqqında yazılmış yüksək bədii dəyərlərə malik 

əsərlər, ağılı-biliyi tərif edən parçalar, ibrətamiz hekayələr, hər biri bir kitaba bərabər atalar sözü və məsəllər 

qədim türk xalqlarının mənəvi zənginliyini, zehniyyət və yüksək poetik fikrini nümayiş etdirir. Orta əsr 

Azərbaycan şairləri, həmçinin Qətran Təbrizi fars dili Azərbaycanda “ümumxalq dili olduğu üçün” deyil, 

ciddi tarixi-ədəbi, ictimai-siyasi səbəblər üzündən farsca yazmışdır.Azərbaycanda Qətran Təbrizinin 

simasında, artıq XI əsrin otuzuncu illərində fars dilində yaranan Azərbaycn şeirinin bariz nümunələri 

müşahidə olunur. Qətranın divanından duymaq olur ki, dəricə şeirin ab-havasını Azərbaycana gətirən o 

olmuşdur: 

ر عر در مرا گ ش ان  وی شک جهان گ  آوری ر

عر در من  ش ر  دری  شاعران ب شاد   گ    می ن

 

“Əgər mənim dünya şairlərinə paxıllığım tutsaydı,  

mən dəri şeirinin dərini (qapsını) onların üzünə açmazdım” (4,429).  

Qətran yəqin ki, burada öz mühitini, Azərbaycan şairlərini nəzərdə tuturdu. Bu mənada o, həqiqətən fars 

dilində yaranan Azərbaycan şeirinin ilk nümunələrini verməklə, Azərbaycan şairlərinin üzünə dəricə şeirin 

qapılarını açmışdı. Qətran Təbrizinin ilk tədqiqatcısı olan Fruz Sadıqzadə yazırdı:” Qətran Təbrizi əsərlərini 

bu dildə yaratmış Rudəki və Firdovsi kimi nəhəng şairlərin yaradıcılışından qüvvət alaraq, öz qədim 

torpağının – Azərbaycanın əzəmət və gözəlliyini ədəbiyyata gətirmiş, xalqımızın yüksək mədəni 

keyfiyyətindən, nəcib duyğularından bəhs açmış, əsərlərin azadlıq və istiqlaliyyət ilə dolu bu dövr 

tariximizin səhifələrini canlandırmışdır” (5, 31-40). Qətran özündən qabaqkı Şərq ədəbiyyatının 

nailiyyətlərindən öyrənsə də, hər şeydən əvvəl, doğmə vətəninin qədim tarixə malik mədəniyyət və 

ədəbiyyatı, zəngin folklor ilə bağlıdır. Ot kökü üstə bitər. Onun bir şair kimi yetişməsində də Azərbaycan 

mühiti, bu mühitin sənət-poeziya qarşısında qoyduğu tələblər əsas idi. XI əsrdə belə bir qüdrətli sənətkarların 

yetişməsi üçün, yuxarıda göstərildiyi kimi, Azərbaycan lazimi tarixi, mədəni-ədəbi şərait mövcud idi. 

Azərbaycan bu dövrdə Şərqin ən mədəni ölkələri sırasında dururdu. Belə olduqda, yazılı ədəbiyyatımızın 

bünövərsini qoymuş böyük şairin məfkurə mənbələrini də məhz türk dilində, ruhunda axtarmaq lazımdır. 

 

  



ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal) / SCIENTIFIC WORK (international scientific journal) 2020, №11/60          ISSN: 2663-4619 

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

 

41 

Ədəbiyyat 
 

 

2. Yusif Xas Hacib.Kutadğu-bilik. İstanbul: Alaeddin Kral basımevi (Fərqanə nüsxəsi, cild 2, 1943, 446 s. 

–  

 

 

5. Sadıqzadə F. Qətranın öyrənilmə tarixi. “ADU - nun elmi əsərləri”, 1965, №1, s.31-40 

 

 

 

Rəyçi: dos. Ş.Əhmedova 

 

 

Göndərilib: 29.11.2020   Qəbul edilib: 30.11.2020 

 

 

  



ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal) / SCIENTIFIC WORK (international scientific journal) 2020, №11/60          ISSN: 2663-4619 

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

 

42 

DOI: 10.36719/2663-4619/60/42-45 

Sevinc Fəxrəddin qızı Hüseynova 
sevinc747@mail.ru 

Azərbaycan Dillər Universiteti 

 

BƏDƏN ÜZVLƏRİ İLƏ BAĞLI OLAN İDİOMLAR VƏ ONLARIN 

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ QARŞILIĞI 

 

Açar sözlər: idiomlar, həqiqi məna, məcazi məna, idiomatik ifadələr 

 

Idioms related to the body parts and their equivalents in Azerbaijani 

Summary 

This article deals with the everyday English idioms with Azerbaijani equivalents in use. However, mostly 

body idioms are mentioned in this article. The lexicology gives us significant information about idioms. 

What is an idiom? Why do you need to learn it? The answers to these questions can be found in this article. 

The idiom contains a special place in word combinations. English is rich with idioms and idiomatic 

expressions. Idioms can be found in all styles: writing, speaking, fiction, and so on. Even newspapers are 

rich with idiomatic expressions. The words that make up the idioms lose their real meaning, thus creating a 

new meaning in the combination. Most words that make up the idioms are of a literal meaning. In the 

modern English, metaphorical meanings of the words are used more than their true meanings. Idioms are 

used in almost all styles of literary language. These issues are covered in this article. This topic is 

distinguished by its actuality. Recently this topic is becoming more actual.  

Key words: idioms, true meaning, metaphorical meaning,idiomatic expressions 

 

Yalnız müəyyən bir dilə xas olan və mənası tərkib hissələrini təşkil edən sözlərin ayrı-ayrılıqda götürülən 

mənası ilə düz gəlməyən, parçalanmayan söz birləşməsi; ifadə, ibarə, təbir və s. idiom deyilir. Məs.: baş 

sındırmaq, gözü doymamaq, gözünün odunu almaq.  

Hər bir dil üçün əsas material sözdür və dil öyrənmək istəyən hər kəs gündəlik olaraq yeni söz və söz 

birləşmələri öyrənir. Həmin söz birləşmələrinin tərkibində idiomlar xüsusi yer tutur. İngilis dili idiom və 

idiomatik birləşmələrlə zəngin bir dildir. İdiomlara bütün üslublarda rast gəlmək mümkündür: yazıda, 

danışıqda, bədii ədəbiyyatda və s. Hətta qəzetlər belə idiomatik ifadələrlə zəngindir. 

İdiomları təşkil edən sözlər bir yerdə öz əvvəlki mənalarını itirir və birləşmə tərkibində yeni məna 

çalarlığı yaradır. Məsələn: 

I could eat a horse. Dəhşətli dərəcədə acam. məc*. Acından ölürəm. (Acından bir qoyun da yeyə 

bilərəm).  

İdiomları mənalarına görə bir neçə qrupa bölmək olar: reng bildirən idiomlar, geyimlə bağlı olan, bədən 

üzvləri ilə bağlı olan, heyvan adları ilə bağlı olan və s. idiomlar. 

Bu məqalədə bədən üzvləri ilə bağlı olan idiomlardan bəhs edilmişdir. 

be on your last legs final stages of physical weakness before dying; the final stage of a journey son 

gunlərini yaşamaq, axır günləri olmaq; yararsız olmaq; səyahətin son mərhələsi  

I love my old car, but I’m having more and more problems with it. I think it’s on its last legs.  

 

come to a head if you bring a situation to a head or if a situation comes to a head, you are forced to deal 

with it quickly because it suddenly becomes very bad vəziyyətin/münasibətin son həddə çatması; ağ 

etmək; kəlləçarxa çıxmaq My boy friend and I have always argued quite a lot, but the situation came to a 

head last week. He accused me of lying. face the fact to accept that a difficult situation exists, although you 

would prefer not to reallıqla barışmaq; həqiqətlə üzləşmək, həqiqəti qəbul etmək I’m sorry, but we have 

to face the fact that we’re not getting on. talk behind sb’s back when one is absent; without one’s 

knowledge or consent; in a dishonest way; secretly; sneakily bir kəsin arxasınca danışmaq; qeybət 

etmək I can’t trust you any more. You’ve been talking about me behind my back.  

 

Have an old hand an experienced and highly skilled expert at some particular job bir işdə böyük 

təcrübəsi olan adam; məc. qoca qurd He is an excellent chairman. He’s an old hand at controlling difficult 

people.  

 

mailto:sevinc747@mail.ru
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Have/put a brave face to pretend that you feel confident and happy when you don’t dözümlü/mətanətli/ 

iradəli olmaq; çətinliyə sinə gərmək I know Jane is in a lot of pain, but she puts a brave face on it. 

Though he put a brave face on it, Julia felt that he was deeply mortified [31, p.45]. 

 

Have a good head to have a special talent in a certain area  

hər hansı bir işdə bacarıqlı/qabiliyyətli olmaq  

Ask Marianne to help you. She’s got a good head. 

She has a good sound head and her advice is always worth taking [33, p.99]. 

 

dip your toe in/ into the water (informal) to start doing sth very carefully to see if it will be successful or 

not  

hər hansı bir işi ehtiyatla görmək; ehtiyatı əldən verməyərək işə başlamaq; ilk addımlarını atmaq   

It’s the first time I’ve driven a car. I’m dipping my toe in the water. And I’m anxious.  

 

get on sb’s nerves  
(informal) to annoy sb  

bir kəsin əsəbləri ilə oynamaq; kimisə hirsləndirmək  

Stop it! You are getting on my nerves.  

 

to be nosey 
(slang) too interested in things that don’t concern you, especially other people’s affairs  

hər işlə maraqlanmaq; burnunu hər yerə soxmaq  

- Who was that man I saw you with last night? 

- Don’t be so nosey! It’s none of your business. 

 

to shoulder  
to accept the responsibility for sth  

məsuliyyəti üzərinə/boynuna götürmək, məc. çiynində ağır yük daşımaq  

- She’s not her usual self at the moment. Is there something wrong? 

- I think it’s pressure of work. She has to shoulder a lot of responsibility. 

 

get sth off your chest  
to talk about sth that has been worrying you for a long time so that you feel anxious  

dərdini bölüşmək, ürəyini boşaltmaq; yüngülləşmək  

Talk about it! It might help to get it off your chest.  

 

put your foot in sth 
to speak carelessly and rudely; hurt one’s feelings without intending to  

ehtiyatsızlıq etmək; səhv etmək; məc. yaraya duz səpmək; yaranı qanatmaq  

 

- Did you know that Alan and Moira have stopped seeing each other? 

- Yes, I do now, but I put my foot in it yesterday when I asked when they were getting married. 

 

shoot your mouth off (about sth)  
(informal) to give opinions without knowing all the facts; talk as if you know everything  

ağız dolusu danışmaq; özünü öymək, tərifləmək; özünü hər şeyi bilən kimi göstərmək  

Jim doesn’t play tennis very much, but he’s always shooting off his mouth about how good he is.  

 

jump down sb’s throat  

(informal) to suddenly become very angry at someone; scold severely or angrily  

qəfildən kiməsə hirslənmək, danlamaq, acıqlanmaq; bir kəsi dəng etmək  
- Don’t be late. You are to be here at 2:30. 

- I know dad. You don’t have to jump down my throat! I don’t intend to be late. 

 My mother jumped down my brother’s throat when she found out that he got a bad mark. 
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pull sb’s legs  
fool someone  

bir kəslə məzələnmək; kimisə axmaq/ gülünc vəziyyətə salmaq, ələ salmaq  

 

- I was invited to take part in this performance. 

- Oh, really? Come on, you’re pulling my leg! 

- No, honestly. Do you really think that I’m trying to fool you with a ridiculous story? 

- Well, you’ve told me foolish stories before. 

- Of course he was skillfully pulling their legs: the dirty dog [33, p.213].  

 

shake a leg (old-fashioned, informal) to hurry  

cəld olmaq; tələsmək  

Hey, you always take such a long time to finish your make-up. Come on, shake a leg!  

be all (fingers and) thumbs awkward, especially with your hands; clumsy  

biçimsiz, yöndəmsiz, naqolay olmaq; əlləri əsmək  

- Hey, Bea. Can you help me out? I don’t seem to be able to button up the back of my dress. 

- Sure. Let us see if I can do it for you. 

- I guess I’m all thumbs because I’m so nervous. I’m already late for my date. Well, I suppose that being 

so nervous would make you clumsy and awkward. 

She was unreal, like a picture, and yet had an elegance which made Kitty feel all thumbs [33, p.166]. 

 

get off sb’s back  

(informal) to stop criticizing or nagging someone  

bir kəsi tənqid etməkdən/ dəng etməkdən/zəhləsini tökməkdən əl çəkmək  

- Come on, let’s go out and do something. 

-Sorry, I’m right in the middle of studying for a physics exam. 

-You’ve been studying for a long time. Take a break: Come on! Let’s go! Forget studying for a while! 

-Look! Get off my back! I can’t go anywhere! 

 Get off my back! Açıl başımdan! Əl çək!  

 

be all ears  

(informal) to be waiting with interest to hear what sb has to say; very eager to hear; very attentive  

diqqətlə qulaq asmaq; çox maraqlandığı bir məsələni eşitməyə tələsmək; qulağı bir kəsdə olmaq  

Go on! Tell me the gossip. What has happened between them. I’m all ears!  

 

hear sth by word of mouth  

by being told directly  

öz qulağı ilə eşitmək  

I heard about their wedding by word of mouth. Everyone said it was good.  

 

poke/stick your nose into sth  

(informal) to try to become involved in sth that doesn’t concern you  

başqasının işinə qarışmaq, müdaxilə etmək; burnunu hər yerə soxmaq  

Stop poking/sticking your nose into other people’s business!  

 

turn your nose up at sth  

(informal) to refuse sth, especially because you don’t think that it is good enough for you  

köməkdən imtina etmək; özünü yekəxana aparmaq; hər şeyi özünə yaraşdırmamaq; məc.  

burnunu dik tutmaq  

You shouldn’t turn your nose up at 300 pounds a week. It’s better than nothing.  

 

in the teeth  

despite  

baxmayaraq, əksinə, ziddinə  

He achieved it in the teeth of serious opposition.  
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by the skin of your teeth  

to escape a disaster 

qəzadan güclə can qurtarmaq; möcüzə nəticəsində sağ qalmaq  

He escaped disaster by the skin of his teeth.  

 

lying through your teeth  

to tell a deliberate lie  

bilərəkdən yalan danışmaq; gözünün içinə kimi yalan danışmaq  

I think he is lying through his teeth. I’ve never said any such thing!  
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OXŞARLIQ-FƏRQLƏNMƏ METRİKASI ƏSASINDA 

VERİLƏNLƏRİN AXTARIŞININ KOMPÜTİNQİ 

 
Açar sözlər: kompütinq, kiber-sosial kompütinq, qərar qəbuletmə, oxşarlıq-fərqlənmə metrikası, verilənlərin 
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Data search computing based on the similarity-dıfference metric 

Summary 

Models, methods and algorithms for cyber-social computing and machine learning implies the use of the 

metric of similarity – difference of unitary coded information for processing big data in order to generate 

adequate actuator signals for controlling cyber-social critical systems. A set-theoretic method of data search 

is being developed based on the similarity – difference of the frequency parameters of primitive elements, 

which makes it possible to determine the similarity of objects, the strategy of transforming one object into 

another, and also to identify the level of common interests, conflicts. Computational architectures of cyber-

social computing and metric search for key data are being created. The definitions of the fundamental 

concepts in the field of computing are given on the basis of metric relations between interacting processes 

and phenomena. A software application is proposed for calculating the similarity-differences of objects 

based on the formation of vectors of frequencies of two sets of primitive data. A high level of correlation of 

the application results with the well-known system for determining plagiarism is shown. 

Key words: computing, cybersocial computing, decision making, unitary data codes, similarity – difference, 

data retrieval, plagiarism 

 

1. Tədqiqat məsələlərinin qoyuluşu 

Kiber-fiziki sistemdə imtinalar iqtisadi, siyasi, sosial, ekoloji və humanitar (maddi-enerji və məkan-

zaman) itkilərə gətirib çıxarır. Kritik sistemlərə nümunə kimi aşağıdakı sahələrdə texnoloji və texniki 

obyektləri göstərmək olar: energetika, nəqliyyat, sənaye, silahlanma, kiber sosial mühit, bankçılıq, internet, 

dövlətçilik və qanunveriçilik. Bir mənalı olaraq, alimlər və mütəxəssislər belə bir nəticəyə gəlirlər ki, kritik 

sistemlərdə, bütün imtinaların 80 faizə qədəri insanın istənilən sistemin yaxud obyektin özüdə daxil olmaqla, 

idarə etməsinə məqsədyönlü olmaması ilə əlaqədardir. İnsan çox  zaman pis icraçıdır. Beləliklə, determinativ 

və demək olar səhvsiz olan şəbəkə, bulud və terminal kompütinqin qərar qəbul etmə prosesinə 

səlahiyyətlərini verməklə, onu ən azından, kritik prosesslərin və hadisələrin monitorinq və idarə etmədən 

kənar etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, vaxtında insanın müdaxiləsi olmadan dəqiq monitorinq və idarə etmə 

üçün fiziki və sosial məkanı rəqəmsal proseslərə və hadisələrə çevirməklə daha böyük inkişaf əldə etmək 

olar. İstənilən mənşəli kritik sistemlərdə kadrların idarə etmə, hələki bəşəriyyətin ən vacib problemi kimi 

qalır.  

Kompüter mühəndisliyi, ağıllı sensorların köməyi ilə kiberfiziki məkanın rəqəmsal monitorinqi əsasında 

intellektual bulud və telekommunikasiya servislərinin istifadəsi yolu ilə virtual, fiziki və sosial prosesslərin 

etibarlı metrik idarə edilməsi üçün layihələndirmənin praktikası və nəzəriyyəsi ilə, istehsalatın testləşdirməsi 

və qorunan proqram-aparat vasitələrinin istismarı ilə məşğuldur. Burada kompüter mühəndisliyinə aid olan, 

kompütinq qlobal metodologiya kimi, qoyulmuş məqsədlərə çatmaq lazımdır. Şək. 1-də kompüter 

mühəndisliyi və kompütinq arasında qarşılıqlı əlaqələri göstərilmişdir. 

 
Şək. 1. Kompüter mühəndisliyi və kompütinq arasında münasibət 
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Göründüyü kimi, miqyaslanan kompütinq məqsədə çatma prosesi kimi bu sahələrdə tədbiq edilə bilər: 

kosmoloji, bioloji, təbii, texnoloji, kiber sosial, kiberfiziki, qlobal, nəqliyyat, sənaye, elmi-tədris, Cloud-

Edge, tibbi, Cyber Security, Quantum, Design and Test. 

 
Şək. 2. Kompütinq və təbiət arasındakı münasibətlər. 

 

Bu o deməkdir ki, kompütinqin metodologiyası bütün təbii prosesslərin və hadisələrin, həmçinin insan 

fəaliyyətinin tədqiqatı ilə oxşardır, lakin təqdim olunmuş münasibətlərdə fərq yalnız tədqiqat obyektinin 

məzmunu ilə bağlıdır. Kompütinq bütün təbii və suni prosesslərin və hadisələrin nüvəsi və mahiyyətidir. 

Kompütinq idarə etmə (3) infrastukturda metrik münasibətlərinin (2) monitorinqi (5) və aktyuasiyası (6), 

həm də verilmiş resursları ilə (7) məhsullara və ya servislərə (1) yəni ki, qoyulmuş məqsədə çatması və 

vizualmaşdırması (8) üçün icra (4) prosesi kimi təqdim oluna bilər (şək. 3). 

 
Şək. 3. Personalın idarəetmə kritik sistemin kompütinqi. 

 

Yuxarıdakı səkkiz qarşılıqlı əlaqələrin vasitəsi ilə kompütinqin metrik və struktur tərifi, verilmiş sahədə 

insan və təbiət fəaliyyətinin istənilən prosesinin rəqəmsal idarə etmə sisteminin formal və faktiki yaradılması 

üçün nəzəri fundamental əsası kimi təqdim edilir. Daxil edilən metrika ilə kompütinqin növləri insan 

fəaliyyətinin bütün sahələrini (kosmoloji, bioloji, flora, fiziki, virtual, kvant, sosial, dövlət, tibbi, nəqliyyat, 

infrastruktur, elmi, təhsil, istehsalat, idman, istirahət, səyahət, əyləncə) əhatə edir. Təbii ki, ilk öncə 

kompütinq bacardığı qədər insanın minimal iştikarı ilə kritik obyektlərin, prosesslərin və hadisələrin 

monitorinqinə və idarə etməyə yönədilib. 

Beləlilkə, kompakt halda tədqiqatın mahiyyəti kritik sistemin, kompütinqin və insanın arasında 

münasibətlərin yaradılmasında özünü təqdim edir (şək.4). Bu ağıllı monitorinqin və bulud maşın öyrənmənin 

(ML) idarə etmə mexanizminə qərar qəbul etmədə səlahiyyətləri ötürməsi hesabına öz təsirini süurlu şəkildə 

minimallaşdırır.  

 
Şək. 4. Formalaşan kritik kompütinq 



ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal) / SCIENTIFIC WORK (international scientific journal) 2020, №11/60          ISSN: 2663-4619 

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

 

48 

Verilmiş strukturda bir elementin digəri ilə əvəz edilməsi sistemin mahiyyətini dəyişdirmir. Buna misal 

kimi, dövlət quruluşunun kompütinqini (şək. 5) göstərmək olar, harada ki, başçıların və məmurların periodik 

olaraq əvəzlənməsi əsas mahiyyəti - sosial münasibətləri dəyişdirmir.  

 
Şək. 5. Kritik sistemi kimi dövlət qurluşunun kompütinqi  

 

Vətəndaşların mobilliyi metrikaya əsaslanaraq planetin kadr resursları uğrunda daha çox mübarizə aparan 

mövcud dövlətçilik tərəfindən maraqlı alternativ təkliflər yaradırlar. Burada hər bir insan, həm də 

münasibətlərin metrikasına görə (əmək haqqı səviyyəsi, dil mədəniyyəti, adət-ənənə, tarix, qida, 

infrastruktur, nəqliyyat, iqlim, siyasi sabitlik, sosial güzəşt, səhiyyə, vergi qanunveriçiliyi) isçi üçün həyat 

keyfiyyətini formallaşdıran alternativ seçimin (şək. 6) hüququnu əldə edir. Görünür ki, vətəndaşlardan 

alternativ dövlətçiliyə maliyyə axınları hakimiyyət tərəfdən insana münasibətlərin adı çəkilən metrikası ilə 

birbaşa mütənasibdir. Bugün işçiyə görə ən azı iki və daha çox dövlət strukturları rəqabətdə iştirak edirlər. 

Həyat və yaradıcılıq üçün ən yaxşı şərtləri təklif edən də bu rəqabətdə udur.   

 
Şək. 6. Zəif dövlətçiliyin alternativliyi 

 

Kritik sistemin keyfiyyət metrikası aşağıdakı parametrlərlə təyin olunur: etibarlıq, dayanıqlıq, 

uzunömürlük, təmirə yararlıq, yadda saxlamaq, testə yararlıq, idarə etmə, müşahidə, diaqnoz, xidmət, 

nəzarətə yararlıq, təhlükəsizlik və davamlılıq. İmtina - obyektin iş qabiliyyətli vəziyyətinin pozulmasından 

yaranan hadisədir [ГОСТ 20911-89 – texniki diaqnostika]. İmtinanın kritikliyi - birbaşa və vasitəli itkilər ilə, 

imtinanın nəticələrinin aradan qaldırması üçün əməyin və vaxtın sərfi və xərcləri ilə, təmirin imkanları və 

məqsədə uyğunluğu ilə, boş dayanmaların müddəti ilə, məhsuldarlığın azaltma dərəcəsi ilə təyin olunan və 

nəticəni xarakterizə edən əlamətlərin cəmidir. Kritik vəziyyətə və imtinaya gəlincə, müasir dövrdə kiberfiziki 

sistemdə istənilən neqativ prosess və hadisə haqqında tam informasiya vardır ki, “critical system computing” 

mahiyyətini təşkil edən intellektual bulud və edge-computing monitorinq və idarə etmə vəsitəsi ilə qarşını 

almaq olar (şək. 7). Burda iki hesablamalar (bulud və terminal), sensor ötürücünün və aktuatorun köməyi ilə 

kritik sistemə xidmət edirlər. Təbii ki, bulud kompütinqi kritik obyektin, məsələn avtomobilin (Synopsys, 

GMC, Tesla), vaxta və geopozisiyaya münasibətinə invariantdır. Burda keyfiyyət və etibarlıq standartlar 

təyin olunur: JTAG IEEE 11.49, SECT IEEE 1500, IJTAG IEEE 1687, ISO 9001. Qeyd olunmuş 

standartların sərhəd skanlaşdırmanın texnologiyaları qurulan BIST vasitələri və bulud  test service istifadəsi 

ilə kritik sistemin iş qabiliyyətini online testləşdirilməsi və bərpası hesabına keyfiyyətin və etibarlığın yüksək 

dərəcəyə çatmaq imkanı verən əlavə xəttləri və spare-komponentləri yaradırlar. 
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Şək. 7. Kritik sistemin kompütinqi 

 

Təbii ki, yalnız səlahiyyətli operator terminal kompüter vasitəsi ilə kritik sistemin işinə müdaxilə etmək 

imkana malikdir. Hər bir insanın səlahiyyətlərinin tam monitorinqi üçün axtarış və xüsusi proqramlar vasitəsi 

ilə funksional mövqeyə işçinin təyin olunması haqqında qərar qəbul etmək kifayətdir. Bu personnel 

computing və HR–Managementin mahiyyətini təşkil edir. İşçilərin səlahiyyətlərini ölçmək üçün iddiaçının 

və nümunə patternın (şablon) arasında oxşarlıq-fərqlənməni təyin etmə və həmdə bir metrik-modelin 

digərinə çevrilməsinin kvazi-optimal yolunu təyin etmək imkanı verən Levenştayn metrikası istifadə olunur. 

 

2. Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri 

Tədqiqatın məqsədi kiber sosial prosesslərin və hadisələrin metrik monitorinqi əsasında rəqəmsal 

intellektual idarə etməni istifadə edən kompütinqin determinativ mexanizmləri ilə insanın əvəz edilməsi 

əsasında qərar qəbul etmə prosesindən insanın kənar edilməsi və əməkdaşların səlahiyyətlərinı artırmaq 

hesabına kritik sistemlərdə imtinaların minimallaşdırması ilə əlaqəli olan iqtisadi, texnoloji və sosial itkilərin 

azaldılmasıdır. Mahiyyət-obyektlərin bənzəməsini, bir obyektin digərinə transformasiyanın strategiyasını 

təyin etmək və həmdə maraqların, konflikliyin, plagiarizmin ümumilik səviyyəsini müəyyənləşdirməyə 

imkan verən mətn fraqment-obyektin oxşarlıq-fərqlənməsinin təyin edilməsi yolu ilə verilənlərin axtarışında 

məhsuldarlığın artırılmasıdır. 

Məqsəd funksiyası L - təhsil, tərcübə və bacarıq üzrə etalon səlahiyyətləri təmin edən tam monitorinqi M, 

ağıllı infrastrukturu I və kvalifikasiyalı əməkdaşların E istifadəsi əsasında kritik prosesslərin və hadisələrin 

rəqəmsal idarə etmə üzrə onlayn metrik qərar qəbul etmə kompütinqli strukturun yaradılmasına və xidmətinə 

xərcləri hesabına kritik sistemin təmiri R və n-imtinaları ilə əlaqədar düz D və vasitəli S itkiləri 

minimallaşdırılmasıdır: 

L= . 

Qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün məsələlər bunlardır: 1) İnsan, kritik sistem və dəqiq rəqəmsal 

monitorinq və idarə etmə mexanizmi arasında interaktiv onlayn qarşılıqlı təsir üçün kompütinqin struktur 

modelini işləmək. 2) İki obyektin bənzəməni təyin etmə tezlik-çoxluq metodu üçün verilənlərin strukturu və 

nəzəriyyəsini işləmək. 3) Mətn fraqmentlərin oxşarlıq-fərqlənmə alqoritmini sintez etmək. 4) Misallar üzrə 

metodun testləşdirmək və yoxlanmanı icra etmək. 

 

3. İki obyektin bənzəməsi təyin etmənin tezlik-çoxluq metodu 

Kritik sistemlərdə personalın idarə etmə praktik məsələsinin həlli üçün texnoloji nüvə kimi Machine 

Learning və SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) strukturlarında formalaşdırılmış 

kiberfiziki kompütinqdir. Belə kompütinq primitiv nəzəri-çoxluq əməliyyatları, prosedurları və kvazioptimal 

həllərin axtarışında məhsuldarlığın artırılması məqsədi ilə parallel hərəkətin alqoritmləri istifadə edən böyük 

verilənlərin analitikasını təklif edir. Buna görə kritik sistemdə adekvat idarə etmənin təsirini qəbul etmək 

imkanı verən müqayisə yolu ilə verilmiş pattern üzrə verilənlərin axtarışı alqoritmi və prosedurların proqram 

kodda reallaşdırılması təklif edilir [11-20]. Axtarış - kompütinq dünyasında oxşarlıq - fərqlənmə 

metrikasından başqa bir amil yoxdur. Buna görə proseslərin, hadisələrin sintez və analiz məsələlərində 

paralel və yüksək məhsuldar həllər üçün xüsusi  prosessora malik olması vacibdir. Quruluşca iki prosesin, 

hadisələrin, obyektlərin, komponentlərin oxşarlıq-fərqlənmə metrikası ilə yekunlaşdırıcı vektorların alınması 
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üçün iki dənə paralel and və xor əməliyyatlarına əsaslanaraq bul cəbrdə əməliyyat aparanlar iki düsturu 

istifadə edir: 

; 

. 

Amma belə düsturlar proseslərin (hadisələrin) arasında münasibətlər haqda, verilənlərin ümumi 

strukturlarını təyin etmək, sintez və analiz zamanı ayrı-ayrı komponentlərin (vektorun koordinatraları) necə 

bir birinə çevrilmələri haqda az informasiya verirlər. Üstəlik burada sintez prosesi verilənlərin texnoloji 

olaraq mükəmməl strukturlarından hesablama asılılığında qalır. Oxşarlıq-fərqlənmə normalaşdırılmış 

metrikası bul cəbrindəki verilmiş iki düsturu istifadə edir. Bundan başqa ümumi məxrəc nisbətən oxşarlıq və 

fərqlənmə normalaşdırılması üçün icra olunan vektorun eyni adlı koordinatların dizyuksiyası kimi əmələ 

gəlir: 

; 

. 

Məsələn, iki a = 00111100 və b = 10101010 yekunlaşdırıcı vektorlarda ancaq vahid qiymətin qeydi və 

hesablanması nəticəsində normalaşdırılmış qiymətləndirmədən əhəmiyyətsiz, yəni, sıfır olan eyniadlı 

koordinatlar avtomatik silinir: 

; 

; 

Verilmiş düsturlar ilə hər iki qiyməti hesablamağa ehtiyac yoxdur. onlardan birini təyin etmək kifayətdir 

ki, ikincini tamamlanma düsturu ilə almaq olar: 

. 

Burda formalaşan qiymətin “Hemminq” məsafədən fərqi eyni adres-indeksləri ilə koordinatlarda iki 

sıfırların varlığı şərtinin metrikasından və verilənlərin strukturlarından çıxmasıdır. Bu iki prosessin 

ölçülməsində adekvatlıq əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlir. Çoxluq nəzəriyəsinə görə, harada ki, {0, 1} 

əlifbasının əvəzinə simvollar, hərflər, rəqəmlər, sözlər, mətnlər, obyektlər, prosesslər çıxış edir, oxşarlıq-

fərqlənmə bir qayda olaraq Levenştayn metrikası və məsafəsi çərçivəsində baxılır. Onda üç elementar 

əməliyyatlar (simvolların əvəzi, əlavə etmə və silmə) iştirak edir, yəni, bir söz (proses, hadisə) digərinə 

transformasiya edir. Tək əməliyyatın, daha doğrusu boş simvol yerləşdirmənin, icrası hesabına istənilən 

uzunluqdaki cüt sözləri bir ölçüyə düzləndirən verilənlərin unifikasiya edilən strukturunun sintezi ilə 

xaraktezə olunan sözlər arasındaki oxşarlıq-fərqlənmənin təyin etmənin digər həlli təklif olunur. Nəticə 

etibarilə, vahid ölçülü unifikasiya edilən strukturun sintezi üçün alqoritmin hesablama mürəkkəbliyi iki 

sözün (obyektin, prosessin) uzunluğunun bərabərləşdirmə məqsədi ilə, boş simvolların n = 0, 1, 2, 3, ... 

sayında yerləşdirilməsi üçün axtarış edilir.  Misal üçün boş simvolların yerləşdirməsi yolu ilə bir sözün 

digərinə çevrilməsinə aşağıda baxılır: 

C O N D U C T I O N 

B O N D I A N A   

Bir sözün digərinə transformasiyası zaman minimal fərqlənmə və maksimal oxşarlıq əldə etmək 

məqsədi ilə boş simvolların yerləşdirməsi alqoritmin icrası aşağıdakı nəticəni verir: 

C O N D U C T I O N – 

B O N D – – – I A N A 

İki sözü bərabərləşdirmək üçün boş simvolların miqdarı dördə bərabərdir. Bundan əlavə sözün 

transformasiya metrikasında fərqli-fərqli simvollara malik olan koordinatların miqdarına bərabər olan 

Levenştayn məsafəsinin trivial hesablanması baş verir ki, bu ,  deməkdir. Beləliklə 

prosesslərin və ya hadisələrin istənilən cütü, surətdə və məxrəcdə məntiqi şərtin icrasının arifmetik 

toplanması yolu ilə, oxşarlıq-fərqlənmə normalaşdırılmış qiymətlərin növbəti hesablanması məqsədi ilə, eyni 

uzunluqlun strukturlu metrikasına gətirmək olar:  

; 

. 

oxşarlıq-fərqlənmə normalaşdırılmış qiyməti, bu misal üçün sözlər cütünün transfomasiya edilmiş qarşılıqlı 

təsiri aşağıdakı görünüşə malikdir: 
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. 

. 

Normalaşdırılmış oxşarlıq-fərqlənmənin daha mürəkkəb konstruksiyası bərabərliklə yox, vektor-sözün bir 

koodinatının ikinci vektorun digər koodinata aid olması ilə təyin. Bu halda qiymətlərin hesablanması üçün 

düsturlar aşağıdakı kimi olacaq: 

; 

. 

Burda “Kantor” əlifbası üçün nəzəri-çoxluq əməliyyatları faydalıdır. 

 

 0   1 X    0   1 X    0   1 X  

0 1  0,5   0 1 1 1 0,5  0   0,5 0,5 

1  1 0,5   1 1 1 1 0,5  1   0,5 0,5 

X 0,5 0,5 1   X 1 1 1 1  X 0,5 0,5   

       0,

5 

0,5 1    0,5   0,5 1  

 

Elementar cədvəllər, onların normalarına nəzəri-çoxluq əməliyyatları aparmaq, oxşarlıq-fərqlənməni 

formalaşdıran dəqiq qiymətlərin toplanması imkanları verir. Məsələn, növbəti iki çoxqiymətli a = 

1XXX10X1, b = 01X00XX1 vektorları üçün ədədi doğruluq cədvəlində alınan oxşarlıq-fərqlənmənin 

qiymətləri aşağıdakı görünüşə malikdir: 

; 

. 

Üç vektor parellel ədədi əməliyyatı (∩,∆,∪) köməyi ilə vektorlar cütündə oxşarlıq-fərqlənməni təyin 

etmənin ümumi strukturu növbəti cədvəldə göstərilmişdir: 

 

a 1 X X X 1 0 X 1 

b 0 1 X 0 0 X X 1 

 0 0,5 1 0,5 0 0,5 1 1 

 1 0,5 0 0,5 1 0,5 0 0 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Beləliklə, iki oxşar qiymətlər alınır (bir birini qarşılıqlı olaraq 1-ə qədər tamamlayan): ; 

. Aralıq hesablamaların növbəti vektorlarının koordinatları həmdə 1qiymətinədək qarşılıqlı 

tamamlayandır və oxşarlıq-fərqlənmənin təyin edilməsi posesinin validasiyasının əsas şərtidir: 

 

 0 0,5 1 0,5 0 0,5 1 1 

 1 0,5 0 0,5 1 0,5 0 0 

 

Bir sözün digərinə transformasiyasının strukturlaşdırılmış unifikasiya edilmiş metrikasının sintezinin 

alqoritminin hesablama mürəkkəbliyi  kimi hesablanır. 

 

4. Tezlik-vektor modeli və oxşarlığın hesablanması metodu 
 

(Ti, Tj) söz-primitivlərin çoxluğa müvafiq olan vektorlarının cütü çoxqiymətli strukturunda mətn 

fraqmentlərin bənzəməsinin effektiv təyin etmək və plagiarizmin səviyyəsini hesablamaq üçün istifadə oluna 

bilər. Üç vektor məntiq əməliyyatlarının köməyi ilə, verilmiş məsələnin həllinin sadə diaqramı şək. 8 kimi 

təqdim oluna bilər:   
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Şək. 8. Mətn fraqmentlərin bənzəmə axtarışın diaqrammı 

 

Koordinatlarda tək-tək qiymətlərin əvəzinə (Ti, Tj) vektor-çoxluqda olan söz və ya hər hansı digər verilən 

təqdim oluna bilər. Lakin sözün və ya cümlənin ilkin unitar kodlaşdırılması oxşarlıq-fərqlənmə təyin etmə 

alqoritminin icrasını əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırır. Qeyd etmək lazımdır ki, binar kodun əvəzinə 

vektorun koordinatlarında mətn fraqmentlərin oxşarlıq metrikasının normalaşdırılmış qiymətləndirməsi üçün 

alqoritmin mahiyyəti dəyişdirməyən həqiqi və ya tam ədədin, həm də, komponentlərin vaxt və ya digər 

parametrləri formasında sözlərin və ya verilənlərin tezlikləri qeyd oluna bilər. Ümumi halda iki obyekt və ya 

proses arasındakı münasibətin ölçüməsi üçün dörd meyar formalaşır (şək. 9): 1) Oxşarlıq - iki mətnin or-

metrikasının ümumi meyarıdır. 2) Oxşarlığı vahidə kimi əlavə edən fərqlənmə or-metrikasındə inteqral 

qiyməti kimi. 3) Mətnin ümumi or-metrikasına gətirilmiş birinci mətn üçün fərqlənmə norması. 4) Mətnin 

ümumi or-metrikasına gətirilmiş ikinci mətn üçün fərqlənmə norması. İki mətn üçün fərqlənmə norması or-

metrikasında inteqral fərqlənməni təşkil edir. 

 
 

Şək.9. Oxşarlıq-fərqlənmənin metrik qiymətləri. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki obyektlərin ümumi or-metrikasına gətirilmiş oxşarlıq normaları eynidir. Bəzən 

qarşılıqlı təsirdə iştirak edən hər bir obyektə gətirilmiş oxşarlıq-fərqlənmə normasının hesablanmasına 

ehtiyac vardır. Qeyq olunanları nəzərə alaraq, münasibətləri təyin etmək üçün oxşarlıq-fərqlənmə 

qiymətlərinin miqdarı səkkizə bərabərdir. 

Oxşarlıq-fərqlənmənin dörd qiymətlərini təyin etmək üçün or-metrikasının əhəmiyyəti bir hadisənin, 

obyektin və ya prosessin digərinə transformasiya marşrutun formalaşdırılması zamanı onların arasındakı 

fərqlərin aradan qaldırması yolu ilə özünü göstərir. Mahiyyət etibarilə məsələlər aşağıdakılardır: 1) Təhsil 

marşrutu - Tələbənin mövcud olan statusu və onun sonuncu nəticəsi, yəni sosial mövqe. 2) sosial tanınma 

marşrutu - Vətəndaşın mövcud olan statusu, yəni sosial mövqe. 3) elmi tanınması marşrutu - Alimin mövcud 

olan statusu, yəni nobel və ya dövlət mükafatı. 4) istifadə edən seçkilərdə qalibiyyət marşrutu- Vətəndaşın 

mövcud olan statusu və arzu olunan vəzifənin metrikası-patterni. 5) Universitetin transformasiya marşrutu – 

daha qabaqcıl universitetə transformasiyanın onların metrikaların müqayisəsi əsasında marşrutu. 6) geridə 

qalmış müəssisənin (universitetin, dövlətin, konstitusiyanın) uğurlu, rəqəmsal transformasiyanın marşrutu. 

Rəqəmsallaşdırılmanın aktuallığı cloud-edge computing istifadənin statistikasında göstərilib: 

 

Rəqəmsal xidmətlər (istifadəçilər kimi unikal şirkətlər verilib) 

Bulud istifadəçiləri: 

- 5,111,272 unikal şirkətlər 
Microsoft Office 365 istifadəçiləri: 

-148,013 unikal şirkətlər 

ERP istifadəçiləri: 

- 243,065 unikal şirkətlər 
Microsoft Azure istifadəçiləri: 

- 24,978 unikal şirkətlər 

CRM istifadəçiləri: 

- 203,035 unikal şirkətlər 
Microsoft Dynamics istifadəçiləri: 

- 80,333 unikal şirkətlər 
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“Accounting» istifadəçiləri: 

- 401,597 unikal şirkətlər 
AWS: 

-1,369,944 unikal şirkətlər 

HCM istifadəçiləri: 

- 265,049 uni 

kal şirkətlər 

Salesforce: 

-114,870 unikal şirkətlər 

BI istifadəçiləri: 

- 175,850 unikal şirkətlər 
SAP:- 60,018 unikal şirkətlər 

 

Burada ERP – Şirkət resursların layihələndirməsi, CRM - Müştəri ilə Əlaqələr İdarəetmə, HCM – İnsan 

kapitalın menecmenti, BI – bizness intellekti, AWS - Amazon Web Services, SAP ERP - Almaniyanın SAP 

SE şirkəti tərəfindən yaradılmış şirkət resurs layihələndirməsi proqramı. 

Rəqəmsallaşdırma, həyat keyfiyyətinə nail olmaq və planetin ekologiyasını qorumaq üçün tam 

monitorinq əsasında obyektlərin ağıllı metrik idarə edilməsi məqsədi ilə kiber-fiziki məkandakı bütün 

proseslərin və hadisələrin müəyyənləşdirilməsinə əsaslanan genişlənən ümumi hesablama üçün qlobal 

infrastrukturun yaradılmasıdır (şək. 10). Eyni zamanda, mürəkkəblik yalnız "pis adamlar" üçün 7/24 

formatında öz müşahidə qabiliyyətinə sahib olan vətəndaşların rəqəmsal identifikasiyası problemini həll 

edərkən ortaya çıxır. Bütün digər məsələlər istənilən obyektlər üzərində (pilotsuz nəqliyyat vasitələri, tibb, 

gündəlik həyat, istirahət, qida, ticarət, kadrlar, təhsil, dövlət xidmətləri, sənaye, o cümlədən 

kritik sistemlər daxilində) cloud-edge hesablamaları tam dərəcədə həyata keçirən ağıllı sensorlar və 

aktuatorların köməyi ilə həll olunur. 

 
Şək. 10. Kiber-fiziki məkanın rəqəmsallaşdırılmasının komponentləri 

 
7) İki ölçmə arasındakı fərqin təyin edilməsi əsasında qüsurlu məhsulun, rəqəmsal sistemin, proqram 

proqram təminatının işlək vəziyyətə transformasiya marşrutu.  

8) İki metrikanın fərqlərinin təyin etmə əsasında virusun destruktiv genomunun faydalı zülala 

transformasiyanın marşrutu. Virusun destruktiv genomunu neytrallaşdıran anticisimlərin əmələ gəlmə 

marşrutu.  

 

5. İki obyektin oxşarlıq-fərqlənməsini təyin etmə üçün proqram təminatı 

Oxşarlıq-fərqlilik modulunun realizasiyası aşağıdakı  kodda verilmişdir: 

 
Similarity–Difference Control.h (created by Liudmyla Shapa) 
plagiatControl.h 

#pragma once 
#include <QObject> 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <iterator> 
#include <set> 
#include <string> 
#include <clocale> 
#include <algorithm> 
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#include <regex> 
#include <codecvt> 
#include <locale> 
#include <Windows.h> 
#include <QString> 
class PlagiatControl: public QObject {Q_OBJECT 
private: 
std::vector<std::set<std::wstring>> m_allFileSet; 
std::set<std::wstring> m_mergeSet; 
std::set<std::wstring> m_intersectionSet; 
Vector<std::vector<double> m_differences; 
std::vector <std::string> m_filePathes; 
double  m_Dif; 
double  m_Same; 
double  m_NormalA; 
double  m_NormalB; 
public: 
PlagiatControl(){} 
std::wstring s2ws(const std::string& str); 
void insertWordsFromFile(std::wifstream& fileStream,std::vector<std::set<std 

::wstring>>& _Set); 
void setCommonIntersection(); 
void setCommonMerge(); 
std::set<std::wstring>  getIntersection(std::set<std::wstring>& _firstFile, 

std::set<std::wstring>& _secondFile); 
std::set<std::wstring>  getMerge(std::set<std::wstring>& _firstFile, 

std::set<std::wstring>& _secondFile); 
void setSeparateDiff(); 
double getDifference(std::set<std::wstring>& _mergeSet, std::set <std:: 
wstring> & _intersectionSet); 
double getSimilarity(std::set<std::wstring>& _mergeSet, 

std::set<std::wstring>& _intersectionSet); 
double getDifference(); 
double getSimilarity(); 
void setPath(QString & _firstPath); 
int getNumFilePath(); 
QString getAllPathesQString(); 
QVector<std::vector<double>>& getSeparateDiff(); 
void clickResult(); 
void clickReset(); 
public slots: 
void DifChanged(const QString&); 
void SameChanged(const QString&); 
void NormalAChanged(const QString&); 
void NormalBChanged(const QString&); 
void changeFileNum(int)}; 
plagiatControl.cpp 
#include "plagiatControl.h" 
std::wstring PlagiatControl::s2ws(const std::string& str) 
{int size_needed = MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, &str[0], (int)str.size(), 

NULL, 0); 
std::wstring wstrTo(size_needed, 0); 
MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, &str[0], (int)str.size(), &wstrTo[0], 

size_needed); 
return wstrTo;} 
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void PlagiatControl::insertWordsFromFile(std::wifstream & fileStream, 
std::vector<std::set<std::wstring>>& _Set) 

{std::set <std::wstring> tempSet; 
std::locale::global(std::locale("ru_RU.UTF-8")); 
fileStream.imbue(std::locale()); 
while (!fileStream.eof()) 
{std::wstring currentLine; 
std::getline(fileStream, currentLine); 
std::wregex word_regex(s2ws("(\\w+)")); 
auto words_begin = 
std::wsregex_iterator(currentLine.begin(), currentLine.end(), word_regex); 
auto words_end = std::wsregex_iterator(); 
for (std::wsregex_iterator i = words_begin; i != words_end; ++i) { 
std::wsmatch match = *i; 
std::wstring match_str = match.str(); 
tempSet.insert(match_str);}     
_Set.push_back(tempSet);} 
void PlagiatControl::setCommonIntersection() 
{if (m_allFileSet.size() == 1) 
{m_intersectionSet = m_allFileSet[0];} 
for (int i = 0; i < m_filePathes.size()-1; i++) 
{std::set_intersection(m_allFileSet[i].begin(), m_allFileSet[i].end(), 
m_allFileSet[i+1].begin(), m_allFileSet[i+1].end(), 
std::inserter(m_intersectionSet, m_intersectionSet.begin()));} 
void PlagiatControl::setCommonMerge() 
{/* std::set<std::wstring>tempSet;*/ 
for (int i = 0; i < m_filePathes.size()-1 ; i++) 
{m_mergeSet.merge(getMerge(m_allFileSet[i], m_allFileSet[i+1])); 
//tempSet = m_allFileSet[i]; 
//m_mergeSet.merge(tempSet);} 
std::set<std::wstring>  
PlagiatControl::getIntersection(std::set<std::wstring> & _firstFile, 

std::set<std::wstring> & _secondFile) 
{std::set<std::wstring> resultSet ; 
std::set_intersection(_firstFile.begin(), _firstFile.end(), 

_secondFile.begin(), _secondFile.end(), std::inserter(resultSet, 
resultSet.begin())); 

return resultSet;} 
void PlagiatControl::setSeparateDiff() 
{std::vector <double> tempVector; 
for (int i = 0; i < m_allFileSet.size(); i++) 
{for (int j = 0; j < m_allFileSet.size(); j++) 
{tempVector.push_back(getDifference(  getMerge(m_allFileSet[i], 

m_allFileSet[j]),getIntersection(m_allFileSet[i], m_allFileSet[j])));} 
m_differences.push_back(tempVector); 
tempVector.clear();} 
double PlagiatControl::getDifference(std::set<std::wstring>& _mergeSet, 

std::set<std::wstring>& _intersectionSet) 
{return (float)((float)(_mergeSet.size() - _intersectionSet.size()) / 

(float)_mergeSet.size());} 
double PlagiatControl::getSimilarity(std::set<std::wstring>& _mergeSet, 

std::set<std::wstring>& _intersectionSet) 
{return (float)((float)_intersectionSet.size() / (float)_mergeSet.size());} 
double PlagiatControl::getDifference() 
{return m_Dif;} 
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double PlagiatControl::getSimilarity() 
{return m_Same;} 
std::set<std::wstring> PlagiatControl::getMerge(std::set<std::wstring>& 

_firstFile, std::set<std::wstring>& _secondFile) 
{std::set<std::wstring> resultSet=_secondFile; 
std::set<std::wstring> tempSet=_firstFile; 
resultSet.merge(tempSet); 
return resultSet;} 
void PlagiatControl::setPath(QString  & _firstPath) 
{if (std::find(m_filePathes.begin(), m_filePathes.end(), _firstPath. 

toStdString()) == m_filePathes.end()) 
{m_filePathes.push_back(_firstPath.toStdString());} 
QString PlagiatControl::getAllPathesQString() 
{QString temp; 
for (int i = 0; i < m_filePathes.size(); i++) 
{temp.append(QString::number(i + 1)); 
temp.append(". "); 
temp.append(QString::fromStdString(m_filePathes.at(i))); 
if (i != m_filePathes.size() - 1) 
{temp.append("\n");} 
return temp;} 
int PlagiatControl::getNumFil+ePath() 
{return m_filePathes.size();} 
QVector<std::vector<double>>& PlagiatControl::getSeparateDiff() 
{return m_differences;} 
void PlagiatControl::clickReset() 
{m_allFileSet.clear(); 
m_filePathes.clear(); 
m_mergeSet.clear(); 
m_intersectionSet.clear(); 
m_Dif = 0; 
m_Same = 0; 
emit changeFileNum(m_filePathes.size()); 
emit DifChanged(QString::number(0, 'f', 3)); 
emit SameChanged(QString::number(0, 'f', 3));} 
void PlagiatControl::clickResult() 
{m_Dif = 0; 
m_Same = 0; 
m_NormalA = 0; 
m_NormalB = 0; 
m_allFileSet.clear(); 
m_differences.clear(); 
m_mergeSet.clear(); 
m_intersectionSet.clear(); 
for (int i = 0; i < m_filePathes.size(); i++) 
{std::wifstream fileStream(m_filePathes[i]); 
insertWordsFromFile(fileStream, m_allFileSet);} 
setCommonIntersection(); 
setCommonMerge(); 
m_Dif = getDifference(m_mergeSet, m_intersectionSet); 
m_Same = getSimilarity(m_mergeSet, m_intersectionSet);    
setSeparateDiff();} 

 

Oxşarlıq-fərqlənmə proqram təminatı C++ dilində hazırlanmışdır. Obyektlər arasında (mətn, vektor, 

matris, quruluş) oxşatlıq-fərqliliyi ayıqmaq üçün giriş-çıxış interfeys modulu aşağıdakı kimidir:  
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Şəkil 11. C ++ hazırlanmış tətbiqin interfeysi 

 

Modulun testləməni növbəti cütləri daxil olmaqla fərqli-fərqli mətn fayllarda icra olunub: 1) Məşhur 

müəlliflərin əsərləri. 2) Alimlərin elmi nəşrləri. 3) Kompütinq sahəsinda ekspertlərin və təzə başlayanların 

anketi. 4) Ayrı-ayrı alimlərin və elmi işçilərin Scopus–nəşrlərin siyahısı.  

Şək. 10-da göstərilmiş obyektlərin və qrafiklərin cütlərin metrik müqayisənin növbəti cədvəli Similarity 

proqram modulun işinin nəticəsində və həmdə oxşarlığın (plagiarizmin) təyin edilməsi üçün proqram 

məhsulun istifadəsi əsasında alınan mənalarda qiymətlər arasındakı sabit əlaqəni əks etdirir.   

 

Sim-matrix Rezyume Mətn Məlumatlar Ekranlar Scopus Kurslar Ədəbiyyət E-mails Məqalələr 

A (k) 

obyekti 

450 150 560 500 40 140 15 3 470 

B (k) 

obyekti 

780 230 120 700 30 100 20 5 500 

U oxşarlığı 36 49 47 78 34 57 37 45 70 

N oxşarlığı 41 49 42 73 39 52 37 50 64 
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Şək. 12. İki proqram məhsulların qiymətləri arasında korellyasiya. 

 

Burda adekvat qərarları qəbul etmək məqsədi ilə prosesslərin və hadisələrin arasındakı təklif olunmuş 

nəzəri-çoxluq metodun əsaslılıq haqqında şahidlik edən müxtəlif proqram məhsullarında alınan qiymətlər və 

6 punkt ilə maksimal kənara çıxma ilə arasında korellyasiya müşahidə olunur. 

 

6. Nəticə 

Verilənlərin toplanması və etalon həlləri ilə sonraki müqayisəsi əsasında qərar qəbul etməyə və kadrların 

metrik idarə etməsinə yönədilmiş kiberfiziki kompütinqin strukturu şək. 11 göstərilib. 

 
Şək. 13. Kompütinqin strukturu 

 

1) Böyük verilənlərin emalı, qərarların qəbul edilməsi və kritik sistemlərin idarə edilməsi üçün aktual 

olan kiber sosial kompütinqin arxitekturalarının, modellərinin, metodların və alqoritmlərin konsepsiyası 

təklif olunub.  

2) Komponentlərin monitorinqi və qərarların metrik qəbul edilməsi əsasında kiber sosial obyektlərin, 

prosesslərin və hadisələrin idarə edilməsi üçün interaktiv kompütinqin strukturları və arxitekturaları təklif 

olunur.  

3) Təhsil, tərcübə və bacarıq üzrə etalon səlahiyyətləri ödəyən kvalifikasiyalı işçilərin və ağıllı 

infrastrukturun tam monitorinqi və istifadəsi əsasında kritik prosesslərin və hadisələrin rəqəmsal idarə etmə 

üzrə metrik onlayn qərar qəbul etmənin kompütinqli strukturların işləməsi və xidməti hesabına kritik 

sistemlərin imtinaları və təmiri ilə əlaqədar itkiləri minimallaşdırması üçün icraya aid olan məsələlər və 

məqsəd funksiyası formalaşdırılıb.  

4) Obyektlərin bənzənməsi, bir obyektin digərinə transformasiyanın strategiyası təyin etmək və həmdə 

maraqların, konfliktliyin, plagiarizmin ümumiliyi indentifikasiya etmək imkanı verən mətn fraqment-

obyektlərin oxşarlıq-fərqlənmənin hesablanması yolu ilə verilənlərin axtarışın tezlikli nəzəri-çoxluq metodu 

təklif olunub. 

5) Müxtəlif mətn fraqment-obyektlərin oxşarlıq-fərqlənmənin hesablanması tezlikli nəzəri-çoxluq metodu 

C++ dilində reallaşdırılıb və sınaqdan keçirilib. Təklif olunmuş proqramın və plagiarizmin təyin edən 

mövcud sistemin müqayisə analizi keçirilib. Nəticələr təklif olunmuş metodun hesablanma mürəkəbliyin 
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yüksək olmayan kradratik səviyyəsində müxtəlif mətn misallarda  korellyasiyanın yüksək səviyyəyə 

malikdir. 

6) Sosial oxşarlıq və fərqlənmə. İnsanlar və ölkələrin onlayn yaxınlaşması onların dövlətlərin 

bölüşdürülməsinə və parçalanmasına səbəb olur. Həyat tərzinin, mədəniyyətlərin və ərazilərin oxşarlığı 

onların fərqliliyinə səbəb olur. Tərsi də həqiqətdir, quruluşlar, mədəniyyətlər və ərazilər nə qədər inkişaf 

etsə, bir-birlərinə daha yaxınlaşır. Yaxınlıqda ayrılıq, ayrılıqda yaxınlıq yaranır. Yaxınlıq bir çox xəstəliyin 

səbəbidir amma ayrılma sağalmağa səbəb olur. Oxşarlıq və fərqlənmə bir-biri olmadan mövcud ola bilməz 

və bir-birini qarəılıqlı tamamlayır: S+D=a∪b=1. Obyektlər, proseslər, fenomenlər və ya mövzular cütlükləri 

nə qədər fərqli olsa, bir o qədər yaxındır. Harmoniya, təbiətin və cəmiyyətin inkişafının genomudur. Mütləq 

oxşarlıq mərhələsi fərqlənmə prosesinə səbəb olur. 

7) Elm və təhsilin canlandırılması. Ölkənin elmi icmaları və yüksək vəzifəli şəxsləri qeyri-adi nəticələrlə 

fərqlənməyə çalışan ayrı-ayrı alimlərin, elmi məktəblərin nailiyyətlərini ayıq-sayıq izləməlidir. Dövlət elmi 

intensiv və təcrübə yönümlü tədqiqatlar üçün layiqli alimlərlə, universitetlərlə iş müqaviləsi bağlamaq üçün  

müəssisələri mənəvi və maddi cəhətdən təşviq etməlidir və hökumət şirkətləri universitetlərlə ortaq 

araşdırma təşkil etməlidir. Eləcədə, 1) Fəal alim və müəllimlərin maaşlarını özəl şirkətlərin işçiləri 

səviyyəsinə qaldırmaq. 2) Universitetlərdən şirkətlərə və digər ölkələrə kadr axınının azaldılması və daha 

sonra mütəxəssislərin universitetlərə qayıtarlanması. 3) Həmişə şirkətin mütəxəssislərinin səlahiyyətləri 

daxilində olmayan layihələrdə ciddi elm tələb edən və problemlərin alimləri tərəfindən həll edilməsi. Yuxarı 

səviyyəli menecerləri praktik alimlərlə birləşdirmək. 4) Təklif olunan əməkdaşlıqda şirkətin mənafeləri - 

ortaq işgüzar müqavilələrin bağlanmasından irəli gələn vergi və digər faydalar qanunda göstərilməlidir. 5) 

Şirkətlər, universitetlər, elm adamları, tələbələr, elm, təhsil və bütövlükdə dövlət qazanır! 6) Universitetlərin 

və şirkətlərin vəzifəsi hökuməti, universitetlərin özəl firmaların iqtisadi fəaliyyətlərinə məcburi maraq 

göstərilməsi barədə qanun qəbul etməsinə razı salmaqdır. 7) İkinci vəzifə universitetləri vergidən azad etmək 

və iqtisadi müqavilələr üçün əlavə xərcləri yüzdə 10-a qədər azaltmaqdır ki, bu da universitetlərə investisiya 

qoyuluşunu özəl yerli və xarici şirkətlərdən cəlbedici edəcəkdir.  
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СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Ключевые слова: межпредметные связи, интеграция, дидактические принципы, лингвостранове-

дение, дифференциация наук, возникновение пограничных наук 

 

Country study commentary as one of the forms of implementation of interdisciplinary relations 

Summary 

This article deals with the method of using regional studies in foreign language classes in a non-linguistic 

university. It speaks about the realization of interdisciplinary relations as one of the effective means of 

professsionalizing the educational process. The paper also considers some variants of activities at the English 

lessons. Combinations of such subjects as Geography and English, History and English are presented.  

The interests of students in the field of their specialty are revealed. The interdisciplinary relations as a 

means of increasing general education and cultural potential of higher educational institutions are also 

highlighted. The necessity for highly qualified specialists in various specialities is emphasized in this article. 

Key words: interdisciplinary relations, integration, didactic principles, linguistic and country studies, 

differentiation of sciences, the emergence of fringe sciences 

 

В начале статьи может возникнуть вопрос: насколько важно реализовать межпредметные связи в 

учебном процессе? 

Иностранный язык как школьный так и вузовский предмет изучается как инструмент общения, 

познания, мышления, в котором можно определять различные тематики и речевые ситуации. Он 

позволяет интегрировать не только знания из разных сфер жизни, но и содержания других предметов. 

В связи с этим всё больше осознаётся важности межпредметных связей на уроке иностранного языка, 

которых являются основой обновления и усовершенствования образования, а также средством 

повышения образовательного и общекультурного потенциала как школ так и вузов. Использование  

межпредметых связей на уроках способствует укреплению и углублению знаний, гибкости их 

применения, представляет возможности применить полученные знания на практике.  

Межпредметные связи можно определить как связи между отдельными учебными дисциплинами. 

Реализация межпредметных связей служит организации учебной деятельности студентов, являясь 

одним из эффективных средств профессионализации учебного процесса. С одной стороны, 

осуществление подобных связей направлено на профессиональную ориентацию студентов, с другой 

же – развивает у них склонность к обобщению, логическому мышлению, повышает их общий 

культурный уровень и способствует формированию творческих  наклонностей. 

Преподавание иностранных языков в неязыковых (гуманитарных и технических) вузах в основном 

подчинено задаче привития студентам прочных навыков понимания литературы по их 

специальности. 

Мы попытаемся описать, как служит этой цели страноведческий комментарий к изучаемым 

текстам, даваемый с учетом специальности студентов. Подобный комментарий расценивается нами 

как одно из наиболее четких проявлений межпредметных связей в процессе обучения иностранным 

языкам.  

Следует сказать, что комментарий страноведческого характера понимают в настоящее время более 

широко, чем просто сведения, относящиеся к географии страны или к так называемому краеведению. 

Остановимся на этом вопросе  несколько подробнее. 

Сейчас можно говорить об определенном месте страноведения в практике преподавания. Краткие 

комментарии страноведческого или лингвострановедческого характера, которые дает преподаватель 

в процессе работы над тем или иным учебным материалом, особенно четко обнаруживают связь 

практики обучения иностранным языкам с содержанием программ других учебных дисциплин. Такие 

комментарии оказывают несомненно положительное воздействие на приобретение студентами более 
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глубоких и прочных профессиональных знаний, т.е. направлены на профессиональную ориентацию 

студентов.  

Преподаватели Бакинского Государственного Университета преподают на разных факультетах и 

уделяют большое внимание межпредметным связям. Мы преподаём на географическом факультете. 

Обратимся к методам реализации межпредметых связей на уроках английского языка. В рамках 

раздела «Путешествие» дисциплины английский язык рассматриваются такие темы как: «Жизнь и 

путешествия», «Известных путешественники», «Артикли с географическими названиями», «Человек 

и экология», «Проблемы глобализации. Великобритания, Америка», «Символика англоязычных стран 

и Азербайджана» и т.д. Данная тематика располагает к синтезу таких предметов как география и 

английский язык. 

Сегодня учитель английского языка всё чаще разрабатывают и проводят интегрированные уроки, 

в частности и география на английском языке, активно вовлекая студентов в познавательный 

процесс. Анализ имеющихся разработок в данном направлении (а это – всевозможные презентации, 

викторины и т.п.) обнаруживает, что в качестве изучаемых стран рассматриваются страны 

изучаемого языка. Средства, используемые на уроках, направлены на углубление знаний о культуре, 

традициях, достопримечательностях, местоположении, населении, климате, символике данных стран.  

В связи с тем, что английский язык является языком международного общения, необходимо 

наличие знаний о разных странах мира, что будет способствовать обеспечению готовности студентов 

к предстоящей межкультурной коммуникации, открывающей перспективы взаимодействия с 

партнерами, коллегами или просто, представителями разных стран мира. 

А теперь рассмотрим методы реализации межпредметных связей на историческом факультете. 

Так, к примеру, студентам исторического факультета БГУ, в зависимости от характера изучаемых 

в аудитории текстов, преподаватель английского языка демонстрирует в топонимике Англии следы 

римских нашествий (I в. до н.э., I в. н.э.), скандинавских (X в.н.э.) и норманских (XI в.н.э.) 

завоеваний. Студентам же факультета русского языка и литературы  нашего университета дается 

справка о некоторых особенностях английской орфографической системы и т.п. 

Отдельные факты и явления, характерны для культуры той или иной страны, принято называть 

реалиями. Именно наличие реалий в тексте определяет его страноведческий аспект. Отсутствие 

страноведческих знаний у аудитории обычно затрудняет как понимание текста в целом, так и 

понимание отдельных реалий. Как известно, согласно действующей программе по английскому 

языку для неязыковых специальностей высших учебных заведений основной целью обучения 

английскому языку в неязыковом вузе является достижение студентами такого практического 

владения этим языком, который дает им возможность по окончании курса обучения понимать 

оригинальную литературу по специальности. В этой литературе, хотя и меньше, чем в 

художественной, можно обнаружить реалии, нуждающиеся в объяснении. Переведем на русский 

язык предложение из текста специального технического журнала: 

Among the world's five top carmakers the U.S. Big Three ran 1-2-3 until 1969. The VW climbed over 

Chrysler to rank third. 

«Среди пяти крупнейших автомобильных компаний мира 1-2-3-е | места до 1969 г. занимала 

«Большая тройка» (США). Затем фирма «Фольксваген» обогнала фирму «Крайслер» и заняла третье 

место».  

Сможет ли перевести такое предложение студент без помощи преподавателя, если он не знает, что 

Big Three «Большая тройка» — это наименование трех крупнейших монополий США («Дженерал 

Моторс», «Форд», «Крайслер»), которые диктуют свои условия остальным фирмам и монополиям 

всего мира, занимающимся автомобилестроением? В словарях, которыми пользуются студенты, 

толкований подобных словосочетаний нет. 

Приведем другой пример. Если в текстах, изучаемых студентами гуманитарных факультетов,  

встретятся вместо принятых наименований штатов США их традиционные названия, то работе над 

этим материалом не может не предшествовать объяснение страноведческого характера. Имеются в 

виду такие комментарии, как например, разъяснение, почему штат Висконсин, где издавна водилось 

много барсуков, назван «штатом Барсуков» (The Badger State), штат Колорадо, вошедший в состав 

США в 1876 году, т.е.в год празднования столетия независимости США от Британской короны, 

«Столетним штатом» (The Centennial State), или штат Алабама, основным сельскохозяйственным 

продуктом которого является хлопок, «штатом Хлопка» (The Cotton State) и т. д. 

Иными словами, студенты часто не могут понять текста даже средней трудности, если у них нет 

так называемых фоновых знаний — сведений, присутствующих в сознании всех носителей данного 
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языка. Эти знания можно передать студенту главным образом путем использования в практике 

обучения языку страноведческого комментария. 

Рассмотрим еще некоторые возможности применения лингвостра- новедческого комментария в 

процессе обучения. 

Можно объяснить, к примеру, коннотативно или эмоционально окрашенные имена собственные, в 

частности, топонимы. Так, например, в заголовке News from Capitol Hill «Новости с Капитолийского 

холма», Capitol Hill употребляется в значении «Конгресс США», который, как известно, расположен 

в Капитолии — здании Конгресса. 

Наличие в специальных текстах таких реалий, как expressway, freeway, motorway «дороги для 

скоростного движения, состоящие не менее чем из 4-х полос, имеющие ограниченное количество 

подъездов и проходящие над или под другими дорогами», interstate trucking «грузовые 

автомобильные перевозки между штатами в США и Австралии», toll roads «платные дороги», road 

user taxation «налог на строительство и ремонт дорог, которым облагаются владельцы автомобиля и 

покупатели бензина» и т.п. предоставляет преподавателям широкую возможность определить не 

только значение отдельных слов, но и комплексно объяснить систему постройки и пользования 

дорогами в ряде стран. 

Отдельные слова и словосочетания, относящиеся к системе просвещения, которые встречаются в 

текстах, изучаемых студентами вузов (такие, например, как high school — «средняя школа», а не 

«высшая школа»; student — не только «студент», но и «учащийся школы», словосочетание graded 

classroom — «урок, проводимый учителем в одной классной комнате для двух разных классов» и 

т.д.), также могут быть лучше поняты при кратком объяснении всей структуры системы образования 

той или иной англоязычной страны. 

Во всех указанных случаях можно успешно использовать так называемый комплексный 

страноведческий комментарий, т.е. объяснять все реалии темы в совокупности. Следует добавить, что 

наиболее приемлемый способ реализации страноведческого комментария в неязыковых вузах 

(техническом и гуманитарном) — это проведение в работе со студентами подобных объяснений на 

русском языке. 

Однако, и это очень существенно, далеко не все встречающиеся в тексте реалии подлежат 

комментированию, так как не все они содержат интересную и полезную для студенческой аудитории 

информацию. 

Подобную работу следует проводить таким образом лишь на специал - но отобранных и 

апробированных текстах. 

Наличие в текстах страноведческих реалий, связанных со специальностью студентов, может стать 

одним из критериев при отборе материала для того или иного учебного пособия по иностранному 

языку. Необходимость издания учебных пособий по иностранным языкам, которые базируются на 

материале, учитывающем интересы студентов к их будущей специальности, т.е. материале, 

реализующем связи практики преподавания иностранного языка с профилирующими дисциплинами. 

В нашем Бакинском государственном университете были опрошены преподаватели ряда 

профилирующих кафедр как факультетов естественных наук, так и гуманитарных наук, а именно 

филологического факультета на вопрос, считают ли они нужным создание подобных комплексных 

пособий, ответили утвердительно. 

С тех пор как на кафедре английского языка естественных наук так и на кафедре английского 

языка гуманитарных наук создавались и по сей день создаются подобные учебные пособия в помощь 

студентам, изучающих английский язык. 

Опрос студентов I и II курса указанных выше факультетов также показал, что издание таких 

учебных пособий для студентов представляет несомненный интерес. Тексты, входящие в подобное 

пособие, могут быть использованы студентами при работе над отдельными темами  соответствующих 

учебных дисциплин (история Азербайджана, зарубежная  и азербайджанская литература и т.п.). 

Исходя из сказанного можно считать полезным создание таких учебных пособий, состоящих из 

текстов, тематика которых соотносилась бы с учебными программами дисциплин, профилирующих 

на этих факультетах. Каждому тексту пособия должны быть предпосланы краткие справки, 

устанавливающие его значение в плане связи с определенной учебной дисциплиной. Затем 

желательно поместить толкование ряда географических, исторических и других реалий из текста, т.е. 

составить страноведческий комментарий к тексту. 

Целесообразным, на наш взгляд, мыслится и предварительное выявление интересов студентов в 

сфере их специальности, с тем, чтобы наиболее интересные темы учесть при создании 
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страноведческих пособий на иностранных языках. Проделанная кафедрой иностранных языков 

работа, предваряющая отбор учебного материала для создания такого учебного пособия на 

английском языке путем определения круга вопросов, интересующих студентов, кажется нам 

небезынтересной. 

Как нам представляется, следует широко продолжать практиковать издание подобных 

комплексных работ, выполняемых кафедрами иностранного языка совместно с преподавателями 

профилирующих кафедр вузов. 

Таким образом, в распоряжении преподавателей иностранных языков неязыковых вузов имеется 

ряд средств, призванных способствовать более глубокому овладению студентами системой знаний, 

относящихся к их специальности, а также прививающих им более прочные навыки понимания 

литературы по их специальности на иностранном языке. Даже предварительное их рассмотрение 

определяет немаловажную роль страноведческого комментария в практике преподавания 

иностранных языков как одной из форм реализации межпредметных связей, влияющей на 

оптимизацию учебного процесса в целом. 

И так, делая вывоз о важности страноведческого комментария как одной из форм реализации 

межпредметных связей, можно сказать, что в наше время этот метод обучения очень важен.  

Иностранный язык изучается, как инструмент общения, познания, мышления. Он позволяет 

интегрировать не только знания из разных сфер жизни, но и содержания других предметов. В связи с 

этим всё больше осознаётся важность межпредметных связей, которые являются основой обновления 

и усовершенствования образования, а также средством повышения общеобразовательного 

общекультурного потенциала так школ, так высших учебных заведений. За последние десятилетия в 

нашем обществе наблюдаются бурные социально-экономические преобразования, открываются 

новые перспективы международного взаимодействия, происходит всеобщее осознание важности 

изучения языков международного общения. Потребность в высоко-квалифицированных 

специалистов, способных обеспечить конкурентность страны на мировом уровне.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЕРТІС ЖƏНЕ ЖЕТІСУ ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕРІ 

 

Кілт сөздер: Есік жазуы, Ертіс, көне жазулар, мөр, құмыра қақпағы 

 

Written monuments from Irtysh and Zhetysu from Kazakhstan 

Summary 

From the middle of the XIX century, on the territory of Kazakhstan, from the surface of the earth and 

archaeological excavations, ancient inscriptions written in silver bowls, bracelets, bronze mirrors in large 

numbers began to be found. Currently, the number of such Turkic runic inscriptions is increasing every year. 

The first of Kazakhstan scientists who found and tried to reveal their meanings was A.Amanzholov. He 

named such inscriptions found from Kazakhstan, summarizing them according to local values, such as the 

Irtysh, Ili, Syrdarya and Ural. One of the Irtysh inscriptions tells about the dangers of vodka and wine for 

human life. And the second tells about the coolness inside the mountain gorge. In the inscriptions found from 

the Zhetysu region, attention was paid to hunting. They describe the sensitivity and highest caution of a 

mountain goat. On the Talgar inscription the words are written about yarn and spinning profession. In one of 

the Aulie-Ata inscriptions, the phrase “my word” is written on the seal, and on a large stone about the 

enormity of the country of Karakhanids. And in the Syrdarya inscription the greatness of the Syr Darya river 

is mentioned. 

Key words: Issyk letter, Irtysh, ancient inscriptions, seal, jug cover 

 

Біздің даңқты да құпия жазбамызды ең алғаш байқап, дүние жүзі ғалымдарына таныстыру 

Амстердам қаласының бургомистрі, картограф Николас Витсеннен (1641–1717) [1] бастау алады. Ол 

Енисей өзенінің бойынан мағынасы белгісіз жазуларды байқап, Еуропа оқырмандарына 

таныстырады. Осыдан бастап Ресей аумағындағы құпия жазулар туралы С.Ремезов, И.Страленберг, 

Д.Г.Мессершмидт, П.С.Паллас [2] тəрізді зерттеушілер өздері байқап, тапқан жазбаларын əр жерде 

жариялайды. 

Ең алғашқы жазуларды іздеп, табуды мақсат тұтқан экспедицияны фин ғалымдары 

ұйымдастырады. 1875 жылы олар Енисей өзені бойындағы Минусинск ойпатына барып, бірталай 

жазба ескерткіштерді жинап, оларды «Енисей жазбалары» [2, 13-14] деген атпен жариялайды. Ал 

үлкен көлемді Моңғолиядағы Орхон өзенінің бойындағы жазуларды тапқаны жайында 1892 жылы 

Н.М.Ядринцев [3] еңбек жариялайды. Бұл əйгілі түркі қағаны Білге мен оның інісі, əрі бас 

қолбасшысы Күлтегінге арналған жазулар еді.  

Алғашқы зерттеушілердің тапқан руна жазуының үшінші аймағы Талас өзенінің бойы болатын. 

Осы аймақтағы Əулие ата уезінің басшысы В.А.Каллаур 1896 жылы Айыртам-Ой деген жерден, 

жұмыр өзен тастарына жазылған көне түркі жазба ескерткіштерді тапты. Бұл маңайдан табылған 

жазба ескерткіштер тек Қазақстанға ғана қатысты емес, Қырғызстан аймағынан да табылғандықтан 

жалпы Талас ескерткіштері [4] деп аталып кетті. 

Көне түркі жазба ескерткіші Қазақстан аймағынан ең алғаш рет бұрынғы Əулие ата үйезіндегі 

Айыртам-ой деген жерден табылған болатын. Оны 1896 жылы үйез бастығы И.А.Каллаур [5] тапқан.  

Кейінгі кездері де Қазақстан аймағынан жер бетінен жəне археологиялық қазбалардан, сондай-ақ 

білезік, айна сияқты заттарға жазылған жазулар көптеп табылып келеді.  

А.Аманжолов жазуларды табылған аймақтардағы өзен атауларына қарай Ертіс, Іле, Сырдария 

жазулары деп атайды. Сондай-ақ ол жазбаларды орналасқан жеріне қарай Талғар, Ақтөбе тəрізді 

атаулармен де белгіледі. Бұл жазулардың барлығы да басқа ғылымдармен қатар əдеби тұрғыдан да 

құнды болып саналады. Солардың ішінде тарихымызды терең қабаттарға жетелейтін жазбалар да бар. 

Олар – «Алтын адам» аталып кеткен, Есік қаласынан [6]  жəне Арыс өзенінің бойындағы Күлтөбеден 

[7] табылған ежелгі жазулар.  

Транскрипция бойынша көне түркі жазба ескерткіштеріндегі дыбыстық ерекшеліктерді сандармен 

белгілеу қалыптасқан дəстүр болып саналады. Мысалы: L
1
 – жуан дыбысты білдіреді; L

2
 – жіңішке 

mailto:bekor53@mail.ru
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дыбысты білдіреді; АР³ – дыбыстың езулік дауыстымен тіркесуін білдіреді; ҰУЛ⁴ – дыбыстың 

еріндік дауыстымен тіркесуін білдіреді.
 
   

 

1. Ертіс жазба ескерткіштері 

1.1. Сасықбастау жазуы 

Белгілі түрколог ғалым, профессор А.С.Аманжоловтың «Көне түркі жазуының тарихы мен 

теориясы» атты еңбегінде Қазақстаннан табылған өзіне белгілі көне түркі жазба ескерткіштері 

берілген.  

Солардың ішіндегі екі ескерткіште бүгінге дейінгі Түркология ғылымына мағынасы белгісіз 

болып келген жаңа таңбаның бар екендігі белгілі болды. Бірінші ескерткіш «Қытайда жасалған қола 

айнадағы руникалық жазба» деп аталады. Қола айна қазір Санкт-Петербургтегі Мемлекеттік Эрми-

таждың Шығыс секторында сақталады.  

Жазудың дұрыс оқылуы:  
 

Транскрипциясы: aR
1
aQ  ЧÜЧÜҢÜK  ҮS

2
  ǏN

2
ǐ ӨL

2
üR

2
D

2
ǐ 

Аудармасы: Арақ, шарап үш іні(мді) өлтірді. 

 

 
1.2. Мəстура жазуы 

 

Нүктелі сызықтармен əшекейлене түсірілген мəтін А.С.Аманжоловтың еңбегінде жарияланған. 

Бұл көне түркі күлбізік жазуымен күміс білезікке жазылған жазу ұрпақтан ұрпаққа беріліп, біздің 

дəуірімізге дейін жеткен. Иесі Гүлістан (Жанқошқарова) Сүлейменова – Павлодар өңірінің тұрғыны. 

Оған əжесі Мəстура сыйлаған, Мəстураға оның əжесі тарту еткен.  

 

Енді жазудың дұрыс оқылымын берейік:  

Транскрипциясы: S
2
еŊǐR

2
 ÖŊǐ  ÖB⁴ÜR

2
 Ü ǏČǐ  еS

2 

Аудармасы: Сеңгір өңірі, алды, терең шатқал іші, жазығы су (суық, салқын). 

 

2. Жетісу жазба ескерткіштері 

2.1. Дардамты жазуы 

 

Қазақстан аумағындағы Іле өзені бойынан табылған көне түркі күлбізік (руна) жазуларының өзі 

онға жақындап қалыпты. Белгілі түркітанушы ғалымымыз А.С.Аманжолов өз еңбегінде олардың 

сегізін келтіріп, оқып, түсініктеме жасаған. Онда ол Іле жазуларының екеуінде көне грек əріптері 

пайдаланылған десе, ал Алматы облысы Ұйғыр ауданы, Дардамты ауылының жанындағы 

“Таңбалытас” деген жартаста көне петроглифтер ортасында көне грек жазуымен жазылған түркі 

тіліндегі жазба бар деп, оны оқып, түсінік береді. Бұл ескерткішті ғалым 1964 жылы өзі тауып, 1967 

жылы қайта тексерген. Мəтіннің дұрыс оқылымын берейік: 

 

 
Транскрипциясы: ТАǦТЕKЕ АQа аB

1 
АLPy АLТY (ЕLТǐ). 
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Аудармасы: Таутеке аға (ұлы, үлкен), аңшылық алыбы, алды (озығы) немесе сиқыры құмары 

(алч//алт), я болмаса тартушысы, ертушісі, еліктірушісі (елті). 

 

2.2. Терексай жазуы 

Қазір сөз еткелі отырған бірінші Іле жазуында да дəл солай таутеке суреті жазу ішінде беріліп 

тағтеке болып оқылады. Бұған қоса таутекенің доғадай иілген мүйізі д жəне қ таңбаларының 

арасында келіп Ұ//У болып оқылады. Мəтіннің түпнұсқасы беріліп отыр. Онда бес сөз бар. Олар 

сөйлемдегі ретіне қарай рим цифрымен белгіленді. Бірінші тағтеке сөзін тұтас таутеке суреті 

білдіреді. Екінші сөзден бесінші сөзге дейінгі таңбалар кəдімгі цифрмен таңбаланды. Жоғарыда 

ескерткеніміздей алтыншы таңбаның орнына таутекенің доға мүйізі қолданылған. Бұдан 

бабаларымыздың ұшқыр қиялына тағы да куə боламыз. 

 
 

Аудармасы: 

Таутеке – асыл, ідұу-ұуқ (қасиетті), сақ аң! 

Транскрипциясы: 

ТАǦТЕKЕ •ǏSǏZ•ǐDǓU-ǓUQ•SаQ•аŊ 

 

2.3. Надыр жазуы  

Белгілі түркітанушы ғалымымыз профессор А.С.Аманжоловтың Қазақстандағы көне түркі 

күлбізік жазуын іздеп тауып, оны зерттеп, оқып жүрген бірден-бір зерттеуші болды. Іле жазуларының 

Енесей бойы, Талас жазуларынан өз ерекшелігі бар. Іле жазулары аңшылық салт-дəстүрлеріне, 

кəсіпшілігіне байланысты болып келеді. Сөз болып отырған ескерткішті профессор А.Аманжолов 

Үшінші Іле жазуы деп атайды. Ескерткіш Баянқазақ өзенінің оң жағалауынан, Надыр шатқалынан 

табылған. Жазудағы мағынаға аң суреттерінің қатысты екені белгілі болды.   

 

 

 
Аудармасы: 

1. Ау-аңшылық ер құмары, сиқыры. 

2. Ау-аңшылық аңшы алатын құмары, сиқыры. 

3. Таутеке сақ. Тауешкі еліктіреді, тартады, ес алады (сиқыры). 
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Транскрипциясы: 

1. аB еR аLČы. 

2. аB аŊČy аLZyQ аLČy. 

3. ТаǦТеkе SaQ. ТаǦ еČkÜ еЛТ, еS аЛЧы. 

 

2.4. Талғар жазуы 

Талғар жазуының түпнұсқасын келтірейік: 

 

 
 

Ұршықбастың жоғарғы беті деп санаған жағындағы таңбаларды профессор А.Аманжолов екі 

бөліп, бір бөлігін грек жазуы деген. Жазбада грек əріптері жазылмаған. Біздің оқуымызша 

ұршықбастағы таңбалардың бəрі де көне түркі күлбізік əліппиіне тəн таңбалар деген тұжырымды 

ұстанамыз.  

Жазбаның дұрыс оқылымы: 

 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

(1) K⁴ÖK
2
 еŠ 

Транскрипциясы: 

 (2) аLP аPА  аR
1 
B

2
ǐZ 

(3) K⁴ ÖK
 2
  ЕK

2
еDŽ 

 

Аудармасы: 

(1) Көк (жіп) ес(иір), 
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Circassians between Russians and Turks 

Summary 
This article is devoted to the relationship of the Circassians with the Turkic peoples. The Caucasian-

speaking ancestors of the Adyge, Circassians and Kabardians were known to contemporaries under several 

ethnonyms. Papags and Kasogians were mixed Turkic-Caucasian tribes and served in the Khazar Kaganate. 

Zikhians occupied the Northern-East Black Sea littotal lands and were ruled by Georgian (Abkhazian) kings 

and Zikhian archbishops of the Matarcha. The Pechenegs were allies of the Zikhians, and the Oguzes were 

their opponents. It can be argued about a certain period of dominance of the Zikhians on the Taman 

Peninsula in the 13
th
 century, but in the 12

th
 century the local Zikhians were supposed to recognize the power 

of the Byzantine Empire. The relations of the Zikhians with the Qipchaqs were friendly. The infiltration of 

Turkic elements into the ethnogenesis of the North-West Caucasus tribes contributed to the emergence of the 

Circassian ethnos. In the Golden Horde the Circassians actively maintained contacts with both the Genoese 

and the Tatars. Circassians living on the plane were integrated into the administrative system of Ulus Jochi 

(Golden Horde). Circassians also fought against the Tatars of the Golden Horde and the Great Horde. The 

first Circassian principalities sources are recorded in the XV century. These were Khetuk, Kremuk, Kopa, 

Tatarkosia, Kabarda. The first three principalities worked closely with the Genoese and became victims of 

Turkish aggression in the 70-80-ies of XV century In the XVI century the principalities of Zhaney, 

Temirgoy, Besleeney, Khatukai took shape. Natukhai, Abadzekhs, Shapsugs were circled Abazins and 

became part of the Circassian ethnosphere only in the 18th century. Zhaney, Temirgoy, Besleney, Khatukai 

in the XVI century suffered from the invasions of the Crimean Tatars, therefore, in the middle of the XVI 

century hoped for an alliance with the Russians and sent embassies to Moscow. The war against the Crimean 

Tatars was fought mainly by the forces of Kabardians and the Ukrainian condottier D.Vyshnevetsky. With 

the departure of the D.Vyshnevetsky to the Grand Duchy of Lithuania, Ivan IV virtually ceased to support 

the Western Circassians, which led to their reversal towards the Crimean Khanate. They took part in the 

Ottoman-Safavid war of 1578-1590 on the side of the Turks. In the XVII century the Besleney and Temirgoy 

rebelled against the Crimean Tatars, hoping for an alliance with the Russians, but to no avail. Success in the 

fight against the Crimean Tatars became possible thanks to several victories of the Kabardians over the 

troops of Gherays in the XVIII century. Temirgoy, Abadzekhs, Bjedugs, Shapsugs, Besleney, Makhosh, 

Ubykhs rebelled against Crimean Tatars in this century. With the annexation by the Russians of the Crimean 

Khanate, the Western Circassians underestimated the anti-Russian position. 

Key words: Zikhians, Kasogians, Papags, Circassians, Khazar Khaganate, Golden Horde, Crimean 

Khanate, Ottoman Empire, Russians, Crimean Tatars 

 

Одним из интереснейших аспектов истории Северного Причерноморья являеться история 

черкесов. Нужно сказать, что средневековый период истории черкесов интересовал многих ученых. 

Русскую историографию представляют И.Зайцев, В.Кузнецов, И.Волков, Л.Голубев, Н.Волкова, 

И.Дружинина, Е.Кушева, А.Гадло, В.Чхаидзе, А.Пьянков, Е.Армарчук [42; 55; 32; 24; 32; 39; 40; 41; 

103; 25; 26; 5; 56; 72; 73; 27; 28; 6]. Среди украинских ученых данным вопросом занимались 

В.Бушаков и О.Бубенок [19; 16; 17; 11; 15]. Кабардинскую и черкесскую исторические школы 

представляют С.Надюков, С.Хотко, Ф.Озова, Ж.Кагазежев, Р.Бетрозов, Т.Алоев [18; 60; 84; 85; 86; 87; 

88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 106; 61; 48; 49; 11; 2; 3]. Задачей данного исследования 

являеться освещение взаимодействия черкесов с тюркскими соседями в IV-XVIII вв., а также 

освещение выхода из употребления одних этнонимов и замена их другими. Важно также проследить 

эволюцию и смену этноконфесиональных идентичностей. 

Эпоха Раннего Средневековья принесла значительные изменения в историю Кавказского региона. 

В источниках фиксировалось несколько  этнонимов. Так Константин Багрянородный упоминал о 

касахах, папагах и зихах. В еврейско-хазарской переписке присутствует народ Боса (Коса). Под таким 
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этнонимом кашаки упоминает их арабский историк ал-Масуди. Ибн Асакир упоминал об касожской 

мечети в Дамаске. В ’’Повести временных лет’’ упомянуты касоги как союзники хазар в 965 г. В 

надписи-графити из Софии Киевской упомянут дедилец-касог. Нужно отметить, что осетины 

называют кабардинцев каесаег, каесгон. Нужно отметить, что среди черкесов были обычны как имена 

собственные названия тюркских титулов – Инал и Ак-Абгу. А.Пьянков приписывает касогам 

тюркское происхождение. О.Бубенок считает, что наименование касоги носили как адыгоязычное 

население, так и часть тюркоязычного кочевого населения внедренного на территорию Таманского 

полуострова хазарской администрацией. Последнее более вероятно. По мнению, А.Гадло 

возвышение касогов началось в VII в. Касательно же этнонима касог, то исследователь 

придерживается мнения о сванской его этимологии. Этнонимом кашгар называли адыгов сваны. В. 

Фоменко, М. Куек, Н.Ловпаче, Ж.Кагазежев считают возможным выводить понятия касожская (VIIІ-

XII вв.), белореченская (XIII-XIV вв.) и старокабардинская (XV-XVII вв.) археологические культуры. 

Уже М.Крамаровский показал, что белореченская культура как научная парадигма несостоятельна. 

По мнению И.Дружининой и В.Чхаидзе касожская археологическая культура не может быть 

выделена. Этноним черкес же, ставший обычным для обозначением черкеско-абазинских племен, 

был принесен тюркскими и монгольскими народами. Именно благодаря тюркскому посреднечеству 

русские и украинцы стали употреблять вместо касог термин черкес или черкас. Впервые черкесы 

упоминаются в форме серкесут в “Сокровенном сказании монголов’’. Этноним шеркеш с ногайского 

дословно значит непокорные. Подобные этимологии и с других тюркских языков. Папагия 

называлось византийским императором как регион около Зихии и Касахии. В ней упоминалось место 

Паги и деревня Сапакси. А.Гадло считал Папагию частью Зихии. П.Бутков локализировал Папагию 

на Кубани и на побережье Северо-Западного Кавказа. Д.Иловайский считал Папагию Кабардой, 

папагов хазарами и считал их зависимыми от Касахии. Ю.Клапрот локализировал папагов на 

территории Абхазии. Г.Кокиев рассматривал Папагию как адыгскую область. Е.Алексеева 

высказывала похожие суждения, но локализировала ее в горах Северо-Западного Кавказа без выхода 

к морю, на побережье жили зихи, а севернее папагов - касоги. Л.Лавров не считал папагов адыгами, в 

отличии от касахов и зихов. С ним солидаризовался А.Новосельцев. В.Каминский предполагал, что 

Папагия это полустепная и холмистая местность в Закубанье. А.Пьянков исключал приморское 

расположение Папагии и считал, что она протянулась до предгорной и горной части Абинского 

района. Б.Бгажонков локализировал папагов вместе с касогами на северных склонах Кавказского 

хребта. И.Дружинина отказалась от точной локализации папагов и придерживаеться мнения о их 

полиэтничном составе. Позже исследовательница локализировала ее в Закубанье. Также была 

высказана гипотеза о касожской принадлежности носителей кремаций с папагами. Это было 

милитаризованое население возглавляемое хазарским чиновником Папацом, который вероятно был 

булгарского происхождения. То, что Константин Багрянородный упоминал ’’Черную Булгарию’’ 

отдельно от Папагии, свидетельствует в пользу того, что Папагия вероятно была регионом с 

полиэтничным населением. В античное время этот край также был полиэтничным и там 

кавказоязычные меоты взаимодействовали с сарматами. Северо-Восточное Причерноморье было 

активной контактной зоной. А.Пьянков связывает с носителями обряда кремации касогов. В. 

Каминский же связывает с ними ингумации. С зихами связывают грунтовые ингумации в простых 

грунтовых ямах и каменных ящиках. Сокращение ареала погребений с кремациями А.Пьянков 

связывает с походами алан. А.Сивер указывает, что касоги были тюркоязычным населением, которое 

к ХІІІ в. консолидировались с зихами, противостоя аланам. К моменту монгольских завоеваний 

кремационные погребения исчезают. Касахию А.Сивер локализировал в Закубанье и соотносил с ней 

ареал распространения кремационных погребений. И.Дружинина отмечает, что в районе Анапы-

Геленджика под давлением зихов исчезают памятники погребений с кремациями. Носителями этих 

погребений на побережье должны были быть кашаки (касоги). Касоги и папаги были смешанным в 

этническом отношении населением, которое находилось на службе у хазар и было потеснено зихами. 

Тезис о адыгоязычии касогов поддерживали Л.Лавров, Е.Алексеева, Г.Меликишвили, Н.Волкова. 

Мнение о тюрккоязычии касогов поддерживают Е.Армарчук, И.Гавритухин, А.Гадло, А.Дмитриев, 

И.Кызласов, А.Михеев, А.Новичихин, В.Тарабанов. Выводы археологов о взаимодействии предков 

адыге с докыпчакскими тюрками находят подтверждение в лингвистике и топонимии. Обозначение 

зихи употреблялось византийцами и европейцами для обозначения всех черкесских племен. В 

“Кембриджском документе” хазарского еврея они называны ZYBWS. В книге “Йосиппион’’ этот 

народ упомянут как забук. В грузинской исторической традиции Джуаншер Джуаншериани 

упоминает джиков. Вахушти Багратиони называв страну черкесов Джикети. В “Истории Грузии” его 
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авторства есть упоминание о Джикети как о стране за Абхазией и о ее населении как о бывших 

христианах. Большая Джикети это все земли черкесов, а Малая Джикети это провинция подвластная 

Грузии в районе современных Сочи и Адлера. Большая Джикети была на север от Малой Джикети. 

Ананий Ширакаци знал адыгское наименование Кубани – Псевхрос (Псыж). Самоназвание же зихов 

было адыге, то есть производное от абхазское адзе (вода), то есть водные или приречные и 

приморские жители. А.Виноградов считает более вероятной версию о этимологии зихи от цыхухе 

(люди). Самые древние сведения о зихах были у Страбона, который локализировал их между 

гениохами и ахеями. Их земля была трудоступной. Впервые зихи появились в источниках в самом 

начале І тыс. н.э. О зихах знали Клавдий Птолемей, Дионисий, Арриан, Стефан Византийский. В 

анонимом “Перипле Понта Евксинского” границы Зихии указаны от Ахенута по Паграм (Эптапе) в 

районе современных Геленджика и Новоросийска. УЭпифания Кипрского зихи названы соседями 

боспоритов, иверов и лазов. Прокопий Кесарийский размещал их между аланами и абазгами. Он 

утверждал, что царя зихов некогда утверждал император ромеев, но они отпали от империи. Во 

второй трети VI в. в Зихии была епископия. В отличии от абазгов зихи не были христианами, но в 

церковных документах упоминается их епископ Дометиан. Центром епархии былп Никопсия. С Х в. 

центром Зихской епархии была Матарха. Во времена иконоборчества в Зихию бежали 

иконопочитатели. Еще на рубеже IX-X вв. по данным Никита Пафлагона большинство зихов было 

неверующими Генесий помещал зихов между абазгами и иверами. Евстафий Солунский 

отождествлял зихов с древними синдами. Мануил Комнин включал в свой императорский титул 

указание на то, что он правит Зихией. Хартуларий кир Константин в конце ХІ в. упоминался в 

типикоконе монастыря св. Иоанна Предтечи. Никифор Григора, Константин Акрополит и Дука 

называют зихов среди народов Причерноморья. Иоанн Вриенний называл их чадами 

Константинопольской церкви. Гильом де Рубрук упоминает зихов выше Матрики и устья Моря 

Танаидского. Отдельно от них упомянуты черкесы. Джиорджио Интериано указывал, что зихи на 

своем языке называют себя адыга. Церковным центром зихов была Никопсия (ст. Новомихайловская) 

у реки Нечепсухо. Около 800 г. кафедра Зихии относилась к епархии Абасгии, а в середине IX в. была 

перенесена в Матарху. Восточная граница Зихской епархии соприкасалась с епархией Алании. В 

1054 г. нотициях Константинопольского патриархата упоминался архиепископ Зихии Антоний. На 

Тамани найден его моливдовул. В районе Анапы найдена грекоязычная эпитафия XII в. Крест из 

Анапы датируеться 1392 г. Последние данные о епископии Зихии относяться к 1430 г. Шихаб ад-Дин 

Калкашанди сообщая о черкесах сообщал, что они христиане. В XV в. Иоганн Шильтбергер относил 

черкесов к исповедующим православие, но у них был культ Бога молнии. Богослужение велось на 

черкесском языке. Христианизация зихов была поверхностной и неудачной. Однако влияние ромеев 

отразилось в адыгской лексике, в частности в религиозной лексике. Христианские проповедники 

константировали факт, что черкесы плохие христиане, как позже мусульмане сетовали на то, что 

черкесы это плохие мусульмане. В глазах ромеев и арабов они были злыми язичниками. С XIV в. на 

побережье Северо-Западного Кавказа стал доминировать обряд погребения в подкурганных 

ингумациях. Джорджио Интериано разъяснял, что зихами называют адыгов греки и европейцы, а у 

турками и татарами используеться термин черкес [71, c. 142; 69, c. 393; 47, c. 89, 109-110; 38, c. 66-67; 

68; 52,  Главы 42, 53; 59, c. 206-209; 77, c. 141; 28, c. 75-76; 102, c. 14-22; 19, c. 44-50; 7, c. 39-45; 21; 

30, c. 40-41; 67, c. 53; 27, c. 74-75, 180-181, 197-198; 40, c. 34-43; 41, c. 77-83; 103, c. 286-291; 72; 73; 

75, c. 59-61; 41, c. 14-18; 25, c. 18-21; 90, c. 75, 78; 17, c. 75-156, 158-195; 10, c. 86, 121, 130, 151-167, 

172-183; 45, c. 234; 48, c. 25; 49, c. 9; 11, c. 169-172, 179-184; 87, c. 10-12]. 

Если же перейти к реконструкции политической истории, то увидим региональные особенности. 

Нестор летописец упоминает касогов как союзников хазар. Стоит отметить, что на Таманском 

полуострове в Самкерце (Матархе) находилась ставка хазарского наместника Песаха, который разбил 

русов нанятых византийским наместником Херсона. Племена живущие на равнине должны были 

называться касогами. Наименование их происходит от тюркского корня кос/кас – кочевать и он 

связан с хазарами. До хазар же булгары не присутствовали на Таманском полуострове. 

Археологических следов их там нет вплоть до самой хазарской экспансии. Один из черкесских 

вождей известных по их преданием имеет имя Инал, которое являеться тюркским по происхождению 

и обозначает принца. Описывая поход Святослава против хазар, стоит отметить, что, наверное, 

Святослав не стал в лоб прорываться через крепости на Северском Донце и Дону, а, пользуясь 

союзом с печенегами, вывел войско на лодьях через Днепр в море и взял Самкерц благодаря высадке 

с моря и потом через Азовское море проник на Нижний Дон и уже оттуда устремился к Саркелу, где 

разбил хазар и союзных ним донских алан. О локализации касогов близ Матархи-Тмутаракани 
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говорили М.Артамонов, Ф.Вестберг, А.Васильев, В.Мавродин, В.Пашуто, А.Гадло, В.Петрухин, 

Л.Войтович. Они же говорят о подчинении Самкерца в 965 г. О.Бубенок же считает, что касоги жили 

и на Дону и именно там сразились с русинами. В.Чхаидзе и А.Головко относят основание 

Тмутараканского владения ко временам Владимира в 988 г. Нужно сказать, что горское население 

Таманского полуострова не было окончательно побеждено и еще Мстиславу Владимировичу в 1022 

г. пришлось воевать с вождем касогов Редедей. Стоит отметить, что по сведениям Нестора Редедя 

согласился на поединок против Мстислава. Мстислав был князем Чернигова и правил владением 

Руси Тмутараканью, которая включала Керчь-Боспор и Матарху по берегам Керченского пролива. В 

1026 г. касоги сражались на стороне Мстислава против Ярослава. После Мстислава Владимировича в 

это владение бежали разные князья-изгои. Сам Мстислав Владимирович там набирал воинов из 

касогов и алан. Князья-изгои набирали же воинов из соседних кочевников-кыпчаков. Среди 

населения Тмутараканского владения Нестор упоминал и хазар. Власть Рюриковичей над этим 

регионом просуществовала до самого конца ХІ в., пока «архонт Матархи, Зихии и Хазарии» Олег 

Святославич не отдал этот регион Византийской империи. О зихах знали Георгий Кедрин и 

Продолжатель Феофана. Тмутаракань-Матарха рассматривалась князьями-изгоями как траплин для 

возвращения на Русь и найма кыпчакских воинов и не больше. Дальнейшая история этого региона 

туманна. Ал-Идриси упоминал, что правитель Матархи враждует с правителем загадочного города 

Русийа. Вероятно византийские правители далекой окраины империи вели свои частные войны за 

локальные интересы. При этом стоит отметить, что археологические исследования указывают на 

небольшое присутствие огузско-печенежского населения, а отсутствие кыпчакских памятников 

позволяет говорить о том что регион не входил в состав Дешт-и Кыпчак. Упоминание 

Тмутараканского болвана, то есть кыпчакской статуи у Тмутаракани, в одном контексте с Корсунем 

(Херсоном), Сурожем (Судаком), Посульем, Поморьем, Волгой, является скорей указанием на 

границы с территориями над которыми кыпчаки не имели политической власти. В «Кембриджском 

документе» же ZYBWS противники хазар и вероятно относились к иному политическому 

объдинению чем касоги. Если касоги были тесно связаны с булгарами и хазарами, то зихи вероятно 

были племенами на которые тюркские соседи почти не влияли. Если о касогах есть многочисленные 

упоминания в разных источниках, то зихи преимущественно упоминаються в византийских 

источниках как соседи Византии и Грузии. И.Дружинина отмечала, что археологические 

исследования и палеоантропологические серии демострируют  динамичную картину формирования 

этнокультурного состава населения региона. На Левобережье Кубани памятники меотско-

сарматского облика на рубеже VI-VII вв. вытесняються булгарами. Носители обряда грунтовых 

кремаций приносят керамику салтовского облика и новый комплекс вооружения. Побережье от 

Анапы до Геленджика и степное Прикубанье до нижнего течения реки Псекупс отличалось от 

побережья от реки Нечепсухо до Геленджика, где жили зихи. В предгорьях Западного Закубанья 

сохранились традиции ингумационных погребений. Восточное Закубанье было переферией аланской 

культуры. В Степном Прикубанье жило булгаро-аланское население. На Тамани жило полиэтничное 

население. С рубежа IX-X вв. исчезают кремации на черноморском побережье. В равнинное 

Закубанье проникли зихи. С конца Х в. в равнином Закубанье появились грунтовые ингумационные 

могильники, которые потом будут характерны для позднесредневековых адыгов. Антропологический 

материал находит паралели в причерноморской группе адыгских курганов XIV-XV вв. В XI-XII вв. 

зихи в этом регионе взаимодействовали с кыпчаками. Ареал кремационных погребений 

распространился от района Новороссийска до Туапсе. Часть могильников смещаеться на восток от 

реки Псекупс, в том числе в Прикубанье. Однако это уже другой обряд, поскольку появляеться 

значительное количество погребений с конскими захоронениями, оружием и керамикой. Позднее 

распространяеться практика подкурганных погребений. К моменту появления экзоэтнонима черкес 

на равнинах и предгорьях Закубанья жили зихи, касоги, аланы, потомки булгар, носители обряда 

кремаций и, вероятно, кыпчаки [101, c. 20-37; 100, c. 66-69; 71, c. 142; 68; 76; 70, c. 126-129; 41, c. 18-

21; 32, c. 32-34, 36-38; 90, c. 76-78; 17, c. 152, 156, 165, 173-174; 11, c. 185-187]. 

Что характерно, венгерский доминиканец Юлиан упоминает о Матреге в стране Сихия (Зихия). Он 

упоминал о местном правителе с гаремом из нескольких десятков жен. Полигамия была обычна для 

язычников, но не для православных. О черкесском вожде Тукаре (Тукбаши) упоминает Рашид ад-

Дин, которого монголы  разбили в 1237 г. Тогда, по предположению С.Хотко, они вторглись на 

Кубань. По данным Лаврентьевской летописи касоги  были одним из народов оказавших 

сопротивление монголам при их первом вторжении в Восточную Европу в 1222-1223 гг. Среди стран 

покореных монголами Зихию называет Марко Поло. О них как о подданых монголов пишут и 
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Джиованни де Плано Карпини и Ц. де Бридиа. Гильом де Рубрук делает важное замечание, что 

монголами была покорена только часть зихов, которая непосредственно жила у Матархи. Дружина 

зихов могла насчитывать от 600 до 1 тыс. воинов. Всеобщее ополчение могло насчитывать 25-30 тыс. 

Другая часть зихов, которая была соседом грузин, была неподвластна монголам и продолжала 

сопротивление. О двух группах черкесов упоминает и Иоанн де Галонифонтибус. Он указывает, что 

горцы именуються черными черкесами, а жители долин и побережья белыми черкесами. Упоминание 

независимых зихских правителей указывает на то, что после того, как крестоносцы в 1204 г. взяли 

Константинополь, черкесские вожди взяли под свой контроль Матарху (Матрегу) и окружающую ее 

провинцию. Зихи находились в зависимости от беклярибека Ногая. В Поросье появилось захоронение 

воина черкеса, которое имеет яркие паралели с белореченскими памятниками. В XIV в. в папских 

документах упоминаются зихские князья Верзахт и Миллен, которые были обращены в католицизм. 

Римский папа Иоанн ХХII благодарил Верзахта за пропаганду католичества среди черкесов. Сам 

Верзахт был обращен в католицизм керченским епископом Франческо да Камерино. В 1334 г. 

Правителем Воспоро стал черкес Миллен. Ул-Умари отмечал, что Узбек ходил в походы на 

джаркасов. Рашид ад-Дин говорил, что Узбек несколько раз ходил войной на джаркасов. По мнению 

Л. Голубева, что война с черкесами происходили между 1327 и 1332 гг. В одной из массарий Каффы 

сообщалось, что в 1386 г. правитель Зихии Теортобога контролирует Керченский пролив. В 1388 г. по 

данным Шараф ад-Дина Йазди Токтамыш набрал в свое войско джаркасов. Иоанн де 

Галонифонтибус отмечал, что Зихия независимая страна, которая находиться между Грузией и 

Тартарией. Черкесский аристократ Жан де Зихи в том же столетии (конкретно в 1349 г.) был назначен 

католическим архиепикопом Зихии. Иоанн де Галонифонтибус отмечал, что Жан был одним из 

знатнейших людей Зихии, но попал в плен и был продан в Геную, там же был освобожден из рабства 

и учился. Столица католической архиепископии традиционно находилась в Матархе, которая была 

под властью Золотой Орды. К 1358 г. Жан де Зихи получил права облекать статусом епископа, а в 

Маппе (Анапе) уже существовала самостоятельная епископия. Под его церковной властью 

находились земли до Дербента. В 1363 г. произойшло размежевание власти епархов Матархи и 

Маппы. Маппа выделилась в Епископство Кавказских гор. Через некоторое время церковное 

значение Матархи упало. Касательно христианства в землях черкесов, то католические иерархи 

отзывались о нем скверно. Отмечалось, что священники могу жениться. Сказано также что в ряде 

обрядов и постов они следуют грекам. Очевидно, это связано с влиянием православных. Говорилось, 

что у черкесов есть свои язык и письменность. Если с языком все понятно, то касательно 

письменности стоит упомянуть Этокский памятник, где кроме греческого текста есть и текст 

греческими буквами на черкесском. Отмечались однако и языческие обычаи, как почитание деревьев 

и то, что оставляли пищу для духов на высоких местах. Черкесы поддерживали весьма активные 

контакты с генуэзцами. Им они поставляли невольников. Иоанн де Галонифонтибус отмечал, что 

черкесы продают в рабство людей уцелевших после кораблекрушений и людей из своего числа. 

Отмечалось, что в Черкессии одно село в открытую нападает на другое и продает в рабство взрослых 

и детей. Мужчин генуэзцы перепродавали в Египет, где те становились мамлюками. С 1382 г. 

Ближним Востоком правила черкесская династия. Итальянец Паоло Джовио оставил портреты 

черкесских султанов Каитбая, Кансава ал-Гаури, Туманбая. Он сообщал, что ханская область 

населеная чиркасами-христианами поставляет в Каир рабов. Некоторые черкесы поступали на 

службу к египетским султанам добровольно. Джиорджио Интериано отмечал, что в Египте среди 

эмиров и мамлюков много зихов (черкесов). Иоанн де Галонифонтибус отмечал, что султан Египта из 

числа черкесов. Черкесские женщины же в качестве невольниц попадали как в Османскую империю, 

так и в Европу в качестве невольниц. В одну Италию (особенно в Флоренцию) ежегодно поставляли 2 

тыс. черкесок. Цены на черкесенку находились в параметре от 842 до 1459 лир. Женщины из 

Причерноморья были ходовым товаром уже в Раннем Средневековье. Ал-Масуди отмечал красоту 

женщин из народа кашаков. До 1204 г. работорговля находилась в руках ромеев, которые 

перепродавали черкесских рабов арабам. В XIII-XV вв. торговлю черкесскими рабами 

монополизировали Венецианская и Генуэзская республики. В 1475 г некоторое количество генуэзцев 

выселилось в Черкессию и образовало там общину франко-черкесов подобную черкесогаям (армянам 

в Черкессии), которые слились с местным населением, но сохраняли свою религию. Черкесо-франки 

как община существовали в XIII-XVII вв. Ее существование зафиксировал Эмидио д’Асколи 

Дортелли. Также были католики-черкесы в странах Средтиземноморья. Черкесска Магдалена из 

Флоренции была матерью бастарда Козимо Медичи – Карло де Медичи. Агостино Джулиани 

рассказывал о черкешенке Маргарите из Сиены. Черкесы составляли до трети от всех восточных 
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рабов. В Генуе в 1292 г. был Роландо Чаркасио. Среди проданых черкешенок упомянуты Калуза, 

Кармозина, Джаркасия, Джанета, Кристина, Сикина, Карпа, черкесы Тас, Джаркасиус, Мартин, 

Соголи. В Каффе было 700-800 черкесов. В период между 1320 и 1370 гг. черкесов было немного, но 

с 1375 г. наблюдаеться рост интереса к торговле черкесами. Рабы кроме Египта продавались в 

Каталонию, Пизу, Флоренцию. В 1432 г. в Дамаске был агент султана Барсбая в Каффе генуэзец 

Джентиле Империало. Римские папы и кипрские короли делали попытки воспрепятствовать продаже 

черкесских рабов в Египет, чтобы ограничить могущество мамлюков [1, c. 78-80; 47, c. 89, 109-110; 

69, c. 393; 18, c. 32; 43, c. 92-99; 59, c. 206-209; 36; 12, c. 58-60; 79, c. 37, 231, 234, 247; 57, c. 446; 38,  

66-67; 53; 29, c. 14-18; 94, c. 79-82; 32, c. 38-76; 93, c. 61-68; 90, c. 74; 88, c. 84; 85, c. 89-90; 86, c. 72-

73; 17, c. 224, 234-235; 45, c. 193, 236, 266; 48, c. 33, 36-37, 61; 49, c. 20, 63-64; 11, c. 187-194, 203-213; 

87, c. 16-17; 1, c. 63-67]. 

В археологическом отношении памятники черкесов делились на три группы. Одна находилась в 

районе реки Псекупс и образовала связь с адыгскими памятниками XV-XVIII вв. Вторая группа 

материалов (в районе Крымского и Северского районов Краснодарского края) не находила аналогий в 

местных сериях. Третья групировка находила больше соответствий в памятниках Крыма и Тамани, 

чем в подкурганных погребениях на побережье от Новоросийска до Туапсе. Е.Батиева исследуя 

антропологические серии отметила их близость зихам и аланам. Особую группу памятников 

составляли Белореченские курганы Закубанья. Население края было полиэтничным. Местное 

население нападало на торговые караваны золотоордынцев. Описанию погребения знатного черкеса у 

Джорджио Интериано не соответствует ни одно из адыгских погребений XV-XVI вв. Итальянец в 

своем описании соединил черты обрядности разных этнокультурных групп. На рубеже XIV-XV вв. 

среди черкесов начинает распространяться христианство. В низовьях Кубани население переходит от 

кремаций к ингумациям. Черкесы источников это не только адыги. С XIII в. этноним джаркас 

распространяеться в арабо-персидской исторической традиции (Рашид ад-Дин, ал-Айни, Ибн 

Баттута, ал-Умари, ал-Калкашанди, Ибн Тагриберди) для обозначения горского населения Северо-

Восточного Кавказа. Вероятно он распространялся и на абазин, убыхов и абхазов. Экзоэтноним 

черкес находит распространение и в русских летописях в XV в. На портолане Петра Весконте, 

отмечена Зихия с девятью поселениями (Matreca, Mapa, Trinissie, Maura laco, Maura Zega, p. 

d’Zurzuchi, Sama, Alba Zega, Guba). На карте мира Паоло Токсанелли просто указана Зихия. На 

’’Карте мира’’ Фра Мауро указано Черкассиа и отмечено княжество Кремух. На портолане Фредучче 

Анконского указана Зикхия с несколькими поселениями упомянутыми выше у Петра Весконте. На 

портолане Весконте Маджоло упомянута Зиччиа. На портолане Иероонима Верразано упомянуты 

Чаркасы. На карте Паоло Джовио упомянуты Чиркасси Кристиани (христиане черкесы). Ка карте 

Батиста Аньезе нанесена надпись, где указано, что здесь обитают чиркасы-христиане. Гийом 

Левассер де Боплан отмечая на своей карте Тамань, сделав приписку, что Тамань город 

принадлежащий Турку (османскому султану) в стране черкесов. Сигизмунд Герберштейн писал, что 

около абхазов живет народ чиркаси или же цихи. Джакомо Гастальдо на своей карте отметил 

Черкесский бан в Крыму. Энтони Дженкинсон писал о чиркасах (западных черкесах) и чиркасах 

пятигорских (восточных черкесах, которые были кабардинцами). Авраам Ортелий на карте 

Османской империи отметил Черную Зихию, а на карте Московской империи отметил Чиркаси и 

Чиркасси Пятигоорские. На французском издании “Театра мира” отмечена Восточная Чиркасия. 

Герард Меркатор отметил Кипике (Копу) и Кремук. Ян Блау обозначил Пятигорских Чиркасов. 

Николя Сансон на своей карте в Чиркассии отметил Темрюк, Кабарду, Кодикой, Бесинаду, 

Боллетокой. На карте Жана Шардена отмечена Северная Чиркассия, Чиркассия называемая Абкас 

(Абхазия), Чиркассия Черная. Фредерик де Вит обозначил страну Чиркасцию. Юстус Данкертс на 

своей карте Османской империи нанес название Циркассы. Винченцо Коронелли упоминал о море 

Циркассия (Черном море). Николас Фишер на своей карте нанес нанес на карте названия Бесинада 

(Бесленей), Джиана (Жане), Кодикой (Хатукай). Также у него Чиркасси Татари не входят в Крым или 

Турцию. Гийом Делиль обозначил крупно Чиркассия. В этой стране обозначены край Ладда (адеми), 

Гуимиркой (Темиргой), сеньория Джианна (Жане), Пузадуд (Бжедуг). Джон Лодж отметил Джани 

(Жане), которые данники крымского хана, Кемергуни (Темиргой), Бошадуки свободная нация 

(Бжедуг), Ерукай (ереукайцы). Иоганн Антон Гюльденштедт обозначил на своей карте Бшана (Жане), 

Хатукай, Шапсик (Шапсуг), Наджук-хабль, Дшанкета-хабль, Даур-Хабль, Темиргой. В европейской 

традиции впервые этноним черкес употребил Джорджио Интериано в 70-х гг. XV в. Этноним 

черкесы употребляли в XVI-XVII вв. Мацей Меховский, Джиованни да Лука, Арканджело Ламберти. 

В грузинских документах название черкес появилось не раннее XVI в. В грамоте османского султана 
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грузинскому католикосу в конце XVI в. упомянуты пределы Черкези. В грамоте Теймураза от 1662 г. 

сказано, что он жалует землями черкеса Аладага. Поляк Марцин Броневский локализировал 

Черкесскую крепость в исторической области Готия. В Крыму находились топонимы Черкес-Кермен 

и Черкес-Таш. В 1435 г. в Трапезунде умер Иоанн Тзиаркасис (Черкес). Мария (дочь правителя 

Феодоро Исаака) была известна немцам Молдавии как Мария Черкешенка. Иоанн де 

Галонифонтибус в оригинале своей хроники использовал термин таркас, который переводчики 

отождествили с черкесами. Черкеский бан Джакомо Гастальдо можно сопоставить с поселением 

Сивурташ. Турецкий аноним в 1740 г. отмечал значительное черкесское присутствие в Джанкое. 

Черкесы жили в Крыму еще со времен Менгли-Гирея и Мехмед Гирея I. Близ Мангупа имел свою 

резиденцию один из князей Болотоко (Болтоковых). Сигизмунд Герберштейн называл черкесов 

дерзкими морскими разбойниками. Виченцо де Александро указывал, что в 1572 г. черкесы разорили 

турецкое побережье. Энтони Дженкинсон говорил о пятигорских черкесах, то есть о кабардинцах. По 

сведениям Иоанна де Галонифонтибуса в Таркасии жили белые и черные черкесы, а Тана находиться 

в Верхней Таркасии на реке Дон. Таркасия граничит с Татарией на севере, а на юге с Абхазией и 

Грузией. Иоганн Шильтбергер говорил о стране Церкас. Единственным заметным правителем 

черкесов в первой половине XV в. кабардинский исследователь З. Кагезежев называл Инала. Однако 

о таком правителе не сообщали генуэзцы и венецианцы, которые напрямую контактировали с 

черкесами. Иосафат Барбаро говорил, что Черкессия простираеться на 12 дней пути вплоть до самой 

Мингрелии. Джорджио Интериано локализировал Зихию от реки Тана через пролив Святого Иоанна 

(Керченский пролив) до мыса Берсии и реки Фазис. Исследователи археологически выделяют три 

группы черкесских подкурганых погребений – восточно-причерноморскую, белореченскую и 

кабардинско-пятигорскую. Восточноприерноморская группа занимала была предками шапсугов, 

натухайцев, убыхов и находилась между Абхазией от Сочи и устьем Кубани. Эта страна называлась 

Белой Зихией и никогда не подчинялась татарам. Ее населяли абазины. Черные зихи жили в районе  

Геленджика [41, c. 21-24; 25, c. 21-26; 91, c. 117-123; 85, c. 90-92; 86, c. 74; 17, c. 205, 216-223; 10, c. 

135-136; 48, c. 25-32, 39-50; 49, c. 11-15, 27-43; 87, 14-15, 21-22, 29-36, 39-40, 46, 53-68, 71;1, c. 38-40, 

46-52, 54, 59-60; 37].  

Нужно сказать, что монгольские завоевания обусловили большие изменения в этнической и 

политической истории Северного Кавказа. Константин Багрянородный и ал-Масуди указывали, что в 

их время (Х в.) кавказские аланы совершают походы к морю на зихов. Причиной того, что аланы 

доминировали над зихами было то, что те были разъеденены и делились на племена. В Алании же 

был свой царь, правда сама Кавказская Алания делилась на западную и восточную части, в которых 

правили свои династии. Однако со временем Алания сама окунулась в феодальную анархию. 

Венгерские доминиканцы в 30-х гг. XIII в. застали уже значительную политическую фрагментацию. 

В ’’Юань-ши’’ указано на большое количество аланских алдаров. Вследствие давления со стороны 

монголов в ХІІІ в. одна часть алан, согласно данным грузинских хроник ’’Столетняя летопись’’ и 

’’Памятник Эриставов’’, переселилась в Грузию и, в частности, на территорию Двалетии. Вторая 

часть была уведена в Китай и из нее была сформирована аланская гвардия империи Юань. Третья 

часть была расселена по пространствам Золотой Орды, от Дуная до Волги. Аланы были вынуждены 

уйти с плоскости далеко в горы, где, смешавшись с горским кавказским населением, они дали начало 

осетинскому этносу. Бежавшие из степей кыпчаки в ХІІІ в. в некотором числе мигрировали в 

касожские и зихские земли. В результате взаимодействия кыпчаков с местными жителями Северо-

Западного Кавказа родился черкесский этнос. Сами черкесы были известны в китайском сочинении 

’’Менуэр-шицзи’’ как туэрге. Служивший монголам алан Асанчэнь погиб в войне с ними. Иоанн 

Шильтбергер упоминал черкесов как исповедующих греческую (православную) веру. Однако они 

характеризованы как злые люди которые крадут чужих детей и продают их мусульманам. Также они 

занимаются разбоем. Ал-Умари указывал же, что черкесы крадут детей кыпчаков и продают их 

мусульманам. Как жестокие люди джики охарактеризированы и Джуаншером Джуаншериани. Хану 

Золотой Орды Узбеку приходилось вести с черкесами тяжелую войну на Северном Кавказе и 

независимые черкесы обитали до района современного города Туапсе. На завоеваных равнинах и 

предгорьях установилась власть Золотой Орды. Однако после «Великой Замятни» и вторжений 

Тимура Золотая Орда также переживала кризис. На всем пространстве государства образовалось 

несколько улусов. Нашествие Тимура окончательно добило кавказских алан. В образовавшийся 

вакуум в конце XIV-XV вв. хлынули черкесы, которые заселяют пространства бывшей Западной 

Алании. Вахушти Багратиони отмечал, что Алания в его время называеться Кабардой. Иосафат 

Барбаро указывал, что татары отправлялись в набеги за рабами на черкесов в XV в. Нужно сказать, 
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что с того момента как мамлюкским султаном Египта стал Баркук возрос спрос на рабов из горцев. 

Из черкесов формировалась мамлюкская гвардия султанов. Давид Багратиони отмечал, что одежда 

черкесов похожа на грузинскую. В конце XV – в начале XVI в. черкесы стали заметной силой на 

Северном Кавказе. Один из ханов Большой Орды потерпел от них серьезное поражение. Правда за 

столетие до того черкесы ощутили серьезный удар со стороны чагатайских войск эмира Тимура. 

Низам ад-Дин Шами упоминал о землях черкесов между Азаком и Кубанью и их владения 

охарактеризованы как луга. Подобная характеристика была и у Шараф ад-Дина Йазди. Черкесы не 

дали развернуться чагатаям, сжегши луга меду Азаком и Кубанью, что обусловило падеж скота в 

войске Тимура. Удар по черкесам со стороны чагатаев был нанесен еще и по той причине, что часть 

черкесских князей была интегрирована в властную систему Золотой Орды. В ярлыке Джанибека 

венецианцам от 1432 г. отмечен наместник Таны Черкес-ходжа. Так в 1358 г. Зихабей был 

наместником в Тане. В 1386 г. Черкес-бек (Жакасиус Зих европейцев, Зихий-Черкесий русских) был 

наместником в Крыму. Иоанн де Галонифонтибус упоминает о Верхней Зихии. Амброджио 

Контарини говорил о степях Черкессии. В Тане говорили о черкесах и ремонтировали стены в 

направлении Зихии. До службы у Тохтамыша Черкес-бек успел послужить у Мамая. В войсках того 

же Узбек-хана были черкесы. Они служили и за границами своей родины. Так погребения черкесов 

были найдены в Поросье и на Нижнем Днепре. Среди воинов Ногая Георгий Пахимер упоминал 

зихов. Дука сообщает, вероятно ошибочно, об участии зихов в войсках Тимура [64 22-37;52, Глава 42; 

34, c. 158-189; 35, c. 73-79; 80, c. 121-123, 180-181; 46, c. 486-487, 488-490; 14, c. 92-116; 21; 88, c. 85; 

86, c. 74; 17, c. 224-225, 234-235, 238, 240; 10, c. 143; 45, c. 215, 235; 48, c. 61; 87, c. 13; 29, c. 14-18; 6, 

c. 207-269]. 

Черкесы играли определенную роль в истории Грузии. Так, в ’’Истории и Восхвалении 

Венценосцев’’ упоминаеться, что Георги Руси (Юрий сын Андрея Боголюбского) в конце XII в. 

получил поддержку от кашаков и санигов. Под этнонимом саниги скрывается название черкесского 

племени жане. Джуаншер Джуаншериани же описывал события ХІ в. упоминая, что турки (огузы-

торки) потеснили пачаников (печенегов) и джиков вынудив их мигрировать на запад. Некоторая 

часть джиков (зихов) находилась в ХІ-ХІІ вв. под властью грузин. Про это упоминается в 

’’Повествовании о Багратионах” при описании деяний абхазского царя Баграта ІІІ в ’’Истории и 

Восхваление венценосцев’’ при описании деяний дидебула Вардана Дадиани. В 1228 г. черкесы 

оказали помощь грузинам в битве при Болниси против хорезмийцев. Среди черкесов распространены 

были письмена на иных языках. На Этокском памятнике есть греческая надпись. В тексте упомянут 

некто Георгий-бек. В сказаниях адыгов есть упоминание о Дуке-беке. От князя Инала же выводили 

свое просхождение адыгейские князя Болотоко (Болотоковы) и кабардинские князья. Также знатным 

родом были Куденетовы. Джорджио Интериано говорил же, что для составления писем черкесы 

пользуются помощью евреев и они составляются на иврите. Черкесские племена все так же не были 

объединены и власть тех же церковных иерархов Зихии над ними была достаточно условной. По 

данным Вахушти Багратиони в 1293 г. грузинский царь даровал династии эриставов Шарвашидзе 

власть над абхазами и джиками. Под термином джики, кроме черкесов обозначали еще абазин. В 50-х 

гг. XVI в. в контакт с черкесами вошел один из мингрельских князей Дадиани. В 1563 г. царь 

Имеретии Гиорги II женился на дочери черкесского правителя Русудане. В 1509 г. черкесы, пройдя 

без боя Абхазию, вторглись в Мингрелию и Имеретию. По данным Вахушти Багратиони, в 1533 г. 

Мамиа Дадиани и Мамиа Гуриели осуществили поход на черкесов морем. Мингрелы с гурийцами 

были разбиты [105; 27, c. 179-184; 18, c. 29-34; 53; 6, c. 207 - 269; 28, c. 116-117,123-124, 149-154; 45, 

c. 308; 32, c. 116; 48, c. 120; 49, c. 140; 44, Глава 24]. 

Западную часть Черкессии занимали жанеевцы. На генуэзских картах XIV-XV вв. их страна 

обозначена как Sannia. Она находилась в районе современного Туапсе. Жанеевцы были известны 

греко-римским географам как саниги. Они принимали участие в политической жизни Грузии в XII в. 

и также были известны им как саниги. На западноевропейских картах XVI в. жанеевцы были 

обозначены как Sanna. В русском документе 1555 г. упомянуты жанеевские князья Сибок и Ацемгук. 

Джиованни да Лука знал жанеевцев как Giana, которые жили в двух днях пути от Темрюка. Эвлия 

Челеби описывает их как область Жана. В ее составе была Малая и Большая Жана. Эти две области 

упоминали также Хаджи Халифа и Хусейн Хезарфенн. В русских документах XVII в. жанеевцы это 

оджан и оджанские черкасы. Ксаверио Главани упоминает округ Жана, которым руководит один бей. 

Сеньория Giana размещена на европейской карте 1730 г. Шарль де Пейсонель знает ее как Janua. 

И.А.Гюльденштедт называет страну Bshana. П.Паллас упоминает о Sani. О жанеевцах часто 

сообщали русские документы XVIII в. К началу XIX в. племени Жане почти не осталось. В XVI-XVII 
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вв. жанеевцы были связаны отношениями аталычества с крымскими Гиреями. Бахадыр-Гирей дал 

своего сына на воспитание Антонаку. В 1603-1617 гг. его брату Хакшумаку была дана грамота на то, 

чтобы править всей Черкесией. В Жане запрещалось брать рабов и там действовали постановления 

шариата. Большая Жана граничила с абазинами и имела с ними столкновения. Она находилась на 

северо-восток от Туапсе. Малую Жану локализировали в районе рек Абин, Хапль, Иль. Жанеевцы 

жили рядом с хатукаевцами у реки Кара-Кубань  близ Копыла. Русско-турецкая война в 1788 г. 

вынудила жанеевцев уйти на левый берег Кубани, где они жили в шести селениях и управлялись 

Мисостом Гирай Заноко. По сведениям Г. Ю. Клапрота в 90-х гг. XVIII в. от жанневцев осталось 20-

30 семей, которые жили у Анапы. Прианапские жанеевцы были известны под именем хегаков. Жили 

жанеевцы и по реке Пшаде северо-западнее Туапсе. В 1836 г. упоминался жанеевский владелец 

Шеретук Бачкан. Была известна и иная черкесская группа под названием шефаков, она жила вокруг 

Анапы у Бешкуйских гор, то есть в местности между Анапой и Суджук-Кале (Новороссийском). 

Ксаверио Главани упоминал о округе Сагак близ Азовского моря, где было 500 семей. По данным 

русских источников XIX в. хегаки (шефаки) жили от Анапы до реки Непсухо и до слияния рек Цемез 

и Мисхаго. В предании, записаном Хан-Гиреем, есть упоминание о борьбе двух братьев. Это 

совпадает с данными о борьбе в жанеевском владении Антонака с братом Хакшумаком [25, c.  27-29; 

26, c. 16-21; 10, c. 136; 5, c. 109; 37; 1, c. 71, 158, 206, 224, 243].  

Недалеко от жанеевцев жило племя хотикой (кодикой). Первое упоминание об этом племени есть 

у Джиованни да Лука, который локализирует кодикой между жанеевцами и темиргоевцами. Это 

племя принято отождествлять с хатукаевцами. Эвлия Челеби и Хаджи Халифа называют это племя 

хатука. Хаджи Халифа размещал хатукаевцев между Джаной и Булукхай, то есть между жанеевцами 

и темиргоевцами. В русских документах оно упоминаеться лишь в XVIII в. как хатюкаи, атукаи, 

атюкаи. На русских картах того же века они обозначены как атуки и атукайцы. Автор ’’Описания 

Кубани’’ размещал их около Тамани. Шарль де Пейсонель имел в виду хатукайцев описывая 

хаджукаев. И.А.Гюльденштедт называл их Gatukai. П.Паллас знал их как Hattukai. Иосафат Барбаро 

знал черкесов-собайцев. Поселение Субай находилось среди хатукайских поселений в степи. В нем 

было 500 домов. Эвлия Челеби говорил о собайцах как о подразделении хатукаевцев. Хатукаевцы 

после переселения к Лабе составляли немногочисленную группу.  Хатукаевцы занимали крепость 

Акупис-керман и степи и горы. В степях жили ногайцы новруз-улу. Область расселения хатукаевцев 

в XVII в. занимала местности по рекам Абину, Иили, Абрагуну. Их насчитывалось 6 тыс. домов и они 

могли выставить 8-10 тыс. воинов. В 1771 г. хатукаевцы жили рядом с жанеевцами по Кара-Кубани и 

Апахи. П.Паллас локализировал их по Кара-Кубани, Падису, Убину, Или. В 1802 г. значительная 

часть племени ушла на реку Белую, где поселилась рядом с темиргоевцами и жили по реке Ямансу. В 

30-х гг. XIX в. хатукаевцы описаны как бедный народ и локализирован по Кубани, Белой и Лабе. 

Хатукаевцы поддались агитации наиба Мухаммеда-Амина [25, c. 29-31, 34; 26, c. 22-24; 5, c. 109-110;  

37; 1, c. 42, 71, 201-202].    

В письменных источниках до XVIII в. не упоминались натухайцы, абадзехи, шапсуги, которыми были 

крупнейшими племенами времен Кавказской войны. Шапсуги впервые упомянуты касательно событий 

20-х XVIII в. Ширинский мирза Джан-Тимур бежал к черкесам и прожил среди шапсугов три года. В 

русском документе народ шапсо упомянут под 1743 г. О абадзехах сообщалось под 1747-1748 гг. Данные 

об натухаевцах вообще размещены под 1788 г. В европейской традиции, кроме Шарля де Пейсонеля 

никто не упоминал абадзехов, шапсугов, натухайцев. В документе 1752-1753 гг. упоминалась область 

Абазихей с народами базыхей и шапсо. Л. Лавров указывал, что исторические источники XVI-XVII вв. не 

упоминали среди черкесов бжедугов, махошей, шапсугов, абадзехов. Черкесы долгое время 

противопоставляли эти племена собственно черкесам и называли их абазинами. Абадзехи были нижними 

абазинами. Шапсуги, натухайцы, убыхи жили на той части черноморского побережья, которая считалась 

абазинской. По бжедугским преданиям бжедуги были абхазского происхождения. Бжедуги, по данным 

Эвлия Челеби, были абазиноязычными. Е.Алексеева считает, что абадзехи, шапсуги, натухайцы 

выделились только в начале XVIII в. Е.Кушева считала, что эти племена обитали в горах и долгое время 

были неизвестны миру. Согласно П.Палласу натухайцы жили к северо-востоку и юго-востоку от Анапы. 

Абадзехи согласно преданиям имели свою прародину между Адлером и Туапсе, которую занимали 

абазины. Абадзехи входили в группу абадзе в которую кроме них входили шапсуги, натухайцы, махоши, 

убыхи. С.Броневский говорил, что абадзехов не считают коренным черкесским племенем, а называют 

произошедшими от смешения абазин и черкесов. По данным документа 1752 г. абадзехи жили по реке 

Белая. И.А.Гюльденштедт упоминал их на  реке Пшасиа. П.Паллас локализировал их на территории от 

Лабы до Белой, а также по рекам Кучибсу, Пшехе, Супсу. С Псекупса они вытеснили бжедугов. В 
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верховьях Белой и Псах жили убыхи и туби, говорившие на абазинском. Абадзехи в XIX в. насчитывали 

25 тыс. дворов. Границу Абадзехии на западе составляла река Афипс (которая отделяла их от шапсугов), 

на севере абадзехи в низовьях Пшачи и Псекупса граничили с бжедугами. На юге границей был Главный 

хребет Кавказа, а на востоке – река Белая. Кабардинцы называли абадзехов, шапсугов, натухайцев абадзе 

чиль (абазинскими народами). Шапсугов считали племенем родственным натухайцам. Шапсуги жили на 

черноморском побережье Кавказа. Минас Бжишкян называл шапсугов, живших у Геленджика, 

абазинами, хотя те были черкесами. Основу шапсугов составляло абазинское население. В течении XVIII 

в. количество шапсугов увеличивалось за счет беглых крестьян из соседних черкесских племен. 

С.Надюков отмечал, что этногенез шапсугов происходил в форме абхазо-абазино-адыгейского синтеза. В 

XVI-XVII вв. на территории шапсугов произошла инфильтрация абазинов и абхазов. Они были 

ассимилированы черкесами только в XVIII в. У шапсугов отстутствовало крепостничество и у них были 

значительные пережитки патриархальных отношений. Демократичеси настроеные тфокотли дали отпор 

притязаниям княжеской власти. Этимология названия шапсуги восходит к названию жителей долины 

реки Ша. В XIX в. шапсугов было от 160 до 300 тыс. чел. У них было 25 тыс. дворов. В конце XVIII в. 

шапсуги жили реками Адагумом, Кубанью, Супе, Пшаде, Шахе. Они граничили по Адагуму с 

натухайцами, с абадзехами – по Супе, с убыхами - по Шахе. Шапсугия делилась на Большой и Малый 

Шапсуг. Восточнее жанеевцев жили бжедуги. Эвлия Челеби упоминал о племени боздук, которое было 

черкесским и абазинским. Кятиб Челеби упоминал племя бузадик. Черкесские бжедуги жили по реке 

Белой. Абазская группа бжедугов жила в районе между Сочи и Туапсе. На протяжении XVI-XVII в. 

абазины ассимилировались черкесами. В XVIII в. бжедуги уже однозначно были адыге. Ксаверио 

Главани знал о округе Бизеду, которым правили два бия – Кимси и Керкиной. Шарль де Пейсонель 

называет это племя Бузадиг. В русских документах XVIII в. в контексте деяний Бахты-Гирея упомянуто 

племя Жаду. На русской карте Северного Кавказа 1719 г. и в документах 40-х гг. XVIII в. бжедуги 

названы джудуги. В документах второй половины XVIII в. бжедуги упомянуты в формах бжедуки, 

бжедухи, безядухси. И.А. Гюльдентшедт называл это племя Bscheduch, а П. Паллас – Pseduch. Бжедуги 

жили в середине XVII в. в верховьях Лабы. По мнению Л.Лаврова черкесские бжедуги жили у одного из 

притоков реки Белой. Бжедуги в середине XVII в. перешли с Мдзымты на северные склоны хребта. На 

Мдзымте жили бжедуги обшества Камыш. Ксаверио Главани называл округи Кимси и Керкиной, что 

указывает на группы хамышевцев и черчеенеевцев. Бжедуги жили в низловьях Псекупса. Л.Лавров 

считает, что бжедуги переселились из района горной полосы Закубанья к берегам Псекупса между 1666 и 

1710 гг. В 70-х гг. XVIII в. бжедуги жили по рекам Пшиш, Кизляркермен (Супсу), Бхагут (Псекупс). 

П.Паллас называет реки Пшиш, Псега и Матте. В XIX в. бжедуги не составляли единого массива и жили 

как по Пшишу, Матте, Шакупсу, Чебию, Супсу, так и у устья Лабы. Натухайцы поглотили жанеевцев и 

хатукаевцев. Натухайцы по П. Палласу жили по Адагуму, Бакану, Цемесу. К юго-востоку от Цемесу 

натухайцы граничили с Большой Абазой. Натухайцы жили вблизи Суджук-Кале, не доходя до 

Геленджикского залива. Натухайцы населяли селения Адагум, Бакан, Цемес, Тасипс, Джуп, Псибебс, 

Хупс, Непиль, Псиф, Кудако [58; 25, c. 31-39; 60; 74; 26, c. 25-34; 5, c. 110-112; 1, c. 71, 158, 206, 223-224]. 

Одним из значительных племен по политическому влиянию и численности были темиргоевцы. В 

русском документе 1615 г. сказано, что крымский хан повоевал семь кабаков кумиргинских черкас. 

Под подобным названием эти черкесы упомянуты в русских документах 1616 и 1619 гг. Турецкие и 

европейские источники обозначали территорию как край Bolletocoi и Булукай, по названию правящей 

племенем аристократической династии Болотоковых. Кятиб Челеби знал же название племени 

темиркуи. Русские документы XVII в. знают темиргоевцев как кумиргинских черкасов. В XVIII в. 

русские документы называют племя темиргоевцами. Только на западноевропейской карте 30-х гг. 

XVIII в. упомянута Сеньория Болетокой. В зависимости от темиргоевцев находились более мелкие 

черкесские племена – егерукаевцы, адамиевцы, мамхеги, махошевцы. Эвлия Челеби упоминает 

Егерукай как селение из 300 домов. Об этом малом племени писал и Шарль де Пейсонель. Эвлия 

Челеби упоминал о роде адами на реке Кызлар-Арган. Его поселение состояло из 500 домов. О этом 

племени упоминали И.А.Гюльденштедт и П.Паллас. Также о роде Адеми говорил русский документ 

1830 г. Эвлия Челеби знал о вилайете Мамшу. Мамшу мамхегами считала Е.Кушева. Е.Алексеева 

отождествляла мамшу с махошевцами. Н.Волкова не исключала, что мамшу относиться и к мамхегам 

и к махошевцам. Махошевцы упомянуты в русском документе 1788 г. как народ живущий за 

темиргоевцами. По данным Ксаверио Главани махошевцы управлялись собственным князем. Однако 

к 1724 г. они утратили силу и стали зависеть от темиргоевцев. К.Сталь и Ф.Щербина относили 

мамхегов к темиргоевцам. В середине XVII в. темиргоевцы жили по рекам Матте, Пчасу, Саха, Белая. 

В документе 1752 г. темиргоевцы упомянуты по реке Белой. Об этом же сообщал И.А.Гюльденштедт, 
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сообщая о ситуации 70-х гг. XVIII в. В 90-х гг. XVIII в. западной границей Темиргоя была река 

Пшиш. П.Паллас локализировал темиргоевцев на Белой и Лабе, где было 40 аулов. По реке Арему 

темиргоевцы граничили с мохошами, а в верховьях Белой – с  абадзехами. Вместе с темирогевцами 

по рекам Белая и Курджипсе жили подвластные им бжедуги и хатукаевцы. Они платили дань и 

выставляли на помощь темиргоевцам войска. Темиргоевцев было 10 тыс. дворов [25, c. 39-44; 26, c. 

34-41; 1, c. 158, 223]. 

Самым восточным среди западноадыгских племен были бесленеевцы. Джиованни да Лука  

упоминал, что Бесинада (Бесленей) находиться в восьми днях от Болетокоя и на таком же расстоянии 

от Кабарды. Гильом Сансон на своей карте упоминал Бесленей под названием Бесинада. Эвлия 

Челеби знал Бесленей как Бесни или Беснаи. В ’’Джахан-нума’’ Кятиба Челебя племя упомянуто как 

бестени. У Хусейна Хезарфенна это племя названо беслени. Ксаверио Главани называет бесленеевцев 

Бесней и Бессини. Шарль де Пейсонель называет край Бестеней. И.А.Гюльденштедт называет племя 

Беслен. П.Паллас указывал племя бесленей. Бесленеевцы отмечены на русских картах XVIII в. В 

середине XVII в. бесленеевцы жили несколько западнее Лабы. Округ насчитывал 1 тыс. домов. 

Согласно документу 1752 г. крымцы увели бесленеевцев ближе к Крыму. В 70-е гг. XVIII в. 

поселения бесленевцев вновь были у Большой Лабы. В 90-х гг. XVIII в. их земли простирались от 

выхода Лабы из ущелья до середины течения реки Ходзи и истока реки Псефири. После восстания 

1807 г. в Кабарде бесленеевцы перешли ближе к горам, но в 1810-1811 гг. снова жили на прежнем 

месте жительства. В XIX в. численность бесленеевцев оценивалась в 3,8 тыс.  [25, c. 44-46; 26, c. 41-

43; 5, c. 112; 37; 1, c. 71, 158, 201-202, 206, 223]. 

Основание черкесской государственности черкесы связывали с легендарным Иналом. 

Исторический Инал Ашраф был султаном Египта. Это отобразилось в черкесских легендах, где он 

назвал султаном Мисра (Египта). Первым черкесским правителем согласно преданиям был Кас 

(Пшир-Касш). У него был сын Адо (Адад по Хан-Гирею), а у Адада родился Инал. Ш.Ногмов 

предками Инала называет последовательно Араб-хана, Абдан-хана, Пшир-Кесша, Хурфолтае. Инал 

был назван первопредком князей Черкасских. Кабардинцы считали его первым своим князем. 

Российский историк А.Гадло считал, что Инал имел хазарское происхождение. Имя Инал был 

популярно среди черкесских мамлюков на Ближнем Востоке. Л.Люлье, приводя легенды о Инале, 

упоминает, что того звали Инал-Теген (Инал-Тегин). З.Кагазежев считал, что Инал жил в XIV в. 

Смерть Абдана он относил к 1327 г. От раны полученой в войне с черкесами умер эмир Хасан. Войну 

1319-1327 гг. с татарами вел Абдан. После Абдана правил Кес, который воевал с татарами. Умер Кес 

не ранее конца 70 – начала 80-х гг. XIV в. После него недолго правил Адо. При его сыне Хурфолтае 

черкесы начали дробиться на отдельные княжества. Правление Хурфотлае относилось к концу XIV в. 

А.Гадло считал, что Тимур вторгся в местность восточных черкесов – Чудур-казак. З.Казегежев 

относит начало правления Инала к самому концу XIV в.  Инал, по мнению исследователя, жил в 

Южной Черкессии. Его мать была из рода Ачба, а жена из рода Чачба. Инал основал свою столицу в 

Шанджире. По данным преданий он объединил черкесов, абазин и абхазов. Он вел войны против 

татар. Его соратником был Кабарда Тамбиев из рода Герандуко. В 1414 г. абхазские Шарвашидзе 

вышли из подчинения Вамеку Дадиани. З.Казегежев считает, что это было осуществлено при помощи 

Инала. По мнению Р.Трахо война черкесов с мингрелами происходила в 1433-1434 гг. По мнению 

Ш.Ногмова Инал умер в 1427 г. Абд ал-Гаффар Кырыми упоминал об Инале, который правил в 

Кабарде, который жил во время хана Токты. Однако черкесы во время Токты еще не расселились на 

земли Западной Алании. Крымскотатарский хронист перенес реалии своего времени на далекое 

прошлое. Реконструкции деяний Инала и его предков в исполнении Хан-Гирея, Ш.Ногмова и 

Ж.Кагазежева ограничиваються только буйной фантазией этих историков. Достоверных фактов 

кроме того, что имя Инал присутствовало у черкесов, нет. Потомками Инала себе считают роды 

абхазов Инал-Ипа и Цанба. В родословных упоминаються сыновья Инала Табула и Беслан. 

Ж.Кагазежев связывает Болотоковых с Иналидами. Болотоко был основателем Темиргоевского 

владения. В Темиргое влиянием кроме Болотоковых пользовались Догужоко и Тльгетчеко. Младший 

брат Болотоко Хатико основал Хатукай. Сын Инала Зан стал основателем владения Жане. Восточная 

Черкесия получила название Кабарда в честь Кабарды Тамбиева. Бесленеевцы отделились от 

кабардинцев и основателем княжества был сын Беслана Каноко. Дом Каноко потом делился на два 

дома – Шолох и Бекмурза. В Кабарде правили сыновья Табулы Жанхот, Минбулат, Унармас, 

Кирмиш. Знатными дворянами были тлеткотлеши Тамбиевы и Куденетовы. Налицо попытка 

черкесских знатных фамилий возвести свою родословную к знатному предку, который был известен 

в XV в. Он не более историчен чем метописный Рюрик, который был списан Нестором с Рерика 
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Ютландского европейских анналов. Сыновья Инала давшие имена племенам, на самом деле, 

являються племенной знатью этих черкесских племен. Султан Муаййад Шейх же происходил из 

линии черкесских князей Болотоковых. С. Хотко сделал предположение, что египетские султаны 

происходили из рода Болотоко (Болотоковых), которые правили Кремуком (в его интерпритации это 

Темиргой). К ним он возводит кроме названого султана еще Кансава ал-Гаури и Туманбая II [97, c. 

151; 106, p. 29-35; 32, c. 114; 48, c. 52-84, 86-91; 49, c. 51-97, 104-112; 87, c. 24-26]. 

Существенное расширение территорий черкесов произойшло в XV в., когда они расселились 

далеко на восток. На карте Фра Мауро 1459 г. изображено княжество Кремук. О нем же говорил 

Иосафат Барбаро. Он локализировал его на берегу Азовского моря. Правителем владения был 

Биберди, сын Кертибея. Кремух мог выставить 2 тыс. всадников. Кремук находился в степях и лесах. 

В стране много хлеба и меда, но не было вина. Там много поселений и рек. За Кремуком жили 

кипики, татаркозсии, сабайцы, ковертейцы, аланы, асы. Собайцы, как было показано выше, это часть 

хатукайцев. Асами были балкарцы. Джиорджио Интериано при описании Зихии указывал, что там 

нет городов и укрепленных мест, а только села. Страна охарактеризована как приморская. Самое 

лучшее их поселение это Кромук, которое наиболее населенное. На карте Джакомо Гастальдо 

Кабарти размещена на правом береге Дона, а Кабарта на левом береге реки. Они находились в 

соседстве с Циркасией, Аланией и Татаркосией. На карте 1613 г. Кремух локкализирован на правом 

береге Дона. При описании переговоров с князьями Захии в 1471 г. итальянцы упоминали Биберди, 

но не указывали, где он правит. На картах 1460 г.  и 1559 г. Кремук неудачно изображен графически. 

Наибоее верна карта 1449 г. Отмечалось, что путь в страну Кремук был был морским. Кремук 

упоминался кроме карт еще в переписке Банка Святого Георгия с Каффой. Владения Биберди 

находились недалеко от Копы. На карте Джакомо Гастальди Газария размещена севернее Крыма, 

черкесы – на Дону, а Кремук – на Кубани. Е. Фелицын указывал, что Кремук населяют абазины, на 

основе того, что род Бибердовых был у абазинов. На карте Франческо Гризелини  упомянута страна 

Белых Корнуков. Джиованни да Лука отмечал, что черкесы граничат с ногайцами корнуками. 

Согласно Ибрахиму Печеви Кемрюк находился за Кубанью. В берате османского султана Мурада III 

уппомянут бей округов Кермуки и Татаркеша. В 1582 г. он прибыл в Кеффе и принял ислам и имя 

Мехмед. Его назначили беем черкесских земель. В.Кузнецов видел в Биберди и Кертибее черкесов. 

Е.Скржинская размещала Кремук на прикубанской равнине, где жили черкесы. Е.Алексеева 

локализировала Кремук в пределах Тамани и считала Кремуком район Темрюка. А.Некрасов 

ассоциировал Кремук с жанневцами. В.Виноградов, Е.Нарожный, Ф.Нарожная локализировали 

Кремук в районе Ейска и сопоставляли с населением оставившим белореченские курганы. Л.Голубев 

локализировал Кремух на территории от Прикубанья до Приазовья, частично включая Таманский 

полуостров и считал его население черкесами. И.Волков локализировал Кремук на левом береге 

Кубани. Он отмечал, что маловероятна локализация Кремука в районе Темрюка и Адахума, а также в 

Белореченске и Ейске. Он считал вероятной локализацию Кремука у района Петровского острова и 

Ангелинского ерика на полоске суши по правому берегу Кубани от реки Курки до реки Протоки. 

С.Хотко сопоставлял с Кремуком земли черкесского племени Темиргой. Центр княжества 

исследователь локализировал в районе Майкопа и Белореченска на реке Белая. Л.Голубев считал, что 

Кремук это город у Ангелинского ерика. Его золотоордынцы называли Шакрак. Л.Голубев не 

связывал с Кремуком белореченские курганы и считал наиболее близким соответствием Кремуку 

Темиргой. Ж.Кагазежев считал Кремуком Темиргой, а династию, правящюю там, считал Иналидами. 

И.Зайцев локализировал Кремук в Закубанье, как и Татаркосию. Н.Волкова считала татаркозцев 

ногайцами. И.Зайцев предполагал, что Татаркозия называеться Татаркеш, то есть Татарский угол. 

Л.Голубев татаркозсцев он отождествлял с владением Такаку у Эвлия Челеби. Он сопоставлял его с 

мамхегами. По данным Джакомо Гастальди Татаркосия находилась на север от Кубани. На карте 

Себастьяна Мюнстера она обозначена между устьями Дона, Волги и Кубани. Также Иосафатом 

Барбаро упоминалось княжество Кипике. Спенсер упоминал о племени Чипакоу. Логворт говорил о 

чипаках. Хан Гирей называл его ввпакор. Род Цупако правил частью Нахтокуаджа (натухаевцев). 

Киппиков Л.Голубев сопоставлял с кипты, то есть черкесами исповедующими иудаизм. По нашему 

мнению, Киппики это черкесское княжество в Копе. В общем, Кремук и Татаркосию можно считать 

регионами с полиэтничным тюрко-черкесским населением. Кипики были отдельным черкесским 

княжеством. Более дальним владением была восточночеркесская Кабарда [22, c. 124-137; 23, c. 224-

254; 24, c. 47-49; 31, c. 262-269; 37; 42, c. 93-97; 55, c. 29-37; 84, c. 96-101; 92, c. 53-54; 91, c. 122; 45, c. 

237; 32, c. 88-105; 48, c. 91-95; 49, c. 112-116; 87, c. 22-24;1, c. 42].  
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На Таманском полуострове существовало княжество Хытук. Закария де Гизольфи в 1472 г. писал о 

народе гетиков. Об области Хытук упонимал о общности хетук. В адыгской этнонимике хытук 

обозначало островитяне. Калькой черкесского названия было адале. Джиованни да Лука говорил о 

нем указывая, что местное население говорит на турецом и черкесском. В турецком документе 1711 

г. упомянут Адайе Шахи, на котором жили 2 тыс. черкесов, которые имели своего бея и сипахи. Они 

жили близ крепостей Темрюк и Тамань. Автор ’’Описания Кубани’’ говорил, что татары называют их 

адалер, а турки – кара-черкесами. Племя адале, по Ю.Клапроту, включало татар из племени буланди 

и черкесов. Адале жили на левом береге Кубани. При взятии русскими Анапы в 1791 г. адале 

переселились к темиргойцам. Если же вернуться к Средневековью, то в Матреге в начале XV в. 

правил черкесский князь Берозок. Виккентий де Гизольфи поселился в городе как его вассал. Он 

женился на дочери Берозока Бика-катон. Сын от этого брака Закария унаследовал престол. С 1417 г. 

власть над Матрегой перешла к семейству Гизольфи. В переписке Закария Гизольфи всплывают 

имена черкесских правителей Тамани Джамбека, Костомока и Кадибелда. Матрегу в 1455 г. захватил 

черкесский князь Кадибелд, но потом позволил Гизольфи вернуться во свои владения. В 60-х гг. XV 

в. Закария Гизольфи находился в натянутых отношениях с Каффой и Большой Ордой. В 1472 г. он 

писал генуэзцам, что не может задержать должников из-за давления черкесов. В 1475 г. в Черкессии 

укрывался бей Ширинов Эминек. В 1482 г. турки захватили княжество Закарии на Тамани. Он писал 

протекторам Банка Святого Георгия, что после падения своего замка собирался отправится в Италию, 

но на пути был ограблен молдавским князем Штефаном III Великим. Он был вынужден возвратиться 

на остров Матрика, где его уже ограбили черкесские князья. Закария Гизольфи в 1483 г. обращался за 

помощью против крымцев и турок к великому московскому князю Ивану ІІІ, но так ее и не получил. 

Московскому князю было незачем ссориться со своим хорошим союзником Менгли-Гиреем и 

османским султаном. Захария Гизольфи продолжал писать великому князю Ивану III письма в 1486 и 

1489 гг. В 1489 г. во владении Закарии была смута, а Менгли-Гирей был не в силах помочь этому 

франко-черкесскому князю. Закария де Гизольфи в 1500 г.стал служить Менгли-Гирею. Как 

Захарьяш Черкашенин он упоминаеться под 1503-1504 гг. в литовских посольских документах. Сын 

Закарии Вицент был представителем франко-черкесов в Крымском ханстве. Он в 1502 г. ограбил 

русского купца. В ’’Литовской Метрике’’ Вицент упоминаеться еще в 1507 и 1521 гг. как посол от 

Менгли-Гирея и Мехмед-Гирея к литовцам. Предками же Захарии были правители Матархи дед 

Закарии Симеон. В 1289-1290 гг. далекий предок Закарии Бискарелий Гизольфи представлял 

интересы Грузии в Европе. До появления турок в Крыму владение в Матархе зависело от Генуи. В 28 

милях от Матреги находилась Копа (Копарио), где также находилось черкесское княжество. Ним 

правил Берзебук (Белзебук, Парсабок, Парсабиок). В генуэзских источниках также упоминалась его 

супруга Борунда и сын Камбелот. Каффе пришлось самой охранять свои суда, поскольку черкесский 

князь отказывался это делать. Посол Кавалино Кавало смог таки добиться защиты судов от 

черкесских князей Биберди, Петрезока, Берзебука. В 1472 г. каффинцы заключили мир с Берзебуком. 

Генуэзские документы под 1472 г. сообщали о мире с Петрезоком. В 1475 г. османский десант взял 

Копу и при этом убил ее князя. Иосафат Барбаро упоминал о собайцах. Они находились в западном 

секторе Закубанья, в районе рек Иль, Убин, Афипс, Шепш. Хан-Гирей упоминал тлекотлешей 

Собеепшер, которые были вассалами хатукаевцев. Собайцы были частью Темиргоя. В XVI в. в 

регионе Реммаль Ходжа фиксировал Алегука и Антонука, сыновей Джанбека и сыновей Хантуко. 

Хантуко (Хатуко) был основателем владения хатукаевцев. О собайцах упоминал Эвлия Челеби. В 

1479 г. турки высадились в Черкессии. Ибн Кемаль сообщал, что турки взяли Кубу (Копу) и Анабу 

(Анапу). В 1484 г. османы взяли города Тамань, Темрюк, Ачук [92, 51-53; 94, c. 82-83; 25, c. 21-22; 32, 

c. 85-88, 97-100; 48, c. 34-36, 104-114; 49, c. 23, 118-130; 87, c. 17-21, 40].  

Одним из важных последствий турецкого завоевания Крыма было прекращение связей черкесов с 

католическими странами. Этот контакт попробывал возобновить Дмитрий Вишневецкий, который 

вместе с несколькими знатными черкесами выехал в Великое Княжество Литовское. Вместе с ним 

переехали Касим Камбулатович, Гаврила Камбулатович, Сибок Васул Кансавукович, Солтан 

Жумкович, Темрюк Жумкович. В Речи Посполитой существовали пятигорские хоругви, а польская 

военная мода ощутила некоторое влияние со стороны Черкессии и Грузии. В 1572 г. Темрюк во время 

войне с турками в Молдове проявил героизм. С.Павленко считает, что шляхетско-казачий род Мазеп 

был кабардинским по происхождению. Но, если предположение о восточном происхождении Мазеп 

вообще верно, то логично предполагать не кабардинское, а абазинское происхождение Мазепа, у 

которых часто в двусоставных именах встречаеться часть Ипа. Нужно отметить, что во время ревизий 

Черкасского и Каневского замков 1552 г. мы встречаем черкесские имена. Эти черкесы нанимались в 
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состав войск Великого Княжества Литовского. Дмитрий Вишневецкий во время своих кампаний 

против крымцев использовал отряд из завербованых черкесов из племени жане. В 1560 г. он убедил 

часть черкесов принять православие, а в 1561 г. предоставил шляхетство черкесам переехавшим в 

Великое Княжество Литовское. Мигранты поселились на Киевщине. Фридрих Темрюк-Шимкович 

был ротмистром в войске Речи Посполитой [9; 54; 63; 17, c. 256-260]. 

Татары были связаны с черкесами политическими и родственными отношениями. Так, по 

сведениям Утемиш-Хаджи, Байалун отправила своего отпрыска на воспитание в черкесские горы. 

Имя Черкес носил сын эмира Мунгкура из племени салджиут. Осенью 1445 г. в Черкессию бежали 

Касим и Якуб, сыновья хана Улуг-Мухаммеда. Даже египетский султан Джакмак отдал сына на 

воспитание в Черкессию. Хаджи-Тарханский хан Касим опирался на черкесов, а Ак-Кобек с ними 

породнился. Крымский хан Менгли-Гирей женился на черкешенке. Нур-Девлет в свое время искал 

укрытия в Черкесии. Жена Нур-Девлета была дочерью черкесского князя Юмадука. В 1533 г. Сахиб-

Гирей встретился в Керчи со своей будущей супругой-черкешенкой. Старшая жена Девлет-Гирея I 

Айше-Фатьма-султан происходила из знатной черкесской семьи. Женой Ислам-Гирея была также 

черкешенка. Матерями Джанибек-Гирея II и Мехмеда-Гирея IV также были черкешенки. Крымские 

ханы отправляли своих сыновей на воспитание к черкесским князьям. Там они учились управлению 

государством и участию в военных походах. Для крымских огланов определенные черкесские князья 

были воспитателями-аталыками. Соответственно, Гиреи, повзрослев, могли участвовать в черкесских 

усобицах на стороне своих аталыков. Мехмед-Гирей III был воспитанником черкесов. По данным 

Шахин-Гирея, на воспитании у черкесов находился Узбек-султан. На воспитании у черкесов был 

также и сын Бахадыр-Гирея Мубарек-Гирей. Согласно Эвлию Челеби, в середине XVII в. в каждом 

черкесском племени находилось по Гирею. Нужно сказать, что аталык Мехмед-Гирея III убил одного 

из братьев буджакского мирзы Кантемира. За это ему отомстил брат Кантемира Салмаш. Тогда хан 

приказал арестовать ногайца. На стороне Мехмеда и Шахин-Гирея воевало много черкесов. Шахин-

Гирей через некоторое время бежал в Кумрук. В 1627 г. хан Мехмед-Гирей ходил в поход на 

черкесов. Из сведений Шарля де Пейсонеля известно, что в Черкессии из Гиреев даже сложилось 

сословие хануко. Хусейн Хезарфенн сообщал о том, что ханы отдают своих детей на воспитание 

черкесам и те возвращаются уже полнолетними в Крым. При правлении Гази-Гирея II в Черкессию 

бежал Гирей Шакай Мубарек-Гирей, а при Мехмеде-Гирее II - Шагин-Гирей. Мехмед-Гирей IV после 

своего низложения отправился в Черкессию, чтобы остаться в живых. Также позже туда бежали 

Селим-Гирей I, а потом Шахбаз-Гирей. Черкесия была местом укрытия Чобан-Гиреев. Конюшими у 

Девлет-Гирея и Мехмед-Гирея II были черкесские дворяне Толбулдук и Верхуша Черкасские. 

Черкешенки были матерями османских султанов. Так, Хафса-султан была валиде при Сулеймане 

I.Жена Сулеймана Махидевран принадлежала к черкесскому роду каноко племени бесленей. 

Черкешенками были мамой сефевидского шаха Сефи II. Вместе с тем династические и родственные 

отношения между крымской и горской знатью отнюдь не стали препятствием для крымских походов 

против горцев. Первые столкновения с черкесами у крымцев происходили еще тогда, когда крымский 

улус не обособился полностью от Улуса Джучи. Крымцы отправлялись в Черкесию в походы за 

рабами. Впрочем это было характерно и для татар Большой Орды, что отмечал Иосафат Барбаро. В 

1498 г. к крымцам за помощью обратился князь Айтек, и Менгли-Гирей инициировал поход на 

черкесов. В том же году черкесы разбили большеордынские войска. Весной 1501 г. черкесы разбили 

каффинского бейлербея. Ими также был разбит сын хана Большой Орды Шейх-Ахмеда Муртаза. В 

1502 г. шахзаде Мухаммед просил помощи у Менгли-Гирея на что получил отказ. В 1504 г. он снова 

повторил попытку и готовился уже к походу на Кабарду. В 1515 г. сын Менгли-Гирея ходил войной 

на черкесов. В 1518 г. калга Бахадыр-Гирей писал в Москву, что война с черкесами носит ежегодный 

характер. В 1519 г. он был разбит черкесами, однако часть черкесов соглашалась платить Мехмед-

Гирею І дань. В 1527 г. брата хана Ислам-Гирея отправили воевать против черкесов, но он отказался. 

Реммаль Ходжа в «Истории Сахиб-Гирея» упоминал о нескольких походах. В 1539 г., в ответ на 

атаки черкесов на мусульман, около Темрюка хан Сахиб-Гирей собрал войска и пересек Керченский 

пролив. Он встретился с вождем черкесов-жанеевцев Кансавуком, которого хотел наказать, однако 

тот сумел улизнуть, пришел к Кефе и предложил много невольников, что удовлетворило османские 

власти. В 1542 г. хан снова отправился в поход на жанеевцев. Попытка Кансавука уладить конфликт 

дипломатически не удалась, и Сахиб-Гирей пришел в горы. Черкесы осуществили нападение ночью, 

но крымцы его отразили и нанесли поражение черкесам. В 1551 г. хан организовал поход на 

черкесов, одержал над ними победу и взял много пленных. Поход Сахиб-Гирея был мотивирован 

нападением черкесских князей Алегука и Антонука на османских подданных под Азаком [62 c. 397-
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400; 99, c. 43-74; 89, c. 76-82; 88, c. 85; 85, c. 90; 48, c. 114-119, 122-135; 49, c. 131-139, 141-161; 87, c. 

29, 41].  

Осенью 1569 г. Мехмед-Гирей двинулся в Черкесию. В 1570 г. Девлет-Гирей I приказал Адиль-Гирею 

воевать против Темрюка и Ташрука. Крымцы поддерживали своих союзников в Черкесии: Исламбека, 

Капшука, Муртазу-мирзу. В 1570 г. в первой битве малочисленное войско Адиль-Гирея было разбито 

Темрюком, однако в июле того же года калга-султан взял реванш. Он разбил кабардинцев и абазин, 

сыновья Темрюка Мамстрюк и Беберюк попали в плен. Для освобождения их из плена Темрюку 

пришлось подключать Ивана IV Грозного, чтобы пленных отпустили к русским в декабре 1570 г. 

Необходимо отметить, что великий литовский князь и польский король Сигизмунд II Август имел кое-

какое представление о политике на Северном Кавказе. В 1553 г. он поздравлял Девлет-Гирея  I с победой 

над войском князя Езбузлуко, который хотел заключить союз с русскими против крымцев. Сообщалось, 

что в июне 1553 г. крымцы, выйдя из Азова, разгромили черкесов-бесленеевцев и взяли в плен их князя с 

женой и детьми. Поводом для похода был названы переговоры Езбузлуко с Иваном Грозным. Девлет-

Гирей I кратко упоминал о победе над черкесами. Несомненно, эти известия были связаны с 

предыдущими контактами князя Езбузлуко с Иваном IV. В 1552 г. в Москву после падения Казани 

прибыло посольство от черкесских князей Машука Каноко из Бесленея, Танашука и Ивана Езбозлуковых 

жанеевских. В 1555 г. к последним двум употребляеться обозначение жаженьские государи. В 1557 г. 

термин государь по отношению к черкесам исчезает. В инструкции русскому послу, который был 

отправлен в 1554 г. к Сигизмунду II Августу, на возможный вопрос о пятигорцах предписывалось 

ответить, что черкесы находятся в русском подданстве. Эта ситуация очень не устраивала Девлет-Гирея I, 

и он в 1553 г. спланировал на них поход. Но активность татар только участила черкесские посольства к 

русским. В 1555 г. к русским прибыли Додорук (Тутарык) Езболуев, Сибок с сыном Кудадиком и братом 

Ацимгуком. Сибок представлял жанеевцев. Машук был князем черкесов бесленей, а владения Езбузлуко 

Е. Кушева локализировала в землях абазин. Военные действия русских и черкесов против Крымского 

ханства начались в 1556 г. Вместе с кабардинцами Темрюка и Тумана воевали Сибок и Таздруй (из рода 

Тазартуковых). Со стороны Днепра крымцам же угрожал Дмитрий Вишневецкий. В 1557 г. Девлет-Гирей 

I осуществил очередной поход на черкесов, и Машук с Сибоком бежали к русским. В России они приняли 

христианство и крестились. Машук принял имя Иван, а Сибок – Василий. В 1557-1559 гг. войска 

Темрюка помогали Д.Вишневецкому воевать против крымцев, а в 1560 г. к нему присоединились Сибок и 

Машук. Ш.Лемерсье-Келькеже считает, что на стороне Дмитрия Вишневецкого сражались западные 

черкесы. В 1559 г. на владения Крымского ханства на Тамани напали черкесы. Также восстали местные 

черкесы. В письме хана османскому султану от 1559 г. говорилось, что нападение было отбито. В 1560 г. 

Дмитрий Вишневецкий вместе с черкесами снова воюет против Османов. Они взяли Темрюк и покорили 

местных черкесов. В 1560 г. Девлет-Гирей I отговаривал царя от союза с черкесами. В 1561 г. Иван 

Грозный выдворил Д. Вишневецкого из земель черкесов, поскольку тот затеял свою собственную игру, и 

поручил ему возвратиться в Запорожье, чтобы оттуда вредить крымцам и литовцам. Французский посол в 

Стамбуле называл Думитрашку (Дмитрия Вишневецкого) вождем черкесов. В 1562 г. стало известно, что 

обиженный Вишневецкий перешел на службу к Сигизмунду II Августу. Это действие имело большое 

значение, поскольку сыновья Сибока Александр и Гавриил Черкащанины перешли к литовцам. Таким 

образом, через Вишневецкого были налажены контакты Литвы с черкесами. Нужно сказать, что Иван IV 

пересмотрел свою политику по отношению к Крымскому ханству и хотел заключить с ним сепаратный 

мир. Черкесы и кабардинцы выпадали из новой  политики. С 1562 г. контакты  с западными черкесами 

прекратились и те пошли на сближение с Османами и Гиреями [56, c. 202-209, 215-221; 107, c. 472; 95, c. 

75-80; 16, c. 149; 17, c. 246-257; 61, c. 812; 45, c. 317-318, 332-334; 87, c. 42, 45-53]. 

Русские после взятия Хаджи-Тархана/Астрахани в 1556 г. вошли в прямой контакт с черкесами и 

кабардинцами. Приняв Кабарду и некоторые другие черкесские княжества в свои вассалы, царь более 

не считал  себя обязаным горцам. В 1567 г. крымский хан писал, что черкесы подчиняються ему и 

османскому султану. По большому счету, в 1560-1568 гг. Девлет-Гирей І тревожил русских и 

литовцев только пограничными набегами. Большая война, наподобие войн времен Менгли-Гирея и 

Сахиб-Гирея, развязалась лишь в 1570 г. Ее начало было связано с тем, что русский царь отказался 

платить Крыму регулярную дань и не шел на компромисс в отношении Казани и Астрахани. В 1572 г. 

произошло воистину знаменательное событие. Под Молодями русское войско нанесло тяжелое 

поражение крымцам, в результате чего натиск Девлет-Гирея I серьезно ослаб. В войске крымцев 

тогда сражались и вассальные черкесские князья со своими воинами. В период 60-х гг. XVI в. 

русский царь старался привлечь на свою сторону черкесов, которые уже находились на службе у 

крымцев, однако безуспешно. Западные черкесы после ухода Дмитрия Вишневецкого сделали свой 
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выбор в пользу Гиреев и только Идарей (Кабарда Темрюка Идарова) оставался союзным по 

отношению к русским. Однако ему далеко не сразу последовали все западные черкесы. В 1570 г. в 

битве на границе Жане на реке Афипс кабардинцы и темиргоевцы сражались против крымцев Адиль-

Гирея. В 1576 г. войска малоногайского бия Гази б. Урака были разбиты кабардинцами сына 

Темрюка Идарова и Шолохом Тапсаруковым. В битве погиб сам малоногайский бий Урак (сторонник 

крымцев), на стороне которого сражался кабардинец Пшеапшуко Кайтукин. На стороне крымцев 

были Хытук, Хегак, Жаней, Хатукай, Бжедуг, Темиргой, Бесленей и Кайтукина Кабарда. Победа 

Идарея в 1576 г. не смогла остановить процесс складывания прокрымской и проосманской коалиции. 

В османо-сефевидской войне 1578-1590 гг. черкесы выступили на стороне турок. Они перестали 

сопротивляться исламизации. Мусульманскими землями стали Жане, Бжедуг, Бесленей, Хатукай. В 

составе турецкой армией вторгшейся во владение Сефевидов были Мехмед-бей Таманский, 

жанеевский Мехмед-бей, жанеевский Давуд-бей, темиргойский Каншук-бей, бесленеевский Зор-бей, 

бжедугский Эльбудад-бей, таманский Могатук-бей, жанеевский Ахмед-бей, согусский Костук-бей, 

согусский Джагтартук-бей, темиргоевские христианские беи Казук, Гоксук, Сатук, Кайатук, 

кабардинские Арслан (Асланбек Кайтукин), Абак, Бозук, Башил, Солух (Шолох), Каплан, Гази, 

Мехмед-Мирза, Карашай-бей. Они ходили в составе войск Мехмед-Гирея II в 1579-1580 гг. В 1583 г. 

черкесы под командованием Лалы Мустафы принимали участие в большой битве с Сефевидами. В 

войске одним из командующих был Оздемир-оглу Осман-паша из черкесов. В 1586-1587 гг. турки 

прошли через Черкессию на пути в Ширван. В 1585 г. Османы задержали русских послов и просили, 

чтобы те освободили захваченых донцами в плен черкесов. В 1594 г. Федор Иванович в письме 

султану Мураду III писал, что черкесы как и кабардинцы холопы русских царей, однако это было не 

более чем декларация намерений [66, c. 169-190, 234-261; 78, c. 25-28; 95, c. 80-82;  61,  c. 811-812; 45, 

c. 318-319; 87, c. 43-44; 50, c. 105-114].  

В 1563 г. князья Сибок и Канук просили себе государя у крымского хана Девлет-Гирея I, и тот 

назначил им наместником Ислам-Гирея. У адыгского князя Пуштыка пребывал сын крымского хана 

Ширван, у Сибока - Сафа-Гирей, у жанеевцев и адоховцев находились два сына Мехмед-Гирея. 

Таким образом, сразу у нескольких Гиреев аталыками сделались черкесские князья, что на практике 

означало, что черкесские вожди приняли власть крымцев, согласились считаться их вассалами. 

Русская Смута открыла большие перспективы для политики Крымского ханства на Северном 

Кавказе. В 1607-1608 гг. Гази-Гирей I привел к себе в подданство ряд западночеркесских князей, а 

также построил крепость Копыл. Форпостом русского влияния региона оставалась Кабарда. В 1621-

1622 гг. черкессы принимали участие на стороне Османов в Хотинской войне. Однако то, что им не 

заплатили жалование вызвало роптание. В 1623 г. крымский хан внес в свой титул название 

правителей бесчисленных черкес. В 1640 г. крымцы воевали против черкесского жанневского князя 

Аджикумука, однако без больших успехов. В 1635 г., пытаясь воспрепятствовать возвращению 

Шахин-Гирея из плена в Сефевидском государстве, крымский хан ждал его в землях черкесов-

жанневцев. В 1638 г. хан Бахадыр-Гирей называл среди своих подданных черкесов-хатукайцев. 

Жанневцы и хатукайцы оказались под властью крымцев. В 1644 г. бей Кефе Ислам-паша-заде был 

казнен за то, что напрасно разорял владения черкесов. В 1647 г. крымцы стояли около владений 

бесленеевцев и темиргойцев. В 1634 г. темиргоевцы просились в русское подданство, чтобы 

противопоставить крымцам русских. В 1635 г. Инает-Гирей собирал дань с черкесов. Владение 

темиргойцев называлось у турок и татар Булуктаем, по имени родоначальника - князя Болотоко. 

Интересно отметить, что Джиованни Да Лука, посетивший Черкесию в 1629 г., упоминал о 

жанеевцах и Боллете-кой, то есть о темиргоевцах. Среди них он хотел проповедовать католицизм. 

Бесленеевцы у тюрков назывались бесни, бжедуги - Буздук и Мамшу. Бесленеевцев теснила Малая 

Ногайская Орда и калмыки, поэтому они искали укрытия в горах. Касательно же абадзехов и 

шапсугов, живших в горах, то они практически не контактировали с крымцами. Бесленеевцы, 

напротив, поддерживали активные отношения с ними. Мать Джанибека-Гирея II Дурбяка 

происходила из этого племени и была дочерью князя Каноко. Жанеевский князь Канбулат, находясь в 

противостоянии с Антиноком и турками, обратился за помощью к крымцам. Черкесы отправляли в 

Крым условленное количество рабов, а в походе 1616 г. бесленеевцы, темиргоевцы, абазины, 

жанеевцы, хатукайцы, кабардинцы должны были выставить свои войска в помощь крымцам [78, c. 

47, 49-52; 56, c. 91-95, 137-146, 151-152, 315-316; 37; 95, c. 80; 61, c. 815; 87, c. 44-45]. 

Однако частыми были и конфликты крымцев с черкесами. В 1570 г. кабардинцы Идарея 

приходили на помощь абазинам, воевавшим против крымцев. В 1600 г. в числе новоприбылых к 

русским государств названа Черкесская земля и Абазы, но реальной власти русских над этими 
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землями не было. В 1614-1615 гг. Михаилу Федоровичу Романовичу присягнули западные черкесы. 

Это делалось в надежде на русскую помощь против крымцев. В 1615 г. крымский хан предпринял 

поход в Темиргой. В 1619 г. против ногайцев были готовы воевать бесленеевцы, жанеевцы и 

темиргоевцы. В 1616 г. Иман-Гирей напал на темиргоевцев, в 1626 г. на бесленеевцев войной пошел 

Шахин-Гирей. В 1616 г. Джанибек-Гирей разгромил в Малой Кабарде Шолоха Тапсарукова. В 1619 г. 

помощь жанеевцам, бесленеевцам и темиргоевцам оказали ингуши и чеченцы. В 1634 г. от 

темиргоевцев прибыл в Терки Безрука Канмурзин. В 1635 г. ногайцы кочевали по Кубани между 

землями бесленеевцев и абазин. В 1642 г. они снова кочевали у владений абазин. Абазины старались 

противопоставить ногайскому влиянию кабардинское. Они были вассалами кабардинских князей из 

династии Пшеапшоковых. В 1641 г. крымцы совершили поход на жанеевцеев. Необходимо отметить, 

что в 40-х гг. XVII в. состоялся еще один набег. По сведениям Халим-Гирея, крымцы совершили 

успешный набег на черкесов-жанеевцев Акчумака. Сообщалось, что хан Ислам-Гирей приказал 

повесить последнего. Мехмед Сенаи писал, что Ислам-Гирей III выступил в поход зимой. Храбрый 

черкесский вождь Хакчумук восстал против крымцев, и хан уже несколько раз посылал против него 

войска. Он погиб в битве, а черкесы, не склонявшие ни перед кем головы, покорились крымцам. В 

50-х гг. XVII в. бесленеевцы были союзниками русских. В 1652 г. от них в Терки прибыл Кантемир-

мурза. В 1654 г. в титуле крымского хана Мехмеда-Гирея IV отсутствовал титул правителя черкесов. 

Однако уже в титуле Адиль-Гирея добавлено и ’’меж горских Черкас’’. В 1670 г. русские требовали 

от него не воевать черкесских земель. Алексей Михайлович, Петр и Иван Алексеевичи включали в 

свой титул указание на правление черкесами, но скорее выражала притязания, а не реальную власть. 

Формулировка “меж горских Черкас” была в титулах крымских ханов Селима-Гирея I и Мурад-

Гирея. Хурреми Чечеби Акай сообщал, что хан Селим-Гирей победил черкесов. По данным 

Силахдара Фындыклылы черкесы поставляли крымскому хану 300 невольников. Черкессия была 

ареной для крымских татар. Не прошедший эту школу считался ничтожным человеком [56, c. 152-

154, 157-161, 166-167, 170-173, 163; 81, c.  40-42, 143-144; 82, c. 77-78; 873, c. 69-73; 16, c. 149; 61, c. 

815, 817; 45, c. 339-340]. Джорджио Интериано писал, что черкесы живут разбоем и воюют с 

татарами, которые окружают их со всех сторон [1, c. 50].  

Э.Спенсер отмечал, что среди черкесов было сословие хануко и часть черкесов принимала участие 

в войне польских конфедератов с Россией (Адыги, балкарцы и карачаевцы 1974). В 1708 г. крымцы 

потерпели поражение от кабардинцев в Канжальской битве. Далее война шла с переменным успехом, 

однако крымцы были разбиты в 1729 и 1731 гг. при Баксане и Чиреште кабардинцами. Поражения от 

Кабарды уронили престиж власти Гиреев среди черкесов. Для того, чтобы его восстановить в 1743 г. 

при Селим-Гирее II калга Шахин-Гирей совершил удачный поход на черкесов и привел ясырь из 800 

человек. В 1747 г. против крымцев восстали темиргоевцы, абадзехи, бжедуги, шапсуги, убыхи. В 

1751 г. абадзехи были независимы от крымцев. И.Барковский охарактеризовал их как грозную силу, 

которая неподконтрольна Гиреям. В 1753 г. абазины и шапсуги также были независимы. Русские 

заявляли, что притензии Гиреев на земли абазин-алтыкесеков несправедливы. В 1758 г. темиргоевцы 

поддержали восстание ногайцев, возведшее на престол Кырым-Гирея. В сильной зависимости от 

крымцев были жанеевцы. В 1761 г. Кырым-Гирей осуществил поход на темиргоевцев и был разбит 

ими на реке Пшаде, что послужило причиной низложения. Перед этим (в 1760 г.) темиргоевцы 

напали на свиту абазинского князя Игебокова, сестра которого была матерью хана. В стычке погиб 

князь. Однако уже в 1763 г. Кырым-Гирей просил у османов специалистов по разведке полезных 

ископаемых в землях племен касай, каспулат, шегак и бесленей. В 1763 г. он собрал большое войско 

против  темиргоевских Болотоковых. На стороне тех выступили бжедуги, бесленеевцы, махошевцы. 

После поражения Османов в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. владелец Анапы Мехмед-Гирей 

Зан распорядился построить крепость в Анапе. В 1775 г. Девлет-Гирей IV при поддержке черкесов 

изгнал из Крыма Сахиб-Гирея II. В 1778 г. провалился замысел Османов войти в союз с черкесами. В 

1782 г. марионеточный правитель Крымского ханства Шахин-Гирей жаловался русскому 

представителю в Крыму П.Веселицкому на деятельность Мехмед-Гирея Зана. Тот убеждал ханских 

подданых переселяться в Черкессию. В правление Шахин-Гирея крымцы настаивали на включении 

Черкессии в состав ханства. Это делалось с подачи русских властей. В 1780 г. Шахин-Гирей просил 

османского султана даровать ему Сугуджук (Новороссийск) и земли абадзехов. В 1783 г. русская 

императрица Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма, Тамани и Кубани к Российской 

империи. В 1788 г. русский генерал П.Текели был вынужден констатировать то, что горские народы 

неподвластны русским. По Ясскому миру 1791 г. Российская империя признала зависимость 

закубанских народов от Османов. И это, не смотря на то, что в 1791 г. И.Гудович взял Анапу! В 1793 
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г. Мехмед-Гирей Зан убедил абадзехов присягнуть на верность османскому султану. В 90-х гг. XVIII 

в. бесленеевцы были охарактеризированы как наиболее сильное черкесское племя. В 1792 г. на 

бывшие земли ногайцев были поселены черноморские казаки давшие начало Кубанскому казачьему 

войску. Его деятельность была направлена против черкесов и поэтому Османы превратились для 

черкесов в союзников  [78, c. 76-83, 86-98; 45, c. 449; 87, c. 66-79; 2, c. 183-194; 3, c. 27-44]. 

Таким образом мы пришли к следующим выводам. Предки адыгов, черкесов и кабардинцев были 

известны современникам под несколькими этнонимами. Папаги и касоги представляли собой 

смешаные тюрко-кавказские племена и состояли на службе у Хазарского каганата. Зихи занимали 

причерноморские земли и находились под властью грузинских (абхазских) царей и зихских 

архиепископов Матархи. Печенеги были союзниками зихов, а огузы были их противниками. Можно 

утверждать о некотором периоде доминирования зихов на Таманском полуострове в ХІІІ в., но в ХІІ 

в. же местные зихи должны были признавать власть Византийской империи. Отношения зихов с 

кыпчаками были дружественными. Инфильтрация тюркских элементов в этногенез племен Северо-

Западного Кавказа способствовало появлению этноса черкесов. В золотоордынское время черкесы 

активно поддерживали контакты как с генуэзцами, так и с татарами. Черкесы проживающие на 

плоскости были интегрированы в административную систему Улуса Джучи (Золотой Орды). Черкесы 

также воевали с татарами Золотой Орды и Большой Орды. Первые черкесские княжества источники 

фиксируют в XV в. Это были Хетук, Кремук, Копа, Татаркозия, Кабарда. Первые  три княжества 

тесно взаимодействовали с генуэзцами и стали жертвами турецкой агрессии в 70-80-х гг. XV в. В XVI 

вв. оформились княжества жанеевцев, темиргоевцев, бесленеевцев, хатукаевцев. Натухайцы, 

абадзехи, шапсуги были очеркешеными абазинами и стали частью черкесской этносферы лишь в 

XVIII в. Жанеевцы, темиргоевцы, бесленеевцы, хатукаевцы в XVI в. страдали от вторжений крымцев, 

поэтому в середине XVI в. понадеялись на союз с русскими и отправляли посольства в Москву. 

Война с крымцами велдась главным образом силами кабардинцев и украинского кондотьера 

Д.Вишневецкого. С отъездом последнего в Великое княжество Литовское Иван IV фактически 

перестал поддерживать западных черкесов, что привело к их развороту в сторону Крымского ханства. 

Они приняли участие в османо-сефевидской войне 1578-1590 гг. на стороне турок. В XVII в. против 

крымцев восставали бесленеевцы и темиргоевцы, надеясь на союз с русскими, однако безуспешно. 

Успехи в борьбе с крымцами стали возможными благодаря нескольким победам кабардинцев над 

войсками Гиреев в XVIII в. Против крымцев в этом столетии восставали темиргоевцы, абадзехи, 

бжедуги, шапсуги, бесленеевцы, махошевцы, убыхи. С аннексией русскими Крымского ханства 

западные черкесы занили антироссийскую позицию. 
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SAFETY OF PRODUCTS PRODUCED IN THE DAIRY INDUSTRY OF AZERBAIJAN, 

THE INTRODUCTION OF THE HACCP SYSTEM IN THEIR PRODUCTION, 

AND IDENTIFICATION OF CRITICAL CONTROL POINTS 

 

Summary 

The introduction of HACCP standards presupposes the creation of organizational, resource, 

methodological and sociolocial conditions to ensure the quality of products in accordance with the 

recommendations and requirements of the standards. Milk safety has traditionally been considered a top 

priority for any economic system. The domestic dairy industry is no exception here as it is industry with a 

long history and a developed structure. Requirements for the quality of milk and the quality of dairy products 

are spelled out in various standards, milk is controlled by sanitary and veterinary services. 

Key words:  dairy industry, safety, HACCP, control, identification 

 

Introduction 
The expansion of the consumer market, economic relations between states, exports, and imports of 

various products in the food industry contributes to the imposition of more stringent measures for product 
safety and the need to produce products that meet world generally accepted standards. 

Ensuring safety and quality management is becoming a topical issue for food industry enterprises in 
Azerbaijan, including for medium-sized businesses. The attention of the media, private entrepreneurs, and 
state control bodies is increasingly turning to the problems of guaranteeing the quality and safety of finished 
products by the manufacturer and to the methodologies that make it possible to systematize and regulate the 
work in this area. This information is becoming more accessible and widely disseminated, thereby increasing 
consumer culture and consumer interest in the activities of enterprises in the field of quality.  

So, by social research materials in developed countries, more than 70% of buyers prefer the quality of 
goods to its price and most often purchase products from large or well-known manufacturers, as well as 
using their own experience (second purchase) or recommendations of friends. At the same time, at present, 
most Azerbaijani food products do not meet HACCP standards, except for products of large companies: 
Azersun Holding, Milla, Atena, since standards are violated at all stages of food production - from growing 
in the field to transport, processing and manufacturing of the final food product.  In Azerbaijan, a small 
amount of food products meets world accepted standards. 

Quality management has now become widespread in the world and has become a means of successful 
entrepreneurship. The quality management system occupies one of the most important places in the 
management of the organization, along with the management of finances, production, supply, personnel, and 
so on. In foreign practice, the presence of a certificate for the quality management system of an authoritative 
accredited certification body has long been a kind of access to the market and a guarantee of the good quality 
and safety of the finished product, since it is food safety that is one of the most significant problems on a 
global scale today. For example, for the countries of Europe, Japan, USA, Canada, product safety certificates 
are required.  

When developing and manufacturing food products, special attention is paid to quality and safety. The 
level of safety is assessed in the finished product and is taken into account at the initial stage of the selection 
of raw materials and auxiliary materials (incoming inspection). However, most of the properties 
characterizing the quality of finished products (microbiological, physicochemical, organoleptic, and other 
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indicators) are formed as a result of the technological process. It is the most important criterion that 
determines the quality of products, aimed at minimizing the possibility of hazardous situations that 
negatively affect the quality (Аронов, 2003:10-12). 

According to the World Health Organization (WHO), three to four million cases of various intestinal 
infections and severe poisoning caused by poor-quality food are registered annually. The real number of 
victims significantly exceeds the indicated figures, since not all seek qualified medical care. In Azerbaijan 
and other CIS countries, where counterfeit food products are an order of magnitude higher than in other 
European countries, 780-950 thousand diseases of acute intestinal infections of various etiologies, including 
those associated with the use of alimentary food products, are annually recorded. 

Types of risks and their definition. The concept of “risk” in the HACCP system is defined as “a 
biological, chemical or physical property due to which a food product, when consumed, may be dangerous to 
humans.” Unfortunately, when it comes to health, it is in principle impossible to achieve complete 
elimination of risk, and therefore, when searching for risks, it inevitably arises the need to assess risk, to 
quantify the likelihood of its occurrence and the consequences of possible violations In the category of 
biological risks, the main contamination by microorganisms comes from people, rodents, insects and birds. 
Recently, there has also been growing concern in society about the use of genetically modified plants as food 
raw materials, changes caused by radiation, as well as food allergens that affect some people. These aspects 
are still not well understood and are very closely related to production technology (Karthikeyan, 2015:5).  To 
resolve such issues, the technologist must be familiar with the modern literature and know who to consult to 
be sure that this or that product is being used correctly. Chemical risks are contamination of a product in 
production with detergent chemicals, poisons used to control rodents, insects, lubricants, etc. There are also 
health risks from toxins from the previous growth of 23 microorganisms, pesticide residues in raw materials, 
residues of chemical fumigants, heavy metals from water, excess amounts of certain fats in the diet, salt, 
sulfur dioxide, and leaching from packaging materials. The technology for identifying them is a very 
complex and often controversial field and the chief technologist who neglects it runs very high risks. 
Physical risks are much more obvious and are probably the main source of problems. This includes random 
splashes of glass, metal, wood, as well as human hair, buttons, pieces of plastic, stones, paint flakes, etc. 

Technical regulation of dairy products. Providing the population of the country with high-quality dairy 
products is one of the main and socially significant tasks, the solution of which depends on both milk 
producers and the processing industry. The constantly expanding range of dairy products and the saturation 
of the domestic market with imported goods create competition between milk processing enterprises and 
require the production of high-quality and inexpensive products (Фрейдина, 2012:185).  

The best quality products at the lowest cost can only be produced from good raw milk. And today, milk 
should have a whole range of quality indicators required by the dairy industry: a high mass fraction of 
protein and fat, good sanitary and hygienic indicators, specific qualities that allow the production of one or 
another type of dairy product, that is, be technologically suitable for production. It is necessary to pay the 
utmost attention to ensuring the safety of such an important component of the diet. 

The need for high quality agricultural products is an integral sign of today's times. It is an urgent problem 
of increasing the economic and social efficiency of social development. 

Today, the level of product quality is the most important criterion for the development of any country in 
the world community, also for Azerbaijan and a kind of visiting card for the penetration of goods into the 
international market in conditions of the most intense competition, ensuring the expansion of export 
opportunities in the world market of goods (Tamime, 2013:9). 

Technical regulation in the sphere of circulation of dairy products is based on the following principles: 

 
Figure 1. Technical principles of dairy products 

Milk and its 
processed products 

should not harm 
human health or the 

environment 

Prevention of actions 
that mislead the 

consumer 

Full responsibility of 
the manufacturer 

(seller) for all aspects 
of the safety of milk 
and dairy products 

State control over 
the safety of 

products on the 
market 
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Product quality management is understood as a constant, systematic, purposeful process of influencing at 

all levels the factors and conditions that ensure the creation of products of optimal quality and their full use. 

For high-quality assurance of a product and its competitiveness, it is important not so much to identify poor 

quality as to prevent it. Quality assurance means guaranteeing a level of product quality that allows the 

consumer to buy it with confidence for a long time, and this product must fully satisfy the consumer's 

requirements (Tamime, 2013:10). 

Modern quality management at an enterprise, regardless of the form of ownership and the scale of 

production activities, should optimally combine actions, methods and means that ensure, on the one hand, the 

production of products or the provision of services that satisfy the current demands and needs of the market, 

and on the other, the development of a new product or service capable of meeting future needs and future 

market demands (Воскобойников, 2013:34). The principle scheme of the quality management mechanism 

should organically interact with marketing research and include a block for developing a policy in the field 

of quality. 

Milk safety of Azerbaijan. One of the key opportunities for Azerbaijan, which seeks to achieve one of 

its strategic goals, such as food and milk security, is to cooperate in partnership with global organizations. 

We have to admit that the initial steps were entrepreneurship. Another 18 years ago, Azerbaijan acceded to 

international conventions (1996). This year, 173 countries joined the document, called the Roman 

Declaration on World Food Security. The document states that the population of our country will continue to 

take global measures to ensure food security and safety (Давыдов, 2010:236). Joining the international 

conventions, Azerbaijan has also achieved significant success in its efforts to maintain a worthy place in the 

rankings and reports on the safety of food products in the world and continues to do so. In this way, I would 

like to single out two reports to assess the current situation. One of them is the Global Food Safety Index.  

In order to determine the level of food security in 2012, the ranking of world countries was announced. 

The Global Food Security Index includes an analysis of three leading food safety indicators: the level of 

availability and consumption of food products; level of safety and quality of food products and availability of 

milk products. 

These criteria cover 28 indicators, the values of which are measured in 2 years.  

 

Azerbaijan in the ranking of countries in terms of milk security for 2019.  

 

Rating A country Index 

43 Russia 63.8 

44 Belarus 63.5 

56 Kazakhstan 56.8 

58 Azerbaijan 56.6 

59 Ukraine 56.1 

64 Uzbekistan 53.6 

Table 1. Ranking of countries 

Source: http:// gtmarket.ru/ratings/global-food-security-index/info   
Azerbaijan took 58th place among 109 countries, and it should be noted that our country in this rating is 

ahead of such agricultural countries as Ukraine, and practically equaled with Kazakhstan. At the same time, 

the report notes a number of weaknesses in the field of milk security in Azerbaijan. These include a lack of 

spending on agricultural research, limited food security programs, low food spending on household goods 

compared to other goods, and small gross domestic product per capita. One way to tackle food security is the 

fact that it is important to score well on the Global Food Security Index in the 2019 report Azerbaijan was 

part of the “relatively prosperous countries” (Давыдов, 2010:236). 

The manufacturer and the enterprise are responsible for every stage from the introduction of the raw 

material to the consumption of the product by the consumer. Besides, if the consumer of the product is a 

consumer group with high risks such as children, elderly people, and patients, then this should be expressed. 

In general, there are four types of microbiological hazards in the HACCP system: 

1. The presence of microorganisms, pathogenic microorganisms and/or toxins and microbial metabolites 

of these microorganisms that cause deterioration in raw materials or additives. 

2. Microorganisms are transmitted from potential sources during the production, processing, storage, and 

distribution of food. 

3. Failures in removing these microorganisms from the environment with appropriate technological 

production techniques (GMP) 
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4. Incorrect and erroneous practices that allow microorganisms to maintain their viability and reproduce 

at stages such as food production, processing, storage, and distribution. 

Control Criteria, hazards in the HACCP system, activities, and practices necessary to prevent, 

eliminate, or reduce food safety hazards to acceptable limits. The manufacturer and the enterprise are 

responsible for every stage from the introduction of the raw material to the consumption of the product by 

the consumer. Besides, if the consumer of the product is a consumer group with high risks such as children, 

elderly people, and patients, then this should be expressed. In general, there are four types of microbiological 

hazards in the HACCP system (Tamime, 2013:10): 

 The presence of microorganisms, pathogenic microorganisms and/or toxins and microbial metabolites 

of these microorganisms that cause deterioration in raw materials or additives. 

 Microorganisms are transmitted from potential sources during the production, processing, storage, and 

distribution of food. 

 Failures in removing these microorganisms from the environment with appropriate technological 

production techniques (GMP) 

 Incorrect and erroneous practices that allow microorganisms to maintain their viability and reproduce at 

stages such as food production, processing, storage, and distribution. 

 

Control Criteria 

I Control Measurements: Bacterial Hazards 

• Temperature / time control 

•  Heating and cooking processes 

•  Cooling and freezing 

•  Fermentation and / or pH control 

•  Addition of salt or other preservatives 

•  Draining 

•  Source control 

II Control Measurements: Viral Hazards 

•  Cooking process 

III Control Measurements: Parasitic Hazards 

•  Inactivation 

- Heating 

- Drying 

- Freezing 

•  Zoom out 

IV Control Measurements: Chemical Hazards 

•  Source control 

•  Production control 

•  Labeling control 

V Control Measurements: Physical Hazards 

•  Source control 

•  Production control 

Determination of Critical Control Points. Critical Control Point (CCP)-is mandatory to prevent, 

eliminate or reduce food safety hazards to acceptable limits, these points can be any stage, or process 

(Аронов, 2003:12). 

For a point to be a CCP, the danger must be prevented. For some products and transactions, the following 

situations may apply: 

• Pathogens or drug residues can be prevented by controls at the acceptance stage (e.g. declaration of 

product supplier) 

• Chemical hazards can be prevented by controls during the formulation phase or the substance addition 

step. 

Pathogen development in the final product can be prevented by controls during the formulation or 

additive phase (eg pH adjustment or addition of preservatives) 

• Propagation of pathogens can be prevented by cold storage or freezing. 

In order for a point to be a CCP, the danger must be drawn to acceptable limits. For some products and 

transactions, the following situations may apply: 

• Foreign matter can be minimized by manual classification and automatic collector 
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• Some biological and chemical hazards can be minimized, for example by the use of shellfish caught in 

permitted waters 

Control Point 

Control Point - Any stage, or process where biological, chemical or physical factors can be controlled 

CCP and Control Points 

• Control Points 

- Quality factors can be controlled 

- These are the points that can be controlled without the need for HACCP regulation.  

CCP 

- Points where food safety hazards can be controlled (Fox and McSweeney, 2016:95). 

Safety of dairy products. The modern consumer wants to be confident in the complete safety of food 

products, making high demands on the quality of products. HACCP and ISO 22000 contain the necessary set 

of measures aimed at ensuring safety at every stage of the production process. The reference to the certificate 

should give the buyer a sense of confidence in the manufacturer. To date, there is no more perfect model of 

quality management and food safety. HACCP systems are used in almost all civilized countries of the world 

as reliable consumer protection (Шевелев, 2014:6).    

 

 
 

Diagram 1. Safety of milk and dairy products 

Source:https://www.google.com/Safety/of/products/produced/in/dairy/industry/Azerbaijan/ 

  

HACCP is not a usual standard, it is a system that is developed by each company independently following 

with the peculiarities of its production, can be flexibly changed and adapted. This system is specially 

designed for the food industry and is based on the following principles: 

1. Conducting hazard analysis - through the process of assessing the significance of risks and their level 

of danger at all stages of life production cycle. 

2. Determination of critical control points. 

3. Setting critical limits for each CCP - defining a criterion that shows that the process is under control. 

4. Development of a monitoring system to ensure control of critical control points based on planned 

measures or observations. 

5. Determination of corrective actions to be taken when monitoring results indicate a lack of control at a 

specific CCP. 

6. Development of a verification procedure to confirm the effectiveness of the HACCP system. 

7. Development of documentation for all procedures and records that comply with the principles of 

HACCP and their application (Воскобойников, 2013:34). 

2012           2013             2014           2015            2016            2017            2018            

2019 
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Application of the HACCP principles consists of the following tasks: 

1) create a HACCP working group; 

2) describe the product; 

3) determine the scope of use; 

4) build a diagram of the technological process; 
5) confirm the process flow diagrams at the facility; 
6) list all potentially dangerous factors, conduct a hazard analysis, consider the possibility of control 

measures; 
7) determine the critical control point; 
8) identify the specification of critical pre-business for each CCP; 
9) creation of a monitoring system for each cash register; 
10) establish measures to eliminate deficiencies; 
11) establish procedures for verification (verification); 
12) create and maintain records (documentation) (Тимохин, 2008:32).  
The presence of the HACCP system gives the enterprise some of advantages: 
- the competitiveness of the enterprise itself and its products increases; 
- consumer confidence in the company's products is growing; 
- an opportunity to enter new markets, expansion of existing sales markets opens up; 
- the number of complaints is reduced due to the provision of stable product quality; 
- the reputation of a manufacturer of quality and safe food is created. 
HACCP has become an original system thanks to the idea to focus on those stages of processes and 

production conditions, the lack of control of which is critical for food safety, and to give guarantees that food 
products will not harm the consumer (Fox and McSweeney, 2016:95). Therefore, HACCP is fundamentally 
different from the previous systems used in the food industry, which were built on “quality control” (only 
purchased raw materials and finished products were controlled)  

At the agricultural enterprises of the region, there are currently no product quality departments, but the 
sales departments have specialists who are involved in the quality of products and the development of the 
HACCP system at their enterprises. The very technology of dairy production, like the technology of 
production of dairy products, implies the presence of control points. Therefore, the introduction of HACCP 
standards at dairy enterprises should not create big difficulties for business, but it will bring a lot of benefits 
(Hanson, 2009:59).  
 

Conclusion 
In fact, HACCP is a system for preventing errors, regulations, and a sequence of actions of the 

technological process. A clear procedure for the actions of each employee at each technological process is 
developed. The system allows you to anticipate risks in the production process itself, and not only to control 
the output product. The benefits of the system appear overtime when the company receives customer loyalty 
and a recognizable brand as a bonus. Today it is impossible to enter any foreign market without a security 
management system. Although product safety is not a novelty for Azerbaijan. 

To ensure food, also milk security, first of all, it is necessary to achieve high productivity in agricultural 
production. If we compare with European countries, we see that our productivity lags behind them 2 times. 
While in Europe the average tomato yield is about 80 kg, this figure is 30 kg in Azerbaijan. As a rule, low 
productivity in the post-Soviet republics is a common fact. Scientists are still debating - when it comes to 
milk security, what criterion should we take as a basis? A number of factors have been identified that 
determine the country's milk supply, among which the following can be considered more important: 

- the current level of milk production; 
- the state of milk supplies 
- profitability of milk production; 
- milk prices; 
- real incomes and purchasing power of the population. 
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İNGİLİS DİLİNİN TAPŞIRIQ-ƏSASLI TƏDRİSİNDƏ 

MÜƏLLİM VƏ TƏLƏBƏ ROLU 

 

Açar sözləri: Dil tədrisi, metodlar, kommunikativ metodologiya, tapşırıq, tapşırıq-əsaslı tədris, dil 

öyrənilməsi 

 

The role of teacher and student in the task-based approach in teaching English  

Summary 

This article investigates the different opportunities of the task-based approach in teaching target language. 

In this article the recent works on the task-based approach  are shown  with  its advantages  and  appearances 

in  detail.The role of teacher and student in the task-based approach is especially researched by giving some 

examples.  

Key words: language teaching, methods, communicative methodology, task, task-based approach, language 

learning  

 

Giriş  

Bu məqalə, dil tədrisində metodlardan biri olan tapşırıq-əsaslı dil tədrisinin müxtəlif məqamlarını tədqiq 

edir. Məqalədə yaxın zamanlarda dilin tapşırıq-əsaslı tədrisində edilmiş çalışmalar hər tərəfli şəkildə 

incələnərək, bu metodda müəllim və tələbənin rolunun üstünlükləri və müxtəlif təzahürləri göstəriləcəkdir. 

Öncə dilin tapşırıq-əsaslı tədrisinin təbiəti və ünsiyyətdəki rolu müzakirə olunacaq. Daha sonra bu metodun 

təməl xüsusiyyətləri, müəllim və tələbə rolları əsas götürülərək tədqiq olunacaqdır.Sonda isə bu metodun 

üstünlükləri və qeyri-üstünlükləri müzakirə olunacaqdır. 

Ənənəvi öyrənmədə (məs.qrammatik tərcümə,eşitmə-danışma) dil xaricilərə və ya ikinci dil öyrənənlərə 

qrup şəklində tədris olunur. Belə olduğu halda diqqət nöqtəsində dilin əsas özüdür, nəinki dilin daşıdığı hər 

hansı bir məlumat və ya onun  istifadə tərzi deyil. Müəllimin məqsədi isə tələbələrinə yeni lüğəti və dilin 

qrammatik qaydalarını öyrətməkdir. 

Lightbrown və Spadanın (1999) fikrinə əsasən isə dilin kommunikativ, tapşırıq-əsaslı öyrənilməsi  əsas 

mərkəzdə qarşılıqlı əlaqəni, danışığı və məhz dilin istifadəsini nəzərdə tutur, nəinki dilin özünün 

öyrənilməsini. Dilin tapşırıq-əsaslı öyrənilməsi dil öyrənmənin bir metodudur ki, bura hədəf dili istifadə 

etməklə bildiyimiz tapşırığı etmək daxildir. [4] 

Belə ki, təhsil davamlı olaraq inkişaf edir və müəllimlərə sinifdə yeni və ya fərqli metodlar təqdim edir. 

Hər hansı bir dili öyrənmək velosiped sürməyi  və ya sörfü öyrənməyə oxşayır. Belə ki, riskə getmək üçün 

məsuliyyət və istək olmalıdır. Təcrübə ilə sən heç vaxt dili unutmayacaqsan, əlbəttə ki cəhd edəcəksən,  

səhvlər edəcəksən və onlardan öyrənəcəksən. Bunun üçün sən gözlərini mətn kitabınamı zilləməlisən?! 

Əlbəttə ki, xeyr. Çoxlu sayda qrammatik və lüğət nümunələrini yadda saxlamaq sənə əlbəttə kömək 

etməyəcək, nəinki sən onları real həyatda istifadə etməyə cəhd etməsən. Buna görə də müəllimlər 

tələbələrindən tapşırığı sinifdə birlikdə etməyi məsləhət bilirlər. Buna isə “tapşırıq-əsaslı öyrənmə” deyilir. 

 

İngilis dilinin tapşırıq-əsaslı tədrisi dedikdə biz dilin tələbələr tərəfindən istifadəsini və onun daha mənalı 

tapşırıqlar vasitəsi ilə öyrənilməsini nəzərdə tuturuq. Belə tapşırıqlara həkimə getmək, kimdənsə müsahibə 

almaq və ya yardım xidmətinə zəng etmək aid ola bilər. Qiymətləndirmə ilk olaraq tapşırığın nəticəsinə 

əsaslanır, nəinki dil qaydalarının düzgünlüyünə. Bu tələbə inamına və DTƏT (Dilin Tapşırıq-Əsaslı Tədrisi) 

vasitəsi ilə  hədəf dilin daha da səlis ifadəsinə səbəb olur. Belə ki, DTƏT Kommunikativ Dil Tədrisinin 

(KDT) bir sahəsi hesab edilə bilər. 

DTƏT N.Prabhu tərəfindən Hindistan, Bongobredə işlədiyi zaman məhşurlaşmışdı (Harmer,2001). 

Prabhu müşahidə zamanı aydınlaşdırmışdır ki, onun tələbələri hədəf dili heç bir dil problemi olmadan asant 

yolla öyrənə bilirlər. Belə ki, onlar dilin özündən çox suallarına fikirlərini yönləndirmişdilər. (Prabhu, 1987). 

[3, p. 86] [5, 1987] 

Bu mövzuda ən çox tədqiqat aparan alimlərə Teresa P.Pica, Martin  East və Michael Long aiddir. 
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Nunan (2006) tapşırığı tələbələrin hədəf dili anlamalarını, idarə etmələrini və qarşılıqlı istifadələrini sinif  

işinin bir hissəsi hesab edərdi. Beləki, tələbələrin diqqəti əsasən mənanı ifadə etməkdən daha çox qrammatik 

biliyi göstərməyə meyl edirdi. [2,p.12-18]  

Tapşırıq-əsaslı və komunikativ öyrənmədə müzakirə edilən mövzular ümumilikdə tələbəyə maraqlı gələn 

mövzulardır. Tapşırıq-əsaslı öyrənməyə tələbələrin sinif tapşırıqlarının sinifdən xaric situasiyalara oxşar 

tapşırıqlar daxildir. 

Tapşırıqlar çətində ola bilər, məs. sinif qəzeti hazırlamaq və ya asant ola bilər, məs.otel qeydiyyatı kimi. 

[4,1999]  

Brown (2001) tapşırıq-əsaslı quruluşda əsas maraqlı olan cəhətin dilin kiçik hissəcikləri deyil, onun 

təcrübi məqsədlər üçün istifadə olunmasını qeyd edir. [1,2001] 

Müəllim və tələbənin hər ikisinin tapşırıq-əsaslı öyrənmədə müxtəlif rolları var. Geniş şəkildə Richards 

və Rogers (2001) müəllim və tələbələrin tapşırıq-əsaslı öyrənmədəki rollarını aydınlaşdırmışdır. [6, p. 235-

236] 

Müəllimin rolu: 

  Tapşırıqların seçicisi və sıralayıcısı: müəllim tapşırıqları hazırlamaqda, qaydaya salmaqda və seçməkdə 

effektiv rola sahibdir. Sonra isə bu tapşırıqları tələbələrin ehtiyacları, maraqları və dil bacarıq səviyyələrinə 

görə formalaşdırır. 

  Tələbələri tapşırıqlara hazırlamaq: Tələbələr üçün tapşırıqdan qabaq bəzi məşqlər vacibdir. Bu məşq 

çalışmalarına mövzuya giriş, tapşırıq quruluşunu təsvir etmək, tələbələrə tapşırığı asant etmək üçün lazımlı 

sözlər və frazeoloji birləşmələr öyrətməkdə kömək etmək daxildir. 

 Məlumatlandırma: Müəllim tapşırıqdan əvvəl  diqqət mərkəzləşdirici çalışmalar, verilən mətni öyrənmə, 

təyin edilmiş materialı istifadə etmə daxil olmaqla qarışıq üsullardan istifadə edir. 

 

Tələbələrin rolu: 

  Qrup iştirakçısı: Tələbələr tapşırıqları cüt və ya kiçik qruplar şəklində yerinə yetirirlər. Cüt və ya qrup 

şəklindəki iş individual və bütün sinifdə olan işlərə alışmış tələbələr üçün daha uyğun ola bilər. 

  Müşahidəçi: tapşırıq-əsaslı öyrənmədə, tapşırıqlar öyrənməni daha asant etmək üçün istifadə edilir. 

Sinif çalışmaları tələbələrə dilin ünsiyyətdə necə istifadə olunduğunu müşahidə etmək şansı verməlidir. 

Tələbələr özləridə tək tapşırıq işindəki mesaja diqqət yetirməməlidirlər. Həmçinin də belə mesajların 

səciyyəvi olaraq işləndiyi formaya  da diqqət yetirməlidirlər. 

 Risk alan və yenilikçi: Bir çox tapşırıqlar tələbələrdən üstünlük təcrübəsi və linqvistik resurslardan 

korluq çəkən mesajları hazırlamaq və şərh etməyi tələb edir. İnkişaf etmək üçün linqvistik və kontekstiv 

açarları  anlamaq, aydınlıq üçün soruşmaq və digər tələbələr ilə məsləhətləşmək bacarıqları lazımdır. 

Son illərdə dərslərin daha çox effektiv olması üçün dərslərin quruluşu, planlalaşdırılması və yerinə 

yetirilməsi tərzi yanaşmalar üzərində müzakirələrlə inkişaf etmişdir. Bu elmi tədqiqat işi tapşırıq-əsaslı  

öyrənmə yanaşmasının (task-based learning-TBL) qısa nəzəriyyəsini təqdim edir və ənənəvi olan Hazırkı, 

Təcrübə, İstehsal (Present,Practice,Produce-PPP) yanaşması üzərində öz üstünlüklərini  işıqlandırır. Bu elmi 

tədqiqat işi çalışma ilə də əlaqəlidir. Daha çox danışıq çalışmaları təcrübədən keçirilir. Məsələn, tapşırıq-

əsaslı danışıq – bir  gecə gəzintisinə getməyi planlamaq və s. 

  Hazırkı Təcrübə İstehsalı(Present, Practice, Produce) 

  PPP-ilə olan problemlər 

  Tapşırıq-əsaslı  yanaşma 

  Tapşırıq-əsaslı yanaşmanın üstünlükləri 

  Nəticə 

Present Practice Produce (PPP) 

Müəllimlər müxtəlif treyninq kurslarda PPP paradiqması ilə tanış olurlar. PPP dərsi aşağıdakı təzdə 

davam edir. 

 Birinci, müəllim dil nümunəsini onun mənasını daha aydın kontekstdə əldə etmək üçün təqdim edir. Bu 

bir çox yol ilə ola bilər: mətn vasitəs ilə, situasiya ilə, dialoq və s. 

 Tələbələrdən daha sonra təcrübə mərhələsini bitirmək xahiş olunur. Belə ki onlar verilmiş nümunələri 

xor və ya tək şəkildə təkrar edə bilərlər,boşluqları doldura bilərlər və ya cümlənin digər yarısını izləyə 

bilərlər. 

 Nəticədə, tələbələrə rollarla ünsiyyət tapşırığı verilir və onlardan öyrəndikləri dildən istifadə etmək 

gözlənilir. 

The problems with PPP  
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Bütün bunlar hamısı tamamilə məntiqi sayılır. Lakin bu metodu istifadə edən müəllimlər tezliklə onunla 

bağlı problemləri müəyyənləşdirəcəklər. 

 Tələbələr yeni dili sinifdə düzgün istifadə etdikləri üçün yeni dillə daha rahat ünsiyyət qurmaq təəssüratı 

verə bilərlər. Buna baxmayaraq bir neçə dərs sonra tələbələr nə dili düzgün istifadə edə bilməyəcəklər hətta 

onu artıq istifadə etmək istəməyəcəklər. 

 Tələbələr dili tez-tez istifadə edəcəklər lakin dil quruluşunu həddindən artıq istifadə etməyəcəklər. Belə 

ki o tamamilə qeyri-təbii səslənir. 

 Tələbələr sərbəst təcrübə mərhələsində öyrəndikləri dili istifadə etməyə bilərlər. Çünki onlar tapşırığı 

yerinə yetirmək üçün əvvəlki dil resurslarından istifadə edə biləcəcəklərini düşünürlər. 

Tapşırıq-əsaslı yanaşma(A task-based approach) 

ÇƏY dil müəllimləri üçün alternativ təklif edir. Çalışma əsaslı dərsdə müəllim hansı dilin öyrədiləcəyini 

qabaqcadan təyin etmir. Dərs əsasən tapşırığın bitirilməsinə yönəlir. Dərs aşağıdakı kimi müəyyən 

mərhələlərdən keçir. 

 

1. Tapşırıqdan əvvəl (Pre-task) 

Müəllim mövzunu təqdim edir və tapşırığın bu mərhələsində tələbələrin nə edəcəkləri haqqında aydın 

quruluş verir. Bu mərhələyə əlavə olaraq tapşırığı edən insanların səsyazmalarını daxil etmək olar. Bu 

tələbələrə onlardan nə gözlənəcəyi haqqında aydın nümunə verir. Tələbələr qeydlər edə bilərlər və tapşırığı 

edərək vaxtlarını keçirə bilərlər. 

2. Tapşırıq  

Tələbələr tapşırığı cütlüklər və ya qrup şəklində dil resurslarından istifadə edərək yerinə yetirirlər. Belə 

ki, onların müəllim nəzarətçisi olur və onları həvəsləndirir. 

3. Planlaşdırma 

Tələbələr tapşırıqlar zamanı nəyin baş verdiyini sinifə yazılı və ya şifahi şəkildə qısa məruzə edirlər. 

Onlar daha sonra qruplarında nə deyəcəklərini hazırlayırlar. Eyni zamanda yarana biləcək hər hansı bir dil 

sualını aydınlaşdırmaq üçün müəllimdən kömək istəmək imkanı verilir. 

4. Məruzə 

Tələbələr daha sonra yazılı məruzəni şifahi və ya oxuyaraq sinifə təqdim edirlər.Müəllim öz məruzələrini 

təqdim edəcək tələbələrin sırasını müəyyən edir və mövzuyla bağlı bəzi tənqidləri tələbələrə bildirə bilər. Bu 

mərhələdə müəllim bundan əlavə müqayisə etmək üçün eyni tapşırığı edən tələbələrin səsyazmasını 

oxutdurur. 

5. Təhlillər 

Müəllim daha sonra yazılmış mətndən bir birinə uyğun hissələri təhlil etmək üçün tələbələrə izah edir. 

Müəllimlər bu mətn daxilində maraqlı xüsusiyyətləri qeyd etdiyi tələbələrdən xahiş edə bilərlər. Bundan 

əlavə  müəllim tələbələrin təhlil üçün məruzə vaxtında istifadə etdikləri dili izləyə bilər. 

6. Təcrübə  

Nəticə olaraq, müəllim təcrübədən keçirmək üçün tələbələrin maraqlarına əsasən dilin hər hansı bir 

sahəsini seçir. Sonra isə tələbələr öz inamlarını artırmaq üçün təcrübi çalışmalar edirlər. 

Tapşırıq-əsaslı öyrənmənin bəzi aydın üstünlükləri var: 

 PPP (Presentation, Practice, Production) yanaşmasından fərqli olaraq, tələbələr dil nəzarətindən 

azaddırlar. Üç mərhələnin hamısında da onlar bütün dil resurslarından istifadə etməlidirlər, nəinki 

əvvəlcədən seçilmiş bir nümunəni təcrübədən keçirmək. 

 Təbii kontekst şəxsiləşdirilmiş və özlərinə uyğunlaşdırılmış dil ilə tələbələrin təcrübələri ilə inkişaf 

etdirilir. 

  Tələbələrin ehtiyaclarından doğan dil ortaya çıxır.Bu ehtiyac hər hansı bir müəllim və ya kurs kitabı 

tərəfindən  müəyyən olunmuş çərçivədən daha çox dərsin nə ilə əhatə olunacağını göstərir. 

  Bu yanaşma tələbələrin vaxtlarının çoxunun ünsiyyət qurmaqla keçirdiyi ciddi bir komunikativ 

yanaşmadır. PPP dərsləri müqayisədə daha çox müəllim ağırlıqlı görsənir. Sadəcə olaraq TƏÖ zamanı 

tələbələrin nə qədər vaxtlarını ünsiyyətdə keçirdiyini izləyin. 

  Bu əyləncəli və həvəsləndiricidir. 

 

Nəticə 

PPP dil öyrənmədə çox sadələşdirilmiş yanaşma təklif edir. Bu o fikrə əsaslanır ki, sən dili kiçik 

hissəciklər vasitəsi ilə bir dərsdən digərinə əlavə edərək, öyrənə bilərsən. Buna  baxmayaraq, tədqiqat bizə 

göstərir ki tələbələrin nə öyrənəcəklərini qarantiyə almaq və ya qabaqcadan bilə bilmərik. Nəticə etibarilə, 



ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal) / SCIENTIFIC WORK (international scientific journal) 2020, №11/60           ISSN: 2663-4619 

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

 

102 

dilin geniş kəşfi tələbələrin dili daha effektiv əldə etmələri üçün ən yaxşı qaranti yoludur.Onların 

təcrübələrini hədəf dilin tək tək hissəcikləri ilə hüdudlamaq qeyri-təbiidir. 

 

Nəticə 

Bu məqalə, xarici dil tədrisində bir metod olan çalışma-əsaslı dil tədrisinin müxtəlif məqamlarını tədqiq 

edir. Məqalədə yaxın zamanlarda dilin çalışma-əsaslı tədrisində edilmiş çalışmalar hər tərəfli şəkildə 

incələnərək müəllim və tələbə rolunun  üstünlükləri və müxtəlif təzahürləri göstərilib.  
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SLENQLƏR XÜSUSİ BİR SÖZ QRUPU KİMİ 

 

Açar sözlər: slenq, morfem, termin, ünsiyyət, cəmiyyət    

 

Slangs as a Special Group of Words 

Summary 

In modern times, the processes in the world have affected the field of linguistics as well as all other 

fields.These processes require a diffferent approach to issues related to the use of specific word groups. Over 

time, language develops and changes occur at all levels. Taking into consideration that the main function of 

language is a means of communication between people, all changes should be taken into account to make the 

function more convenient and more suitable. Some of the processes that take place in the language are 

directly related to the speech process, and ends with getting the gradual normative status of variants in the 

speech of native speakers. Native speakers use some expressions that gained and didn’t gain status of norms 

in their speech. They use specific word groups to make their speech more specific and expressive. These 

word groups are used by some groups of people for special goals. Slangs are new meaningful words used in 

different social groups. Slangs are presented as non-literary concept. Slangs are various and colorful 

according to their tones.  

Key words: slang, morphem, term, communication, society  

 

Giriş 

Slenq – müxtəlif sosial qruplar tərəfindən istifadə edilən xüsusi, yeni mənalı sözlərdir. İngilis dilində 

slang terminindən XX əsrin əvvəllərindən etibarən geniş formada istifadə olunmağa başlanmışdır. Terminin 

etimologiyası indiyə qədər aydınlaşdırılmayıb. Slenqlərin müxtəlif növ qrupları vardır: ordu slenqi; 

kompüter slenqi; gənclərin istifadə etdiyi slenq sözlər; cinayətkarların slenqi və s.  

Hər kəs xüsusi bir söz qrupu formalaşdıra bilər və bu söz qrupu slenq hesab edilir. Məsələn: tələbələr 

math və exam sözlərini slenq kimi istifadə edirlər. 30 il öncə cop sözü slenq termini kimi qəbul edilmişdir, 

lakin indi bu söz policeman mənasını ifadə edir. Daha sonra isə yeni ictimai və mədəni şəraitlərin təsiri 

altında yeni ifadə olan pig istifadə edilməyə başlandı [Galperin, 1977: 105]. Hər yeni əşya yeni slenq hesab 

olunmur, çünki bu proses bir sıra faktlara əsaslanır. Buraya aiddir: 1) yeni mənanı ifadə edə bilən başqa 

sözlərin mövcudluğu; 2) situasiyaların müxtəlif olması, çünki söz normal formada istifadə edilə bilsin; 3) 

insanların ictimai statusu. Slenq sözlər leksikal əşyaların birinci qrupu hesab edilir. Bəzən eyni mənanı ifadə 

edən sözlərin slenq olub yaxud olmadığını müəyyən etmək mümkündür. Məsələn: slenq söz pot, lakin onun 

əvəzi olaraq marihuana sözündən istifadə edilir. Slenq rip off, onun əvəzi cheat, yaxud slenq rap, əvəzi 

discuss sözlərindən istifadə edilir. Cheat, discuss və s. kimi sözlər bizim gündəlik həyatımızda tez-tez 

istifadə etdiyimiz və ingilis dilinin standartlarına uyğun sözlərdir. Əgər biz ingilis dilinin lüğətini slenq və 

qeyri-slenq olmaqla iki hissəyə bölməyə cəhd ediriksə, sözlərin leksik rolunu bilməliyik. Bəzən sözlər mətn 

daxilində yalnız bir mənanı ifadə edir, yalnız istisna hallarda isə eyni söz müxtəlif məna çalarlığı yarada bilər 

[Galperin, 1977:107]. Bu tip sözlər formal lüğətin tərkib hissəsi hesab edilir. Bəzi slenqlər qısaldılmış 

formada da istifadə edilir. Məsələn: cold sözü slenq hesab edilir və bu söz coeducation sözündən əmələ 

gəlmişdir. Həmçinin mürəkkəb və düzəltmə slenqlərə də rastlamaq mümkündür. Məsələn: uppers and 

douners. Bu ifadələr slenq kimi stimulent və depressant, drugs ifadələrini əvəzləmək üçün istifadə edilir. 

Up, down və er kimi sözdüzəldici morfemlər isə slenq hesab edilmir. Slenqləri digər sözlərdən ayırmaq 

çətin deyildir, çünki onların mənası digər sözlərlə müqayisədə qeyri-adidir. Məsələn: “He is a Republican” 

dedikdə, sən yalnız Republican sözünün ümumi mənasını deyil, həmçinin danışan şəxsin siyasi görüşləri 

barədə də məlumat əldə edəcəksən. Bu cümlənin xoş söz və ya təhqir ifadə etməsi isə naməlumdur. Cavab 

isə həmin sözün həm danışan şəxs, həm də siyasətçilər üçün hansı mənanı ifadə etməsindən asılıdır. 

Beləliklə, əgər natiq demokratiya nümayəndəsidirsə, bu cümlə təhqir mənasındadır. Slenqlər digər söz 

qrupları ilə müqayisədə daha canlı, rəngarəngdirlər [Galperin, 1977: 109]. İnsanların slenq barəsində iki 

reaksiyası mövcuddur: 1) slenq mənasına görə qeyri-adidir və 2) slenq tonuna görə rəngarəngdir. Hər 2 

reaksiya eyni amilin nəticəsidir. Çoxlu slenqlər yalnız əhalinin bir hissəsi tərəfindən istifadə edilir. Slenq 

sözlər cəmiyyətin xüsusi hissəsi tərəfindən istifadə edilən söz qrupudur. 
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Slenqlərin ayrı ictimai qruplar kimi müxtəlif növləri vardır. Hətta kollec tələbələri müəyyən edib ki, 

onların slenqləri yüksək məktəb tələbələrinin istifadə etdiyi slenqlərdən fərqlidir yaxud peşəkar musiqiçilərin 

özlərinə məxsus slenqləri vardır. Bəzi insanlar hər hansı bir qrup ilə yaxınlıq əldə etmək üçün slenq 

sözlərdən istifadə edir. Əgər sən rok musiqi qrupunun üzvü kimi tanınmaq istəyirsənsə, alətlər, təşkilatlar və 

rok musiqisi ilə əlaqədar olan slenqlərdən istifadə etməlisən. Ümumilikdə amerikanlar hesab edirlər ki, kim 

ki slenqlərdən öz leksikonunda istifadə edirsə, həmin şəxs hörmətsizlik etmiş hesab olunur. Bu faktdır ki, bir 

çox slenq sözlər xüsusi ictimai qruplar tərəfindən yaradılıb. Belə qruplarda qrup iştirakçıları tez-tez dəyişir. 

Məsələn: bəzi gənc insanlar özlərini Amerika həyatının axınından ayırırdılar. Beləliklə də onlar ayrı qruplar 

təşkil edirdilər. 1950-ci ildə həmin gənclər beatniks, 1960-ci ildə flower child-men, 1960-cı illərin sonu isə 

hippies adlanırdılar. Bütün slenqlər köhnəlməmişdir. Çoxlu slenq sözlər hələ də öz aktuallığını qoruyub 

saxlayır. Məsələn: need – cigarette; lough – money; join – toilet. Slenqlər də digər lüğət sözlərinin 

xarakterik xüsusiyyətlərini bölüşürlər. Slenqlər yalnız müəyyən əhali qrupu tərəfindən istifadə edilir. Onlar 

rəngarəng mənaya malik sözlərdir [Galperin, 1977: 116]. 

Danışıq lüğəti bir neçə qrupa bölünür: 1) Ümumi danışıq sözləri; 2) slenqlər; 3) jarqonlar; 4) peşə sözləri; 

5) dialekt sözlər; 6) vulqar sözlər. 

Rəsmi formada istifadə edilən sözlər mesaj çatdırmağa xidmət edir. Məsələn: “Greetings. How are my 

people doing?”. Slenq gündəlik ingilis dilinin istifadəsi standartlarından aşağıda olan hər şeyin mənasını 

ifadə edir. Slenq sözlər və ifadələr lüğətlərin əksəriyyətində üslubi ifadə kimi istifadə edilir. Terminin 

etimologiyası onun üslubi anlayış kimi istifadəsinə təsir göstərir. Slenq sözlər qeyri-ədəbi anlayış kimi 

təqdim edilir. Bu səbəbdən asılı olaraq, müxtəlif lüğətlər bu terminin istifadəsi ilə razılaşmır. Bəzi ifadələr, 

sözlər vaxtı ilə slenq kimi istifadə edilsə də, hal-hazırda onlar standart ingilis dilinin qanuni vahidləridir. 

Məsələn, kid sözü 19-cu əsirdə slenq hesab edilirdisə, indi ingilis ədəbi dilinin qanuni danışıq vahididir. Bəzi 

dilçilər slenqin xüsusiyyətlərini xarakterizə edəndə qeyd edirlər ki, o davamlı olaraq yeniliklər tələb edir. 

Slenq sözlər heç vaxt köhnəlmir. Əgər hər hansı bir slenq ifadə köhnəlirsə, o yeni slenq ilə əvəz edilir 

[Hüseynova, 2019: 42]. Bu sözlər müəyyən anlayışlara istinad edir və sadə terminlər olurlar. Slenq termini 

ingilis dilçiliyində geniş formada istifadə edilir. Bəzi hallarda bu sözlər ingilis dilinin fonetik, leksik və 

yaxud morfoloji olaraq yanlış tələffüz edilən formaları üçün istifadə edilir. Danışıq dilində həddindən artıq 

istifadə edilən bəzi elementləri fərqləndirmək məqsədilə də slenq sözlərin istifadəsi mövcuddur. Bu sözləri 

fərqləndirmək üçün slenqlərdən istifadə edilir. İngiltərədə və Amerikada slenqlərin əhəmiyyətini 

qiymətləndirmək üçün ümumi tendensiya vardır. Slenq termini danışıq dilinin kvintessensiyası hesab olunur 

və ona görə də qrammatikanın bütün qaydalarından üstün mövqedə dayanır. Lakin bəzi puristlər tərəfindən 

standart ingilis dilinin normalarından aşağıda duran sözlər termin kimi qəbul edilir. Hal-hazırda slenq vind-

canlı; more flexible – çevik; more picturesque – mənzərəli ifadə kimi təsnif edilir.  

Ümumi danışıq lüğəti standart ingilis lüğətinin tərkib hissəsidir. Bu zamana qədər heç bir alim slenq 

termininin qaneedici tərifini verməyib. Slenq termini gündəlik ingilis dilinin istifadəsi standartlarından 

aşağıda duran hər şeyi nəzərdə tutur. Slenq termini həm xüsusi lüğət, həm də xüsusi dil tərəfindən təmsil 

edilir. Slenqlər ədəbi dil ilə müqayisədə daha çox danışıq dilində istifadə edilir. Onlar şifahi nitqdən 

formalaşmışdır. Slenq sözlər natiqlər tərəfindən qeyri-rəsmi ünsiyyətdə istifadə edilir. Slenqlər yüksək 

dərəcədə ifadəli və emosiyalı sözlərdir [Hüseynova, 2019: 44]. 

Zaman keçdikcə bəzi slenqlər öz təbiiliyini, orijinallığını itirərək yeni ifadələrlə, birləşmələrlə əvəz 

olunub. Bu isə öz növbəsində sinonimlər zəncirinin yaranmasına səbəb olmuşdur.  

Sözlərin slenq kimi növbəti üslubi təbəqələri mövcuddur:  

1) İctimai qrupların jarqonları; peşə bildirən sözlər və s. Məsələn: dirt – money; dotty – mad; a barker – 

a gun. 

2) Danışıqda istifadə edilən ifadələr: Məsələn: for good; to have a lunch, to have a shower. 

3) Məcazi mənalı sözlər və ifadələr də xüsusi slenq lüğətinə daxil edilir. Məsələn: Scrooge – a mean 

person (kobud adam). 

4) Dönüşüm və ya törəmə yolu ilə yaranmış sözlər müasir ingilis dilində düzəltmə söz mənasında istifadə 

edilir. Həmin sözlər eyni zamanda slenq kimi də təsnif edilir. Məsələn: agent ismi neytral hesab olunur, 

çünki onun üslubi, stilistik işarələr sistemi yoxdur. Lakin agent ismindən fərqli olaraq to agent feli amerikan 

slenq lüğətlərinə daxil edilmişdir.  

5) Abriviaturaların növləri də slenq kimi istifadə edilə bilər. Məsələn: rep – reputation; cig – cigarette; 

ad – advertisement; flu – influenza. 

6) Danışıq dilində slenq kimi qeyd olunan, həmçinin slenq kimi istifadə edilən ifadələr. Məsələn: to go in 

for; in a way. 
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7) Morfoloji və sintaktik xarakterli uyğunsuzluqlar. Məsələn: How come, I says; ikili inkarlıqlar don`t 

know nothing. 

8) Hələ ki, hamı tərəfindən tanınmayan yeni ifadələr və buna görə də ingilis dilinin standart sözlər 

tərkibinə daxil edilməmiş sözlər qrupu da slenq kimi istifadə edilə bilər. Məsələn: leggo – let go [Ginzburg, 

1979: 64]. 

Slenq ingilis dilinin istifadəsi standartlarından aşağıda olan hər bir birləşməni ifadə edir. Hələ də heç bir 

alim bu terminin qaneedici tərifini verməyib. Werbsterin lüğətində slenq termini bu formada ifadə edilir: 

“Slenq – xüsusi sinif tərəfindən istifadə olunan xüsusi və gizli lüğətdir. Bəzi hallarda onlar vulqar sözlər 

kimi də istifadə edilə bilər”. Bəzi slenq sözlər öz təbiililiyini itirirək yeniləri ilə əvəz edilir. Bu tendensiya isə 

ifadəli sinonimlər zəncirinin yaranmasına səbəb olur. H.Wentworth və Plenxer özlərinin tərtib etmiş olduğu 

“Dictionary of American Slang” lüğətində yazırdılar: “Bəzən slenq standart sözlərin maraqsız 

bənzərliklərindən xilas olmaq məqsədi ilə istifadə edilir və yaxud gündəlik həyatın mövcud rutinindən xilas 

olmaq üçün də istifadə edilə bilər”. Slenqlərin istifadəsi sayəsində həyatımız daha çox yeni, özəl görünür. 

Məsələn: bread – basket – the stomach; loaf of bread – head; rot – nonsense; the cat`s pyjamas – the correct 

thing; İ`m off to Bedfordshire – Going to bed; Up to Duff – pregnant; Dodgy – suspicious; Tenner – 10$ və 

s. Slenqlərin məna müxtəlifliyinə görə çoxlu növləri vardır. Məsələn: cock (working class); commercial, 

society, military, theatrical, newspaper (Brigit V, 2003: 51) 

Zəngin lüğət ehtiyatına malik dillərdən biri də ingilis dilidir. İngilis dilinin söz ehtiyatı yekcins deyildir. 

Lüğət tərkibinin bir qismini milli, böyük bir qismini isə alınma sözlər təşkil edir. Alınma sözlərin ingilis 

dilinin lüğət tərkibinin böyük bir qismini tutmasına baxmayaraq, milli sözlər yazı və şifahi nitqdə ən çox 

istifadə edilən sözlərdir. Dildə yeni sözlərin meydana gəlməsinin iki yolu mövcuddur: ya dilin öz imkanları 

və ya dilə başqa dillərdən alınma sözlərin daxil olması vasitəsilə. İngilis dilinin lüğət ehtiyatının şifahi 

danışıq dili vahidləri ilə zənginləşdirən vasitələrdən biri də slenqlərdir. Slenq termini müasir ingilis dili 

meyarlarından və istifadə dairəsindən aşağı olan bütün qeyri-rəsmi sözlərə aid edilir. Slenq sözlər bir çox dil 

daşıyıcıları tərəfindən həm şifahi, həm də qeyri – rəsmi ünsiyyət zamanı istifadə edilir. Slenqlər son dərəcə 

emosional və ifadəli sözlərdir. Onlar dildə fərqli ifadəlilik dərəcəsinə malik olan sinonimik cərgələrin 

yaranmasına səbəb olur. (Brigit V, 2003: 52) 

Slenq barəsində fikir söyləmiş məşhur alimlərdən biri də Olqa Serqeyevna Axmanovadır. Onun fikirləri 

olduqca maraqlıdır. O, bildirirdi ki, slenq sözlər avtomobilin ehtiyat təkərinə və şüşətəmizləyənə bənzəyir. 

Avtomobili bu hissələrsiz təsəvvür etmək olmaz. Onlar olmadan keçinmək mümkün deyil. Slenq sözlər 

qeyri-rəsmi danışıqda istifadə olunur, yəni rəsmi danışıqlar üçün lazımsız olsa da, işgüzar şəxslərin 

danışığında faydalı hesab olunur.  

Fakta əsasən, slenq ilk dəfə 16-cı əsrdə Britaniyada yaranmışdır. Lakin bu zaman slenq cəmiyyətlər 

arasında geniş istifadə edilmirdi. Cinayətkarların istifadə etdiyi slenqlər 16-cı əsrdən etibarən inkişaf 

etmişdir. Ona görə də slenq nitqin yeni növü kimi yaranmağa başladı və cinayətkarlar tərəfindən istifadə 

olunmağa başlanmışdı. Alimlər düşünürlər ki, cinayətkarların dilinin fransız dili ilə qohumluq əlaqəsi vardır. 

Onların dili yavaş inkişaf edirdi. Fakta əsasən, dörd milyon insan ingilis dilində danışır, yalnız on min insan 

ingilis cinayətkarların dilini danışa bilirdi. 16-cı əsrin sonunda nitqin bu yeni forması danışıq dili hesab 

edilirdi. Slenqlərin tarixi beş on illiyə bölünür: 

I.16-cı əsr: Slenq ilk dəfə cəmiyyətdə yarandı və qəribə dilə çevrildi. Məsələn: thieves, begger, criminals 

və s.  

II.17-ci əsr: Slenq məcazi dil hesab edilirdi və bundan əlavə olaraq, slenqlərdən məşhur filmlərdə istifadə 

edilirdi. Məsələn: A Fovial Crow və William Shokes – Peare-nin poema dilində.  

III.18-ci əsr: Slenq ingilis lüğətinin bir hissəsi kimi tanınırdı. Ünsiyyət vasitəsi kimi uşaqlar və məktəblilər 

arasında istifadə edilirdi.  

IV.19-cu əsr: İlk slenq lüğəti tərtib edildi (1898). I və II dünya müharibələri slenq dilinə təsir göstərdi. 

Məsələn: brass, pissed off.  

V.20-ci əsr: Slenq danışıq dilinin bir hissəsidir. Həmçinin slenq dili yalnız oğrular və cinayətkarlar 

tərəfindən deyil, eyni zamanda adi insanlar tərəfindən istifadə edilirdi. Slenq gündəlik ünsiyyətdə istifadə 

edilirdi, çünki ondan istifadə danışıq tərzini və ya nitqi asan və sadə edirdi. (Brigit V, 2003: 54)  

Websterin üçüncü yeni beynəlxalq lüğətində bu terminin sadalanan mənalarını vermişdir: 1) Slenq – 

özünəməxsus və xüsusi dil qrupudur. Bir qrup, məsələn: oğrular, dilənçilər və s. tərəfindən istifadə edilən 

gizli lüğətdir. Jarqonlar isə xüsusi fəaliyyət sahələri ilə bağlı istifadə edilir, məsələn, ticarət və s. 2) Qeyri – 

standart sözlərdən ibarətdir və bunlar həddindən artıq qeyri-rəsmi birləşmələrlə xarakterizə olunur. Bu tip 

sözlər müəyyən bölgə üçün məhdudlaşdırılmamışdır (Arnold I.V, 1986: 140)  
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Yeni Oxford ingilis lüğəti slenq terminini bu formada müəyyən edir: a) xüsusi sözlərdən ibarət lüğətlər 

aşağı xarakterli insan qrupları, dəstələri tərəfindən istifadə edilir.  

Bu tip dil vulgar və ya dilin aşağı növü hesab edilir; b) müəyyən dövrün və ya sinfin jarqonları kimi; c) 

təhsilli nitqin standartlarından aşağı səviyyədə olan bir dil kimi təsnif edilir və həm mövcud sözlərdən, həm 

də yeni sözlərdən ibarətdir [16].  

Slenq həm xüsusi lüğət, həm də xüsusi dil kimi təmsil edilir. Bu ilk anlayışdır ki, mübahisəyə, qarışıqlığa 

səbəb olmuşdur. Əgər slenq xüsusi leksikal təbəqədirsə, nə üçün ona dilin dərəcəsi statusu verilməyib və s.  

J.B.Greenough və C.L.Kitteridge slenq terminini bu formada müəyyən ediblər: “Slenq – qaçaq dilinin 

xüsusi növüdür  və həmişə qanuni nitqin kənarından asılı qalmışdır.” 

Eric Partridge isə slenqə digər bir tərif vermişdir. O, bildirirdi ki, slenq danışıq dilində ədəbi dil ilə 

müqayisədə daha çox istifadə edilir. Demək olar ki, slenqlər həmişə nitqdə (şifahi) istifadə edilmişdir. 

Lüğətlərin əksəriyyətində slenq sözlər rahat üslubi simvol kimi istifadə edilir. Bu terminin etimologiyası 

onun üslubi simvol kimi istifadəsinə təsir göstərir. 

The Times of the 12th of March (1957) – slenqin növbəti formalarını, şəkillərini vermişdir. Məsələn: 

leggo (letgo); sarge (sergeant); I’ve got a date with that Miss Morris to-night. Lakin bu aydındır ki, leggo 

fonetik cəhətdən daha sürətli danışıqdır; sarge sözün bütöv formasının vulgar əvəzidir; date isə kitab 

dilindəki rendex – vaus (meeting) sözünün sinonim əvəzi kimi tanınır (Arnold I.V, 1986: 250) 

Bütün bunlar slenq termininin tərkibində birləşir. Bu qarışıqlıq hal-hazırda dərinləşir, çünki istənilən söz 

və ya ifadə xəyali yaxud məcazi mənada işləndikdə çox böyük asanlıqla slenq hesab edilir. Həmçinin çoxlu 

sözlər slenq hesab edilsə də hal-hazırda standart ingilis dilinin qanuni vahidlərinə çevrilmişdir. Slenqlər 

ifadəlilik, emosional rənglilik yaradır. Onlar ədəbi dilin təbii inkişafına xidmət edir..  

Slenq insanlar tərəfindən geniş formada istifadə edilən anlayışdır. Amerikan slenqi amerikan tarixi ilə 

əlaqədar yaranmış və inkişaf etmişdir. Onun nadir funksiyaları və özünəməxsus cəhətləri vardır. Amerikan 

slenqi amerikan mədəniyyətinə də öz növbəsində təsir etmişdir. Amerikan slenqinin öyrənilməsi amerikan 

mədəniyyəti və cəmiyyəti haqqında məlumat əldə etməyə kömək edir. Amerikan slenqinin fərdi 

xüsusiyyətləri, üstünlükləri, ictimai amilləri vardır. Slenq nitqin qeyri-rəsmi üslubudur. Slenq həm tək bir 

sözdən, həm də cümlələr və ya sözlər qrupundan ibarət ola bilər. O, dilin istifadəsinin standart qaydalarından 

ibarət bir vahiddir. Adətən yeni məna kəsb edən sözlərdən və ifadələrdən ibarətdir. Slenq nitq müxtəlifliyinin 

növüdür. Nitq müxtəlifliyinin dilçilik xüsusiyyətləri özünü dilin leksik, fonetik, morfoloji və sintaktik 

səviyyələrində əks etdirir. Amerikan slenqi beynəlxalq terminə çevrilmişdir. Baxmayaraq ki, bir çox savadlı 

insanlar hesab edirlər ki, slenqin cəmiyyətdə istifadəsi düzgün deyil, lakin filmlərdə, qəzet dilində, 

televiziyada slenq ifadələrin istifadəsi artmışdır. Amerikan slenqi müxtəlif yollarla yaranır. Onlardan biri 

cəmiyyətin müxtəlif mədəni qruplarıdır. Müxtəlif mədəni qruplardan əldə edilmiş slenqlər insanlar 

tərəfindən qəbul edilir və insanların ümumi istifadə etdiyi lüğətlərə çevrilir. Həmçinin gənc insanlar 

slenqlərin yaradılmasında daha çox fəaldırlar. Onlar cəmiyyətə qarşı öz münasibətlərini əks etdirmək və 

şəxsi düşüncələrini əks etdirmək üçün ünsiyyət prosesində slenq terminlərdən istifadə edirlər. Ona görə də 

amerikan slenqini cəmiyyətin məhsulu kimi görürük. Bu termin cəmiyyət və orada yaşayan insanlar 

tərəfindən yaradılmışdır [12]. Amerikan slenqinin dörd əsas xüsusiyyəti vardır:  

1) Yumor - əhval: Amerikan slenqi amerikanlar tərəfindən komediya hesab edilir, çünki onun yumoristik 

təsiri vardır. Ritm amerikan slenqlərinin yumoristik effektini əldə etmək üçün ümumi fonetik metoddur. 

Buna dair çoxlu nümunələr vardır. Məsələn: fender-bender (a trifle); razzle-dazzle (carnival) və s. Bu zaman 

insanlar ritm dəyişikliyini səslərdə hiss edirlər. Digər yumoristik xüsusiyyəti isə özünü sözlərin leksik 

mənasında ifadə edir. Məsələn: NATO sözü məşhur North Atlantic Treaty Organization termininin 

qısaldılmış formasıdır, amma NATO sözü bir slenq kimi planlarını, dediklərini yerinə yetirməyən insan 

mənasında istifadə edilir. (NATO is used to deseribe somebody who says something but not puts their plans 

to practice). 

2) Orijinallıq: Slenq imladır. Slenq məşhur söz oyunlarının nəticəsidir. Məsələn: live wire, Smoker eater 

və flying coffin refer to living man; fireman; plane. Gənclər adətən sözlər vasitəsilə yeni oyunlar kəşf edirlər 

və bu zaman yeni-yeni söz birləşmələri, ifadələr yaranır və həmin ifadələr slenq adlandırılır. Məsələn: think-

machine (brain); sparkler (diamond); canned music (musical disc). Slenq sözlər canlı və ifadəli olur. Bəzən 

slenq sözlər insanlar tərəfindən zövq hissi almaq, başqalarını təqlid etmək üçün yaradılır.  

3) Qeyri – sabitlik: Slenq sözlərin lüğəti sürətlə dəyişir. Köhnə slenq terminlər özlərinin ifadə çalarlığını 

itirir. Həmçinin dilin lüğət tərkibinə bir sıra yeni slenq terminlər daxil edilmişdir. Məsələn: homoseksual 

slenqlər 1930-cu ildən etibarən formalaşmış və standart terminlər kimi qəbul edilmişdir.  
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4) Konkretlik, müxtəsərlik: Konkretlik amerikan slenqləri üçün əsas cəhətdir. Məsələn: simp (stupid 

person); keep (nice president); clasey (goshionable) və s. slenq sözlər danışmaq üçün qısa və asandır. Digər 

əlamətdar cəhət isə ifadələrin rahat formada istifadə olunmasıdır [14].   
Nəticə 

Beləliklə, slenqlər dilin leksik sistemində çox böyük əhəmiyyət kəsb edirlər. Bu xüsusi söz qrupuna xas 

olan elə xüsusiyyətlər vardır ki, onları digər söz qruplarında müşahidə etmək mümkün deyildir. Slenq 

müxtəlif sosial qruplar tərəfindən istifadə edilən xüsusi, yeni mənalı sözlərdir. Slenq mənasına görə qeyri-

adidir. Slenq rəngarəng söz qrupudur. Slenq gündəlik ingilis dilinin istifadəsi standartlarından aşağıda olan 

hər şeyin mənasını ifadə edir.  

Dilçilikdə slenqlərin öyrənilməsinin həm nəzəri, həm də praktik əhəmiyyəti olduğunu müşahidə etmək 

olar. Nəzəri cəhətdən bu sözlərin bir sıra xüsusiyyətlərinin, məna hüdudunun olduğunu müəyyənləşdirdik. 

Praktik cəhətdən isə sözlərin yaranmasında iştirak etdiyini müşahidə edə bilərik. Slenqlər özünəməxsus 

xüsusiyyətləri ilə digər xüsusi söz qruplarından fərqlənirlər. Məqalənin sonunda aşağıdakı nəticələri əldə 

etmək olar: 

Birincisi, slenqlər  xüsusi məqsədlər üçün müəyyən insan qrupları tərəfindən istifadə edilir.  

İkincisi, Britaniya və Amerika slenqləri arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri  müəyyənləşdirdik. Eyni bir 

mənanı ifadə edən həm amerika, həm də britaniya slenqləri mövcuddur. Məsələn: Botty – police officer 

(Britaniya slenqi); Cop – policeman (amerikan slenqi). 
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Topics and issues of “Ak Yol” newspaper 

Summary 

This article reviews the headlines of the Ak Zhol newspaper, which has been published three times a 

week in Tashkent from the 7th December in 1920. The publication contains articles on various topics under 

regular headings. Emphasis is placed on the relevance of those articles. In all its issues, the newspaper 

quoted articles on the protection of the interests of our nation, keeping abreast of the latest news abroad, the 

constant fight against illiteracy in the country, the promotion of scientific research. The newspaper presented 

the good deeds done at that time to the people and set an example. 

The main task of the newspaper is to unite the Turkic-speaking peoples. 

Key words: newspaper, headline, publication, article, publishing house, news, messages. 

 

Баспасөз қашанда халықтың ойын, пікірін, мұң-мұқтажын көтеретін, қоғамның дамуына үлес 

қосатын БАҚ түрі саналған. «Ақ жол» басылымын, (қазіргі «Оңтүстік Қазақстан» газетінің 

қарашаңырағын) зерттеу, қарастыру мəселелері талай рет қолға алынған. Түркістан Орталық партия 

комитетінің үні ретінде шығып тұрған бұл басылым, 1920 жыл желтоқсанның 7 жұлдызынан бастап 

Ташкент шаһарында аптасына үш реттен жарық көрген. 

«Ақ жол» газетінің редакциясы кейінрек Шымкент қаласына көшіріліп, жергілікті партия атқару 

комитетінің үні ретінде жарық көре бастағаны тарихтан мəлім. Газет басылымында тұрақты айдарлар 

бойынша түрлі тақырыптарда мақалалар берілген. Атап айтқанда, «Ішкі хабарлар», «Жаһан 

хабарлары», «Əйел теңдігі мəселелері», «Түрлі хабарлар», «Ашыққандар үшін» т.б. тұрақты айдарлар 

беріліп отырған.  

Газет сондай ақ жарнама қызметін атқарған. «Құлақтандыру» деген айдар да газеттің кей бір 

сандарында орын алып отырған. Солардан мына ұзінділерді ұсынуды жөн көрдік: ««Ақ жол» 

басқармасында Абайдың өлең кітабы сатылады. Бағасы: 1 сом 75 тиын. Поштамен 2 сом»
1
. Жəне де 

«Зубо-врачебный технический кабинет. Тіс докторы: А.Л.Фрейдсон. Тісте болған, ауыз ішінде болған 

түрлі ауруларды емдейді. Тісті өңдейді, цемент, күміс, форфор шынысы мен жамайды. Һəм жаңадан 

құйып береді. Ауыртпай алып тастайды. Шет шаһарлардан сұрағандарға уақытында істеп береді. 

Уақыты: таңертең 09-11; кешкі 4-7 сағаттарда. Адресі: Петрограф көшесі 36-шы нөмір, телефон 763 

нөмір»
2
. Сондай ақ: «Химуголь» Түстік «химуголь тресті» Ташкентте Ленин көшесінде № 38 телефон 

925 нөмір складында көп»
3
. Немесе, «Пəленшенің құжаттары жоғалды, жарамсыз деп табылсын» 

«Пəлен жерде мектеп ашылды, балаларыңызды беріп сауатын ашыңыздар» «Пəлен жерде жəрменке 

болады, қапы қалмаңыздар» жəне т.с.с. 

Сол сияқты сауатсыздыққа қарсы күресіп, ғылым жолында жүргендерді ынталантырып отырған. 

Игі іс істегендерді де халықпен таныстырып, оларды «Үлгілі жұмыс», «Игілік іске салақтық 

қылмаңдар», «Оқуға талап қылушыларға» сияқты тақырып астында мақала беріп отырған. 

Газет сол 18 санында-ақ, Ұлтымыздың мақсат-мүддесін қорғап, шетел жаңалықтарынан хабардар 

етіп отырады. Кеңестік империяның қылышынан қан тамып турған кезде жарық көрген 

басылымдардың көтерер жүгі де мол болды. «Жаһан хабарлары» айдарымен берілетін мақалалар 

топтамасын қарастырдық. Осы айдар бойынша берілген мақалалардың тақырыбы да ерекше. 

Мысалы: «Жапония мен кеңестер одағы», «Лондон конференциясы», «Тегерандағы Америка 

консульдығы», «Германия құралын тастады», «Англия мен кеңес сөйлесуі» т.б. тақырыптар 

назарымызды өзіне қаратты. 

«Ақ жол» газетінің № 62 санында «Ленинградта түрк тілінде жетіктер шығаратын семинария 

ашылмақшы» деген тақырыптағы хабарландыру сөзіміздің дəлелі болмақ. 

Түркі бірлігі мəселесі бүгінгі жаһандану кезеңінің өте қажетті проблемасы болып отыр. Себебі 

қазір жаһандану кезінде алаңдататын жайттар аз емес.  

mailto:muminova_kz@mail.ru
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Ресейде түркі тілдерін оқыту-үйрету мəселесі ертеректен қолға алынған, Санк-Петербург 

университетін, түркі тілдері мамандығы бойынша бітірген А.Н.Самайловичтың еңбектері ерекше 

мəнге ие. Ленинградта Семинария ашылуы, түркі тілдерінен шағатай тілі тармақтарының зерттелуі 

құптарлық жайт. 

Тарихы танымдық бағыттағы мақалалар көпшілікті елең еткізері сөзсіз. Сөзіміздің дəйектемесі 

ретінде «Қарқара жəрмеңкесі өтті»
4
, «Қытай һəм Россия келісімі»

5
, «Игілік іске салақтық 

қылмаңдар!»
5
 «Өтірік сөзге ермеу»

5
, «Жаңа салт»

5
 тағы да басқа мақалаларды атауға болады. «Ақ 

жол» басылымы елде жəне шетелде болып жатқан оқиғаларды оқырманға дер кезінде жеткізіп 

отырды. Əсіресе руханият, мəдениет, саяси жаңалықтар халыққа таратылды. Газет халықты партияға 

берілгендік, патриоттық рухында тəрбиелеуге ат салысты. Белгілі қаламгерлер: Қ.Сарыбаев, 

Ə.Аймақ, Ж.Еділбаев, С.Адамбеков, Ə.Сатыбалдиев, Т.Əлімқұлов тағы басқалардың еңбегі елеулі 

болды.  «Ақ жол» басылымының халық санасына əсері, ұлттық болмысымызға көз қарасы ерекше. 

Біріншіден, басылым халықты оқу-ағарту ісіне баулып отырды. Еліміздегі жаңалықтар, өзгерістер 

жайлы хабардар етті. 

Екіншіден, ашаршылық, азық-түлік мəселелері сөз етілді. Заңдармен, бұйрықтармен таныстырды. 

Мысалы: «Азық-түлік алымы һəм кооперация» деген мақалада «Мемлекетте азық-түлік саясаты 

өзгерілді: Еңбекшілерге көбінше шаһар кедейлеріне һəм əскерлерге азық-түлік, керек-жарақ 

жеткізілу...»
6
 мəселелері сөз етіледі. 

Үшіншіден, еліміздің шетелдермен қарым-қатынасы мəселесі қарастырылған. Ұлтымыздың 

қоғамдық өмірден тыс қалмай, саяси, халықаралық мəселелерден хабардар етіп отырған.  

«Ақ жол» басылымының көзқарасын айқындайтын дүниелер «Əйел теңдігі мəселелері», «Дүние 

соғысы мəселелері», «Үндеу конференциясы» т.б. аңғаруға болады. «Жапония мен кеңес арасы» атты 

мақалада «... Орыс-жапон соғысынан соң, (1905 жыл) жасалған келісімде кеңес үкіметі келісім деп 

танып, мойнына алуы тиіс... Жоғарыда айтылғанға қарағанда кеңеспен жапония арасы жөнделіп кетуі 

ықтимал...»
7
 деп жазылады. Бұл мақала халықаралық қарым-қатынас мəселесі əрқашан да актуал 

болғанын айқындайды.   

Төртіншіден, басылым «...қазақ-қырғыз халқының ел болуын, жұрт болуын ойлап, ұлттық 

мақсатына шын ынтасымен берілген, халықтың адал, ниеті таза» болуына ат салысты. 

Түрк халқы қазақ халқымен тамырлас, туыстас елдердің қатарында. Олар арасындағы ара қатынас 

ежелден бар. 

1920-26 жылдары Ташкент қаласынан басылып шыққан «Ақ жол» қазақ-қырғыз газетінде 

«Сыртқы хабарлар» бөлімінде Туркия мемлекеті туралы айтып кетілген, жазылған əр-түрлі 

мақалалардың күəсі болдым. Солардан назарларыңызға ұсынуды жөн көрдім. 

1921 жыл сейсенбі, 7 июль күні шыққан бұл газетаның №66 санында Күншығыс елдері түралы 

жазылған мақаланың ішінде Туркия тұралы былай делінген: «Туркиямен татушылық шарты 

бекітілді». 

1921 жыл сəрсенбі, январдың 19 шыққан бұл газетаның №16 санында «Туркия һəм Русия 

қатынасы» деген хабар бар. Онда: «Тауапсия қаласы арқылы Қырымға Туркиялық моторлы (машина) 

қайықтары өтіп кетті» делінген. 

1921 жыл сəрсенбі 9 март күні шыққан №34 санында бірінші бетіне «Туркия мен Греция арасында 

соғыс болуы ықтимал». «Истамбулға 60 мың Англия əскері кірген» делінген. 

Сол газеттің «Сыртқы хабарлар» бөліміне «Греция мен Туркияның соғысы» тақырыбында 

мынандай хабар жазылған: «Берлин-2. Малая Азияда (Малайзияда) Гректермен Турктердің қайтадан 

соғысып қалуы мүмкін. Бұл турада Греция айтты». 

Газеттің сол санында «Туркияға тізе көрсету» атты мақалада былай делінген: ««Наумен 2 

Белградстол трибуна» газетінің хабарына қарағанда Истанбул Англия, Франция һəм Италиядан 

Түрктерге тізе көрсету үшін 60 мың əскер келген». 

1924 жыл 1 август жұма күні жарық көрген газетаның №465 санында Туркия туралы «Əдет əдет 

емес, жөн əдет» атты мақалада былай делінген:  

«Ауру қалса да əдет қалмайды». 

Бұрынғы заманда Истанбулдың көшелерінде фонарь жағылмайтын болған. Қараңғыда талау, 

ұрлық сияқты нəрселер бола бергеннен үкімет: «кешесі көшеге шыққан адам  қолына фонарь, шам 

алып шықсын» деп, бұйрық шығарған екен. Бұл бұйрықтың шыққанына 200-300 жыл болды. Бұл 

кезде көше толған фонарь, электрик болса да, көшеге шам ұстап шығыс əдет болып кеткен. 

Ибрайым Хильман «Ауру байлашмаз» деген кітабында айтады: Истамбулдың Европа қаласы 

сияқты əдемі қала болып кеткеніне көп болды. Көшелер түнде күндіздегідей жарық болады. Неше 
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жылдың төңкерісінен соң, көшелерде газдың орнына электр лампалары орнатылды. Бірақ, жұрттың 

баяғы əдеті қалған жоқ. Жақында Абди оғлы да Мəскеудің Туркия көшесі сиқылды көшесінде кешке 

бала-шағасымен кетіп бара жатқан Түріктерді көрдім. Қолдарында жанған шырақ. Ойпырмай, бұлар 

қайдан келген адам, артынан қалмай келдім. Бұлар «Тағзым» паркінен өтіп, Германия елшісінің 

тұрған жерінің жанындағы үйге кіріп кетті. Дəл сол үйдің де алдында бір фонарь жанып тұр еді».  

Назарымызды өзіне тартқан хабарлардың бірі – «Ақ жолдың» туған күніне арналған жан-жақтан 

келген құттықтау мəтіндері, телеграммдар жəне өлең жолдары. Осыдан кей біреулерін сіздердің 

назарларыңызға ұсынуды жөн көрдік:   

«Ақ жол» №377 

Жұма, 7 декабрь 1923 жыл. 

 

Бүгін «Ақ жол» газеті үш жасқа толып, төртіншіге қараған күннің құрметіне 

оқушыларымызға, тілшілерімізге, агеніттерімізге сəлем жібереміз. 

 

 1920        1923 

 7 декабрь       7 декабрь 

 

 
 

(Суретте: «Ақ жолды» бастап, ұйыстырып шығарушы: Сұлтанбек Қожанұлы 

«Ақ жолдың» шыққан күнінен бері қаламымен қызмет қылушы: Міржақып Дулатұлы) 

Құттықтау телеграммдары 

Түркістан коммунистер партиясы атынан! 

Көпшілігі сауатсыз болған қазақ-қырғыз тілінде күндік-күндік газет шығып тұруы өте зор жұмыс. 

Халықты мəдениетке бастауда, ағартуда «Ақ жолдың» ұстайтын орны зор. Түркістан шарттарында 

бір жолмен үш жыл қызмет ету аз уақыт емес. 

Түркістан коммунистер партиясы кіндік комитеті «Ақ жолдың» үш жылдық қызметін 

құттықтайды.  Қазақ-қырғыз еңбекшілері партия жəрдемімен, өздерінің шаруашылық һəм мəдениет 

жөнінде кемшіліктерін толтырып, ілгері аяқ басу жолында туы бұрынғыдай «Ақ жол» болатынына 

сенеді. 

Түркістан коммунистер партиясы кіндік комитетінің жауапкер хатшысы: А. Рахымбаев  

 

Құтты болсын айтамыз 

Телеграммдар 

Партия комитеті қасындағы үндеу-үгіттеу бөлімінен 

Қырғыз-қазақ еңбекшілеріне үш жылдай жолбасшылық қылып, жалшылар қолында ту болып 

келген қызыл «Ақ жолдың» бүгінгі қуанышты үш жылдық тойына құтты болсын айтып, бұдан былай 
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да бұрынғыдай сүрінбей, шаршамай, ойға алған талабына жететін жалпы қырғыз-қазақ еңбекшілері 

арасына коммунизм жолын жайып, мəдениет туын тігуін тілейміз. 

Түркістан кіндік партия комитетінің жанындағы үндеу-үгіттеу бөлімінің бастығы: Цехер 

 

Түркістан кіндік кəсіпшілер союзынан 

Байлар, манаптармен күресуде өзгерісшіл кедейлердің коммунизм жолына өту əрекетінде дала 

жаршысы болған «Ақ жолдың» үш жылдық мейрамын кəсіпшілер союзы атынан россиялық 

кəсіпшілер союзының Түркістандағы бюросы құттықтайды. 

Союз төрағасы: Розенблюм 

 

Жас коммунистер атынан 

Үш жылдан бері қарай, жас коммунистер «Ақ жолға» оң көзі, шын ықыласымен қарап келеді. 

Бүгінгі үш жасаған мейрамы күнінде жауынгер «Ақ жолға» құтты болсын айтып, тағы ұзақ өмірін 

тілейді. 

 

«Ақ жол» басқармасына 

Ортақшылдар партиясының Шымкент үйез қалалық комитеті, үйез- қалалық атқару комитет һəм 

Қосшылар ұйымдарының үйез-қалалық комитеті, ортақшылдар партиясы ұйымдары, батырақтар 

ұйымдары һəм үйез дихандары атынан қазақ кедейлері газеті «Ақ жолдың» үш жасқа толыуына 

құтты болсын айтады. 

«Ақ жол» газетінің Түркістан республикасы қазақ-қырғыздары арасында тап жігін ашу мəселесі 

тақырыпты, батырақ дихандарды һəм еңбекшіл малшылары байлардың һəм тілмаштардың 

қысымшылығынан құтқарып, бостандыққа ие қылу мəселесі туралы көрсеткен көмегі, шеккен азабы 

һеш уақытта есінен шықпайды. Жер-су, халық ағарту, кедей дихандарды һəм батырақтарды 

біріктіріп, Қосшы ұйымдарын жасау мəселелері тақырыпты «Ақ жолдың» сіңірген еңбегіне біз 

айырықша зор баға береміз. 

Төрт жылдық өмірінде қазіргі уақыттағыдан да «Ақ жол» недəуір ілгері басар деп сенеміз. Өз 

тарапымыздан «Ақ жолға» қаражат жағынан жəрдем көрсетуге һəм «Ақ жолдың» ел ішіне жайылып 

тұруына бар күшімізді жұмсаймыз. 

Жасасын,  еңбекшіл дихандар һəм жұмыскерлер көсемі ортақшылдар партиясы! 

Жасасын, қызыл қалам қайраткерлер! 

 

Хаттар 

Түркістан білім Кеңесі атынан 

Арымай, талмай мемлекетіміздің күйзелісті хəлге ұшыраған тарихи күндерінде 3 жыл ұдайымен 

езілген елге қызмет еткен «Ақ жолдың» 4 жасқа шығуын құттықтаймыз. Бұдан соң да қажымас 

қайратпен «Ақ жолдың» қараңғыдағы  елге игілік жолда еңбек көрсетіп, қарақшы болуын тілейміз 

Халел Досмұхамметұлы  

 

Қазақ-қырғыз білім комиссиясы атынан 

«Ақ жолдың» таршылық заманда қалың қамалға қарсы тұрып, қазақ-қырғыз еңбекшілеріне бас-көз 

болып, 4 жылға аяқ басуын құттықтаймыз. Келешектің көп жылдарында «Ақ жолдың» бауы берік 

болып, еңбекшілдің темір қазығы ретінде қазақ-қырғыз елінің адал сүтін ақтауына сенеміз. Өмірі ұзақ 

болып, игілік жолда еңбек қылуына тілектеспіз. 

 

Əулиеатадан 

Еңбекшілердің ұраны һəм жолбасшысы болған «Ақ жол» газеті үш жасқа толып, төртінші жылға 

қарай аяқ басқан қадамын Əулиеатадағы  коммунистер партиясы һəм жас коммунистер ұйымы, 

Қосшы союзы һəм Əулиеатадағы оқушы барлық қазақ-қырғыз жастары зор қуанышпен құттықтайды. 

Отаршылдық саясатын өзгерту жолында, жер-су реформасы тұсында айқайлап, жерді 

еңбекшілердікі қылу үшін көрсеткен «Ақ жолдың» қайраты еңбекшілер тарихы бетінде алтын сиямен 

жазылмақ. 

Қазақ-қырғыз кедейлерінің заң білімін көркейту, əдебиетін өсіру жөнінде еккен тұқымының 

өнімді болуына сенеміз. 

Ұлт мəселесін шешу туралы бұдан былай да кездесетін түйінді, кезекте тұрған көп кемшіліктерді 

толтыруға ұраншы болып, ұзақ өмір сұруіңді тілейміз. Жасасын, еңбекшілердің шын тілі «Ақ жол»! 
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Үш жыл 

(«Ақ жолдың» туылған күніне) 

Сен «Ақ жол» халқыңа, 

Жолаушы боп барасың. 

Бар оқушы қалпыңа, 

Ояу көзбен қарасын. 

Көр, арала, сен қария, 

Қазақ-қырғыз даласын. 

Еділ, Жайық, Сырдария, 

Ойлы-қырлы саласын. 

Сипай тұрте жүрерсің, 

Алтай тауы арасын. 

Аңдап барып көрерсің, 

Есіл,Ертіс жағасын. 

Айқын айтып берерсің, 

Ел болудың шарасын. 

Ептеп емдеп жүрерсің, 

Түрлі асқынған жарасын. 

Біріктіріп басын қос, 

Алты Алаштың баласын. 

Төңкеріске дос көбейт, 

Үріп жандыр шаласын. 

Туды міне ерік деп, 

Таптық нағыз серік деп, 

Кел кедейлер бірік деп, 

Шақыр қазақ даласын..... 

(Əмин. «Ақ жол» №4) 

 

Қорыта айтқанда, «Ақ жол» басылымы ұзақ жылдар бойы халықтың, ұлттың нағыз жанашырлары 

болды. Газет бетінде жарық көрген көптеген мақалалар ұлт намысын, газеттің кескін-келбетін 

айшықтап тур. 

«Ақ жол» басылымдағы мақалаларға жан-жақты сараптама жасау, келесі еңбектеріміздің нысаны 

болмақ. 

 

Əдебиеттер  

1. «Ақ жол» №66 Сейсенбі 7 июль 1921 жыл. 

2. «Ақ жол» №16 Сəрсенбі, 19 январь 1921 жыл. 

3. «Ақ жол» №34 Сəрсенбі, 9 март 1921 жыл. 

4. «Ақ жол» №377 Жұма, 7 декабрь 1923 жыл. 

5. «Ақ жол» №465 Жұма, 1 август 1924 жыл. 

6. «Ақ жол» №462 Жұма, 25 июль 1924 жыл. 

7. «Ақ жол» №489 Сейсенбі, 30 сентябрь 1924 жыл. 

8. «Ақ жол» №490 Жексенбі, 5 октябрь 1924 жыл. 

9. «Ақ жол» №448 Сейсенбі, 17 июнь 1924 жыл.ə 

10. «Ақ жол» №66, Сейсенбі, 26 июнь, 1921 жыл.  

11. «Ақ жол» №56, Сенбі, 7 май, 1921 жыл.  
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İNGİLİS DİLİNDƏ BƏDƏN ÜZVLƏRİ İLƏ ƏMƏLƏ GƏLƏN 

FRAZEOLOJİ VAHİDLƏRİN QURULUŞU 

 

Açar sözlər: dilçilik, leksika, çoxmənalı 

 

The structure of phraseological units formed by body parts in English 

Summary 

Phraseological units perform the same syntactic function as words. Most English phraseological units 

formed by body parts are used in the form of contracts. Only a small part of the grammatically formed pary 

is used in sentences. Among phraseological units, one can also find those that are used in negative form. 

Key words: lingustics, lexics, polysemantic 

 
Frazeoloji vahidlər də sözlər kimi eyni sintaktik funksiyanı yerinə yetirirlər. Onlar bir, iki və daha çox 

təkmənalı sözlərin birləşməsi əsasında təşəkkül tapmışdır. Bədən üzvləri ilə yaranmış ingilis dili frazeoloji 
vahidlərinin əksəriyyəti sözləşmə şəklində, az bir qismi isə qrammatik cəhətdən formalaşaraq cümlə 
quruluşunda işlədilir. 

Sözləşməsi şəklində formalaşanda: 
«A change of heart over head and ears», «an evil eye», «give ear (to)», «split hairs», «fortywin» və s.  
Cümlə şəklində formalaşanda: «Give amb a fat on the back» (birkəsin başını sığallamaq); «be in debt 

up to the armpit» (boğazacan (xirtdəyəcən) borcda olmaq). «The ball is at the feet smb» (vəziyyətin ağası 
olmaq, vəziyyətə hakim kəsilmək) «Lose one`s hair» (keçəlləşmək, saçını itirmək); məc.dan sözündən 
çıxmaq, hirslənmək. 

Bədən üzvləri ilə yaranmış frazeoloji vahidlərin içərisində az da olsa inkarda işlədilən formalara da 
təsadüf edilir: 

not to lilt a hand  
not to turn a hair 
without turning a hair  
not to left (move, or stir) foot 
have no guts in one`s brains  
eyes no eyes 
not to have a brain in one`s hand. 
Təsdiq və inkarda işlədilən bədən üzvləri ilə yaranmış frazeoloji vahidlərin sual,əmr, nida şəklində 

işlədilən formalarına da təsadüf etdik. 
Sual forması: «Has the cat got your tongue? amer. «Nədir, lalsan? Pişik dilini yeyib?»  
«How do you do? Necəsən?» 
«Where are your eyes? Korsan?Görmürsən?» 
«What’s at the back of it? Bunun arxasında nə gizlənir?» 
Əmr forması: «Goshake your ears!köhn-nin.rədd olun, yığışın!» 
«Throw him out on his ear! amer. kobud. onu pilləkən aşağı at, gov!» 
Nida forması: «Damn your eyes! kobud.lənətə gələsən!» 
«Christs foot! köhn. Аman Аllah!» 
«Allmy eye! sh.cəfəngiyyat; tam cəfəngiyyat». «My foot! Goplama, onsuz da inanmayacağam». 
«Have a heart! Rəhm edin! Yazığınız gəlsin!» 
«Hold your jov! Dilini saxla! Kəs səsini, sarsaqlama!» 
Bədən üzvləri ilə yaranmış frazeoloji vahidlərin çoxu felə, az bir qismi isə başqa nitq hissələrinə 

ekvivalentdir. Ona görə də bədən üzvləri ilə əmələ gələn frazeoloji vahidləri struktur prinsipinə görə 2 qrupa 
ayırırıq: 1)Feli frazeoloji vahidlər; 2)Qeyri-feli frazeoloji vahidlər. 

Bədən üzvlü. Feli frazeoloji vahidlərin quruluşu. 
Bədən növlü. Feli frazeoloji birləşmələr içərisində ikizirvəli, üçzirvəli və çoxzirvəli frazeoloji vahidlər 

mövcuddur. Onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 
I.1.V+n: loose face, pull foot, change hands, join hands, give ear (to), split hairs, mane face to... 
2.V+art.+N: make a face, drow a face, cast an eye, have the heart, cast a glance (at) 
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3.V+one`s+N+prp.:wash one`s hands of, take one`s mind off, eat one`s head off cry one`s heart out, blow 
one`s brains out, poke one`s heart nose into, put one`s heart into, turn one`s back to, have one`s eye on 

4.V+adv.: go hand in hand, stand on end 
5.V+one`s+N:hold one`s tongue, enter one`s head, pull one`s leg, burn one`s fingers, break one`s heart, 

clear one`s throat, snap one`s head turn one`s head, neep one`s head,  find one`s tongue, straighten one`s face 
6.V+prp.+one`s+N: come into one`s mind put into one`s head lie on one`s hands, go out of one`s head 

throw in one`s hand, look through one`s hand 
7.V+smb.+A: serve somebody right 
8.V+one`s+A+N+Num:put one`s best foot first 
9.V+art.+A+N: show a false face, gain the upper hand 
10.V+smth+prp.+smb.+N: lay something at somebody`s feet 
11.V+art.+A+N+prp.+art.+N: Have a good foot on the floor 
12.V+A+N: have leaden feet, have long hands, lay violent hands on 
13.V+prp.+art.+N: catch by the foot, float before the eyes 
14.V+smb.`s+N+V: make somebody`s flesh creep 
15.V+one`s+N+prp.+art.+N: work one`s fingers to the bone 
16.V+art.+A+N+prp+smth.: make a good fist at (or of) something, put a good face on something 
17.V+prp.+smb.`s+N: be at smb.`s feet; stick in (or to)somebody`s fingers 
18.V+prp.+one`s+N: traveone`s face 
19.V+prp.+one`s+N: fall on one`s feet 
20.V+A+prp.+art.+N: turn red in the face 
21.V+smb.+prp.+art.+N: look somebody in the face; stare somebody in the face 
22.V+num.+N: have (bear) two faces 

 

Qeyri-feli frazeoloji vahidlər 
Bədən üzvləri ilə yaranmış qeyri-feli frazeoloji birləşmələr aşağıdakılardan ibarətdir: 
II.İsmin mənasında formalaşanlar: 
1.N+N: camera eye, goo-goo eyes, mind`s eye, pudding ace, crow`s feet, Christ`s foot, trench foot 
2.N+prp.+N,: hand-in-hand, man of world, tooth for tooth, eye-for eye 
3.N+and+N:hand and thigh, hand and glove(withsmb.); flesh and blood 
4.Art.+A+N: the cloven foot, a warm heart, a quio eye, the naked eye, an evil eye, black eye 
5.A+prp.+art.+N: cold in the head 
6.N+prp.+num+N: Love at first sight 
7.Num+N: both of hair, forty winks 
8.Art.+N+prp.+art.+N: the arm of the low  
9.Art.+A+N+prp.+N:the long arm of colnadence 
10.N+prp.+art+N: abundance of the heart 
11.Art.+N+prp.+N: a bag of bones a stack of bones 
12.A+N: lost soul, lame duck, dead silence, full face  
III.Sifət mənasında formalaşanlar 
1.Art.+N+as+A+as+art.+N: A face as long as a fiddle 
2.As+A+as+art.+N+prp.+one`s+N: as bareas the palm of one`s hand 
3.As+A+as+art.+A: as dry as a bare 
4.As+A+as+N: as old as the hills; as obstinate as a mule as cold as ice, as  still as death 
5.As+A+as+one`s+N+V+one: as fast as one`s legs can carry are 
 

IV. Zərf mənasında formalaşanlar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

N+prp.+N 

N+and+N 

adv.+or+adv 

adv.+and+adv. 

prep.+N 

prp.+N+and+N 

prp.+N+prp.+N 

prp.+A+N 

arm-in-arm, head to head 

shoulder to sholder 

day and ight 

sooner or later 

here andthere 

by leaps and bound 

from head to foot 

at close quarters 
 

V.Yuxarıda göstərilən bədən üzvləri ilə yaradılmış frazeoloji vahidlərin içərisində ikizirvəli, üçzirvəli, 

çoxzirvəli misal gətirilmişdir. Yəni, tam mənalı komponentlərin miqdarı ikidən çox olan frazeoloji 

vahidlərdən bəhs etdik. 
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VI.İstər ikizirvəli və istərsə də çoxzirvəli bədən üzvləri ilə yaranmış frazeoloji vahidlərin komponentlərin 

əvəzləməsi hadisəsini müşahidə etdik. Frazeoloji vahidin əvəzlənməsi zamanı bu dəyişiklik onun həm 

sintaktik aspektdə mənasına, həmdə onun üslubu çalarına təsir edə bilər. 

Əgər komponent və onu əvəz edən sözlər eyni nitq hissəsinə aiddirsə, onda frazeoloji vahidlərin 

strukturları eyni olur, bəzən frazeoloji vahidin ifadə etdiyi məna axarı fərqlənmiş olur. Məsələn, «come into 

one`s head=enter one`s had» (ağlına gəlmək) 

«bang (something into somebody`s head=hammer something into smb.s head=knock something 

intosmb`s head» 

«Carry somebody off his feet=Sweep somebody off his feet=amer. Take somebody off his food». Мisal 

verdiyimiz birinci cümlədə «come into» və «enter» heç bir məna çaları ifadə etmir, onların məna çalarları 

üst-üstə düşür, lakin «to bang=to hammer=to knock yaxud tocary=to sweep» felləri eyni funksional səciyyə 

daşımalarına baxmayaraq hərəkətin daha çox intensivliyini bildirirlər. 

Frazeoloji vahidin komponentlərinin əvəzlənməsi müxtəlif nitq hissələrini əhatə edir. Onlar aşağıdakı 

kimidir: 

a)Fel komponentin əvəzlənməsi ilə düzələn frazeoloji vahidlər: «get the swelled head=have theswelled 

head. To hit below the belt=to strike below the belt=to tackle below the belt put one`s foot first=set one`s 

best foot first». Burada bir şeyi qeyd etmək yerinə düşərdi. Feli frazeoloji vahidlərdə fel həmişə baş söz kimi 

tərkibin əvvəlinə gəlir. 

2)İsim komponentinə görə əvəzlənən frazeoloji vahidlər: 

Cast an eye at=Cast a glance=Cast a look (nəzər yetirmək, baxmaq) 

Break the back of smth.=break the neck of something (belini sındırmaq) 

Addle one`s brain=Addle one`s head 

Effer smb. one`s hand=Offer smb.one`s heart (öz əlini və ürəyini təklif emək) 

3)Sözönünə görə əvəzlənən frazeoloji vahidlər 

İngilis dili frazeoloji vahidlə sözönlərinin belə çox işlənməsini, hal sisteminin yox olması, yaxud çox 

məhdudlaşması ilə izah etmək olar. Frazeoloji vahidin komponentləri arasındakı qrammatik əlaqələr əsasən 

sözönləri ilə ifadə olunur.  

Beat one`s brains abow smth.=beat one`s brains with smth. 

Set foot at=set foot in=set foot on 

On all hands=at all hands=of all hands 

Put one`s foot in it=put one`s foot into one`s 

Slip between smb.`s finger=slip through smb.`s fingers (əlçatmaz olmaq) 

Stick insmb.`s fingers=stick to smb.`s fingers 

VII.Bədən üzvləri ilə yaranmış frazeoloji vahidlərin komponentləri arasına bir və ya iki söz artırmaq 

(pərçimləmək) mümkündür. Bundan frazeoloji vahidin ümumi manasına heç bir xələl gəlmir. Bəzi halda o 

mənanı ya bir qədər intensivləşdirir, yaxud da determinator (müəyyənləşdirici) rol oynayır. Lakin frazeoloji 

vahidin sintaktik strukturunun genişlənməsi baş verir: 

get hands (alqışlamaq, qarşılalmaq)=get a big (yaxud good) 

hand (sürəkli alqışlamaq, qarşılamaq) 

bring smb.`s grey hairs to the grave bring smb.`s grey hairs with sorrow to the grave (canını üzmək, 

öldürmək, qəbrəqoymaq, böyük qəmlə (kədərlə) canını üzmək) 

put one`s foot first (mümkün olan şeyi etmək) = put one`s best 

foot first (bacardığıqədər hər şeyi etmək)= ağlı başında olmaq 

Have a head on one`s shoulders=Have a good head on one`s shoulders (ağlıbərk, başında olmaq) 

Misallardan göründüyü kimi pərçimlənən sözlər mənaintensivliyini artırır və sintaktik strukturunu 

genişləndirir. 

Bədən üzvləri ilə yaranmış frazeoloji vahidlər içərisində komparative (müqayisəli) səciyyəli frazeoloji 

vahidlərdə mövcuddur. Bunların da iki müxtəlif növü mövcuddur: 

a) Heç bir variantı, sinonimi olmayan və öz tərkibini dəyişən ünsür daxil etməyən komparative bədən 

üzvlü frazeoloji vahidlər «(as) dry as a bone»; 

have a head like a sieve boş baş olmaq 

to drop like a hot potato (tələm-tələsik atmaq) 

write a hand like a boot, köhn. əyri-üyrü kəsmək 

a face as long as a fiddle kədərli(hüznlü) nifrətetmək 

b) Öz tərkibinə dəyişkən ünsür əlavə etməyə imkan verən, lakin nə variantı, nə də struktur sinonimi 

olmayan bədən üzvlü komparative frazeoloji vahid; 
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(As) bare as the palm of one`s hand (bomboş, yağ tök yala)  

One looks as if butter wouldn`t melt in one`s moth (suyun lal axanı, adamın yerə baxanı) 

As fastas one`s legs can carry one var gücü ilə (qaçmaq), çaparaq, bərk, iti (qaçmaq) (ardı var) 
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Preservation of the Turkic culture and traditions of Central Asia, 

 the formation and development of trilingual consciousness 

Summary 

The article examines the influence of the Arab and Persian cultures on the Turkic culture of Central Asia. 

Along with this, the influence on the spiritual and cultural development of the Turkic peoples of Central Asia 

is investigated. For centuries, Turkic peoples have been forced to learn two or three languages at the same 

time, adopting developed foreign cultures for their own development, and thus strived to develop their own 

culture. It should be noted that a similar situation, which lasted for centuries, is observed today. 
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Қай кезеңде де дамыған сыртқы күшті мəдениеттің жетегінде кетпей, одан қажетті дүниені алу 

арқылы өз мəдениетіңді сақтап қалу, тілің мен дəстүріңді, болмысыңды дамыту əрі ұлт ретінде 

жойылып кетпей сыртқы күштерге төтеп беру үшін ұдайы даму жолында талмай іздену, жаңарып 

жаңғырып отыру əр ұлттың басты алғышарты болып қала бермек. Түркі халықтарының тарихында 

қай кезеңде болмасын өзінің төл мəдениетін сақтап қалу, оны дамыту оңайға түспеген. 

Ортағасырларда əскери тілге айналған түрік тілі рухани тілге айналған араб тілі мен ілім-білімге 

икемді болып алған парсы тілінен аса алмады. Осылайша түркі тілі көп жағдайда екінші орындағы, 

тұрмыстық тіл деңгейіне дейін түсіп кетті, осылайша елеусіздеу жағдайда өмір сүрген кездері де аз 

болмаған. Сондықтан да болар түркі тайпалары билікті қолға алған уақытта да өз ана тілін жоғары 

деңгейге шығара алмады. Мұндай келеңсіздіктің белең алғандығы турасында Л.Гумилев мынадай 

дерек келтіреді: «Три первых великих султана: Тогрул-бек, Алп-Арслан и Мелик-шах – правили 

счастливо, потому что их подданные, переселившиеся в Иран и Малую Азию, продолжали пасти свой 

скот, приносить подарки своим женам и обучать доблести и верности своих сыновей. Они оставались 

воинами. Духовные дела были препоручены халифу и арабам, а гражданские – образованным персам. 

Значит, в обширной Сельджукской империи возникла этническая ксения, а не химера. С химерами 

этносы умеют справляться, но когда сельджуки наталкнулись на организованную антисистему, им 

пришлось туго» (1, 245). 

Ислам діні күшейіп, Халифат құрылған тұсында арабтар көрші елдерді бірінен соң бірін жаулап 

ала бастады. Көптеген көрші тайпалар арабтанып ассимилияцияға ұшырады. Иранды жаулап алған 

соң парсылар ислам дінін қабылдағанмен өз мəдениеті мен дəстүрін сақтап қала алды. Оның басты 

себебі жоғары деңгейде дамыған жазба мəдениеті мен көп жылдық мемлекет істерін жүргізуге 

арналған қалыпты канцелярлық жүйесі бар болатын. Иран мəдениетінің жоғары деңгейге көтерілуіне 

сол кезде мемлекеттің ресми дініне айналған зороастризмнің де зор əсері болды. Ирандықтар 

зороастризм дінін исламға айырбастағанымен, зиялы қауым өздерінің ана тілі мен салт-дəстүрін 

ұстауға тырысты.  

Жазба əдеби дəстүрі ерте қалыптасқан парсы-тəжік халықтарының əсері көршілес отырған түркі 

халықтарына ислам діні тараған кезден бастап, яғни ҮІІІ – ІХ ғасырлардан бастап өз ықпалын 

күшейте түсті. Əсіресе, ислам діні қанатын кең жайып Иран жерін өзіне қаратып, одан қазіргі түркі 

халықтарының жеріне қарай ойысқан кезеңде, Орта Азия жері исламды қабылдаған тұста араб 

мəдениетімен қатар парсы мəдениеті де түркі жұртына белгілі бір дəрежеде сіңе бастады. «Түркі 

халықтары тіліне, əдебиетіне ҮІІІ ғасырдан бастап араб, парсы терминдері көп енген: «дастан», 

«қисса», «хамса», «нама» деген сияқты əдеби атаулар да сол уақыттан бастап қолданылған»,-дейді 

түрколог-ғалым Б.Кенжебаев (2,47).  

Парсы тілінің əсерінен Орта Азия жерін мекендеген түркі ұлысы тəжік тілді халықпен көрші 

тұрып араласуы нəтижесінде тілдік ассимиляцияға ұшырап, көптеген араб, парсы тілінің элементін 
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қабылдады. Əсіресе, əдеби жəне ресми тілі негізінен парсы тіліне ауысты. Бұл үстемдік көптеген 

ғасырлар бойына сақталып отырды. Қазақ даласынан шыққан белгілі түрколог ғалым Əмір Нəжіп 

орта ғасырлардағы түркілерге шығыс мəдениетінің ықпалы ерекше болғандығы жайында мынадай 

дерек келтіреді: «В 636 г. начинаются первые набеги арабов на Среднюю Азию. В начале ҮІІІ века 

вся Средняя Азия оказывается завоеванной ими. В результате арабского завоевания и исламизации 

страны наступает в Средней Азии период безраздельного господства арабского языка, который 

постепенно вытесняет местный язык – язык фарси – из области литературы, богословия, науки и даже 

административного управления. Безраздельное господство арабского языка в области науки, 

богословия длилось до Х в. 

В середине Х в. арабский язык начинает вытесняеться снова фарси и отходит на второй план. 

С течением времени тюркоязычные племена постепенно начинают переходить к оседлости. 

Происходит смешение этих племен с коренным местным населением, в основном 

таджикскоязычным. Народ, сложившийся в результате такого смешения, использовал для общения в 

основном тюркский язык.» (3,26). 

Парсы мен араб мəдениетін молынан қабылдағанымен түркі халқы өз мəдениеті мен салт дəстүрін 

сақтай білді. Арабша, парсыша жақсы меңгерген түркі шайырлары парсы тілінде де, түркі тілінде де 

шығармалар жазды. Қос тілде қатар жағзан ұлы шайырлар да болды. 

Қазақ жұрты мұсылманшылықты қабылдаған тұста араб мəдениеті ғана емес парсы мəдениетінің 

де күшейе бастаған дəуірі болатын. Түркілер дінді тікелей арабтардан емес, сонымен қатар 

парсылардың мəдени ықпалы арқылы да қабылдай бастаған еді. Оған себеп сол дəуірде парсы 

жұртынан діни ғұламалар көптеп шыға бастады. Сопылық əдебиеттің ірі өкілдері де парсылардан 

шықты. Осылайша ислам дінінің бір ағымы сопылық дəстүр мұсылмандық шарттармен қатар оған 

бұрынғы зороастризмнің элементтері араласып көптеген ескі діндегі діни терминдер қайтадан келіп 

жамалып жатты. «Намаз», «Ораза», «Мей», «Пірмұған», «Жайнамаз» т.б. сөздер таза парсылардың 

термині болғанына қарамастан осы қалпында түркі дəстүріне де сіңгендігі байқалады. 

Түркі жұртына парсылық əдебиеттің əсері бар екендігі Қараханидтер дəуіріндегі əдебиеттерден де 

сезіледі. Айталық Ж.Баласағұнидің «Құдадғу біліг» дастаны да түркілердің «шахнамасы» атануының 

өзі де түркілік жазба əдебиеттің дамуындағы тигізген тəсірі деп тұжырым жасауға негіз болады. 

Түркі сопылық жол мен сопылық əдебиеттің негізін қалаушы шейх-ул машайық Ахмет Ясауидің де 

ұстазы Юсуф Хамадани болғандығы, алғашқы ұстазы Арыстан бабтың шын аты Салман Фарси 

екендігі де парсы мəдениеті мен түркі мəдениетінің етене жақындығын көрсетеді.  

Орта ғасырларда парсы тілі Орта Азияда ресми тілге айналды. Іс-қағаздар парсыша жүріп, 

кітаптар мен дастандар парсыша сөйледі. Көптеген түркі жұртынан шыққан тарихшылар мен 

ақындар өз шығармаларын парсы тілінде жазды. Осылайша түркі тілі тасада қалып бара жатқан 

кездері де болды. Ол турасында белгілі аудармашы-ғалым С.Талжанов былай дейді: «Сол кездердегі 

медреселерде оқытылатын ілім-білім, көбінесе, парсы (тəжік) тілінде жүргендігі де тарихи ақиқат. 

Молдалардың өздері үйреніп келгендері былай тұрсын, олар арқалап əкелген кітаптардың да басым 

көпшілігі парсы тілінде болатын. Орта Азиядағы парсы əдебиетінің əсері Х-ХҮ ғасырларда өте 

күшейді, бұған бірінші қарсы шыққан Мир-Əли-Шер Навои болды. Х-ХІҮ ғасырларда қыпшақ-қазақ 

тілінің парсы тіліне де əсері тимей қойған жоқ» (4,78). 

Кез-келген халықтың мəдениеті ешуақытта біржақты дамыған емес. Парсы мəдениетінің жоғары 

көтерілуіне айналасындағы басқа халықтардың да əсері мол болған. Араб мəдениетін қабылдаған соң 

парсы мен түркі халықтарынан аты əлемге тараған көптеген ғалымдардың есімі əлемдік мəдениетте 

мəшһүр болды. Орта ғасырларда түркі жұртынан шыққан саяси тұлғалар көп болды. Олар билік 

жүргізген аймақтың экономикасымен қатар мəдениетін көтеру үшін көрегендік таныта білген. 

Үндістаннан бастап, Мысыр мен Сирия, Исфахан мен Герат, Шығыс Түркістаннан бастап Еуропа 

елдеріне дейінгі аралықта өз дəуірінде салдырған қорғандар мен ғимараттар, олар турасында 

жазылған естеліктер мен артында өздері жазып қалдырған қолжазбалар, мұның барлығы түркі 

халықтарының мəдениетінен хабар береді. 

Ғасырлар бойы Орта Азиялық түркі тайпалары өз мəдениеті мен дəстүрін, тілін сақтауға барынша 

күш салғанымен өз тілдерін ғылым мен техника тіліне айналдыру жолында дəрменсіздік танытты. 

Ендігі кезекте Батыс елдері күшейіп, кенже қалған Азия елдерін жаулауға кірісіп кетті. ХҮІІ-ХҮІІІ 

ғасырдан бастап Еуропа елдерінде даму өте жоғары деңгейде қарқын ала бастады. Олардың соғыс 

техникасымен қатар əлемді саяхаттау, олардың геосаяси ахуалын зерттеу, сол арқылы өз 

мемлекетінің сауда айналымын кеңейту, Азия мен Африка елдерін өзіне тəуелді ету мақсатында 

табанды түрде ілгерілеушілік басталды. Ол мақсатына қол жеткізген соң сол жердегі көне 
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мəдениеттерді зерттеуге деген ғалымдар тарапынан қызығушылықтар да артты. Осылайша 

еуропалық ориенталистика ғылымы қалыптасты. 

Ресей патшалығы алдымен Қазақ даласын кейін Орта Азияны жаулауға кірісті. Қазақстан мен 

Орта Азия мемлекеттерін жаулап алған патшалық Ресей осы халықтарға өз жарлықтарын жариялап 

отыру үшін сол жергілікті тілде өз газеталарын шығарды. Соның бірі «Түркістан уалаятының газеті», 

«Дала уалаятының газеті» болатын. Мұндай баспасөздің халық əдебиетінің дамуына айрықша үлесі 

болғандығын да айтуымыз керек. Шығыс əдебиетінің əсерінен туған қысқа əңгімелер мен ертегілер, 

діни аңыздар, өлеңдер осы баспасөз арқылы қазақ даласына тарап жатты. Осылайша Қазақ даласында 

араб, парсы, османлы түрік, орыс пен еуропа əдебиетінен ауысқан көптеген ертегілер мен аңыздар 

сол қалпында, кейбірі қазақ дəстүріне сай өзгеріске ұшырап ел арасына тез сіңіп отырды. ХІХ 

ғасырдан бастап қазақтың оқыған, сауатты ақындарының ішінде шығыстық əдебиетті жырламағаны 

болмады десе артық айтқандық емес. Тіпті орысша сауаты барлардың өзі шығыс əдебиетіне 

қарайлаумен өтті. Осылайша ХІХ ғасырда қазақ əдебиеті шығыстық əдебиет дəстүрінде түлеп, кейін 

бұрын-соңды болмаған биік белеске көтерілді.  

Сол дəуірде жарыққа шыққан баспасөздің қазақ əдебиетінің дамыуына қатты əсері болғандығы 

турасында белгілі ғалым Ү.Сұбханбердина былай деп жазады: «Так, первой газетой на узбекском и 

казахском языках была «Туркестан уалаятының газети» («Туркестанская туземная газета»). Она 

начала издаваться в Ташкенте в 1870 г. в виде приложения к «Туркестанским ведомостям» и 

просуществовала до 1882 г. Газета выходыла четыре раза в месяц: по два раза на узбекском и 

казахском языках. Ее редактором был Шахмардан Ибрагимов (1841-1891 гг.), а позднее – Хасен 

Чанышев. Первым главным редактором долгое время был Н.П.Остроумов, а затем Н.Г.Маллицкий. С 

1883г. газета стала самостоятельным органом и выходила еженедельно на узбекском и русском 

языках. 

Эта газета, являясь важным документом истории дореволюционного периода казахов и узбеков, 

положила начало периодической печати Казахстана. Н.П.Остроумов справедливо указывал, что для 

узбеков и казахов в ХІХ в. значение «Туркестан уалаятынын газети» было так же велико, как первой 

печатной газеты России – петровских «Ведомостей» - для русских в ХҮІІ-ХҮІІІ вв» (5,6). 

«Түркістан уалаятының газеті» мен одан кейін шығып тұрған «Дала уалаятының газеті» сол 

кездегі түркі қадым жазуымен жарық көргендіктен молдадан сауат ашқан қазақтар үшін оны оқу аса 

қиынға түсе қойған жоқ. Бұрын көптеген қажетті ақпаратты араб, парсы тілі арқылы алып келген 

қазақтар ендігі жерде орыс мəдениеті арқылы қабылдауға бет бұрды. Профессор Ш.Сəтпаева сол 

газетте жарық көрген ертегінің үзінділері орыс тілінен аударылып басылған болуы керек деген 

тұжырым ұсынады: «В прошлом веке предпринималась попытка перевести на казахский язык 

«Тысячу и одну ночь». В 70-х  гг. ХІХв. В нескольких номерах «Түркістан уалаятының газеті» 

печатались переводы некоторых сказок. Они назывались «Араб жұртының бір мың бір түн деп 

аталған ертегісі». Сейчас трудно установить, с чего были сделаны эти первые казахские переводы, но 

судя по времени их появления – начало 70-х гг. ХІХ в., - можно предположить, что они сделаны с 

русского перевода. В это время были известны переводы избранных сказок Доппельмайер и 

Шелгуновой, затем анонимный перевод на русский язык, более полный по сравнению с 

предыдущими» (6,60-61). 

Алайда, мұсылманшылықты қабылдағанына мың жылдан асқан қазақ халқы дінмен қатар араб, 

парсы халықтарының əдебиетінен де хабары мол болған. Оның үстіне «Шаһнама», «Мың бір түн» 

сияқты ел ішіне кең тараған шығармаларды ХІХ ғасырға дейін қазақ халқы мүлде хабарсыз болды 

дегенге сенудің өзі қиын. Қазақтың ғұлама жазушысы, белгілі ғалымы М.Əуезов «Мың бір түн» мен 

«Тотынама» шығармалары қазақ арасында əлмисақтан етене жақын екендігін айтады. Қазақ 

фольклорын зерттеуге арнаған еңбегінде ол жайлы былай деп жазады: «Басқа халықтардағыдай, қазақ 

халқының ауыз əдебиетінде ертегілер орасан мол орын алады. Қазақ фольклорының басқа 

түрлеріндей емес, нақ осы ертегілерден көршілес отырған шығыс жəне батыс халықтарының 

ертегілерінен ауысқан, алмасқан із-бедерлер анық танылады. Шығыстан келген əсер жайында сөз 

болғанда қазақ арасында əлмисақтан бері бар «Мың бір түн», «Тотының тоқсан тарауы» сияқты 

шығармаларды, ежелгі түрік халқының романы «Бақтажарды» еске алу қажет. Сондай-ақ, қазақтың 

халық ертегілерінің талай-талайы орыс халқының ертегілік фольклорымен недəуір байланысты 

екендігін де атау керек. Бұл хайуанаттар жайындағы ертегілерден, əсіресе анық байқалады»[7,18]. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысында баспа өндірісі дамыған кезде ақындар да өмір талабына 

икемделіп, шамасы жеткендер шығармаларын баспадан шығаруға қол жеткізе бастады. «ХІХ 

ғасырдың тағы бір зор өзгешелігі ХҮІІІ ғасырда бой көрсете бастаған жеке ақындар тобы енді өз 
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туындылары арқылы халықтың күнделік тіршілігіне ғана емес, оның ой-санасына, əлеуметтік 

көзқарасына, дүние тануына зор əсерін тигізетін үлкен құралға, құдіретті күшке айналғанын айқын 

аңғарамыз» дейді көрнекті фольклортанушы Ы.Дүйсенбаев (8,98). 

Қазақ халқы көшпелі өмір салтын ұстанғандықтан оның əдебиеті көбіне ауызша тарады. 

Сондықтан да ХХ ғасырға шейін ауыз əдебиетімен қатар фольклоры да жоғары деңгейде сақталды. 

Батыс пен Шығыс əдебиетінің əсері көбіне фольклорлық сипатта белең алуының да өзіндік 

заңдылығы бар. Шығыс сюжеттеріне құрылған шығармалардың өзі тікелей сол шығармалардың 

қайталанған көшірмесі болған жоқ, олар халықтың дəстүрлі поэзия үлгісінде əбден електен өткен, 

бастапқы формасынан көп өзгеріске ұшыраған жағдайда халықтың ұғымына жақын деңгейде ғана 

сіңісіп отырды. Шығыс сюжетіне құрылған қазақ дастандарын зерттеуші белгілі фольклорист-ғалым, 

профессор Б.Əзібаева қазақ жеріне тараған шығыстық нұсқалар турасында былай деп жазады: 

«Известно, что классическая тюркоязычная литература, являясь естественной наследницей 

древнетюркской эпической поэзии, черпала, как из источника, также из фольклора и письменной 

литературы на языке арабов и иранцев...Почти все акыны в прошлом так или иначе обращались к 

восточной литературе, разрабатывая восточную тематику как в перепевах, так и в своих 

оригинальных произведениях. В немалой степени этому способствовала традиция «назира», суть 

которой составляет «...воспроизведение в творчестве писателя одного народа содержания и мотивов 

произведения, созданного писателем другого народа. Эта форма получила особое распространение в 

литературе народов Средней Азии, Ирана и Передней Азии в средние века...» (9, 10-11). 

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басы қазақ əдебиеті үшін бір жағы шығыс əдебиетінен 

молынан сусындаған, екінші жағынан батыс əдебиетімен де етене таныса бастаған кезең болатын. 

Сондықтан да жазба əдебиеті даму сатысына көтеріліп келе жатты. Қазақ əдебиеті мен тəжік-парсы 

əдеби байланыстарын зерттеп жүрген шығыстанушы ғалым, профессор Ө.Күмісбаев қазақ 

əдебиетінің парсы əдебиетімен байланысы Шығыстың классикалық поэзиясымен байланысты бекіте, 

жақындастыра түскендігіне тоқталады: «Казахские поэты-книжники, создавшие дастаны, поэмы на 

сюжеты известных восточных литературных памятников, внесли весомый вклад в развитие казахской 

поэмы как жанра, а также в ее поэтику. Трансформация таджико-персидского поэтического 

материала еще больше укрепила связи казахской литературы с классической поэзией зарубежного 

Востока» (10, 80). 

ХІХ ғасыр қазақ халқы үшін үлкен өзгерістерге толы кезең болатын. Мысалы, ХҮІІІ ғасырда 

негізінен сыртқы жаумен соғыс, отанды қорғау, елді сыртқы жаудың тегеурінінен аман сақтап қалу, 

ішкі ынтымақтықты нығайту, елдікті, егемендікті сақтау сияқты мəселелер бірінші кезекте тұрды. 

Сондықтан да жастарды патриоттық рухта тəрбиелеу, бұрынғы өткен батырлардың ел үшін жасаған 

игі жұмыстарын мадақтап, оны елге үлгі ету басты фактор ретінде қарастырылды. Оған сол кездегі 

жоңғар қалмақтарымен болған ұдайы соғыс мəжбүр етті. ХҮІІІ ғасырда қазақтың ауыз əдебиетінде 

негізінен тарихи жырлар көптеп жырланды, тарихи адамдар мен батырлардың, хандардың ел үшін 

істеген игілікті істері жырға қосылды. ХІХ ғасырға дейін қазақ ауыз əдебиетінде батырлық жырдың 

алатын орны айрықша болды.  

ХІХ ғасырда қазақ халқы бейбіт өмірге ауысқан соң, ендігі жерде рухани тірек өздерінің ислам 

дінінің құндылығын дəріптеу, діни аңыздарды жырға қосу, шығыстық əдебиеттің інжу-маржандарын 

келешек ұрпақтың санасына сіңіру жағы өзекті мəселе ретінде көтеріле бастады. Себебі жаулаушы 

елдер тарапынан діни миссионерлік насихат да белең ала бастаған болатын. Оның үстіне Ресей 

патшалығы Қазақстан мен Орта Азияны жаулап алған соң қазақ жерінде қала мəдениеті дами 

бастады. Қазақ жерінің байлығын игеруді қолға алған отарлаушы капиталистер өнеркəсіп орындарын 

аша бастады. Бұрынғы өмір салты түбірінен өзгеріске ұшырады. Орыс тілі күшейген сайын Орта 

Азияда əсіресе Қазақстанда қазақ тілінің қолданыс аясы тарыла бастады. Жер-жерден ашылған орыс 

мектептеріне жергілікті қазақ балаларын көптеп оқыту, Ресейдің ішкі жағынан өзге орыстілді 

ұлттарды көптеп көшіру салдарынан қазақ тілді қазақтар өз жеріне азшылыққа ұшырады. Бұл үрдіс 

əсіресе Кеңес үкіметі кезінде қатты қолға алынды. Орыс тілін білу, ол тілде сөйлеу жəне жазу өмір 

сүрудің басты факторына айналды. Тіл мен діннен, ұлттық дəстүрден ажыраған солтүстік аймақтағы 

көптеген қазақтар орыстанып кетті. Орыстандыру науқанының зардабы əлі күнге шейін қазақ тілін 

дамытуға барынша кедергі жасап келеді. Тəуелсіздік алғаннан соң да орыс тілінің ықпалы сол 

қалпында қалып отыр. Ендігі кезекте орыс тілімен қатар ағылшын тілін де меңгеру, сол арқылы 

өркениетті елдердің қатарына қосылу ұраны үкімет тарапынан жиі қозғала бастады. Дамыған 

елдердің қатарына қосылу үшін үш тілді қатар меңгеру қажеттілігі қоғамда қажеттілік туғызды. 

Осылайша өз тіліңмен қоса орыс, ағылшын тілдерін қатар меңгеру, жазу графикасын кириллицадан 
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латыницаға көшіру мəселесі алғашқы орынға шықты. Тарих қойнауына үңілер болсақ түркі 

халықтары ғасырлар бойына өз мəдениетін дамыту үшін қосымша екі не үш тілді қатар меңгеру 

науқанынан арыла алмай келе жатқанын көреміз. Жəне бұл үрдіс жүздеген жылдарға емес, мыңдаған 

жылдарға созылғандығын да байқауға болады. 
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SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRİN BU GÜNÜ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ 

 

Açar sözlər: innovativ texnologiya, sosial informasiya şəbəkəsi, İKT, sosial media, "Multimedia" 

İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzi, VPN texnologiyası, AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı 

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 

 

Social networks today and their prospects 

Summary 

The article describes scientific and pedagogical research, which shows the idea under discussion is a very 

effective idea. Currently existing control systems have been analyzed and opportunities for the development 

of information technology in modern computing technologies, the systematic use of software tools, as well as 

the possibility of the system functioning at a certain level have been identified. 

Our current perspective is with the rapid growth of human development in social networks, there is a need 

for analysis, such as networks of influence, taking into account the interaction of network members, the 

dynamics of ideas. Over the past decade, the development of information and telecommunication 

technologies, the importance of new types of resources, as well as online social networks has increased 

significantly as a means of disseminating ideas that affect the behavior of network users. 

Key words: innovative technology, social information network, ICT, social media, "Multimedia" Information 

Systems Technology Center, VPN technology, High Technology Park of ANAS Limited Liability Company 

 

Giriş 

Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, şəbəkə anlayışı elmi cəhətdən təhlil olunmuş və idarəetmənin 

müasir inkişaf meyllərini aydınlaşdıran optimal şəkildə müəyyən proqnozların verilməsi prosesi 

reallaşdırılmışdır. Dünya İT bazarında müasir hesab olunan sosial şəbəkə ilə bağlı olan prinsiplər və 

perspektivlərə yanaşmalar müasir müstəvidə və dəyişən şəraitdə tədqiq olunmasından ibarətdir. Bununla 

bağlı olaraq bir çox elmi yeniliklər əldə edilmişdir:  

 Mövcud şəkildə qoyulmuş problem elmi cəhətdən təhlil olunur və buna əsaslanaraq şəbəkə 

idarəetməsinin müasir inkişaf meyllərini göstərən optimal proqnozlar və perspektivlər işlənilib.  

 Sosial şəbəkədə informasıyanın idarə olunmasında qərarların formalaşdırılması nəzərdən keçirilmiş və 

onun funksiyaları təhlil edilmişdir. 

 Sosial şəbəkədə olan bir çox dəyişikliklər, şəbəkədənin istifadə istiqamətləri aydın şəkildə 

araşdırılmışdır.  

 Şəbəkənin müasir və mütərəqqi sahəsi istiqamətində yanaşma məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmiş, 

informasiya və telekommunikasiya texnologiyaları (İKT) bazarının tərkib elementlərinin xüsusiyyətləri 

müxtəlif aspektlərdən göstərilmişdir.  

Mövzunun aktuallığı. Hazırda sosial şəbəkələr aktual məsələlər sırasındadır. Hər kəs sosial şəbəkədən 

yararlanır. Şəbəkədən istifadə müsbət və ya mənfi yönümlü ola bilər. Şəbəkənin inkişafı informasiya 

bolluğuna, ünsiyyət prosesinin daha optimal və rahat olmasına şərait yaradır. Sosial şəbəkələrin 

simulyasiyasında, şəbəkənin üzvlərinin qarşılıqlı təsiri, fikirlərinin dinamikası nəzərə alınmaqla, onların 

təhlilinə ehtiyac vardır. İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyalarının inkişafı ilə yeni növ 

resursların-online sosial şəbəkələrin əhəmiyyəti son il ərzində şəbəkə istifadəçilərinə təsir edən fikirlərin 

yayılması sonsuz dərəcədə artmışdır. Hazırki şəraitdə qoyulmuş bu məsələlərin tam həll edilməsi, 

cəmiyyətdə düzgün şəkildə inkişaf proqnozunun və perspekttivliyinin verilməsi sistem nəzəriyyəsindən 

müasir informasiya texnologiyalarından istifadə olunmadan mümkün deyildir. Son zamanlar sosial-iqtisadi 

proqnozlar keçmişdəki şəbəkə nəticələrinin gələcəyə ektrapolyasiyası yolu ilə ötürülür. Lakin tarixi inkişaf 

prosesində yeni dəyişikliklər baş verdikdə ciddi nəticələr almaq mümkün olmurdu. İstənilən dövlətin kiçik 

və orta innovasiya sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi, müasir elektron avadanlığın və bir çox proqram 

təminatlarının ixrac edilməsi və idxalı üzrə regional şəkildə bazanın təşkil edilməsi ölkələrin səmərəli tranzit 

informasiya mərkəzinə çevrilərək formalaşmış informasiya cəmiyyətinin yaranmasına şərait yaradıril. İnkişaf 

etmiş va inkişaf etməkdə olan ölkələrdə şəbəkə texnologiyalarının bir çox üstünlüklərindən istifadə olunur 
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ki, bu da şəbəkədən istifadə səviyyəsi dünya ölkələrinin intellektual potensialının inkişafı və iqtisadiyyatın 

bir çox sahələrinin inkişafının vacib göstəricilərindən biridir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəri və tətbiqi. Məqalənin mövzusu çox aktual bir məsələnin tədqiqinə həsr 

olunub. Müasir dövrdə sosial şəbəkənin təşkili və istifadəsi çoxlu sayda problemlərin çözülməsinə, 

idarəçiliyin inkişafı və burada insan amilinin rolunun qiymətləndirilməsi, onun potensial gücünün artırılması, 

ölkələrarası münasibətlərin genişləndirilməsi və iqtisadiyyatın zəruri sahələrində inkişaf tempinin 

yüksəldilməsində öz müsbət təsirini göstərməkdən ibarətdir 

 

Nəticə 
Aparılmış elmi-pedaqoji araşdırmaların nəticəsində müəyyən edildi ki, müzakirəyə çıxarılan ideya 

olduqca səmərəli ideyadır və müasir dövrdə sosial şəbəkələrdə informasiyanın idarəolunması prosesi 

müəyyən şəkildə təhlil edilmiş, informasiya texnologiyası əsasında göstərilən verilənlər bazası və nəticə 

olaraq idarəetmə prosesləri zamanı kompleks məsələlərin həlli imkanları, həll olunmuş məsələlərin tərkib 

hissəsinin müəyyən olunmuş qərarının qəbul edilməsi üçün vacib kriteriyalara əsaslandırılmışdır.  

 

Dünya qloballaşır və sosiallaşır. İnsanların həyatında ümumi proseslər hakim kəsilir, çoxluğun ümumi  

virtual ailəmə maraqı və tələbatı önə çıxır. Elmi-texniki qloballaşmanın axarında elmi yeniliklər ölkələrin və 

dövlətlərin sərhədlərini maneəsiz aşıb keçir. Baş verən yeniliklərin virtual böyük auditoriyalar yaratması isə 

dünyanın informasiya ilə idarə olunması effektini daha da gücləndirir. Elmi texniki tərəqqinin insanlara 

verdiyi qlobal və sosial informasiya şəbəkəsi həqiqətə yönləndiriləndə misilsiz həmrəylik və harmoniya 

yarada bilir. Yalan və bəd niyyətin sosial informasiya şəbəkəsində yayılması isə çaşqınlıq, qıcıq, aqressiya 

törədir. İctimai rəyi yanlış istiqamətə yönəltdikdə milli və dövlətçilik maraqlarına zərbə vurulur. İnformasiya 

texnologiyalarının virtual vasitələrlə müasirləşməsi kütləvi informasiya vasitələrinin yayım imkanlarını 

sonsuz dərəcədə artırdığı zaman sosial paylaşmanın hüdudlarını zaman və məkan baxımından azaltmış, 

nəhəng və möcüzəli məkana girişi istifadəçilər üçün əlçatan etmişdir.(1) 

Amerikalı psixoloqlar sosial şəbəkələrin insan həyatına təsirini araşdırmalar nəticəsində insanlarda 

Facebook sosial şəbəkəsindən asılılığın formalaşması səbəbi müəyyən olub. ABŞ-da keçirilmiş illik NCA 

konfransında müxtəlif ölkələrdən olan  alimlər sosial şəbəkələrin insan həyatına təsirini müzakirə ediblər, 

məlum olub ki, müəyyən fərdi xüsusiyyətlərə malik insanlar Facebook sosial şəbəkəsindən asılılığa daha 

meyillidirlər. Bu kateqoriyaya özləri haqda yüksək fikirdə olmayan insanlar daxildir. Alimlərin fikrinə görə, 

sosial şəbəkədən asılılıq insanlara alkoqol və ya narkotik kimi mənfi təsir göstərmir. Bu tip asılılıqdan 

əziyyət çəkən insanların daha yumşaq xarakterə və pis yaddaşa malik olduqlarını müəyyən ediblər. (2) 

“Transition-Online” Beynəlxalq Humanitar Təşkilatın Azərbaycan bölməsi Media Mərkəzində “Sosial 

şəbəkələrin xeyri və ziyanı” mövzusunda dəyirmi masa keçirib. Təşkilatın təmsilçisi Emin 

Hüseynzadə Azərbaycanda 369 mindən çox “facebook” istifadəçisi olduğunu, bunun 35%-ni qadınların 

təşkil etdiyini deyib. 

Bu sosial şəbəkələrdən ən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə etmək olar, qeybətdən, intellektual 

paylaşmaya qədər. Ekspert kimi Rəşad Əliyev qeyd edir ki, sosial şəbəkələrin sosiallığı və ictimailiyi 

gücləndirdiyini deyərək, bu şəbəkələri daha çox insanla təmas qurmaq və informasiya paylaşmaq vasitəsi 

kimi dəyərləndirib. Bu mənada “Facebook” daha çox informasiya bazası və düşüncələri bölüşmə məkanıdır. 

Bu sosial şəbəkələrin xeyri həddən böyükdür və ona görə də bu şəbəkələrdən istifadə daim artmalıdır. (3) 

Digər ekspert Vüqar Babayev isə qeyd etmişdir ki, sosial şəbəkədən həddən artıq istifadənin psixi 

problemlərə səbəb ola bilər, virtual aləmdə yalnız beyin işlədiyi üçün psixi problemlər yarana bilər. O, sosial 

şəbəkədə təhqirlərə yol verilməsini onun mənfi cəhəti kimi dəyərləndirib və sosial mediada hüququ 

tənzimlənmənin olmamasını mənfi hal adlandırıb. Amma, buna baxmayaraq, bu sosial şəbəkələrin cəmiyyət 

üçün çox xeyirli olduğunu təsdiqləyib.(4) 

Azərbaycan reallığında isə müşahidələr göstərir ki, son vaxtlar İnternetin, sosial medianın auditoriyası 

genişlənir. Bu da, daha çox İnternet TV-lər və sosial media üzərindən canlı yayımların artması ilə bağlıdır. 

Monitorinqlərimiz və müşahidələrimiz göstərir ki hazırda "YouTube" və "Facebook" üzərindən 

yayımlanan ən azı 25-30 informasiya resurmuz, TV kanallar var ki auditoriyası yetərincədir. Çünki maraqlı 

və aktual mövzular, alternativ fikirlər, diskussiyalar gündəmə gətirilir. Yerli TV-lərdə bu tip verilişlər 

olmadığından İnternet TV, sosial media üzərindən canlı yayımların populyarlığı tam sürətlə artır. Onlar 

dərhal ciddi bir auditoriya toplayırlar, yerli TV-lərə marağın olmaması alternativ TV-lərin populyarlığını 

daha da artırır. Azərbaycanda təxminən 3 milyon insan sosial medianın üzərində “oturub”. Bura xaricdə 

yaşayan Azərbaycanlı auditoriya da daxildir. Səhər yerindən duran kimi bu 3 milyon istifadəçi, bunun 

içərisində dövlət məmuru da var, sadə vətəndaş da. Artıq TV-nin düyməsini basmaqla deyil, telefonu əlinə 
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almaqla informasiya əldə edir. Onlar burada məhz alternativ fikir, müstəqil fikir, canlı yayımlar gözləyirlər. 

Burada ictimai informasiya daşıyan şəxslərin əlçatan olması, sosial mediada rəsmi açıqlamalar verməsi, 

anında münasibət bildirməsi, həm cəmiyyət və vətəndaş üçün faydalıdır. Bu da manipulyasiyaların, 

dezinformasiyanın qarşısını alır, etibarlı informasiya mühiti vətəndaşların, qurumların daha düzgün qərarlar 

qəbul etməsinə imkan verir. 

 Hal-hazırda “Whatsapp”-da, “Youtube”-da dezinformasiyaların qarşısının alınmasında aidiyyatlı dövlət 

qurumları müəyyən rol oynayır. Bu işdə internet istifadəçiləri də mühim rol oynayırlar. Kimsə 

dezinformasiya yaymaq istəyirsə, onun qarşısı dərhal internet istifadəçiləri tərəfindən alınır. Aidiyyatı dövlət 

qurumları, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Elektron Təhlükəsizlik Xidməti və 

dövlət qurumlarının informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinə baxan Kompyuter İnsidentlərinə qarşı 

Mübarizə Mərkəzinin (CERT) aktivliyi də xeyli artıb. Bu da dezinformasiyaların və feyk xəbərlərin 

yayılmasının qarşısını alan əsas amillərdən biri rəsmi xəbərlərin intensiv və əlçatan olmasıdır. 

Son zamanlar Twitter və digər sosial şəbəkələr yalan məlumatların yayımlanması və xarici təbliğata şərait 

yaratması səbəbiylə qərb ölkələri tərəfindən günahlandırılır. Belə ki, 2016-cı ildə ABŞ-da keçirilən prezident 

seçkilərində yalan xəbərlərin ortaya çıxması sosial şəbəkələr üçün ciddi problem yaradıb. 

İntelektual kəsim, ictimai-siyasi şəxslər, rəsmi qurumlar daha çox tvitterdədir.  

 Bu ilin sentyabrın 27-dən sonra, yəni Vətən müharibəsi başlayandan sonra “Twitter” Azərbaycanın haqq 

işinin beynəlxalq aləmə çatdırılmasında daha mühim rol oynadı. Prezidentin tvitləri ilə əlaqədar olaraq 

Azərbaycanda “Twitter” istifadəçiləri xeyli artdı. 20 gün ərzində Prezident İlham Əliyevin tvitter səhifəsinin 

izləyiciləri təxminən 321 min nəfər artıb. Son statistikaya əsasən izləyicilərin sayı 400 min artıb. Halbuki 

müharibədən öncə Azərbaycanda tvitter istifafəçiləri 300 min idi. Eyni zamanda Prezidentin və digər dövlət 

rəsmilərinin son zamanlar vətəndaşlarla informasiya münasibətlərinin həm də bu platformadan qurması, 

Birinci-vitse prezident Mehriban Əliyevanın bütün sosial media platformalarından effektiv istifadə ilə bağlı 

çağırışı beynəlxalq ictimai rəyə ciddi təsir imkanı olan Twitterin ölkədə əlçatan olmasını zəruri edir.  

"Twitter"in Azərbaycandilli audityoriyası ciddi bir təbəqədir, intellektualdır, əsasən ictimai fəallar, 

rəsmilər və informasiya ictimaiyyətinin nümayəndələridir, şayiə və panikaya uyan deyil. Əksinə, Twitter 

istifadəçilərimiz xarici dillərdə faydalı kontent yaratmaqla beynəlxalq ictimai rəyin formalaşmasında ciddi 

rol oynayır. Əvvəlki hərbi əməliyyatlar zamanı və Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlər zamanı da 

"Twitter" anti-Azərbaycan təbliğatının qarşısının alınmasında müstəsna rol oynamışdı. Bunları nəzərə alaraq, 

"Twitter" ə tətbiq edilən məhdudiyyətin aradan qaldırılması informasiya sahəsində milli maraqlarımızın 

qorunması baxımından faydalı olar.(4) 

"Multimedia" İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz deyir ki, 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xarici televiziya kanallarına müsahibələri, xalqa müraciəti və sosial 

şəbəkələr vasitəsilə verdiyi açıqlamalar informasiya müharibəsində müstəsna rol oynayır: “Beynəlxalq 

informasiya mühitində dövlət başçısının qlobal informasiya resurslarına verdiyi müsahibələr və açıqlamalar, 

xalqa müraciətləri mühim rol oynayır. Bütün bunlar qarayaxmaların qarşısını alır, Azərbaycan həqiqətlərinin 

dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırır. Onun təhlilinə görə: ölkədə yeni sosial media resurslarına, 

"Telegram"-a, o cümlədən uzun illərdən bəri ölkədə populyarlaşa bilməyən "Twitter"-ə diqqət sürətlə artıb; 

Azərbaycandilli sosial media platformasının keyfiyyət və peşəkarlıq göstəriciləri, ictimai çəkisi xeyli artıb; 

koronavirus pandemiyası, xüsusən də son müharibədə əhalinin rəqəmsal bacarıqlarının sürətlə artmasına 

stimul verib; İstifadəçilər VPN texnologiyalardan, yeni sosial media resurslardan kütləvi olaraq daha aktiv 

istifadə etməyə başlayıblar; sadə istifadəçilərin də informasiya mədəniyyəti, informasiya ilə işləmək 

bacarıqları xeyli yüksəlib. Dezinfromasiyanın xüsusi çəkisi hədsiz dərəcədə azalıb. Rəsmi mənbələrə, rəsmi 

informasiyalara inam və istinad xeyli yüksəlib; İnternetin və sosial medianın məhdudlaşdırılması nəticəsində 

informasiya mənbəyi funksiyası TV-lərə keçib. Həmçinin, informasiyanın ötürülməsi funksiyası da 

müharibənin ilk günlərində əsasən TV-lərdə və internet mediada olsa da, VPN məsələsindən sonra sosial 

media yenidən aktivləşib. 

İnternetin və sosial medianın məhdudlaşdırılması ilə ilk günlərdə beynəlxalq anti-Azərbaycan 

informasiya cəbhəsində, beynəlxlaq mediada üstünlük hiss olunsa da, son zamanlar həm diplomatik korpus 

və diaspora, xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən, həm də yenə də VPN texnologiyadan istifadə 

edənlər, bu sahə üzrə bacarıqları olanların səyləri ilə vəziyyət xeyli yaxşılaşıb.  

Müdafiə Nazirliyinin informasiya siyasəti peşəkarlıq və operativlik baxımından, yeni texnologiyaların, 

multimedia texnologiyaların tətbiqi baxımından müsbət istiqamətdə xeyli inkişaf edir. 

Artıq 1 aydan çoxdur ki, ikinci Dağlıq Qarabağ müharibəsi davam edir. Əvvəlki döyüşlərdən fərqli olaraq 

bu dəfə ölkədə hərbi vəziyyət elan olundu. Eyni zamanda internetin verilməsində, eləcə də sosial mediaya 

daxil olmaqda məhdudiyyətlər tətbiq edildi. Hazırda bir çox yerlərdə internet məhdudiyyəti var. Xüsusi 
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proqramlar olmadan sosial mediaya daxil olmaq mümkün deyil. İstifadəçilər ödənişlərlə bağlı bəzi fikir 

mübadiləsi aparırlar. Vətəndaşlar hesab edir ki, internetdən istifadə mümkün olmadığı üçün ödənişlər 

dayandırılmalıdır. Bəziləri isə heç olmasa, ödənişlərin yarıya endirilməsini məqbul sayır.  

Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz bildirib ki, internet provayderləri mövcud 

durumu nəzərə almalıdır. Ekspertin sözlərinə görə, ölkəmizdəki provayderlər hazırda magistral 

provayderlərdən internet alıb bizə satırlar. Magistral provayderlərdən alınan internet trafiki azdır. Bu 

baxımdan xərclər də kifayət qədər aşağıdır. Provayderlərin xərci az olduğu üçün müştərilərə güzəştlər edə 

bilərlər. Opitmal variqnt odur ki, provayderlər növbəti aylarda daha böyük trafik və sürətlər alıb, 

istifadəçilərə təqdim edə bilərlər. Beləliklə məsələ kompensasiya olsun. Düşünürəm ki, bu, doğru addım 

olardı.(4) 

Müasir elmi və texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan innovasiya və yüksək texnologiya sahələrinin 

genişləndirilməsinə, elmi tədqiqatların aparılmasına və yeni texnologiyaların işlənilməsi üzrə zəruri 

infrastrukturu, maddi-texniki bazası və idarəetmə qurumları olan Yüksək Texnologiyalar Parkının 

fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması məqsədilə dövlət başçısının 8 noyabr 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tabeliyində AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyəti yaradılır. Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğvi Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti tərəfindən həyata keçirilir. 

Hazırda YT Parkın Rusiya, Çin, Koreya, İran, İsrail, Çexiya və digər ölkələrin özəl şirkətləri və elmi-

tədqiqat müəssisələri ilə əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur və bu istiqamətdə tədbirlər davam etdrilir. AMEA 

Yüksək Texnologiyalar Parkı bundan sonra da öz fəaliyyətini Azərbaycanda yüksək texnologiyalar və 

texnoparkların inkişafı istiqamətində daha da genişləndirəcək, yeni nailiyyətlərə imza atacaq. Parkın peşəkar 

mütəxəssisləri və texnoloqları, eləcə də buraya cəlb olunan rezidentlər yüksək keyfiyyətli, ixrac potensiallı 

məhsullarla Azərbaycanı ölkənin hüdudlarından kənarda da təmsil edəcək, bu müəssisəni xarici investorlar 

üçün güclü platformaya çevirəcək.(2) 
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İNGİLİS DİLİNDƏ HAL KATEQORİYASINA BAXIŞ 

 

Açar sözlər: qrammatik kateqoriya, hal kateqoriyası, yiyəlik hal, ümumi hal, oppozisiv, paradiqma 

 

View on the category of case in English 

Summary 

The article deals with the notion of the Category of Case in English. Different definitions put forward by 

the scientists researching this field in English are analyzed, and it is pointed out that Common Case and 

Possessive Case are reflected by the opposition of 0/-‘s. After brief information about the history of category 

of Case in English, the use of morpheme “-‘s” and its peculiarities become focus of attention in the article. 

Key words: category, category of case, genitive case, common case, opposition, paradigm 

 

 

Bütün dillərdə olduğu kimi ingilis dilində də bir sıra qrammatik kateqoriyalar vardir ki,bunlar sözlərin 

bir-birinə bağlanmasında, söz arasında sintaktik əlaqə yaradilmasında mühüm rol oynayır. Bu 

kateqoriyaların çoxunun ümümi xarakter daşımasına baxmayaraq, ingilis dilinin tarixi inkişafında bu və ya 

digər qrammatik kateqoriyaların tətbiqi dairəsi ya daralır, ya genişlənir, ya da dilin leksik səviyyəsinə keçir. 

Müxtəlif dövrlərdə dəyişikliyə uğrayan yəni işlənmə dairəsinə görə daralan qrammatik kateqoriyalardan biri 

də hal kateqoriyasıdır. 

İsmin hal kateqoriyası, başqa dillə desək, hal formaları cümlədə və ya söz birləşməsində işlənən digər 

sözlərlə isim arasında mövcud olan qrammatik əlaqələrin ifadə vasitəsidir. Müasir ingilis dili üçün 

xarakterik olan analitik quruluş özünü ismin hal kateqoriyasında daha qabarıq şıkildə biruzə verir.[1, 30] 

M.A.Qanşina və N.M.Vasilyevskaya hala bele tərif verirlər. Hal infleksiya ilə yaranan, isim və ya 

əvəzliyin başqa sözlərlə əlaqəsini göstərir. 

Başqa sözlə hal infleksiya cümlədə ismin və ya əvəzliyin sintaktik funksiyasının göstəricisidir. [2, 30] 

Hər bir nitq hissəsi cümlə daxilində müəyyən vəzifə daşıdığı kimi, isimlərdə cümlədə müxtəlif vəzifələr 

daşıyır.  

Bu müxtəlif vəzifələri icra etmək üçün isimlər hərşeydən, əvvəl, xəbərlə, xüsusən feli xəbərlə sintaktik 

əlaqə bağlayır, yəni xəbər olan feli və ya feildən əmələ gələn başqa sözlərin tələbinə görə cümlənin obyekti 

olmaq üçün isimlər öz şəkillərini dəyişmələ olur, yəni birinci isim elə halda işlənməli olur ki, o qəbul etdiyi 

şəkilçi vasitəsilə müəyyən yiyəlik məzmunu ifadə edə bilir. Buradan belə bir fikri irəli sürmək olar ki, 

isimlərin hallanma qrammatikanın həm də sintaksis bəhsinə aid olan kateqoriyadır. Morfologiya bəhsində 

ismin yalniz hal şəkilçilərindən və onlarin növlərindən, hallanma sistemindən-şəkli dəyişmədən danışmaq 

olar. Həmin şəkilçilər vasitəsilə ismin müxtəlif cümlə üzvü olması müxtəlif məzmun ifadə etməsi üçün 

başqa sözlərlə nə kimi münasibət və əlaqə yaratmasından yalnız sintaksis bəhsində danışıla bilər. 

Buna görə də ismin hal kateqoriyasından danışarkən onların morfoloji əlamətləri ilə birlikdə bəzi 

sintaktik xüsusiyyətlərinə də toxunmaq lazım gəlir. 

Məlumdur ki, müasir ingilis dilində hal kateqoriyası iki halda təmsil olunur. Ümumi hal (Common Case) 

Yiyəlik hal (Possesive Case). Hər iki halın ifadə vasitəsi ”0”-s oppozisiyasinda özünü göstərir. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, III şəxs tək əvəzliyi kişi cinsində obyekt halinda da hallanır: he-his-him.  

İngilis dilinin erkən dövrlərində dörd hal mövcud olmuşdur. Nominative (adlıq), Genitive (yiyəlik), 

Dative (yönlük), Accusative (təsirlik). Zaman keçdikcə hal kateqoriyası sadələşərək üç hal (Nominative 

Dativ Accusative) 

Common case adı altında birləşmiş, əvəzıliklər sistemi inkişaf etmişdir. [3, 4] 

Tarixən hal şəkilçisi olmus “-“s” müasir ingilis dilində qorunub saxlanilan yeganə hal şəkilçisidir. İsmin 

halının xüsusi şəkilçisi yoxdur. [2, 34] 

Ümumi və yiyəlik halların qarşılaşdırılması bütün isimləri əhatə etmir. Məsələn, bir qayda olaraq, cansiz 

isimıərin yiyəlik forması yoxdur. Lakin, bu o demək deyil ki, bu hal formalarinin mövcodluğu isimlərdə 

yalniz canlı/cansiz qarşıdurmasından asılıdır. Eyni zamanda belə qarşıdurma zahirən ismin halında əks 

olunan passivlik/aktivlik kimi qrammatik kateqoriyalarda da təmsil olunur. 
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İngilis dilinin müasir mərhələsində cansız isimlərin yiyəlik halı formasında işlənmə imkanları onların 

leksik- qrammatik sinifləri ilə məhdudlaşır. 

Ənənəvi olaraq hımin cansız isimlər  aşağıdakı mənaları bildirir: 

1) Zaman müddəti: a night’s reflection: an hour’s time 

2) Məsafə, çəki, ağırlıq, dəyər: a hundreds yard’s distance; a few shilling’s worth 

3) Tamın hissəyə münasıbəti: the car’s roof; the river’s margin 

4) İnsan toplusu, cəmiyyət, icma, birlik bildirən isimlər-union, party, company, government: the union’s 

executive, the party’s annual conference [4, 25, 26] 

Göründüyü kimi, belə imkanlar həyəcan və digər məna çalarını da inkar etmir. A.İ.Smirnitsikinin qeyd 

etdiyi kimi, yiyəlik halı bütün isimlərə aid etmək mümkündür. 

 [5, 125] 

Sonralar A.İ.Smirnitsikinin fikri digər dilçilər[6, 17] tərəfindən davam etdirilərək belə nəticəyə gəlmişlər 

ki, ingilis dilində “-‘s” il’ “of” önlüyü birləşməsi arasındakı fərqi izah etmək canlı məhfumu bildirən ismi 

birləşmələr istifadə olunur. Bununla yanaşı “-‘s” şəkilçisi topluluq, cografi adlar, həftə günlərinin, ayların 

adlarını bildirən cansiz məhfumlu konkret, material bildirən isimlərlə işlənilir. Məsələn: 

The tree’s branches; the gas industry’s structure; the liquid’s molecules; the style’s sheet first 

paragraph; The story’s looseness resulted from Hemingway’s failure. 

And what the hell is ecstasy, and what is ecstasy’s rank? 

Ümumi hal ilə yiyəlik hal arasındakı qarşıdurma yiyəlik halı mənsubiyyət bildirmək üçün qüvvətli 

üzvdür. 

Ümümi hal isə bu qarşıdurmanın zəif üzvü hesab olunur. Çünki öz qrammatik mənasına görə 

mənsubiyyət/qeyri-mənsubiyyət qarşıdurmasının ifadəsi üçün heç bir göstəricisi yoxdur. Buna gorə də ismin 

ümumi halı aşağıdakı birləşmələrdə təyin funksiyasını daşıyır.Məsələn. 

A speach sound----a sound of speach, a trouser’s pocket -----a pocket for trousers birləşmələri ilə yanaşı 

“-‘s” hal şəkilçisi paralel işləndikdə qarşıdurma neytrallaşır: cow milk----cow’s milk 

Sintaktik cəhətdən ismin yiyəlik halı əsasən atributiv məna ilə əlaqədardır, ona görə ki, yiyəlik hal təyini 

birləşməyə daxildir. Burada o, asılı üzv-təyin olunan, əsas komponent isim isə ümumi hal olur. 

“-‘s” geniş mənada mənsubiyyət invariant formasıdır. Bu məna həm konkret şəraitdə çalar ifadə edə 

bilir, lakin bütün bunlar invariant mənanın dəyişən mənalarıdır. Bu formanin xüsusi mənası birləşmənin baş 

komponentindən asılıdır. Hər şeydən əvvəl bu, subyekt və obyekt münasibətləri ifadə edir: 

1) Hərəkətin ismin yiyəlik halı ilə ifadə olunan şəxsə mənsub olduğunun göstəricisi  “-‘s” şəkilçisi qəbul 

edən ismi birləşmənin baş komponenti ilə ifadə olunan hərəkətin subyektini bildirir. Məsələn: 

Astrov, the doctor, seems less concerned noüüith patients than with man’s destruction of his natural 

environment.  

2) Yiyəlik halında isimlə ifadə olunanhərəkətin obyekti ola bilər. Məsələn: 

A letter from the newspaper’s founder was read by Sir Jones. The news of Jane’s arrest is quite private 

to myself. 

Mənsubiyyət mənasında ismin yiyəlik halında işlənən isimlərdə qrammatik məna ilə leksik mənanın 

vəhdətini aşağıdakı təsnifatda müşahidə etmək mümkündür: 

1) İnsan bədəninin mənsubiyyəti: 

The battle was frightful. There was a dog’s tooth for wolf’s flesh.  

Suddenly Kerchak’s finger closed upon the trigger. 

The other young rode upon their mothers’ backs; their little arms tightly clasping the hairy necks before 

them, while their legs were locked beneath their mothers’ armpits. 

A luckless young female slipped from on insecure hold upon a high branch and came crashing to the 

ground almost at  Kerckak’s feet.  

2) Sahibkarlıq əlamətinə görə mənsubiyyət: 

 

At the hotel he hurried up to Brissenden’s room, and hurried down again. 

3) Qohumluq və ya dostluq münasibətlərini göstərən mənsubiyyət:  

 

Mrs. D ”Urberville’s was in danger. 

We can not have two Agathas, and we must have one Cottager’s wife.  

4) İnsanin hissi, davranış, tərzi, fiziki və daxili keyfiyyətlərinin mənsubluğu: 

The girl’s character impressed everybody surrounding her. 

Pleasantly, courteously, it was spoken; but the manner was lost in the matter to Julia’s feelings.  
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Anna’s emotionalism infected Dolly, and when she embraced her sister-in law for the last time, she 

whispered: “Remember, Anna what you’ve done for me –I shall never forget”. 

5) Tutduğu vəzifədən asılı olan əlamətə görə mənsubluq: 

 

Baron’s troop ruined the city. 

The king’s cavalier’s gave no quarter, and the slash of the sword disposed of those who escaped the 

thrust of the lance. 

6) Müəlliflik əlamətinə görə mənsubluq: 

 

Joseph Dewey conveys the breadth of Don DeLillo’s novels by dividing them into three chorological 

stages.  

He told me of the Emperor’s new projects. 

7) Şəxsin hərəkətinin mənsubluğu: 

If the part is trifling she will have more credit in making something of it; and if she is so desperately bent 

against everything humorous, let her take Cottager’s speeches. 

Lawson and Clutton knew that Cronshaw’s remark was an answer to the question about Mallarme. 

8) Bütövün hissəsini bildirmək üçün də ismin yiyəlik halı işlənir: 

Today’s paper deals with the clash in Cairo. 

Yesterday’s meeting should not influence edition items. 

İngilis dilçiliyində belə bir nəzəriyyə mövcuddur ki, “-‘s” şəkilçilçisi isimdə hal forması deyil, o, öz 

inkişafında dəyişikliyə uğrayır. [7, 168]  

Bu cür nəticəni üç nəticəni üç cür şərtlə əsaslandirmaq olar: 

I. Yiyəlik halinda olan isim keyfiyyətcə nisbi əlamətə çalik ola bilər. Bu asılı şərait yiyəlik halı ilə 

birlikdə determinantın (təyinedici söz) işlənməsindən irəli gəlir. Məsələn: 

“You have got angel’s eyes” he said. 

II. Determinant yiyəlik halinda olan ismin qarşisinda işlənsə də, o, təyin olunan ismə aid olur. Məsələn: 

her thief’s fingers     your monkey’s face 

her woman’s heart  his shy idiot’s smile 

Həqiqətən, belə hallarda isim öz əşyalılıq mənasını itirir və yiyəlik hal mənsubiyyət mənasına malik 

olmur. Burada “-‘s” yəni yiyəlik halın formal şəkilçisi, keyfiyyət-qiymətləndiricisi mənası bildirir. 

Beləliklə, “-‘s” hal şəkilçisi iki formad çıxış edir: 

 

 sırf hal şəkilçisi 

 kvalitativ (keyfiyyət) mənası daşıyan sözdüzəldici suffiks 

 Suffiks təkcə isim deyil, bütöv söz birləşməsi və hətta cümlə də düzəltmə qabiliyyətinə malikdir. Belə 

hallarda o, “qruplu yiyəlik hal” (Groupe Possesive) adlanır. [4, 35] 

Bu cür işlənməyə aşağıdakı hallarda rast gəlmək olar: 

1. “And” bağlayıcısı vasitəsilə bağlanan iki isimdən ibarət qrupa “-‘s” şəkilçisi əlavə olunduqda onlar 

eyni dərəcədə təyin olunur. Məsələn: 

Murdstone’s and Grinby’s warehouse was at waterside. 

2. Təyin edən və təyin olunan sözün arasına “-‘s” şəkilçisi əlavə olunduqda onlar eyni dərəcədə təyin 

olunur. Məsələn: 

 

It is impossible for them to get out of anybody’s way. 

3. Sözönlü birləşmənin köməyilə əsas sözdən “-‘s” ayrıldıqda: 

 

It was Secretary of State’s private room. 

4. Bütöv təyin budaq cümlənin vasitəsilə əsas sözdən “-‘s” vasitəsilə ayrıldıqda: 

That is the woman that left behind’s child. 

Buna əsaslanaraq bir sıra dilçilır belə hesab edirlər ki, “-‘s” sözün forması deyil, ona gorə də suffiks 

sayıla bilməz və keyfiyyətcə fərqlənən hissəcik kimi təqdim olunur. [8, 48]; [9, 27] 

I. İngilis dilində yiyəlik halın mövcudluğunu qəbul etdikdə nəinki təyin olunan sözün işlənməsini tələb 

etmir, hətta onu bəzən kənarda qoyur. Yiyəlik halın belə xüsusiyyəti ismin liksik tutumundan asılıdır. İsim 

məktəb, xəstəxana, əczaxana, yaşayış yeri, klub, teatr, kilsə və s. Məkan mənası bildirənleksik vahidlə ifadı 

olunduqda birləşmədə təyin olunan söz düşə bilər. Müqayisə edək: 

a) The butcher’s was next. 
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She picturedyourself burgaining outside the butcher’s shop. 

b) After the great fire when St. Paul’s was destroyed, the parish of St. Faith’s and its Saints were joined 

to St. Augustine’s. 

Pedestrians are running to shelter into the portico of St.Paul’s church. 

Belə ehtimal etmək olar ki, yiyəlik halın invariant mənası burada saxlanılır və təyin olunan sözün elliptik 

forması fəaliyyət gostərir. 

“Modern English Structures” monoqrafiyasının müəllifi B.Strang yiyəlik halin“ Possessive Case” 

paradiqmada məhdudluğunu xüsusi olaraq qeyd edir. 

Buna şifahi nitqdə ismin cəmi ilə təki formasında “-‘s” şəkilçisinin eyni səslənməsini misal gətirərək, the 

boy’s room və the boys’ room birləşmələrində onların ayırd edilməsinin mümkün olmamasını göstərir. [10, 

122] 
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Some applications of new information technology 

Summary 

The application of Information Technology saves the teacher from the weight of technical work. It allows 

him to devote more time to the creative side of activity. As a result, various theoretical tools that are not 

complicated for the verification of knowledge of the actual material are successfully applied. It provides 

students with very visual new knowledge and information about facts and events, objects and subjects that 

cannot be brought to the class or seen with the ordinary eye. 

Key words: elementary class, computer, information, software, technology, training 

 

İnformasiya texnologiyaları məktəblilərin biliklərini canlı təsəvvürlərlə əyaniləşdirməklə, təlimdə elmi 

səhihlik prinsipini təmin edir, əşyaların ən başlıca əlamətlərini bir formada nümayiş etdirir. Beləliklə, 

informasiya texnologiyaları təlimin prinsiplərinin müvəffəqiyyətlə həyata keçməsinə kömək göstərir. 

Təlimin əlverişlilik prinsipi təlimin məzmununun və şərhi  metodlarının şagirdlərin imkanlarına uyğun 

qurulmasını, onların əqli, fiziki və mənəvi cəhətlərdən yüklənməməsini nəzərdə tutaraq, eyni zamanda 

informasiya texnologiyalarının tətbiqini tələb edir.  

Şagirdlərin bilikləri müstəqil surətdə əldə etmək işinə cəlb olunması vəzifələrinin həlli yolları müxtəlidfir. 

Məktəbli bəzən son dərəcə çətin görünən yolu, illərlə davam edən, narahatlıqlarla dolu gərgin fəaliyyəti- 

axtarışları, səhvləri, kəşfləri izləyir. Elmi ideyaların hərəkət xətti şagirdin ideyalarının hərəkət xəttinə 

çevrilir. İnformasiya texnologiyaları bu yolda onlara kömək edir. Elmi kəşfin müəllifi ilə birlikdə məktəblilər 

də uğursuzluqlara görə mütəssir olur, müvəffəqiyyət qazanıldığını gördükdə sevinc hissi keçirirlər. 1  

Texniki vasitələrin qarşısında konkret məqsəd dayanır, axtarış üçün istiqamət verilir. Nəticədə öyrənmə 

obyekti şagirdləri cəlb edir. Beləliklə, bütün növbəti tədris fəaliyyəti üçün əlverişli imkan yaranır. Bu və ya 

digər fənn üzrə məşğələnin uğurlu keçməsi əyanilikdən və şərhin ifadəliyindən, müəllimin təlimin təsviri və 

səs texniki vasitələrinin imkanlarından bəhrələnərk öz şərhi ilə canlı obrazlar yaratmaq ustalığından aslıdır.  

Yeni informasiya texnologiyasının öyrədici proqramlarının tətbiqi. Tədris prosesində öyrədici 

proqramların daxil edilməsi  təlimin məzmununun, forma və metodlarının yerləşdirilməsində  mühüm 

amillərdən biridir. Bu tədris üsullarından effektiv istifadə etmək üçün təlimin məsələlərini işləmək tələb 

olunur. Öyrədici proqramlar üçün alqoritmlərin seçilməsi və bu alqoritm əsasında proqramın yazılması vacib 

məsələlərdən biridir. Burada məsələlərin seçilməsi və onun həlli addımlarının azaldılması alqoritmin 

effektivliyini təyin edir. Öyrədici proqramlar əsasən intuitsiya və sağlam düçüncə əsasında qurulur, 

pedaqogikanın və pisxologiyanın müasir naliyyətlərindən az istifadə olunur. Əslində pedaqoji və pisxoloji 

bilikləri olmayan müəlliflər bu proqramı tərtib etdikdə məzmun və metodikadan çox hallarda uzaqlaşırlar. 

Burada təlimin məqsədi təyin olunmalıdır. Öyrədici proqramların tətbiqində əsas məqsəd təlimin optimal 

idarə edilməsi, şəxsiyyətin harmonik inkişafını təşkil etməkdir. Ona görə məsələ elə seçilməlidir, 

materialların ardıcıl öyrədilməsi, öyrətməyə nəzarətin təşkil edilməsi mümkün olmalıdır. Bu isə ibtidai 

siniflərdə dərs deyən müəllimin yüksək hazırlığından aslıdır. Məhz dərsin kompyuter üçün hazırlıq mərhələsi 

müəllim mərhələsi adlanır. Bu mərhələdə müəllim mövzuya aid bütün materialların məzmununu, onların 

tədrisinə aid yazılmış metodiki ədəbiyyatı, özünün uzun müddətli iş təcrübəsini nəzərə alaraq mövzunun 

icmalını tərtib edir. Bütün suallar və onların cavabları (düz və səhv cavablar) göstərilməlidir. Şagirdlə maşın 

arasında dialoq yaradılmalıdır. Müəllimlə şagird arasında şifahi dialoq burada proqram vasitəsi ilə dialoqla 

əvəz olunur. Nəyi öyrətmək və necə öyrətmək məsələsi proqramda göstərilir. Bu proqramı tirajlaşdırmaqla 

fərdi təlimi təşkil etmək olur və kompyuter təliminin məqsədinin icrasını nümayiş etdirmək imkanı aşkar 

olur. Öyrədici proqramın müəllimin şifahi dialoqu ilə birləşdirilməsi nəticəsində mövzunun dərindən 

öyrədilməsi mümkün olur. Aydındır ki, bir məsələ üçün belə öyrədici proqramın işlənməsi müəllimdən 

böyük zəhmət tələb edir. Əgər müəllim bir dərsin adi qayda ilə hazırlığına orta hesabla 1-2 saat vaxt sərf 

edirsə bir dərs üçün öyrədici proqram tərtibinə 50-100 saatlarla vaxt tələb olunur. Bu məhsul bir sıra 
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pisxoloji maneələri aradan qaldırır. Öyrədənin ancaq insan olduğu ideyasını genişləndirir. Fərdi vasitə kimi 

kompyuterdən istifadə edərək “maşın öyrədir”, “maşın nəzarət edir”, “maşın imtahan edir”, “maşın məsələ 

həll edir” və s. qorxulu adların heç də qorxulu olmamasını aşkar edir. Kompyuterlə ibtidai siniflərdə tanışlıq 

məhz öyrədici proqramlarla başlayır. Bu proqramlar üç əsas məqsədə çatmaq üçün lazımdır: 

1) Şagirdlərə riyaziyyat, həyat bilgisi, ana dili və digər ictimai fənnlərə dair bilik, bacarıq və vərdişlərin 

aşılanmasıdır. Başqa sözlə kompyuter proqramı tədrisə köməkçidir; 

2)  Şagirdlərdə məsələnin həlli üçün proqram axtarışı, proqram sənədlərin oxunulması və ümumiyyətlə 

“kompyuter üzərində nəzarət” etmək bacarığı verməlidir; 

3) Şagirdlərdə geniş əhali tərəfindən istifadə olunan hesablama, informasiya və proqram vasitələrinə 

cavabdehlik və onların qorunması tərbiyəsinin aşılanmasıdır. 

Məqsədinə görə maşın-orientasiya öyrədici proqramları müxtəlidir. Bu proqramları idarəedici, diaqnostik, 

nümayiş, generasiya, əməliyyat, nəzarətedici, modelləşdirici və s. növlərə bölmək olar. İdarəedici və 

diaqnostik proqramları dərsdə, həmçinin fərdi və qrup halında təlim prosesində tətbiq etmək olar. Bu 

proqramlar vasitəsi ilə şagirdlərə müxtəlif suallar vermək olar. Onların cavabları təhlil edilə bilər, 

cavablardakı səhvləri düzəltmək muümkündür. Burada nəzarət və özünü nəzarət, əks əlaqə, müəllimlə şagird 

arasında sistematik və məhsuldar əlaqələr yaradılır. Burada qeyd edək ki, dərs şablon üzrə aparıla bilməz. Bu 

xüsusi ilə kompyuterdən istifadə etdikdə nəzərə çarpır. Kompyuterdə məsələ müəyyən alqoritmlə həll 

olunur. Pedaqoji situasiyalarda optimal qərarın qəbul edilməsi sahəsində icarçı aciz qalır, yəni icraçı texniki 

təminat qarşısında heç bir qərar qəbul edə bilmir. Ona görə öyrədici proqramlar sistemli, kompleks 

problemləri özündə əks etdirməlidir. Bu proqramların işlənilməsində hökmən pedaqoq-praktiklər iştirak 

etməlidir. Dərsliklərdə və dərs vəsaitlərdə göstərilən tipli proqramların nümunələri olmalıdır ki, müəllim və 

şagirdlər onların bazası əsasında özləri sadə proqram tərtib edə bilsinlər. Bir daha  qeyd edirik ki, bütün 

tədqiqatın məqsədi gələcək üçün kadr hazırlanmağı ilə bağlıdır. Yəni biz gözləmə mövqeyində dayana 

bilmərik. 

Həndəsi materialların öyrədilməsində alqoritmləşdirimədən istifadə edilməsi daha səmərəli nəticə verir. 

İbtidai siniflərdə “düz xətt”, “şüa”, “parça”, “sınıq xətt”, “üç bucaq” “sınıq xəttin uzunluğu”, 

“çoxbucaqlılar”, “sahə və onun ölçüsü”, “çevrə və dairə”, “dairənin hissələrə bölünməsi” və başqa anlayışlar 

keçilir. Bunlar isə alqoritmləşdirmədə lazım olan simvolların əsaslarıdır. Müəllim dərsliklərdəki üçbucaqlara 

baxaraq məsəslələr tərtib edir. Üçbucaqlar və düzbucaqların yığımından rənginə, ölçüsünə, formasına görə 

onların seçilməsi üzərində dayanır. Şagirdlərlə sual-cavabı təşkil edir. Müəllim kompyuterdə hazır proqram 

vasitəsi ilə ekrana müxtəlif rəngdə və ölçüdə üçbucaqları, düzbucaqları göstərir, uşaqlarda böyük maraq 

yaranır və hamı onların necə alınması haqqında  fikirləşir, onların necə alındığı ilə maraqlanır. Müəllim izah 

edir ki, bu fiqurların alınması arıcıllığı var. 2  

Şagirdlərə cavab verir və müəllim onlara yazı taxtasında yazır, ölçülərə, rənglərə görə ayırmağı soruşur. 

Sonra ekranda müxtəlif rənglərdə xətləri çəkən proqram icra edir, xətlərin sayına görə məsəslələlər qurulur 

və həll edilir. Sonra sınıq xətlərin çəkilməsi nümayiş etdirilir. Müxtəlif çoxbucaqlıları alır, onların tərəflərini 

müxtəlif rənglə rəngləyir. Üçbucaqların tərəflərə görə növlərə ayrılmasını tələb edir. Şagirdlər izah edir ki, 

üçbucağın üç tərəfi, üç bucağı, üç təpəsi vardır. Şagirdləri düşündürmək üçün əlimizin bədənimizə qoyuluşu 

forması ilə üçbucağın necə alınmasına aid sual veririk və cavabları təhlil edirik. 

Həndəsi materiallardan düzbucaqlı, kvadrat, romb, paraleloqram və trapesiyanın qurulmasında da 

alqoritmləşdirmə proqramlaşdırmadan istifadə edirik. Hazır proqramlardan istifadə etmək alqoritmini 

şagirdlərə də öyrətmək olar. Müxtəlif növ çoxbucaqlıları şagirdlər xalçaların naxışlarında görmüşlər. Bu 

naxışların icarçıları xalçaçılardır. Həmin xalçaları fabrikdə texniki vasitələrlə hazırladıqda icraçı maşındır. 

Şagirdlər qrafik modellə həndəsi fiqurları daha əyani təsəvvür edirlər, daha çox informasiya alırlar. 

Burada fiqurları böyütmək, müxtəlif rəngdə ekranda almaq yolu ilə həm kompyuterin imkanları nümayiş 

etdirilir və həm də şagirdlərin idrak fəaliyyətini artırır. Burada qeyd edək ki, şagirdlər fiqurları çertyojda, 

plakatlarda, kodoproeksiyalarda və kompyuterdə gördükdə müstəqil olaraq özü üçün fiqurlara dair 

məlumatları “açır”. İki nöqtədən  neçə düz xətt keçırmək olar? Sualına kompyuterdə daha düzgün cavab 

tapır. Sonra bucaq, bucağın tənböləni, iti, düz, açıq, kor bucaq analyışıları, fiqurların sahələri, sahə ölçülərinə 

aid məsələlərin həlli və çertyojların hazır proqramlar vasitəsi ilə nümayişindən xüsusilə canlı obraz yaradır. 

Dairə və onun hissələrini nümayiş etmək, onu hissələrə ayırmaq, rəngləmək mərhələləri icra edilməsi 

şagirdlərin fəaliyyətini və marağı artırır. 

Nəyi öyrətmək, kimi öyrətmək, necə öyrətməklə əlaqədər qarşıya çıxan problemləri həll etmək olar. 

Burada məcarələrlə əlaqədər oyunları da xatırlayaq. Məcaralı oyunların obyektləri fanstastik aləmdir. 

Kompyuter oyunlarda əyanilik daha nəzəri cəlb edir. Qardaş bacını pilləkənlə 10 pillə yuxarıya aparmaqla 

1-dən 10-a qədər sayır və tərsinə düşdükdə 10-dan 1-ə kimi geri saymağı öyrənir. Kompyuter oyununda 
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şagird maksimum dərəcədə diqqətli olmağa çalışır. Çünki, burada oyun qaydaları daha mürəkkəbdir. Burada 

şagirdlər klaviaturadan səmərəli istifadə etməklə özlərinin məharətini nümayiş etdirir. İnformatikanın 

elementlərinin öyrədilməsində kompyuterlə müxtəlif musiqi proqramların icra edilməsi zəruruidir.  

Beləliklə ibtidai siniflərdə fənnlərin tədrisi ilə informatika fənninin propedevtik kursu arasında sıx əlaqə 

yaratmaq mümükündür və bu zəruridir. İbtidai siniflərdə informatika elementlərinin tədrisi ibtidai sinif 

müəllimlərinin hazırlığından aslıdır. Bu müəllimlərin dünyagörüş daha güclü olmalı və təbiət, cəmiyyət 

haqqında yeni-yeni biliklər əldə etməlidir. İnformatika elminə aid zəruri biliklərə yiyələnmədən qoyulan 

tələblərə yiyələnmək olmaz. Eksperiment zamanı məlum oldu ki, ibtidai sinif müəllimləri qoyulan 

tələblərdən demək olar ki uzaqdır. Biz hər dərs üçün müəllimlərlə ətraflı söhbət keçirməli olduq. İbitdai 

siniflərdə təlimin nəzəri və praktikasına aid pedaqoji tədqiqatı gücləndirmək lazımdır. Tədqiqatçılarımız bu 

sahəyə diqqəti artırmaldırlar. Buarada pedaqoqlar, ixtisasçılar, pisxoloqlar iştirak etməlidir. 

I sinif  İnformatikanın əsas anlayışlarından olan öyrənilən əşya və obyektlərə ad qoyulması, ölçü təyin 

olunması, başqa sözlə kəmiyyət anlayışı ilə ilk tanışlıqdan başlanılır. Şagirdlər obyektlərə müxtəlif adlar 

qoyurlar, obyektlərin mürəkkəb olmayan rəsmlərini çəkirlər, ədədlərdən cədvəllər düzəldirlər, cədvəllərlə 

işləməklə cədvəl kəmiyyətlərini öyrənirlər, cədvəlin ölçüsü anlayışına yiyələnirlər. 

Fəal şagirdlər əşyaların seçilməsində daha çox hissiyata malik olurlar. Onlar üçün belə əşya mühiti 

yaradılmalıdır. Hələ məktəbə qədəm qoymayan uaşaqları oyuncaq əşyalardan şəxsi düçünmə əsasında 

müxtəlif fiqurların düzəldilməsinin şahidi olmuşuq. Burada uşaqlar riyaziyyatın ən böyük sahələrindən biri 

olan əməliyyatların tədqiqinin metodlarından istifadə edirlər. Bu metod sınaq və səhvlər metodudur. Uşaqlar 

bir konstruksiya düzəldir, özünü sınayır, sonra harada səhvə yol verdiyini tapır və onu aradan qaldırır. Yəni 

şagird qabaqcadan məlum olan üsulu bilmir, onu tapır, bu emprik təlimdir. Bu təlim şagirdə nəyisə 

öyrənməkdən başqa, nəyisə etməyi öyrədir. Məhz birinci sinif otağında şagirdləri düşündürə bilən oyuncaq 

əşyaların laboratoriyaları olmalıdır, beyin idmanı təşkil etmək üçün dərsin bir neçə dəqiqəsi hər şagirdə 

torbalarda olan həmin oyuncaqlar verilir və onlradan fiqurlar düzəldilməsi tələb olunur. Bu şagirdlərər 

verilmiş vaxt ərzində fəallığını artırır və bir növ bu və ya başqa obyekti öyrənmək üçün eksperiment keçirir. 

Sonralar bu şagirdlər kompyuter vasitəsilə modelləşdirmə proqramlarından istifadə etdikdə onlarda daha 

fəallıq artır. İnsan sifətinin yaradılması proqramını nümunə göstərmək olar. Şagird ekranda müxtəlif gözlər, 

burunlar, qulaqlar, ağızlar, başqa sözlə sifətə aid olan hissələri görür, şagirdlərə ancaq bəzi əmrlər göstərmək 

lazımdır ki, onları hərəkət etdirə bilsin və ekranda elə yerləşdirsin ki, insan sifəti alınsın. Burada şagird çox 

cəhd edir ki, düşündüyü sifəti alsın, bununla da ağlın idmanı icra olunur. Amerikada Bebidcin məktəbində 

belə serialı proqramlarla işləmək sahəsində xüsusi təcrübə vardır. Bu eksperimentlər müsbət nəticə 

vermişdir. Hesab edirik ki, ibitdai məktəbin birinci və ikinci sinif şagirdləri xüsusiləşdirilmiş laborator sinifə 

dərs keçməlidir və bu siniflər təbiətə, hesaba, ekologiyaya, coğrafiyaya və s. aid oyuncaq əşyaları ilə təmin 

olunmalıdır. Birinci sinifdə dərs innovativ olmalıdır. Şagirdlər bir dərsdə müxtəlif elm sahələrinə aid 

informasiyalarla tanış olmalı, onların teal aləmə aid bilikləri zənginləşdirilməlidir. Şagirdlər “səyahət” 

aləminə salınmalı, bütün pisxoloji gərginliklərdən azad olmalı, kino aləmində olmalıdır. Hazırda demək olar 

ki, respublikamızın ən ucqar nöqtələrində belə kompyuter mərkəzləri, İnternet klubları vardır. Məktəbəqədər 

uşaqlar bu klublarda müxtəlif oyun proqramların icrasında iştirak edirlər, yəni uşaqların əksəriyyəti artıq 

kompyuterlə tanışdır və müəyyən biliyə malikdirlər. Məktəb bu biliklərər elmi mahiyyət verməlidir. Bu 

məsələləri saniyələr ərzində həll etmək zəurətin olması tələb olunur, bu məqsədlə kompyuterdən istifadə 

edilir. Başqa sözlə kompyuterin mahiyyəti izah olunmaldır. Onlar elə başa düşməməlidir ki kompyuter 

oynamaq üçündür. Şagirdlər anadan gəlmə genetik biliyə malikdirlər, onlar çox şeyi bilirlər. Müəllim  isə 

onlara elmi mahiyyət verir. Şagirdlər elmi düşüncə əldə edirlər və onlara aşılanır ki, informasiya ən ali 

mənada bilik almaqdır, insan təbiət və cəmiyyət haqqında biliklərə yiyələndikcə informasiya alır. Şagirdlər 

burada daha çox həssasdırlar. Məhz bu həssaslıqdan istifadə edib müxtəlif elmlərin misalları əsasında yeni-

yeni biliklər aləminə onları daxil etmək olar. Müasir kosmos elminin belə elementlərini informatik şəkildə 

onlara çatdırmaq olar, nəticədə onlar ikinci sinfə hazırlanmış olar. Beləliklə, şagird ionformasiya aləminə 

daxil edilir. Bu sonrakı siniflərdə də davam etdirilməlidir. 

II sinif: Şagirdlər hər bir obyektə müxtəlif adların verilməsinə yiyələnir. Buadlara müxtəlif qiymətlərin 

qəbul etdirilməsi nümunələri mənimsəyir. Obyektlərin modelləri ilə, yəni verilən və axtarılanlar, onlar 

asrında rabitədən xəbər tuturlar, məsəslələrin kompyuterdə həlli ilə rastlaşırlar. Münasibət işarələri ilə ( , 

=) tanış olurlar. əyani vasitələr üzərində əməlləri icra edirlər. Əməl qanunlarından istifadə edərək  əməlləri 

yerinə yetirirlər, əməllərdə komponentlərə görə məchul komponenetin tapılmasını öyənirlər. Burada 

şagirdlər artıq hesab kalkulyatorlarından istifadə edirlər. Kompyuterlərdə müxtəlif oyun proqramlarından 

istifadə etməklə kompyuter aləminə daxil olmalıdır. Kompyuterlə müxtəlif rəsmləri almalı və rəsmlər 

üzərində hesab əməllərini icra etməlidirlər. Mənimsətmə ilə bağlı anlayışlarla tanış edilməlidir. Hazırki 
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kompyuterlərdə hazır həndəsi fiqurları, insanları, heyvanları ekrana gətirmək, böyültmək və kiçiltmək, 

müxtəlif rəsmləri çəkmək üçün rənglər, fırça vasitəsilə həmin rənglərdən istifadə edərərk rəsmlər çəkmək 

mümükündür. Onlardan istifadə edərək müxtəlif rəsm əsəsləri yaradıla bilər. 

III sinif: Şagirdlər obyektin müxtəlif təsvirləri ilə rastlaşırlar. İlk növbədə obyektlərin sözlərlər, qrafik 

təsvirini görürlər. Məsələ həlli zamanı bir təsvirdən başqa təsvirə keçir, cədvəl kəmiyyətləri üzərində işləyir, 

hesablamanın aparılması üçün hesab kalkulyatorlardan istifadə edilməsinə meyl edirlər. Bu məqsədlə sinfə 

hesab kalkulyatorunu gətirmək lazım deyil. Kompyuterlərdə bu kalkulayor vardır. Şagirdlər həmin 

kalkulyator proqramını işə salmağı bilsələr kifayətdir, sonra isə hesab əməllərini orada icra etməyi öyrənirlər. 

IV sinif: Şagirdlər artıq alqoritm anlayışı olurlar. Baza strukturlarına aid məsələlər həll edir, mətn 

məsələlərinin müxtəlif təsvirlərini verirlər. Mətn və qrafik informasiyaların işlənməsi, verilənlərin bazası 

anlayışlarına dair bilik, bacarıq və vərdiş qazanırlar. Hazırda IV siniflərdə Windows sisteminin öyrədilməsi 

proqrama daxil edilmişdir. Biz hesab edirik ki, sistem proqramlarından dərs keçmək məqsədə uyğun 

deyil.Onu praktik maraq kompyuterdən istifadə prosesində öyrətmək olar. 

Şagirdlərə kompyuterdə hansı məsəslələri həll etmək ideyası aşılanmaldır. Kompyuter tətbiq sahəsində ən 

çox maraq doğurur, sistem proqramlarında istifadə isə mexaniki işdir, kompyuterdən çap maşını kimi istifadə 

etmək şagirdlərdə heç bir idrak tərbiyəsi aşılamır, onları fəallaşdırmır. Biza praktikada əmin olmuşuq ki, 

məktəbdə heç bir fənnə maraq gpstərməyən və ya əlifba savadına malik uşaqlar var ki, onlar kompyuter 

arxasında oturub yazı yazırlar. Deməli, yazı yazmaq üçün informatika elmini bilmək lazım deyildir. 3  

İbtidai  siniflərdə informatika  elementlərləri öyrədici proqram vasitələri ilə öyrədilməlidir. İbtidai siniflər 

üçün müxtəlif proqram vasitələri hazırlanmışdır.  

Bütün bu ədəbiyyatların təhilindən sonra biz TTV- nin imkanlarını aşağıdakı kimi ümumiləşdirməyi 

məqsədə müvafiq hesab etdik: 

1. Sinfə gətirilməsi və yaxud da adi gözlə görünməsi (müşahidə edilməsi) mümkün olmayan fakt və 

hadisələr, əşya və predmet haqında, öyrənilən obyketlər və hadisələr barəsində şagirdlərə olduqca əyani yeni 

bilik və məlumatlar verir. Bilik və məlumatların müəllimin şərhi (nəqli, izahı və məktəb mühazirəsi) 

vasitəsilə çatdırılması ilə müqayisədə infromasiya vasitələri obyektiv gerçəklik barədə tam və dürüst 

mənzərə yaradır. Bu da yeni biliklərin şüurlu və möhkəm mənimsənilməsini təmin edərərk, təlimin 

səmərəliliyi artırır; 

2. Alınan nəzəri, elmi bilikləri həyatla, əməklə, ictimai-siyasi hadisələrlə, beynəlxalq vəziyyətlə 

əlaqələndirir. Mürəkkəb elmi eksperimentləin münayişi, tanınmış şəxslər, tarixi hadisələrin iştirakçılaı ilə 

ünsiyyət imknalarını da genişləndirir; 

3. İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi müəllim texniki işin ağırlığından xilas edir. İmkan verir ki, 

fəaliyyətin yaradıcı tərəfinə daha çox vaxt ayıra bilsin. Nəticədə faktik materiala dair biliklərin yoxlanması 

üçün mürəkkəb olmayan müxtəlif nəzaredici vasitələr müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur.  
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İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ FRAZEOLOJİ SİNONİMLƏRİN TƏSNİFATI 

 

Açar sözlər: frazeologiya, sinonim,dilçilik elmi, dilçilər 

 

Classification of phraseological synonyms in English and Azerbaijani 

Summary 

The presented article deals with the classification of English synonyms. The notion of phraseology is 

wide.Here concepts of some distinguished scientists are presented in the given article. Phraseology (from 

Greek φράσις phrasis, "way of speaking" and -λογία -logia, "study of") is a scholarly approach to language 

which developed in the twentieth century. It took its start when Charles Bally's notion of locutions 

phraseologiques entered Russian lexicology and lexicography in the 1930s and 1940s and was subsequently 

developed in the former Soviet Union and other Eastern European countries. From the late 1960s on it 

established itself in (East) German linguistics but was also sporadically approached in English linguistics. 

The earliest English adaptations of phraseology are by Weinreich (1969) within the approach of 

transformational grammar, Arnold (1973), and Lipka. In Great Britain as well as other Western European 

countries, phraseology has steadily been developed over the last twenty years. The activities of the European 

Society of Phraseology (EUROPHRAS) and the European Association for Lexicography (EURALEX) with 

their regular conventions and publications attest to the prolific European interest in phraseology. European 

scholarship in phraseology is more active than in North America. Bibliographies of recent studies on English 

and general phraseology are included in Welte (1990) and specially collected in Cowie & Howarth (1996) 

whose bibliography is reproduced and continued on the internet and provides a rich source of the most recent 

publications in the field. 

Key words: phraseology,synonym,language,linguistics,scientist 

 

Dilçilik ictimai hadisə olan dili öyrənir. Bu elm dünyanın ən qədim elmlərindəndir. Qədim hindlilər, 

çinlilər, ərəblər və yunanlar dilçilik elmindən istifadə ediblər. Türklərdə bu elmi  tədqiq edən ən böyük dilçi 

1072-ci ildə “Divani-lüğəti-türk” əsərini yazan Mahmud Kaşğaridir. Bu əsər Türk dünyasının ilk 

ensiklopediyası sayılır. M.Kaşğari türkologiya elminin banisi sayılır. 

Dil müxtəlif baxımlardan öyrənildiyindən dilçiliyin müxtəlif şöbələri – sahələri meydana çıxır. Bunlar: 

fonetika, leksikologiya, morfologiya, sintaksis, etimologiya, dialektologiya və başqalarıdır. 

Leksikologiya dilçiliyin lüğət tərkibini öyrənən sahədir. Leksikologiya yunanca “leksikos” – lüğət və 

“logos”- elm sözlərindən ibarətdir.Beləliklə dilin lüğət tərkibindəki sözlərin məcmusu leksika adlanır. Dilin 

leksikasını (lüğət tərkibindəki sözləri) öyrənən dilçilik bölməsi leksikologiya adlanır. Sözü yalnız 

leksikologiya bölməsi yox, dilçiliyin digər  bölmələri olan semasiologiya, onomastika, etimologiya, söz 

yaradıcılığı, morfologiya və sintaksis bölmələri də tədqiq edir. Leksikologiyanın əsas obyekti “söz” - dür. 

Söz nitqdə bütöv və sərbəst şəkildə  təkrarlana bilən əsas dil vahididir. Digər şöbələrdən və ya bölmələrdən 

fərqli olaraq leksikologiya sözün dilin lüğəvi tərkibindəki rolu və mövqeyini, mənşə qruplarına görə 

növlərini, işlənmə dairəsinə görə növlərini, məna qruplarına görə növlərini, dilin lüğət tərkibindəki aktiv və 

passiv roluna görə qruplarını öyrənir. 

Qeyd olunduğu kimi, leksikologiyada öyrənilən sözlər dilin lüğət tərkibidir. Azərbaycan dilin lüğət 

tərkibi leksik və frazeoloji tərkibdən ibarətdir. Leksik mənası olan sözlərə leksem, frazeoloji vahidlərə isə 

frazem deyilir. Leksem və frazem lüğəvi vahid adlanır. 

Azərbaycan və İngilis dillərinin ədəbi dilin leksik tərkibi başqa dillərdə olduğu kimi müxtəlif məna 

qruplarına malikdir. Buna eyni səslənən sözün və sözlərin tamamilə müxtəlif olan bir neçə mənanı 

bildirməsinə, bir-birinə çox yaxın olan mənaların bir neçə sözlə ifadə olunmasına, sözlərin bir-birinə əks olan 

məna ifadə etməsi aiddir. Buna görə də hər iki dildə sözləri şərti olaraq üç qrupa bölmək mümkündür: 

omonim, sinonim və antonim sözlər. 

Bu və ya digər məfhum bir sözlə deyil, bəzən bir neçə müxtəlif söz və ya frazeoloji birləşmələrlə ifadə 

oluna bilir. Buna dilçilik elmində sinonimlər deyilir. Sinonimlər gerçəkliyin eyni əşya, hadisə, əlamət və ya 

hərəkəti ilə bağlı olan, lakin onu müxtəlif formalarda adlandıran semasioloji hadisədir. Sinonimlər dili 

zənginləşdirir, onu daha dəqiq, aydın və təsirli edir. 
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Sinonimika hər iki dildə çox geniş anlayışdır. Sinonimlər dil vahidi kimi dilin məna zənginliyidir və istər 

ana dilimizdə, istərsə də İngilis dilində sinonimlərin xidməti həmin dilin biləvasitə fəaliyyətini 

aktivləşdirməkdir.   

Dildəki sinonimik münasibət həm sözlər, həm sözlə ifadələr, həm ifadələrlə, həm də söz və ifadələrlə 

qrammatik vahidlər arasında mövcud ola bilir. Buna görə sinonimlər iki tipə bölünür: lüğəvi və qrammatik 

sinonimlər. Dildəki lüğəvi sinonimlərin iki növü vardır: leksik və frazeoloji sinonimlər. 

Mənaca bir-birinə yaxın, formaca müxtəlif olan sözlərə leksik sinonimlər və ya sinonimlər deyilir. Leksik 

sinonimlər məna çalarlığı, emosional rəngi, məntiqi əlaməti və üslubi xüsusiyyətlərinə görə təsnif olunur. Bu 

təsnifat leksik sinonimlərin iki növünü meydana çıxarır. Bunlar: üslubi və ideoqrafik sinonimlərdir. 

İdeoqrafik sinonimlər – dildə fikrin bütün incəliyinin dəqəq ifadə olunmasına xidmət edir. Başqa cür 

desək, ideoqrafik sinonimlər gerçəkliyin, bir hadisənin müxtəlif əlamətlərinin, müxtəlif tərəflərini ifadə edir. 

Məsələn: 

     yaş – nəm – sulu 

     beautiful – fine – handsome 

Göründüyü kimi, bunlar daha incə məna çalarlarını ifadə edir. 

    Asanlıqla deyə bilərik ki, ideoqrafik sinonimlər insan təfəkkürünün analitik dərinliyini özündə əks etdirir. 

İnsan ətrafındakı obyektləri və onların xüsusiyyətlərini rəngarəngliyi ilə dərk edir və dil vasitəsi ilə onları 

ifadə etmək üçün yeni sözlər seçir. Rus dilçisi A.V.Kalinin fikrincə, ideoqrafik sinonimlər bir – birinə yaxın 

olan müxtəlif məfhumları ifadə etdiklərinə görə onların sinonimlərin digər növlərinə nisbətən daha az 

sinonim adlandırmaq hüquqları var. Ona görə də, ideoqrafik sinonimlər cərgəsini tərtib edərkən çox diqqətli 

olmaq lazımdır. O yazır: “İdeoqrafik sinonimlər – sinonimlərin daha mütəhərrik variantlarıdır. Məfhumu 

adlandırarkən bir-birindən kəmiyyətcə, yəni bu vəya digər əlamətin ifadə edilməsi dərəcəsinə görə fərqlənən 

sözləri ideoqrafik sinonimlərin variantları hesab etmək olar” Deyilənləri aşağıdakı nümunə ilə daha aydın 

ifadə edə bilərik, 

choose – select – elect – pick – opt 

Buradakı choose (seçmək) feli daha geniş mənaya malikdir. Digərlərinin işlanmə məqamları bir – 

birindən fərqlənir. Məsələn: select (implies a wide choice of possibilities) geniş seçim imkanı olduqda (select 

a Christmas present for a child; opt (implies an alternative) seçim olduqda (Fewer students are opting for 

science courses nowadays); pick (implies collecting and keeping for future use) toplamaq və saxlamaq 

mənasında (pick new words); elect (implies choosing by vote) səsəvermə ilə seçim etmək üçün istifadə 

olunur (elect the president; elect somebody to be chairman). 

Üslubi sinonimlər (ədəbi dil sözü – loru söz, ədəbi dil və dilekt söz)  üslubi fərqliliyinə və rəngarəngliyinə 

görə fərqlənirlər. Bədii ədəbiyyatda daha tez – tez rast gəlinən  bu sinonim növünə nümunə kimi maid- girl, 

bliss-happinesss, steed-horse, quit-leave göstərilə bilər. Üslubi sinonimlər fikrin daha yüksək, təsirli, kəsərli, 

ifadəli və mənalı olmasına kömək edir, emosiyanal ekspressivliyi gücləndirir. Üslubi sinonimlər eyni mənanı 

bildirsələr də, üslubi xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər. Məsələn, Azərbaycan dilində olan yemək-aşırmaq-

ötürmək bir məna altında toplansa da, üslubi məqama görə bir-birindən fərqlənirlər. Bu sinonimlər situativ/ 

kontekstual  sinonimlərin yaranma mənbəyinə çevrilir. 

Rus dilçisi V.V.Vinoqradovun göstərdiyi kimi, sinonimləri ideoqrafik və üslubi sinonimlər olmaqla iki 

qrupa ayırmaq daha düzgündür. Bizə elə gəlir ki, təsnifatda sadalanan cəhətlər əslində ideoqrafik 

sinonimlərin müxtəlif məna qruplarıdır. 

Sinonimlərin digər təsnifatı isə mətn daxilində dəyişəbilmə meyarlarıdır. Bunlar: total – dublet, relative  – 

nisbi  və  contextual – situativ. Dublet sinonim sözlər bir – birini hər zaman istənilən konteksdə əvəz edə 

bilir. Bu zaman nə üslubi, nə də məna çatışmazlığı yaranır. Hər iki dildə leksik dubletlər o qədər də çox 

deyil. Məsələn: səksən – həştat, aktiv – fəal, mücərrəd – abstrakt, eynək – gözlük;  motherland – fatherland, 

noun – substantive, functional affix – flection, in flection, scarlet fever – scarlation. 

Leksik dubletlərin əhəmiyyəti onların nitqdə forma etibarı ilə eyni sözləri təkrar etməmək üçün istifadə 

olunur. Məna etibarı ilə leksik dubletlərin dildə istifadəsi faydalı deyil. Çünki, onların dili ağırlaşdırdığı 

hesab edilir. 

Bəzi dilçilər sinonimlərin bir-birini əvəz edə bilmələri fikrini irəli sürsələr də, Rus alimi V.V.Vinoqradov 

sözlərin bir-birini əvəz edə bilməsi fikrini rədd edir. O göstərir ki, poetik əsərdə əsərin ümumi məzmununun 

tələbindən asılı olaraq hər bir söz elə işlədilməlidir ki, dildə onu əvəz edə biləcək başqa bir söz tapılmasın. 

Belə deyə bilərik ki, sinonimlər bir-birini əvəz etmık üçün deyil, bir anlayışın müxtəlif  məna çalarlarını 

vermək, ifadənin təsirini artırmaq, fikri daha aydın etmək və ona rəngarənglik vermək üçün istifadə olunur. 

Məsələn: 

   to stare – to look at a thing or person continuesly for a long time 



ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal) / SCIENTIFIC WORK (international scientific journal) 2020, №11/60           ISSN: 2663-4619 

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

 

136 

   to gaze – to look steadily at somebody/something for a long time 

Nümunədəki sözlər bir-birini əvəz edə bilməz, baxmayaraq ki, onalar sinonimdirlər. Səbəbi isə aydındır, 

çünki onların hər biri dəqiq çalarlılıq ifadə edirlər. Azərbaycan dilində də bu məqamı göstərə bilərik. 

Dilimizdə olan miz – stol, masa sözləri sinonim olmalarına baxmayaraq, bir-birlərini ixtiyari mətn daxlilində 

əvəz edə bilmir. 

Bəzi ədəbiyyatlarda sinonimlərdən bəhs edərkən qeyd edir ki, sinonimlər nitqdə müxtəlif üslubi 

funksiyanı yerinə yetirir: 1. dəqiqləşdirmə, 2. izah etmə, 3. müqaisə, 4. qarşılaşdırma, 5. əvəzolunma, 6. 

emosional ekspressivlik. 

Nisbi sinonimlər – hər hansı bir anlayışın müxtəlif çalarlı mənasını bildirir. Bu sinonimlər müəyyən 

hüdud daxilində fəaliyyət göstərə bilir. Məsələn: 

qüvvə - can; quruluş – gediş 

ask – beg - implore ; like – love – adore; gift – talent – genius; 

famous -  celeb – rated – eminent. 

Situativ sinonimlər yalnız müəyyən mətn daxilində eni mənanı bildirərək sinonim olurlar. Məsələn: “to 

buy” və “to get” feilləri ümumi halda sinonim deyillər, lakin aşağıdakı nümunələrdə onlar sinonim sözlərdir. 

I will go to the shop and buy some bread. 

I will go to the shop and get  some bread. 

Göründüyü kimi, bu iki feil “almaq” və “əldə etmək” mənasında bir-birinə sinonimdirlər. Həmçinin, “to 

bear”, “to suffer” və “to stand” feilləri semantik cəhətdən fərqli olsalar da, inkar formalarında sinonimlik 

bildirirlər. 

I cannot  stand  it; I cannot bare it – Mən buna dözə bilmirəm. 

Dilçilik ədəbiyyatlarında qeyd olunduğu kimi, sinonimlər sematik cəhətdən eyni mənalı, əksər hallarda 

isə məna çalarlarına malik, morfoloji cəhətdən eyni nitq hissəsinə mənsub olub, eyni qrammatik formada 

çıxış edən, üslubi cəhətdən isə eyni qiymətli, yaxud neytral və müsbət, ya da neytral və mənfi qiymətlərdə 

olan sözlərdir. Sinonimlərin işlədilməsi ilə bağlı aşağıdakı maraqlı fikirlər mövcuddur. 

1. Sinonimlərdən təkrara yol verməmək üçün istifadə olunur. Bu zaman sinonimlər müxtəlif cümlələrdə 

işlənir. 

2. Oxucuda emosional-ekspressiv hiss yaratmaq üçün də istifadə olunur və bu sinonimlər həmcins üzvlü 

cümlələrdə işlədilir. 

İnsanın sevgilsi, istəklisi, məşuqəsi, əğyar ilə oturub oynayıb-gülsün, insan özü isə naəlac qalıb kənarda 

oturub baxsın. (Cəfər Cabbarlı) 

3. Sinonimlərdən sözün mənasını aydınlaşdırmaq üçün istifadə edilir. 

Çox istədim səbəbini biləm, amma soruşsa idim yersiz düşərdi, yəni bica olardı. (Cəlil Məmmədquluzadə) 

4. Elmi və elmi-kütləvi əsərlərin, dərsliklərin dilində, terminlərin tərifində çox vaxt sinonimlərdən istifadə 

edilir. 

Dünya-bizi hər tərəfdən əhatə edən saysız-hesabsız göycisimləri ilə dolu olan kainatdır. 

Bütün dillərin özünəməxsus qrammatik və semantik cəhətlərə malik frazeologiyası var. Dilin sistemi və 

frazeoloji vahidləri arasında qarşılıqlı əlaqə olmalıdır,çünki bu vahidlər dilin əsasını təşkil edir. 

İlk öncə dilin sistemini aydınlaşdıraq. Dilin sistemi dilin quruluşu ilə əlaqəlidir. Sistem və quruluş 

anlayışları çox yaxın mənalı sözlərdir, lakin bəzi məqamlarda istisnalar da mümkün olur. Dil öz hissələri – 

sistemi, yaxud sturukturu ilə bütöv vəhdət təşkil edir. Buna baxmayaraq, “dilin sistemi” termini daha geniş 

məna kəsb edir, “dilin sturukturu” isə dil sisteminin əlamətini müəyyən edir. 

Dilin sistemi ilə əlaqədar bir sıra görkəmli dilçilər müxtəlif fikirlər irəli sürmüşdürlər. Onlardan 

V.A.Zveqinsev, Q.R.Melnikov, V.M.Sontsev, L.N.Sumarokova, F.De.Sössür və başqalarının adlarını 

çəkmək olar. Bu dilçilərdən ilk olaraq dilin sistem təşkil etməsi fikrini İsveç alimi Ferdinand de Sössür (1857 

– 1913) söyləmişdir. 

Bütövlüklə götürsək, dil sistemi öz-özlüyündə bir-biri ilə iyerarxik (şaxəli) şəkildə əlaqəli olan 

yarımsistemlərdən ibarətdir. Bu yarımsistemlərə dilçilikdə “dil səviyyələri” və ya “dil yarusları” deyilir. 

Yaruslar dedikdə dilin bir sıra bölmələri: morfem – morfoloji, leksik – qrammatik və fonetik – fonoloji 

nəzərdə tutulur 

Frazeoloji vahidlərin dilin sistemi ilə əlaqələndirilməsi üçün qrammatik modellərin sturukturu və 

müəyyən qanunauyğunluqların qarşılıqlı münasibətini dəqiqləşdirmək mütləqdir. 

Frazeologiya dilçiliyin əsas anlayışlarından biridir. Bu anlayış yunanca “phrasis” – ifadə, “logos” – elm 

sözlərinin birləşməsindən meydana gəlmişdir. Frazeologiya nəzəriyyəsinin banisi İsveçrə dilçisi Şarl Ballidir 

(1865-1948). İlk dəfə olaraq “phraseology” termini dilçilik ədəbiyyatına məhz bu alim tərəfindən 

gətirilmişdir. Frazeologiyanın məqsədi frazeoloji vahidlərin (frazemlərin) dildə mövqeyini 
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müəyyənləşdirmək, onların müvafiq prinsiplərə əsasən təsnifini vermək, üslubi xüsusiyyətlərini 

aydınlaşdırmaq, əmələgəlmə və inkişaf etmə yollarını aşkar etməkdən ibarətdir. Ş.Ballidən sonra 

frazeologiyanın tədqiqi xeyli irəliləmiş və onun bu sahədəki ideya və fikirləri frazeoloji birləşmələrin 

ayrılmasınlın və frazeoloji vahidlərin sözlərə ekvivalentliyi nəzəriyyəsinin işlənməsinin əsasını qoydu. 

Linqivistik fənn kimi frazeologiya haqqında məsələni rus dilçisi V.V.Vinoqradov da qaldırmışdır. O,əsərləri 

ilə müxtəlif dillərin frazeologiyasının öyrənilməsi işinə böyük töhfələr vermiş dilçilərdəndir. O 

“parçalnmayan birləşmələr” nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür. 

Dilçilik elminin inkişafından sonra bu termin iki mənada işlənməyə başladı. İlk olaraq hər hansı bir 

dildəki frazeoloji vahidlərin məcmusunu bildirir. Həm də fənn olaraq inkişaf edir. 

Frazeologiya sözü yunan dilində “phrasis” və “logos” sözlərindən əmələ gəlsə də, dilimizdə bir sıra 

mənalarda işlənir. Görkəmli alim, XIX əsrdə yaşamış Mirzə Kazım bəy bu sözü müxtəlif məqamlarda 

“cümlə” termini əvəzində işlətmişdir. 

Gördüyümüz kimi, frazeologiya anlayışı çox geniş bir anlayışdır. Buraya yalnız mənası komponentlərinin 

mənasından asılı olmayan parçalanmaz leksik birləşmələr deyil, başqa sabit birləşmələr də: atalar sözü, 

məsəllər, aforizmlər, qanadlı sözlər, klassik poeziyada rast gəlinən ənənəvi spesifik ifadələr və digərləri 

daxildir. Azərbaycan dilində və eyni zamanda digər dillərdə də sözlərin əksəriyyəti bir məna ifadə edir. 

Ancaq bir sıra sözlər iki, üç və daha çox məna bildirə bilir. Məsələn “ayaq” sözünə nəzər salaq.İnsanın və ya 

digər canlıların ayağı. Bu tip mənalandırma əsas nominativ məna adlanır. Bununla yanaşı düzəltmə 

nominativ məna anlayışı da mövcuddur ki, bu da əsas nominativ məna ilə sıx bağlıdır. Sözün düzəltmə 

nominativ mənası dildə əsas nominativ mənadan sonra yaranmışdır. Buna görə düzəltmə nominativ məna 

əsasən söz birləşmələrində, daha aydın desək başqa sözlərlə əlaqədə nəzərə çarpır və dəqiqləşir. Sözün 

düzəltmə nominativ mənası elə onun məcazi mənası deməkdir. 

Bütün bu dediklərimizi nəzərə alsaq görərik ki, bəhs etdiyimiz sözlərin əsas və nominativ mənalarla 

birləşməsindən əmələ gələn söz birləşmələri sərbəst söz birləşməsi olacaq. 
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EPOS MƏTNLƏRİNDƏ QARŞILIQLI  NİTQ TƏSİRİ VƏ NİTQ KEÇİDLƏRİ 

 

Açar sözlər: kommunikasiya, nitq, mətn, epos, personaj, nitq aktı  

 

Mutual speech influence and speech passages in epos texts 

Summary 

In this article one can notice changing of communication participants, substitution of narrators with 

personage speeches, their mutual influences on each other as well. The problem mentioned here is going to 

be investigated on the basis of epos materials, and for solving this problem the epos of “The Book of Dada 

Gorgud” and the anglosacs “Beowulf” texts were used by us here. The artistic text is playing the rode of 

realization of an artistic text. At this stage communication goes through the line of author-reader, together 

with this, in any text dealing with the occurance or the topic shows the participants taking part there. The 

author is also giving the speeches of participants in the process of the formation of a text. In the end in 

artistic text one can meet the speeches of the narrators (ozan, skop in epos) and the personages as well. In the 

process of text formation there will be  mutual influence between these speech forms. In most cases the 

narrator’s speech will serve for concretizing of continuation and succession of the occurances and within this 

draws up the ozan-reader dialogue of course. 

Key words: communication, speech, text, epos, personage, speech act 

 

Ünsiyyət prosesində qarşılıqlı nitq təsirləri müxtəlif praqmatik ölçülərdə cərəyan edir, çünki istənilən 

kommunikasiya ən azı iki tərəfin mövcudluğunu şərtləndirir və bu tərəflərdən biri informasiyanı ötürən, 

digəri onu qəbul edən olmalıdır. Əks təqdirdə, kommunikasiya baş vermir [1, s. 86]. Bəzən 

kommunikasiyanın ikinci tərəfi aşkar görünmür, onun mövcudluğu şübhə altına alınır. Belə vəziyyət özünü 

monoloji nitqdə və informasiyanı qəbul edənin ortada olmamasından irəli gəlir. Nitq canlandırılırsa və ya 

danışılan qələmə alınırsa informasiya formalaşır, onu ötürən tərəf müəyyənləşir. Monoloji nitqdə danışan 

informasiyanı formalaşdıran və ötürəndir. Əgər monoloqun dinləyicisi varsa, deməli, informasiyanı qəbul 

edən tərəf də vardır. Məlumdur ki, monoloji nitqin elə tipi özünü göstərir ki, burada danışan öz nitqini 

bilavasitə özünə ünvanlayır və beləliklə, adresant və adresat eyni olur, birinci tərəf eyni zamanda ikinci 

tərəfin funksiyasını, informasiyanı qəbuletmə funksiyasını da yerinə yetirir. Belə proses real həyatda baş 

verirsə də danışanın nitqi kənar iştirakçılara bəlli olmadığına, həmçinin qeydə alınmadığına görə onun 

mövcudluğu, eləcə də mümkünlüyü müzakirə, tədqiqat və təhlil obyektinə çevrilmir. Lakin insanın daxili 

nitq imkanı və potensialı birmənalı qəbul edilən hadisədir. Daxili nitq varsa, informasiyanı ötürən, həmçinin 

onu qəbul edənin eyniliyi də təsdiqini tapır. Bədii ədəbiyyat oxucu üçün qələmə alındığından onu yazan 

daxili nitqi canlandırır, yazıya köçürür, şifahi nitqə çevirir. Fikrimizcə, monoloji nitqin əsas təyinedici 

əlaməti danışanın bir nəfər olmasıdır. Aydındır ki, ünsiyyətdə danışan həmişə birdir. Lakin dioloq və 

poliloqda adresatlar cavab reaksiyası ilə çıxış edərək ilkin adresantla növbələşirlər. Monoloqda isə belə 

növbələşmə olmur, adresant nitqi canlandırır və nitqin tamamlanması həm də temanın qapanması ilə 

səciyyələnir. 

Kitabi-Dədə Qorqudda buğa ilə vuruşan qəhrəmanın daxili nitqinə nəzər salaq: 

“Oğlan yumrığilə buğanın alnına qıya tutıb çaldı. Buğa götin-götin getdi. Buğa oğlana sürdi, gerü gəldi. 

Oğlan yenə buğanın alnına alnına yumrğilə qatı urdı. Oğlan bu qatla buğanın alnına yumrığını tayadı, sürdi 

meydanın başına çıqardı. 

Buğayla oğlan bir həmlə çəkişdilər. İki tulasının üstinə buğanın köpük turdı. Nə oğlan yenər, nə buğa 

yenər. Oğlan fikr eylədi, aydur: “- Bir tama dirək ururlar, ol tama tayaq olur. Bən bunın alnına niyə tayaq 

olurbən-turubən,” -dedi. Oğlan buğanın alnından yumruğın gedirdi, yolından savıldı. Buğa ayağ üstinə 

turamadı, düşdi; dəpəsinin üstinə yıqıldı. Oğlan bıçağına əl urdı. Buğanın başını kəsdi” [2, s.36].  

Bu fraqmentdə müəllif və qəhrəmanın nitqi yer almışdır. Müəllif nitqi oxucuya, personjın daxili nitqi isə 

onun özünə ünvanlanmışdır. Nitq mülahizə şəklində qurulmuşdur, qəhrəman baş verən hadisənin 

mahiyyətinə varır, nəticə çıxarır. Adresantın tərəf-müqabili onun özüdür və o, irəli sürdüyü mülahizəyə, 

müddəaya nitqlə deyil, hərəkəti ilə cavab verir, yumruğunu buğanın alnından çəkir, ona dayaq olmur və qalib 

gəlir. 
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Nitqin praqmatik xüsusiyyətlərinə xarici və daxili praqmatik xətlər üzrə yanaşmaq mümkündür. Real 

ünsiyyətdə qarşılıqlı nitq təsiri bir praqmatik istiqamətdə baş verir: adresant –adresat. Bədii ədəbiyyatda isə 

bu istiqamət ikidir: 1) müəllif-oxucu, 2) personaj-personaj [3, s.89].  

Dialoji nitqin bu şəkildə qarşılıqlı ünvanlanması epos mətnindən götürülmüşdür. Müqayisə üçün 

anqlosaksların “Beovulf” eposunda da bu formanın mövcudluğunu müəyyənləşdirək. 

“Beovulf” eposunda da belə iki istiqamətlilik müşahidə olunur: nəqledən-dinləyən, epik adresant – epik 

adresat. İkinci hal (epik adresant - epik adresat) başqa dinləyiciləri də əhatə edir ki, bunlar oxucular, yaxud 

dastana qulaq asanlardır. Deməli, personajların nitqi iki ünvanlıdır. Xarici praqmatika baxımından nitq 

epizodu informativliklə səciyyələnir və nəqledən personajların nitqini narrativ gəzişmələr və artırmalar 

məqsədilə istifadə edirsə, daxili praqmatika baxımından nitq epizodunun informativliyi danışanın nitq 

strategiyası ilə izahlanır, fərdlərarası ünsiyyət, təsvir, yaxud əlavə nəqletmə reallaşır. “Beovulf” eposunda 

nitqin adresata ünvanlanma xarakterinə görə dialoji və monoloji nitqi ayırmaq mümkündür. Təbii ki, yenə də 

nitqin konkret şəxsə ünvanlanması nəzərə alındıqda dialoji və monoloji nitq arasında dəqiq sərhədi 

müəyyənləşdirmək çətindir. Dialoji nitq üçün direktivlik, monoloji nitq üçün konstatasiya səciyyəvidir. 

“Beovulf” poemasında nitq epizodlarının beş struktur tipi özünü göstərir.  

I tip: tam strukturlu dinamik nitq epizodu; belə tipdə stimul və reaksiya gedişləri vasitəsiz nitq formasında 

olub kiçik həcmlidir, hadisələrin ardıcıllığı ilə bağlanır.  

II tip: tam strukturlu narrativ nitq; bu formada nitq gedişlərinin biri, yaxud hər ikisi böyük həcmlə seçilir 

ki, bu da danışanın nəqletməyə köklənməsi ilə şərtlənir. 

III tip: gizli replikalı dialoji nitq epizodu; bu formada nəqledən nitq gedişlərindən birini nitq epizodunun 

şərhi kimi verir. 

IV tip: dialoji birtərəfli nitq epizodları; bu formada danışanın yaratdığı stimul reaksiya doğurmadığına 

görə, tamamlanmır, nitq epizodunun birtərəfliyi nitq ünsiyyətinin özünəməxsusluğu ilə şərtlənir və bu, 

poemada personaj nitqinin epik nəqletməni davam etməsindən qaynaqlanır. 

V tip: monoloji nitq epizodları; bu nitq epizodları kollektiv adresata yönəldilməklə cavab reaksiyası tələb 

etmir. Belə nitq epizodlarında danışanın narrativ startegiyası (nəqletmə, təsvir, mülahizə) bir və ya bir neçə 

tematik bloka parçalanır. Bir tematik narrativ blokdan digərinə keçid danışanın nəqletmə temasının 

eksplikasiyası ilə həyata keçir. 

 “Beovulf” eposunda müxtəlif nitq aktları qeydə alınır (reprezentativ, assertiv, komissiv, ekspressiv və s.). 

Bir sıra nitq aktlarının xüsusiyyətləri illokutiv gücün ifadə vasitələrinin praqmatik çoxmənalılığı ilə izahını 

tapır. Məsələn, modal semantikalı modal feili nitq həm təsdiqin, həm də təxminin praqmatik markeri kimi 

çıxış edə bilir.  

Qeyd edilən nitq epizodları tipinin “Beovulf” və KDQ eposlarında reallaşma mexanizmini nəzərdən 

keçirək.    

Birinci tip tam strukturlu dialoji nitq epizodudur. Eposun 237-ci sətrindən başlanır. Xrodqarın 

gözətçilərindən biri Beovulf və onun drujinasının gəmidən enib sahilə çıxdığını görüb onların qarşısına çıxır.  

“Hwæt syndon ge searohæbbendra, 

byrnum werede, þe þus brontne ceol  

ofer lagustræte lædan cwomon,  

hider ofer holmas? 

"Who are you  

who come thus armed,  

openly across the waves?” [4] 

Hərfi tərcüməsi. – Dəmir paltar geyinib, başınıza dəmir dəbilqə qoyub, içi ağır yüklə dolu dolu gəmidə 

okeanla bura gələnlər, siz kimsiniz? 

Bu, Skildinqlərin gözətçisinin nitq aktının birinci hissəsidir və burada gələnlərin kimliyi soruşulmaqla 

onların döyüş geyimi, gəminin ağır yüklü olması da təsvir edilmişdir. Epos üçün səciyyəvi olan bir cəhət 

budur ki, gözətçi ilk növbədə gələnlərin kim olduğunu soruşur, bundan sonra sanki bu sualı vermək 

səlahiyyətini təsdiqləmək üçün özünü təqdim edir və indiyədək kimsənin çəkinmədən belə şəkildə, icazəsiz 

buralara gəlmədiyini söyləyir. Tayfanın yaşayış məskənin sərhədlərini qorumaq, sərhədə gözətçi qoymaq 

KDQ dastanlarında da vardır. Bəkil oğlu İmranın boyunda ozan bu barədə məlumat verir: “Bəkil şahanə 

ayğırı çəkdirib mindi. Qohum-əqrabasını ayırdı, ev-eşiyini yığışdırdı, oğuz elindən köçdü. Bərdəyə, Gəncəyə 

gedib məskən saldı. Gedib doqquz tümənlik Gürcüstan sərhədində çadır qurdu.Qaovulçuluq elədi. Buralara 

yad-kafir gəlsə idi, başını Oğuz elinə hədiyyə göndərirdi. İldə bir dəfə Qazan xanın divanına gedirdi”[2, 

s.202].  
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“Beovulf”da gözətçi gəlmələrə müəyyən hörmətlə yanaşır, onların başçısının adi adam deyil, əsilli 

nəsildən, güclü, boyca çox hündür olduğunu da söyləyir. Buna baxmayaraq, onun nitqi sualla başlanır. Belə 

bir cəhət ondan irəli gəlir ki, o, vəzifəsini yerinə yetirdiyi üçün gələnlərin kimliyini bilməlidir. Əks təqdirdə, 

döyüş başlanmalıdır. Döyüş barədə birbaşa heç bir söz deyilməsə də, ona işarə hiss olunur. Eyni zamanda 

onu da qeyd etmək lazımdır ki, nitq prosesindəki qarşılıqlı təsir elə qurulmuşdur ki, gözətçinin gələnlərə 

qarşı çox aqressiv olmadığı hiss edilir. O, nitqini hörmət və ehtiramla qurur. Dialoq iştirakçıları aralarındakı 

gələcək münasibəti bilməsələr də, onların ünsiyyəti qarşılıqlı hörmət şəraitində davam edir. Bunu gözətçinin 

sualından sonra skopun Beovulfun cavabını poemaya daxil etdiyi nitq aktında da görmək olur. 

Gözətçinin stimul replikası eyniləşdirici sual replikasıdır və “Hwat” sual əvəzliyi ilə başlansa da, 

adresantda neqativ reaksiya doğura biləcək qısa, birbaşa sual deyil. Bununla da sual cümləsində gözətçini 

ehtiyatlı olmağa sövq etdirən hərbi geyimi nəzərə çatdırılmaqla sual əvəzliyindəki aşağı etiket dərəcəsindən 

istifadə olunmasının səbəbi aydınlaşdırılmışdır. Adresata ünvanlanmış sualın struktur-semantik xüsusiyyəti 

onun adlandıran deyktik de elementi ilə başlanmasından başqa yüksək tonu aşağı salan konstruksiyalarla 

genişləndirilməsindədir. Sual cümləsi elə qurulmuşdur ki, sanki narahatlıq doğuran gələnlərin başlarına 

qoyduqları dəbilqələr, əyinlərindəki zirehli geyimlərdir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, adresant dərhal cavab 

gözləmir.  

Eposda qarşılıqlı nitq təsiri aktlarının tiplər üzrə tədqiqi prosesində meydana çıxan epos etiketi məsələləri, 

şübhəsiz ki, dialoqlarda təzahür edir və ünsiyyətin uğurlu, yaxud uğursuz davamına birbaşa təsir göstərir. 

“Beovulfda” dəniz sərhəddinin gözətcisi ilə Beovulfun dialoqunda nitq aktlarının növlərində müxtəlif 

dəyişmələr, fərqli düzülüş ardıcıllıqları müşahidə olunur. Danışanın öz nitqini müxtəlif nitq reqistrlərinə 

keçirməsi, nitq gedişlərini kommunikativ məqsədinə uyğunlaşdırması halları konversiallıq hadisəsinə əsasən 

açıqlanır. Hərfi tərcümədə “mən sizin mənşəyinizi (kimliyinizi) bilməliyəm” cümləsinin əvvəlində “indi” 

zərfliyi işlədilməklə dialoqun davametmə ardıcıllığına işarə olunur. “Mən bilməliyəm” = “siz mənə 

deməlisiniz” məzmun konversiallığı “leass ceaweras” peyorativ-nominativ işarəsi ilə adresatın nitqində 

inamsızlıq neqativ nitq modallığı mənası əmələ gətirir. Bundan sonrası direktiv nitq aktlı hibrid formada olub 

dolayı təhrik nitq aktı ilə sual söyləmindən formalaşdırılmışdır. Hibrid direktiv nitq aktı metakommunikativ 

direktiv akt ilə əvəzlənir. Gözətçinin nitq aktının öz hissəsinin hərfi tərcüməsi aşağıdakı kimidir: İndi mən 

bilməliyəm, sizin qəbilə-tayfanızı öyrənməliyəm, soxulduğunuz ərazidə danların torpağında irəli getməzdən 

əvvəl, mənim sadə fikrimi eşidin, nə qədər tez olsa o qədər yaxşıdır, deməlisiniz siz yadelli dənizçilər 

haradan gəlmisiniz? İngilis dilindəki söz sırasının Azərbaycan dilinə tərcümədə pozulması praqmatik 

strukturun dərk edilməsini çətinləşdirir. Bununla belə, adresantın nitq gedişi adresat üçün cavab nitq gedişinə 

zəmin yaradır. Adresatın nitqində əsaslandırma və izah nitq aktlarındakı təkrarlarla illokutiv gücü artırır və 

verilmiş suala cavab tələbini maksimallaşdırır. 

Beovulf ona ünvanlanan tələb və suala müvafiq ardıcıllıqla cavab verir. O, gəlişlərinin məqsədini açarkən 

danlar ölkəsində baş verən pis hadisə haqqında eşitdiklərini söyləyir və təkrar məqsəd üzərinə qayıdır. 

Dialoqdakı bu iki nitq gedişi “sual-tələb-cavab-informasiya” ardıcıllığı üzrə gedir, uğurlu kommunikativ 

fəallıq əmələ gətirir və beləliklə, gözətçi növbəti nitq aktında gələnlərə konunq Xrodqarın yanına getməyə 

icazə verir. Dioloji nitqin bu yerində yenidən nəqledənin hadisələrin davam ardıcıllığını qorumaq məqsədilə 

kommunikativ prosesə qoşulması, dialoqun nəqletmə nitq aktına çevrilməsi baş verir. 

Nəqletmə Beovulfun dəstəsinin Hrodqarın sarayına doğru getməsi, qəfildən dam örtüyünün qızılı şüaları 

ilə saray qubbəsinin görünməsi, onun möhtəşəmliyi təsvir olunur. Bu yerə qədər dəniz yolunun gözətçisi 

gələnləri müşaiyət edir və saray görünəndən sonra yolu bir daha göstərir, onlara gələcək döyüşlərdə uğurlar 

arzulayır, sərhədi qorumağa qayıtdığını söyləyir. Danışan dəyişir və nəqledən dastanı davam etdirir. 

Nəqletmə növbəti gözətçinin, daha doğrusu, saray qapıları gözətçisinin gələnlərin qarşısına çıxmasına qədər 

davam edir. 

Növbəti gözətçi ilə Beovulf arasındakı dialoq birinci dialoqdan qısa olsa da, təqribən eyni məzmun 

planında qurulmuşdur. Nəqledən bu dəfə saray gözətçisinin adını da (Vulfqar) qeyd edir. Vulfqarın lazım 

olan məlumatı öyrənib Hrodqarın yanına daxil olması, gələnlər, onların kimliyi barədə xəbər verməsi nəql 

edilir. Xəbər Vulfqarın öz dilindən səslənir. 

Hrodqar saray gözətçisinin məlumatına cavab verir. Mahiyyət etibarı ilə yenə də dialoji nitq gedir. Lakin 

bu nitq epizodu tipi birinci tipdən fərqlənir. Əvvəlki iki dialoqdan birincisi stimul-reaksiya-stimul-reaksiya” 

modeli üzrə gedir. İkinci dialoq (Vulfqar-Beovulf –Vulfqar) da eyni modellidir. Hər iki dialoq “Bovulf”dakı 

nitq epizodlarının beş struktur tipinin birincisinə aiddir. Stimul və reaksiya vasitəsiz nitq formasında 

bağlanır. 
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Nitq epizodunun ikinci tipinə Vulfqar - Hrodqar nitq epizodu aiddir. Vulfqarın nitq aktı informativ 

səciyyəlidir və o, hokmdara saraya adamların gəlişi və həmin adamların kimliyi barədə məlumat verir. Bu 

məlumatın təqdimat ardıcıllığı da spesifik semantik-struktur xüsusiyyətlərinə malikdir. 

 

“360. Wulfgar maðelode to his/ winedrihtne: 
Wulfgar spake to his winsome lord:-- 

361. Her syndon geferede, feorran cumene 
"Hither have fared to thee far-come men 

362 ofer geofenes begang Geata leode; 
o'er the paths of ocean, people of Geatland; 

363. þone yldestan oretmecgas 
and the stateliest there by his sturdy band 

364. Beowulf nemnað. Hy benan synt 
is Beowulf named” [4].  

 

Hərfi tərcümə. – Vulfqar böyük kralına dedi: - Onlar Qaut krallığından dəniz yolu ilə gəlmiş 

döyüşcülərdir. Onları Beovulf adında döyüşçü gətirib. Qeyd olunan parça Vulfqarın məlumatının birinci 

semantik-struktur hissəsidir. Məlumat “gəliş hansı yolla - haradan – kimin başçılığı altında “sxemi üzrə 

qurulmuşdur. İkinci semantik-struktur hissə gələnlərin qəbula düşmək xahişini və gəlmə məqsədini əhatə 

edir. 

Vulfqarın nitqində ikinci semantik-struktur blok birinci ilə “onlar xahiş edirlər” ifadəsi ilə bağlanır. 

Nəhayət, Vulfqarın nitqindəki üçüncü semantik-struktur blok onun gələnlər haqqındakı qənaəti ilə bağlıdır. 

Epos etiketi Vulfqarın məlumatını stimul kimi qəbul etməyə əsas vermir. Vulfqar hokmdara məlumat verir 

və bu məlumat cavab reaksiyası tələbini qoymur. Reaksiya hökmdardan asılıdır və o, Vulfqarın məlumatına 

cavab verə də bilər, verməyə də bilər. Dastanda Hrodqar cavab verir və bu cavab onun gələnləri tanıması 

barədə giriş məlumatı ilə başlanır. Əslində bu nitq epos üçün səciyyəvidir. Hrodqar, təbii ki, Vulfqara kimləri 

isə haçansa tanıdığını söyləmək niyyətində deyildir. Bu hissə əslində eposun dinləyiciləri, oxucuları üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. Personaj bu halda skopun funksiyasını yerinə yetirir. Oxucu Hrodqarın Beovulfun 

atasını tanıdığını və Beovulfu uşaqlıqda gördüyünü öyrənir. Bu məlumatlar qautlarla danlar arasında 

əlaqələrdən, Beovulfun bu yerlərə çağırılmasından gəlişinin başqa əsaslara da söykəndiyini təsdiqləyir. 

Hrodqar qonaqları dərhal içəriyə, onun yanına gəlməsi barədə əmr verir. Yəni Hrodqar nitq aktını 

stimulla başa vurur, Vulfqar bu stimula fəaliyyəti ilə cavab verir, gələnləri hokmdarın yanına gətirir. Sarayda 

hokmdarın yanından çıxan Vulfqar qərarı gələnlərə çatdırır. Onun nitqi bu yerdə yenə də skopun (ozanın) 

nəqletməsini əvəz edir. Bu nitq saraya silahsız daxil olmağın zəruriliyini nəzərə çatdırır. İçəri girəndə 

hökmdara baş əyməyin lazım gəldiyi bildirilir. Bu nitq aktında sonra epos yenə də nəqledən nitqi ilə davam 

edir. Hrodqarın nitq epizodu, həmçinin Vulfqarın son nitq aktı IV tipə aiddir və danışanın dedikləri stimul 

reaksiya doğurmaya bilər. Lakin məhz bu dialoqlarda nitq situasiyasının özü ikinci tərəfi cavaba sövq etdirir. 

Hökmdar Hrodqar hər halda Vulfqara nəsə deməlidir. Verilən məlumat da gələnlərin qəbulu ilə ya da bu 

qəbuldan imtina ilə naticələnməlidir. Burada üçüncü yol yoxdur. Eposda hadisələrin ardıcıllığı qeyd edilən 

şəkildə cərəyan edir. “Beovulf”da nəqletmə prosesində bəzən ümumi ardıcıllıqdan bir qədər kənara çıxan 

temalara keçidlər də qeydə alınır, belə keçidlər daxili mikrotemanın ayrılmasıdır və belə mikrotemalar 

dastanın ümumi mətnində artırmalar, ayırmalar şəklində təzahür edir. Məsələn, Beovulfun düşməni Qrandeli 

məğlub etməsi, onun qolunu çiyini ilə birlikdə çıxarması hadisəsindən sonra onun qəhrəmanlığının mədhi 

sujetdə ayrıca yer alır.  

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda da personaj və müəllif nitqlərinin bir-birinə keçidləri mətnin ümumi 

qurulma mexanizminin tələbləri ilə reallaşır. Məsələn: “Bayandır xan bərk dilxor oldu. Dədəm Qorqud gəldi, 

şadlıq havası çaldı. “Xanım, niyə qanın qaralıb?” – dedi. Dedi: -“Necə qaralmasın, hər il qızıl-gümüş gəlirdi, 

cavanlara-bəylərə verirdik, xatirləri xoş olurdu. İndi bunları kimə verək ki, onunçun xoş olsun?” Dədə 

Qorqud dedi: “Xanım, bunun üçünü də bir igidə verək, oğuz elinə qarovul çəksin”[2, s. 202].  

Nümunədən göründüyü kimi, nəqletmə ozanın nitqi ilə başlanır və bu zaman yeni personajın – Dədə 

Qorqudun iştirakçılara qoşulması haqqında məlumat verilir. Bundan sonra Dədə Qorqud ilə Bayandır xan 

arasında dialoq gedir. 

Epos mətnində nəqletmə və dialoqa keçidlərin, həmçinin dialoqdan nəqletməyə keçidlərin meydana 

çıxmasının səbəbi ekstralinqvistk amillərlə əlaqələnir.  
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EPOS MƏTNİNDƏ ZAMAN VƏ MƏKAN MƏSƏLƏLƏRİ 

 

Açar sözlər: zaman, məkan, epos, bədii zaman, qrammatik zaman 

 

Time and space problems in the text of epos 

Summary 

The article deals with the problems of introducing of time, time changes and the time-place relations as 

well. Artistic time is distinguished by belonging of an artistic time to the past in the artistic text, and in epos 

texts as well. In such kinds of texts one can meet with the changing of situations and various forms of 

substitutions of grammatical time. Speech moment can be used in defining of criteria for the present, past 

and the future times in epos texts. And speech moment is being connected with the physical time. 

Grammatical time comes into effect as a result of time pass components of physical time changings of 

course.   

Key words: time, place, epos, artistic time, grammatical time 

 

Zaman geniş anlayış olub müxtəlif aspektlərdən tədqiq olunur. Ayrı-ayrı elmlərin terminologiyasında 

obyektiv zaman, dil zamanı, psixoloji zaman, fiziki zaman, bədii zaman, indiki zaman, gələcək zaman, 

keçmiş zaman, danışıq zamanı və s bu kimi terminlər vardır. Real gerçəklikdə zaman bir istiqamətli 

olduğuna görə onu indiki və gələcək zaman kimi ayırmaq olur. Lakin zaman hərəkət etdiyinə, dəyişdiyinə 

görə, indiki zaman keçmiş zamana, gələcək zaman isə müəyyən mənada indikinə çevrilir. Zaman daim 

axdığı, irəli getdiyi üçün indiki zaman anlayışı nisbi səciyyə daşıyır. Bu halda zaman miqyasının seçilməsi 

tələb olunur. Müxtəlif zaman formaları hadisələrin başvermə və davam müddətindən, zaman momentindən, 

danışıq momentində, danışıq anından asılı olaraq qiymətləndirilir. Danışıq anından, həmçinin müəyyən 

hesablama nöqtəsindən sonra, yəni baş verən hadisələrlə müqayisədə yaxın və ya uzaq keçmiş, yaxın və uzaq 

gələcək şərti olaraq təyin edilir. Bədii mətnlərdə, xüsusən xalq yaradıcılığı nümunələrində zaman anlayışı və 

zamanın təyini spesifik xüsusiyyətləri ilə seçilir.  

Zaman və məkan bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli anlayışlardır. Hər hansı hadisə müəyyən zamanda baş 

verməklə yanaşı, müəyyən məkan daxilində meydana çıxır. Bu baxımdan zaman və məkan münasibətləri 

mətn çərçivəsində xüsusi önəm daşıyır. Zaman və məkan materiyanın mövcudluq formalarıdır. Zaman və 

məkan haqqında iki konsepsiya vardır: 1) substansional; 2) relyasiya. Birinci konsepsiyaya görə zaman və 

məkan xüsusi mahiyyət olub, öz-özlüyündə mövcuddur və onların mövcudluğu maddi obyektlərdən asılı 

deyildir (Demokrit, Epikur, Nyuton). Relyasiya konsepsiyasında məkan və zaman obyekt və proseslər 

arasında xüsusi münasibət tipli olub onlardan kənarda mövcud deyildir (Leybnits). 

“Dünyanın dərki prosesində əldə olunmuş biliklər, o cümlədən də zamanın dərki ilə əlaqədar biliklər dildə 

optimal şəkildə kodlaşır. Ona görə də temporal dil strukturlarının tədqiqi mental formaların dərkinə və 

beləliklə, aləmin insan təfəkkürü və psixikası ilə konseptuallaşdırılmasına imkan verir” [1, s.52]. Zaman 

kateqoriyası zamanın obyektiv formalarını özündə birləşdirən ümumi, insan şüurunda formalaşan konseptual 

və nəhayət, dil modellərini əhatə edir. Dil modeli zamanın dildə  ifadə vasitələrini nəzərdə tutur. Obyektiv 

zaman insan şüurundan asılı olmayaraq mövcuddur, bir istiqamətlidir, dönməzdir, sonsuzdur. 

Ayrı-ayrı dillərdə zamanın ifadə vasitələri bir-birindən fərqlənir. İngilis dilinin qrammatik zamanları bir 

çox dillərlə, o cümlədən Azərbaycan dili ilə müqayisədə daha çoxdur Azərbaycan dilində iki gələcək - qəti 

gələcək və qeyri-qəti gələcək zaman formaları vardır. İngilis dilində  isə gələcək zaman mikrosahəsinin 

nüvəsini Future Indefinite, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous qrammatik 

zamanları təşkil edir.  

Zamanın və zaman münasibətlərinin dildə ifadə olunması məqsədilə dilin müxtəlif səviyyələrinin 

vasitələrindən istifadə olunur. Bu vasitələr leksik səviyyədə leksik-semantik, morfoloji səviyyədə morfoloji-

semantik, sintaktik səviyyədə isə sintaktik-semantik kateqoriyalarda birləşdirilir. Qeyd olunan kateqoriyalar 

zaman semantikasını ayrı-ayrılıqda ifadə etdikləri kimi, onlar müvafiq dil materialında qarşılıqlı əlaqə və 

vəhdətdə də çıxış edə bilirlər. Ona görə də kateqoriyalara aid vasitələrin yaratdıqları zaman məzmununda 

funksional-semantik fərqlər aşkara çıxır.  

Dil sistemində morfoloji feili qrammatik zaman kateqoriyası mühüm rol oynayır. Bu kateqoriya dildə 

zamanın ifadəsi üçün ən məhsuldar vasitə rolunu oynayır. Dünyanın konseptual mənzərəsinin zaman üzrə 
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kateqoriallaşdırılması dilin zaman formaları ilə inikasını tapır. Dilin zaman formaları zaman 

münasibətlərinin qavranmasını obyektivləşdirirməklə dərketmə alətinə çevrilir [2, s. 82].   

Qeyd olunan məsələlər ayrı-ayrı dillər üçün müxtəlif aspektlərdən tədqiq edilsə də, müxtəlifsistemli 

dillərin materialları üzrə müqayisəli araşdırmaların obyekti az olmuşdur. Eyni zamanda, zaman 

münasibətlərinin koqnitiv-semantik aspektləri də kifayət qədər ətraflı öyrənilməmişdir. Dil və təfəkkür üzvi 

şəkildə bir-biri ilə bağlıdır. Dil bilavasitə gerçəkliyi əks etdirməklə yanaşı, adresantın təfəkküründə onun 

düşüncə tərzinə, mentalitetinə uyğun şəkildə formalaşan aləmin də dil mənzərəsini təsvir və təqdim edir. 

Dilin temporal kateqoriyaları antroposentrizmə malikdir. Bu isə zaman münasibətlərinin tədqiqatına həm də 

linqvokul-turoloji plandan yanaşmağı tələb edir. Dil və nitq faktlarını məqsəd - vasitə prinsipi üzrə təhlil 

etməyə, həmçinin zaman münasibətlərindəki koqnitiv təşkilediciləri aşkara çıxarmağa ehtiyac hiss olunur. 

Bu tipli məsələlərin qrammatik - keçmiş, indiki və gələcək zamanlar üzrə ayrı-ayrılıqda müxtəlifsistemli 

dillərin materialları üzrə tədqiqatı aktuallığı ilə seçilir.  

Zaman və məkan münasibətlərinin bədii mətndə formalaşması xüsusiyyətlərini epos materialları əsasında 

nəzərdən keçirək, mətnin genişlənməsi, təşkili gedişində zaman və məkan dəyişmələrinin verilməsi 

xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa çalışaq.   

Kitabi Dədə Qorqud dastanları müqqəddimə ilə başlanır. Məlumdur ki, müqəddimə ədəbi janrlarda əsərin 

başlanğıc hissəsidir və burada müəyyən zaman və məkan qeyd olunur. 

“Rəsul əleyhissəlam zəmanına yaqın Bayat boyından, Qorqut ata diyirlər, bir ər qopdı. Oğuzın, ol kişi 

təmam bilicisiydi,- nə diyərsə, olurdı. Ğaibdən dürlü xəbər söylərdi. Həq təala anıj könlinə ilham edərdi... 

Qorqut ata ayıtdı: Axır zəmanda xanlıq gerü - Qayıya dəgə, kimsənə əllərindən almıya. Axır zəman olıb 

qiyamət qopınca bu didügi Osman nəslidir. İşdə sürilib gidə-yürir»... və dəxi neçə buna bənzər söz söylədi” 

[3, s.31]. 

Birinci cümlədə “Rəsul əleyhissəlam zəmanına yaqın” ifadəsi işlədilmişdir və ifadənin tərkibində 

bilavasitə zaman leksemi, həmçinin “yaxın” sözü istifadə edilmişdir. 

“Rəsul əleyhissəlam zəmanı” birləşməsi “Məhəmməd peyğəmbərin zamanı”nı ifadə edir. Formasına görə 

II növ təyini söz birləşməsi olan bu birləşmə “yaxın” sözü ilə əlaqələnərək Məhəmməd peyğəmbərin 

yaşadığı vaxta yaxın bir zamanı qeyd edir. Mətn fraqmentində bundan sonra məkan boyun yaşadığı məskənlə 

implisit şəkildə (Bayat boyu) təyin edilir. Boyat boyu Dədə Qorqudun soyu barədə informasiya daşıyır və 

boyun Oğuza aidliyi göstərilir.  

Ərin qopması və ya doğulması ilə onun qeybdən xəbər verən bir kişiyə çevrilməsi arasında da müəyyən 

zaman kəsiyi vardır. Göründüyü kimi ozan daha keçmiş zamandan indiyə doğru müəyyən zaman fasiləsi ilə 

yaxınlaşır. İkinci abzasın Qorqut ata ayıtdı – cümləsi ilə başlaması bu fikri təsdiq edir. Qorqud Atanın 

dedikləri isə uzaq keçmişi sanki indiki zamanla birləşdirir: İşdə sürilib gidə-yürir. Göründüyü kimi 

müqəddimənin birinci iki abzasında zaman dəyişmələrinin təqdimat forması bir qədər fərqli şəkildə özünü 

göstərir. Ümumiyyətlə, bu eposda boylar üçün məxsusi başlanma qəlibləri vardır. Məsələn, “Bir gün Qam 

Ğan oğlı xan Bayandır yerindən turmışdı. Şami günlügi yer yüzinə dikdirmişdi. Ala Sayvanı gög yüzinə 

aşanmışdı. Bin yerdə ipək xalicəsi döşənmişdi” [3, s.34]; “Bir gün Ulaş oğlı Tülü quşun yavrısı, bizə miskin 

umudı, Amit soyının aslanı, Qaracuğın qaplanı, Qonur atın iyəsi, xan Uruzun ağası, Bayandır xanın göygüsi, 

Qalın Oğuzın dövləti, qalmış yigit arxası Salur Qazan yerindən turmuşdı. Toqsan başlu ban evlərin qara 

yerin üzərinə dikdirmişdi. Toqsan yerdə ala qalı-ipək döşəmişdi. Səksən yerdə badyələr qurulmuşdu. Altun 

ayaq sürahilər düzülmüşdü. Toquz qara gözlü, xub yüzlü, saçı ardına urulu, köksi qızıl dügməli, əlləri 

biləgindən qınalı, barmaqları nigarlı məhbub kafər qızları Qalın bəğlərinə sığraq sürüb içərlərdi” [3, s.42]. 

Lakin bu qəliblərdə eposda nəql edilən hadisənin bədii zamanı dəqiq açılmır. Yalnız müqəddimədə belə 

bir zamana işarə vardır. 

Qrammatik zaman obyektiv zamanın dildə təzahürüdür. Fəlsəfi kateqoriyalar kimi zaman da dil 

materialında təzahürünü müxtəlif vasitələrlə tapır,  xüsusi bir semantik kateqoriya əmələ gətirir. Haqqında 

bəhs olunan hal, vəziyyət və hərəkətin zamanı danışanın nitq momentinə, həmçinin adresantın nəzərdə 

tutduğu hər hansı başqa hesablanma nöqtəsinə görə təyin olunur. İnsan dərketmə prosesinin subyektidir və  

dünyanın dil mənzərəsinin yaradılmasında əsas rolu oynayır. Real gerçəkliklə fasiləsiz təmasda olan insan 

həmişə müəyyən məkan daxilindədir. Bu məkanda zamanın dəyişməsi ilə müşayiət olunan hadisələr baş 

verir. İnsan zamanı məkan daxilində qavrayır, baş verənlərə qiymət verir, onları yadında saxlayır. Zaman 

çərçivəsində məkanda və bu məkanda yerləşən hər cür obyektlərdə, o cümlədən də subyektlərdə baş verən 

dəyişmələr insan şüurunda yer alır. KDQ boylarının başlanğıc qəliblərində “bir gün” birləşməsindən çox 

istifadə edilir. Boyların əvvəlində işlənən “bir gün” birləşməsindəki temporal “gün” sözü ilə birləşən “bir” 

qeyri-müəyyənlik göstəricisidir. Yəni konkret olaraq hansı gün bəlli deyil. Birləşmənin daxil olduğu 

cümlədəki qrammatik zaman göstəricisi günün keçmişə, yoxsa gələcəyə aidliyini dəqiqləşdirir. “Bir gün 
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Qam Ğan oğlı xan Bayandır yerindən turmışdı” – cümləsində hadisə keçmişə aiddir. “Bir gün ola, düşəm 

öləm, yerimdə-yurdumda kimsə qalmıya” [3, s.68] cümləsində isə gələcək zaman mənası ifadəsini tapır. Bu 

da cümlənin xəbərindəki qrammatik zaman forması ilə əlaqədardır. Yəni cümlənin xəbəri hansı morfoloji 

zaman formasındadırsa, “bir gün” birləşməsinin semantik yükü də məhz onu dəqiqləşdirir.  

İndiki, keçmiş və gələcək zamanların müəyyənləşdirilmə meyarı kimi nitq momentindən istifadə edilir.  

T.P.Lomtev belə hesab edir ki, nitq momenti fiziki zamanla əlaqədardır və qrammatik zamanda bu zaman 

axınının komponenti kimi çıxış edir. «Feilin zaman formalarının temporal mənasına fiziki baxışa görə, nitq 

momenti indiki zamanın təyinolunma, keçmiş və gələcək zamanlarda isə hesablanma nöqtəsidir. Qrammatik 

zaman kateqoriyası üzrə fərqləndirilən feil formalarında zaman axınının tərkib hissəsi kimi davametmə 

vardır» [4, s.67].  

Hərəkətlərin ardıcıllığı müəyyənləşdirilərkən müxtəlif hesablama nöqtələrindən istifadə oluna bilər. Bu, 

hərəkətin özü və danışıq aktının reallaşma anı ola bilər.   

İnsan dərketmə prosesində predmeti və onun yerini qavradığı kimi, həmin predmetin mövcudluq 

zamanını da müəyyənləşdirir. İnsan şüurlu varlıq olduğundan o, keçmişi yadda saxlayıb xatırladığı kimi, 

təsəvvüründə gələcəyi də formalaşdırmağa, gələcəkdə baş verənlər haqqında düşünməyə, gələcək fəaliyyəti 

indiki zamanda planlaşdırmağa, həmçinin bu günə münasibətdə keçmiş zamanda planlaşdırdığı fəaliyyəti 

həyata keçirməyə, yaxud başqasının nəzərdə tutduğu gələcək hadisələrdə iştirak etməyə və sair qadirdir. 

Hesablama nöqtəsi obyektiv səciyyəlidir. Dilçilikdə zamana hərəkətin nitq momentinə münasibətdə üç 

tipini əhatə edir. Hərəkətin nitq momenti ilə müqayisədə əvvəl, eynu zamanda və sonra başlana bilər. 

Hərəkətin nitq momenti ilə üst-üstə düşməsi indiki zaman kimi təyin olunur.  Hərəkət nitq momentinə qədər 

baş verildikdə keçmiş zaman nəzərdə tutulur. Hərəkətin baş verməsi nitq momentindən sonraya aid olduqda 

gələcək zaman formalaşır. Əgər hərəkət nitq momenti ilə üst-üstə düşmürsə, onda üç zaman münasibəti 

(keçmiş, indi, gələcək) başqa bir hesablanma nöqtəsinə görə təyin edilir. Bu zamanlar arasında reallıq 

baxımından keçmiş və indiki zaman görünəndir. Hadisə, hal və hərəkət keçmiş zamanda baş vermişdirsə, 

indiki zamanda baş verir. Lakin gələcək zaman üçün reallıq bir qədər fərqli şəkildədir. Gələcək hadisələrin 

axarı ilə bağlıdır. Gələcək zaman mümkün və ya mövcud olacaqlara münasibəti, inamı da əks etdirir. Lakin 

bu inam olmaya da bilər. Dildə bu inamın olmadığı hallar da ifadəsini tapır. Məsələn, «dəvənin beli yerə 

dəyəndə tapılar», «səbr elə halva bişər ey qora səndən, bəsləsən atlas olar tut yarpağından» tipli ifadələrdə 

hadisənin gələcək zamanda baş verməsi şübhə altında qoyulur. Ona görə də Azərbaycan dilində bu tipli 

birləşmələrdə qeyri-qəti gələcək zaman istifadə olunur. Yəni hadisənin gələcəkdə baş verməsi şübhə 

altındadır, qeyri-qətidir.  İngilis dilində gələcək zamanın qeyri-müəyyən forması vardır (The Future 

Indefinite Tense Form). Bu zaman forması gələcəkdə baş verə biləcək və ya icra edilə biləcək hərəkətləri 

ifadə etmək üçün işlədilir. Zaman formasındakı qeyri-müəyyənlik icranı və ya başverməni şübhə altında 

qoyur. Lakin bu zaman forması Azərbaycan dilinə həm qəti cgələcək, həm də qeyri-qəti gələcək formaları ilə 

tərcümə olunur. Məzmun planına görə ingilis dilinin bu zaman formasına Azərbaycan dilinin qeyri-qəti 

gələcək forması daha çox uyğun gəlir. Sahib mənə məktub yazar. - Sahib will write a letter to me. Sahib 

mənə məktub yazacaq. - Sahib will write a letter to me. Göründüyü kimi Azərbaycan dilinin hər iki gələcək 

zaman forması ingilis dilinə qeyri-müəyyən zaman forması kimi tərcümə olunur. Halbuki Azərbaycan 

dilində qəti-gələcək zaman forması semantikasına görə hərəkətin mütləq icra olunacağını ifadə etməlidir. 

Azərbaycan dilinin daşıyıcısı bu zaman formasından istifadə etdikdə hərəkətin hökmən yerinə yetiriləcəyini 

faktiki nəzərdə tutmur. Hərəkət baş verə də bilər, baş verməyə də bilər. Bütün bu cəhətlər zaman 

semantikasının koqnitiv aspektini özündə cəmləşdirir. İngilis dilində qeyri-müəyyən gəlcək zamandakı qeyri 

müəyyənlik yalnız hərəkətin, halın gələcəkdə baş vermə zamanının konkretliyi ilə bağlı deyildir. Qeyri-

müəyyənlik ümumiyyətlə hadisənin gələcəkdə baş verməsinin ehtimallığını, qeyri-müəyyənliyini ifadə edir. 

Azərbaycan dilində isə qeyri-qəti və qəti gələcək zamanlar bir-birini əvəz edə bilir. Beləliklə, qətiliklə qeyri-

qətilik sərhədləri pozulur, onlar bir-birinə qarışır.  

İngilis dilinin fərqli cəhətlərindən biri də bu dildə, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, yarıqrammatikləşmiş to 

be going + infinitive, to be about + infinitive, to be sure + infinitive, to be certain + infinitive, to be 

(un)likely + infinitive, to feel like + jerund, to be on the verge of + jerund, should // would like + infinitive, 

had better + infinitive, would rather + infinitive tipli birşəmələrin işlənməsidir. Belə birləşmələrdə tam və ya 

qismən desemantikləşmiş feil birinci komponent, məsdər və ya cerund forması isə ikinci komponent kimi 

işlənir. Əsas leksik nüvə kimi ikinci komponent çıxış edir. Konstruksiyanın zaman mənası isə bütövlükdə 

birləşmədən irəli gəlir [5, s. 85].  

Danışan zamanı hissələrə bölür. O özünün durduğu zaman nöqtəsini indiki zaman sayır. Ondan 

uzaqlaşanları keçmiş zamana aid edir. Ona yaxınlaşanları və ya ona tərəf gələnləri gələcək zaman kimi ayırır. 

Zaman koordinatları hərəkət edəndir. Burada həm subyektin, həm də obyektin hərəkəti mümkündür. 
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Subyektin hərəkəti onun özünün zamanın hesablama nöqtəsindən yerini dəyişərək ya keçmişə, ya da 

gələcəyə getməsi ilə əlaqələnir.  

 

“Swutol sang scopes. Sægde se þe cuþe 

frumsceaft fira feorran reccan, 

cwæð þæt se ælmihtiga eorðan worhte/, 

wlitebeorhtne wang, swa wæter bebugeð, 

gesette sigehreþig sunnan ond monan 

leoman to leohte landbuendum 

ond gefrætwade foldan sceatas 

leomum ond leafum, lif eac gesceop 

cynna gehwylcum þara ðe cwice hwyrfaþ [6].  

 

Bu nümunədə nəqledən uzaq keçmişdə baş verən hadisələrdən bəhs edir. Skop yerin, insanın yaranışından 

söhbət açır, tanrının yeri və göyü, ayı, dənizi yaratdığı, günəşi göydə bərkitdiyi zamandan danışır. 

Eposlardakı epos zamanının bu şəkildə və ya ona oxşar formalarda təqdimatı özünü göstərir. Ümumiyyətlə, 

xalq yaradıcılığı nümunələrinin bəzilərində nəqledənin hadisəni daxil etməsi qəlibləri, həmçinin davametmə 

qəlibləri vardır.   

Nümunədə zamanın dinamik modeli gələcəkdən indiyə doğru hərəkət edir və adresantın nitq aktından 

məlum olur ki, həmin zaman gələcəkdə də keçmişə doğru dəyişəcəkdir. Bu dəyişmə hamar deyil sıçrayışlı 

olacaqdır.   

Hwæt. We Gardena in geardagum, 

þeodcyninga, þrym gefrunon, 

hu ða æþelingas ellen fremedon” [7]. 

 

Birinci misrada hadisələrin çox-çox əvvəllər baş verməsi qeyd olunur. Zaman oxucunu uzaq keçmişə 

aparır. Sonrakı misralarda adresant hadisələri nisbi yaxın keçmşə köçürür. Dinamik temporal modeldə həm 

indidən keçmişə, həm də indidən gələcəyə doğru hərəkətlə səciyyələnir.  

Eposlarda bəzən zamanın miqdar sayları ilə ifadəsi də qeydə alınır. KDQ-də müəyyən hadisədən 16 ilin 

keçməsi qeyd olunur: “Bunın üzərinə 16 yıl keçdi” [3, s.58]. “Beovulf”da müəyyən dərəcədə oxşar məqamda 

on iki qışın keçməsi ifadəsini tapır. On iki qış, on iki il tamamının sinonimidir. 
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Moral Crisis, the Problems of Personality and Art in the Novel "The Bridge of San Luis Rey” 

Summary 

The article is dedicated to the embodiment of the phenomenon of alienation in the twentieth century.The 

author fully understands the responsibility of the subject to which he addresses, and clearly sees the danger 

that alienation really poses to the very existence of human society. However, what distinguishes the 

American writer from other writers would emerge as a process that would inevitably lead to the destruction 

of mankind. 

Keywords: realities of life, interpersonal relationships, alienation, society, women, selfishness 

 

Kral Müqəddəs Lüdovik körpüsünün dağılması ilə bağlı məhv olanlardan biri də yeri-yurdu məlum 

olmayan, heç bir məkanda qərar tuta bilməyən sərgərdan ziyalı Piodur. O, İspaniya cəmiyyətində çox 

görkəmli mövqe tutan Kastiliya nəslinə mənsub aristokrat ailəsində dünyaya göz açmışdır. Lakin Pio lap 

anadan olandan cəmiyyətdə xüsusilə yüksək ispan aristokrat təbəqəsində autsayder rolun oynamağa 

məhkum olunmuşdur: bədbəxt uşaq məşhur aristokratın qeyri-qanuni oğludur, Madriddə seçilib-sayılan 

nəslin qeyri-qanuni nümayəndəsidir. 

Dünyanı dərk edən məqamdan Pionun qarşısında iki yol açılır: o ya gərək qeyri-qanuni doğumu 

statusunun rəsmi şəkildə olmasa da, qeyri rəsmi ləğvinə nail olub, mənsub olduğu zadəgan cəmiyyətdə 

mövqe qazanaydı, ya da qeyri- qanuniliyini, autsayderliyini qəbul edib öz statusuna müvafıq şəkildə hərəkət 

edəydi. Pio ikinci yolu seçir: on yaşı başa çatar-çatmaz o, atasının Madriddəki asyendosindən (mülkündən) 

qaçır. Pio könüllü şəkildə yarıya qədər mənsub olduğu təbəqədən təbii özgələşməni total özgələşməyə 

çevirir:  şəxsiyyətin insanlardan və cəmiyyətin insandan bir-birinə qarşılıqlı inamsızlığı zəminində həmişəlik 

təcrid olunmasının ən birbaşa yoluna - fırıldaqçılıq istiqamətinə qədəm qoyur. Əvvəl-axır, üstü açılan və  

nəticədə insanlarla cəmiyyət arasında yaranmış bütün münasibətlərin qırılmasına səbəb olan fırıldaqçılıq 

şəxsiyyət üçün cəmiyyətdə autsayder mövqeyi tutmağa, cəmiyyətin gündəlik həll etdiyi problemlərin 

fövqündə dayanmağa, cəmiyyətdə sərbəst, azad mövqe tutmağa imkan yaradır. 

Lakin yer üzündə heç bir məkanda qərar tuta bilməyən, tez-tez sənətini dəyişən, cəmiyyətin bütün 

təbəqələrinin nümayəndələri ilə çox asanlıqla dil tapıb ünsiyyətə girə bilən Pio hərəkətlərilə bir tərəfdən daim 

insanlarla yalançı ünsiyyətə girməyə çalışır. Lakin bu fərdi əlaqələr nə emosional, nə də intellektual cəhətdən 

cəmiyyətə bağlanmaq iqtidarında olmayan Pionun özgələşməsi prosesini daha da dərinləşdirir, ona dönməz 

xarakter aşılayır. 

Beləliklə, Pionun özgələşməsinin və bu prosesin dərinləşməsinin səbəbkarı ilk növbədə cəmiyyət, onu 

nizamlayan qanunlardır. Sənətkar sövqi-təbiisi ilə Pionun düşdüyü vəziyyəti başa düşən markiza de 

Montemayor qızı Klaraya məktubunda Pionu belə xarakterizə edir: 

“Mən  şübhə edirəm ki, Sakit okeanın bütün suları onu əvvəlki təmizliyə və xoşrahiyəliyə qədər yumağa 

kifayət etsin. Amma gəl gör ispan dili onun dodaqlarında necə ilahi səslənir və nə qədər incə düşüncələri ifadə 

edir... 

Təəssüflər olsun! Görəsən, bu dünyada nə qəza baş vermişdir ki, o bu cür məxluqla belə pis rəftar edir? 

Onun gözləri onuncu buzovu əlindən alınmış inəyin gözləri kimi qəmgindir" (78, s.70) 

Təxminən 20 yaşında Pionun bütün aydınlığı ilə dərk etdiyi həyatının üç məqsədi isə onun bir tərəfdən 

cəmiyyətdən aralanmaq, sosial problemlərin fövqündə dayanmaq, digər tərəfdən isə insanlarla arasında 

yaranmış özgələşmə uçurumunu dəf etmək cəhdi ilə bağlıdır. Hər şeydən əvvəl Pio dayı sərbəstlik arzusu ilə 

etdiyi bütün hərəkətləri, törətdiyi bütün əməlləri onun fərdi iradəsinin ifadəsi kimi diqqəti cəlb edir. Lakin bu 

sərbəstliyə can atmaq tendensiyası onda dünyanın, cəmiyyətin rastlaşdığı hər bir şəxsin bütün sirlərindən 

agah olmaq arzusu forması kəsb edir. Belə ki, o, insanları uzaqdan və onlardan yüksəkdə duraraq müşahidə 
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etmək naminə cəmiyyət tərəfindən onun şəxsiyyətinə ifadə olunan, bəslənən hər cür hörmət və ehtiramdan 

imtina etməyə hazır idi. 

İkincisi, o, həmişə gözəl xanıların yanında olmağa, onların ətrafında dolaşmağa, onlarla həmdəm olmağa 

can atırdı. Əlbəttə ki, bu seyrək saqqalı, seyrək bığlı, gülməli qəmgin gözləri olan eybəcər kişi gözəl 

aristokrat qadınların məhəbbətini qazanmaq arzusunda deyildi və buna heç can da atmırdı. Bəs onda görəsən 

Pio dayı nə üçün bu qadınların dərdinə şərik olur, tam onlardan üz döndərəndə ən sadiq məşuqdan da artıq 

onlara sadiq qalır, onların nazı ilə oynayır, bu xanımlar qocalıb bütün cazibədarlıqlarını itirəndə onlar üçün 

çox gərəkli olan keçmiş gözəllikləri haqqında xatirə rolunu oynayır, dünyalarını dəyişəndə isə, o, səmimi 

şəkildə yasa batırdı? 

Görünür, özgələşmənin fəsadları ilə yaxşı tanış olmuş Pio bütün bəşər tarixi boyu demək olar ki, bütün 

sivilizasiyalarda, ictimai münasibətlər sistemində həmişə sosial təzyiqə məruz qalan, daim hüquqları pozulan 

və faktiki olaraq permanent şəklində özgələşməyə məruz qalan qadınların ruhən ona yaxın olduğunu sövqi-

təbii ilə hiss edir. 

Üçüncüsü, o, bütün varlığı ilə ispan ədəbiyyatının, xüsusilə ispan teatrının pərəstişkarı idi və özü də şair 

olmaq arzusu ilə alışıb-yanırdı.  

Pio dayının həyatdakı hər üç məqsədi onu cəmiyyətdən kənarda, ətrafda baş verən hadisələrin 

kontekstindən qıraqda yaşamaq iqtidarında deyil, lakin digər tərəfdən də insanlarla hərtərəfli, mükəmməl 

münasibətlər qura bilmir. Məhz bu iki meyl arasında vurnuxub çırpınan Pio dayı həm ona cəmiyyətin 

fövqündə, həm cəmiyyətdən kənarda dayanmağa imkan verən mövqe tutmaq istəyir, həm də insanların 

problemlərinin bütün incəlikləri ilə tanış olmaq arzusu ürəyindən keçir. 

Pio dayının həmdəm kimi, sirdaş kimi kişilərdən daha çox qadınlara meyl   etməsi onun birinci məqsədi 

ilə sıx bağlıdır. Axı, qadınlar da cəmiyyətdəki mövqeləri etibarilə Pio dayı kimi labüd şəkildə təbii 

özgələşməyə məruz qalırlar: onsuz da bir qayda olaraq sosial həyatda qeyri-fəal mövqe tutan  qadın  ərə  

getdikdən  sonra öz ailəsinin problemləri hüdudlarında qapanıb qalır və cəmiyyətin qaynar həyatından təcrid 

olunur. Pio dayının və qadının cəmiyyətdən təcrid olunması özgələşmənin diametral şəkildə bir-birindən 

fərqlənən iki tipidir: Pio dayı faktiki olaraq özü könüllü şəkildə cəmiyyətlə bütün əlaqələrini qırır və ondan 

aralanır, halbuki, qadın qeyri-könüllü, lakin labüd şəkildə get-gedə cəmiyyətə, daha doğrusu, onun ən kiçik 

vahidi olan ailəyə həddindən artıq dərin inteqrasiya etdiyinə görə, özgələşməyə məruz qalır. Lakin nəticə 

eynidir və Pio dayı ilə qadınların mənəvi-ruhi əhval-ruhiyyəsi bir çox cəhətdən bir-birinə bənzəyir. Bizə elə 

gəlir ki, Pio dayının qadınlara meyli də məhz bununla bağlıdır. 

Obyektiv aləmin subeyktiv inikası olan ədəbiyyat Tornton Uaylderin fikrincə, əslində yazıçı tərəfindən 

yaradılmış, xarici dünya ilə heç bir əlaqəsi olmayan illüzor aləmdir. Dekorasiyaları ilə, aktyor oyunu ilə 

gerçəklikdən, real aləmdən özgələşmiş bir aləm təsiri bağışlayır və məhz bu baxımdan teatr Pio dayının 

diqqətini cəlb edir. 

Uzun sərgüzəştlərdən sonra Peruda yurd-yuva salmağa nail olmuş Pio nəhayət üç məqsəd - arzusunu da 

bir şəxsin simasında birləşdirib gerçəkləşdirməyə nail olur. O, Limanın kafelərindən birində müştəriləri öz 

mahnıları ilə əyləndirən on iki yaşlı bir qızla rastlaşır. Qız kafedə Kamila Perikola adı altında tanınır. 

Günlərin birində Pio dayıda Piqmalion olmaq - daha təcrübəli xanəndə qadınları təqlid edən Kamilanı əsl 

sənətkara çevirmək fikri doğur və Pio dayı hər gün döyülən, təhqir olunan balaca Kamilanı yanına götürür, 

ona normal məişət şəraiti yaradır, onun üçün mahnılar bəstələyir, onu müğənnilik sənətinin sirlərindən agah 

edir. Kamilada həm fiziki, həm də sənətkarlıq baxımından baş verən metamorfoza Pio dayını heyrətə gətirir. 

Kamila Perikola çəlimsiz qızcığazdan son dərəcə gözəl və cazibədar gənc qadına çevrilməklə yanaşı, həm də 

aktyorluğun bütün sirlərinə yiyələnib görkəmli sənətkar kimi yetişir. 

Piqmalion fenomeni, yəni ilk baxışdan heç bir gözəgəlimli cəhəti olmayan bir məxluqun hərtərəfli şəkildə 

inkişaf etmiş, bütün mənəvi, ruhani və intellektual potensiyaları gerçəkləşmiş şəxsiyyətə çevrilməsində bu və 

ya digər səbəbdən cəmiyyətdən, onun üst qurumlarından təcrid olunmuş bir insanın heç olmasa, qismən 

sosial dəyərləri qavraması ilə izah olunmuşdur. Kamila Perikola da Pio dayı ilə tanış olmaqla bir növ onun 

simasında simvolik şəkildə cəmiyyətə yol tapır, teatr sənətinin sirlərindən agah olmaqla bəşər nəslinin əsrlər 

boyu əldə etdiyi estetik dəyərlərə qovuşur. 

Düzdür, sonralar məlum olur ki, Kamila Perikolanin Pio vasitəsilə integrasiyası illuzor bir hadisə imiş axı 

Pio da cəmiyəttdən təcrid imiş. Lakin ilkin təkan öz bəhrəsini verir.  

Pio dayı qızcığazı öz mənəvi və intellektual orbitinə cəlb etməklə bir növ varlığına cəlb etməklə bir növ 

varlığına hakim kəsilmiş özgələşməni dəf etmək istəyir. Lakin Pio dayı Kamilanı özünə yaxınlaşdırmaqla 

sadəcə özgələşmənin yayıldığı məkanı genişləndirməyə, deməli, özgələşmənin ona aşıladığı hissləri və 

emosiyaları yumşaltmağa nail olur.  
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İlk dövrlərdə Pio dayı tərəfindən qəyyumluğa götürülən Kamila özünü çox yaxşı hiss edir: axı, indi o, boş 

şərab çəlləyinin içində yox, öz çarpayısında yatır, indi onu döymürlər, üstəlik isti yemək verirlər, qızcığaz 

sənətinin sirlərini öyrənmək imkanı əldə edir.  

Lakin özü özgələşməyə məruz qalmış Pio dayı Kamilanı cəmiyyətdən total təcriddən qurtarmaq iqtidarına 

malik deyil. Tez bir zamanda bütün Peruda ən məşhur aktrisaya çevrilən Kamilla Perikola paradoksal şəkildə 

get-gedə daim ətrafında dolanan, hər bir dərd-qəmini bölüşdürməyə hazır olan Pio dayıdan da, onun hər dəfə 

səhnəyə çıxışını ardı-arası kəsilməz, sürəkli alqışlarla qarşılayan pərəstişkarlarından da, öz sənətindən də 

özgələşir. Kamilanın Perunun vitse-kralı ilə münasibəti məhz bu özgələşmə ilə müəyyənləşir. 

Pio dayı ilə Perikolanın bir-birinə yaxınlaşmasının ruhən, qəlbən bir-birinə doğma adamların rastlaşması 

və dostlaşması kimi nəzərdən keçirmək olmaz. Düzdür, bər cəhət onları birləşdirir: Pio dayı da Kamila 

Perikola da özünüsevərlik xəstəliyinə tutulmuşlar. Lakin Pio dayıda özünüsevərlik ona qarşı ədalətsiz rəftar 

etmiş, onun dünyaya gəlməsini qanuniləşdirməmiş dünyaya qarşı üsyan formasıdırsa, yəni özünüsevərlikdən 

daha çox başqa şəxsin,daha konkret desək, Kamila Perikolanın simasında özünütəstiq kimi bürüzə verirsə, 

yetim qız üçün özünüsevərliyə düçar olmaq dünyada bioloji cəhətdən məhv olmamaq vasitəsidir. Məhz buna 

görə də müxtəlif çalarlı özünüsevərliyə qapılmış adamların bir-birilə uyuşmaları qeyri-mümkün olur: “Pio öz 

şəxsində tapa bilmədiyi keyfiyyətləri Kamila Perikolada axtarmaqla, özünü bu qadında təstiq etməyə çalışır. 

Bu özünüsevərliyin filosoflar tərəfindən təstiq olunmamış, lakin gerçəklikdə geniş yayılmış bir formasıdır. 

Belə ki, dünya ədəbiyyatı tarixində ilk dəfə özünüsevərlik fenomenini təsvir edən Ovidi bunu insanın 

dünyadan təcrid olunması və özünə qapanması kimi təsvir etmişdir”.  

XX əsrin görkəmli amerikan filosoflarından birə olan E.Fromm belə hesab edir ki, “hər hansı bir qadına 

vurulmuş kişi bu məxluq ona məxsus olduğuna görə özünüsevərliyini bu qadına tərəf yönəldir, oııu 

özünüsevərliyinin obyektinə çevirir. O, vurulduğu qadında özündə təsadüf etdiyi keyfiyyətlərə heyran olur. 

Sevdiyi qadın məhz ona görə fəvqəladə keyfiyyətə malikdir ki, o, onunla çulğalaşmış, onun tərkib hissəsinə 

çevrilmişdir. Özünüsevərlik mövqeyində dayanmış bütün adamlara elə gəlir ki, onların malik olduqları 

şeylər əladır və onlar malik olduqları bütün əşyalara vurulurlar" (18, s. 302). 

Beləliklə, E.Fromm Ovidinin özünüsevərlik konsepsiyasının çərçivələrini genişləndirərək onu kişi-qadın 

münasibətlərinə də, ilk baxışdan özünüsevərliyin inkarı olan başqasına vurulmağa da şamil etmişdir. 

E.Frommun bu səmərəli ideyasını inkişaf etdirərək demək olar ki, özünüsevərlik fenomeni valideyn-

övlad, yəni övlada sevginin valideyni dünyadan təcrid edib bala hüdudlarında qapanması hadisəsində də, 

özünütəsdiq naminə başqasına filantropik münasibət formalarında da özünü büruzə verir. Təhlil etdiyimiz 

əsərdə yazıçı məhz belə bir münasibətlər sistemini təsvir etmişdir. 

Kamila Perikolanın özgələşməsi onun çiçək xəstəliyinə tutulması ilə cəmiyyətdən təcrid olunması və 

tamamilə öz çərçivəsinə qapanması ilə bağh maksimum həddə çatır. Bir qayda olaraq xəstəlik, insanın qeyri-

könüllü şəkildə özünə qapanması "hüdud situasiya" kimi qiymətləndirir və məhz bu tipli situasiyalarda insan 

özünün əsl mövcudluğu ilə qovuşub özgələşməni dəf edə bilir. Lakin povestdə təsvir olunan Kamila Perikola 

obrazında baş verən dəyişikliklər bu ümumfəlsəfi məntiqin pozulması ilə nəticələnir və biz qadında təbii 

bioloji təcrid əsasında özgələşmənin dəf olunması hadisəsi ilə üzləşmirik. Məsələ burasındadır ki, Kamila 

Perikolada uzun müddət bundan əvvəl başlayan özgələşmə prosesi - incəsənət vasitəsilə insanların qəlbinə 

yol tapmaq əvəzinə, onlardan təcrid olunması, bütün ömrü boyu yeganə mənəvi dayağı olan Pio dayını   

özündən uzaqlaşdırması, dünya ilə, cəmiyyətlə efemer formada olsa belə, bağlandığı sənətindən imtina 

etməsi məntiqi şəkildə Kamilanın düçar olduğu xəstəliyi ilə bağlı daha da dərinləşir, insanı məhv edən 

dəhşətli bir forma kəsb edir. 

Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, həqiqətən son dərəcə istedadlı aktrisa olmasına baxmayaraq, 

Kamila Perikola öz sənətini özünün daxilən mənəvi-ruhani baxımdan zənginləşməsi istiqamətinə yönəldə 

bilməmişdir. Daim Kamilanın sənətinin səthiliyi ilə bağlı narazılığını ifadə edən Pio dayı sövqi-təbii ilə hisse 

edirdi ki, Kamilanın oynadığı rollar onun daxilən mənəvi-ruhani baxımdan zənginləşməsinə yox, tədricən 

yoxsullaşmasına gətirib çıxarır. 

Kamilanın qadın gözəlliyi haqqında konsepsiyası yalnız xarici cəhətləri ehtiva edir: “Öz gözəlliyi ilə bağlı 

heyranlığı təbii bir şey kimi qəbul etməyə adət etmiş, bütün qadınlar kimi o (Kamila Perikola – G.K.), belə 

hesab edir ki, hər bir insanın müsbət münasibəti yalnız gözəlliklə müəyən olunur. İndi isə ona göstərilən hər 

hansı bir diqqət mərhəmət hissindən törənə bilər. O, həmişə belə hesab edirdi ki, ehtiras – məhəbbətdən 

başqa məhəbbətin heç bir digər forması mövcud deyil, məhz buna görə də gözəllikdən məhrum olandan 

sonra heç kimin reğbətini qazanmaq iddiasında olmağa haqqı yoxdur” (78, s.87). 

İnsanlararası münasibətlər haqqında belə bir fikir Kamilaya imkan vermir ki, tanışlıqlarının ilk günündən 

bütün varlığı ilə ona bağlanmış, təmənnasızlığın təcəssümü olan Pio dayının yardımını qəbul etsin.  
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Kral Müqəddəs Lüdovik körpüsünün dağılması ilə bağlı günahsız insanların məhv olması faktı ilk 

baxışdan oxucuda qəzavü-qədərin qüdrəti haqqında fikir oyatmağa xidmət edir. Bu, cəmiyyətdən, bir-

birindən və hətta özlərindən də özgələşmiş fərdlərin taleyi oxucuda artıq formalaşmış pessimizmin daha da 

dərinləşməsi məqsədini güdməsi haqqında təsəvvürü yaratmalı idi. Lakin povestdəki bütün personajları bir-

birinə calayan və son nəticə etibarilə ən yaxın adamlarını itirmiş, özgələşmə ilə bağlı ümidsizliyin dərin 

girdabına qərq olmuş Kamila Perikola da, yalnız anasını itirdikdən sonra bütün ömrü boyu öz soyuq 

münasibəti ilə onu özündən uzaqlaşdıran-özgələşdirən Klara da, gününü ağır xəstəklərlə keçirən, böyüdüb 

boya-başa çatdırdığı iki ən yaxın adamını – öz yerini tutmağa hazırladığı Pepitanı və oğlu gədər çox istədiyi 

Estibanı itirmiş, lakin bir an belə ruhdan düşməyən, insanlar üçün canından keçməyə hazır olan qadın 

monastrının rəhbəri donya Mariyanın timsalında yaşamağın mənasını dərk edirlər.  

XX əsrin əsas mənəvi-ruhani və sosial problemi olan özgələşdirməni XVIII əsrə keçirməklə Tornton 

Uaylder bu problemi metafiziki, zamandan və məkandan kənar bəşəriyyətin labüd şəkildə yoluxduğu 

qaçılmaz xəstəlik kimi təsvir etməklə yanaşı, bu xəstəliyi dəf etməyin, ona qarşı uğurla mübarizə aparmağın 

da mümkünlüyünü təstiq edir.  

“Kral Müqəddəs Lüdovik köprüsü” povestində elə bir personaj yoxdur ki, o, bu və ya digər şəkildə 

özgələşmə xəstəliyinə düçar olmasın. Əslində nə markiza, nə Esteban, nə Pepita, nə Perikola, nə donya 

Mariya öz-özlüklərində fərd kimi özgələşməmişlər. Bu mərəz insanlararası münasibətlərin mahiyyətinə xas 

olan bir keyfiyyətdir. Bu baxımdan insanlararası münasibətlər povestdə bir növ elektrik cərəyanı buraxılmış 

naqilləri xatırladır: naqillər – insanlararası münasibətlər də, onların birləşdirdiyi obyektlər – ferdlər də 

cərəyan altındadırlar. 

İlk baxışdan özgələşmənin belə qlobal xarakter kəsb edən hadisə kimi təsviri Tronton Uaylderin bu 

problemin həllinin mümkünlüyunə pessimist münasibətindən xəbər verməlidir; əgər cəmiyyətin bütün 

üzvləri zamandan və məkandan asılı olmayaraq özgələşmə xəstəliyinə düçar olmuşlarsa, onların köməyinə 

gələ biləcək heç bir kənar xarici instansiya mövcud deyildir. Lakin sənətkar bu problemin həlli ilə bağlı heç 

də pessimizə qapılmır; o, belə hesab edir ki, özgələşmiş insanlar yalnız həmrəylik zəminində, yalnız bir-

birlərinə yardım etməklə bıı dəhşətli mərəzi aradan qaldıra bilərlər. Donya Mariyanın faktiki olaraq povestin 

bütün personajlarına, kapitan Alvarestin Estebana, Pepitanın markiza de Montemayora, Pio dayının Kamila 

Perikolaya və s. yardımı məhz belə bir xarakterə malikdir. 

Əsər, əlbəttə ki, XX əsrdə insanların mənəvi aləmini xərçəng metastazları kimi gəmirən özgələşmə 

fenomeninin təcəssümünə həsr olunmuşdur. Müəllif müraciət etdiyi mövzunun məsuliyyətini tamamilə dərk 

edir və özgələşmənin həqiqətən bütün bəşər cəmiyyətinin mövcudluğu üçün təşkil etdiyi təhlükəni açıq 

görür. Lakin amerikan yazıçısını bu problemi bu və ya başqa şəkildə öz əsərində təcəssüm etdirən digər 

yazıçılardan fərqləndirən odur ki, digər yazıçılar, məsələn, Y.P.Sartr, A.Kamyü, U.Folkner özgələşməni 

bəşəriyyətin labüd şəkildə məhv olmasına gətirib çıxaran bir proses kimi üzüağ çıxacağına əminliyini ifadə 

edir. Bizə elə gəlir ki, həyat yollarının, bilik və intellekt səviyyələrinin, dünyaduyumlarının müxtəlifliyinə 

baxmayaraq, bir cəhət bütün T.Uaylder qəhrəmanlarını birləşdirir: körpünün dağılması ərəfəsində onların 

hamısı bu və ya digər şəkildə öz həyat tərzlərində dəyişiklik etməyə, özgələşmədən yaxa qurtarmağa cəhd 

göstərirdilər. 
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 
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The method of using problemic situations in math classes in primary school 

Summary 

Problem training is a type of training that combines the systematic independent search activity of students 

with the mastering of ready-made science, while the system of methods is built taking into account the 

principle of purpose and problem-solving; the interaction of teaching and learning is aimed at the formation 

of the worldview of students, their cognitive independence, persistent motives of teaching. 

Key words: lesson, student, problem learning, problemic situation, primary school 

 

Наша жизнь богата сюрпризами и порой не знаешь, чего от нее ожидать. Иногда взрослый 

человек попадает в трудную для него ситуацию и необходимо принять решение, которое 

способствовало бы преодолению препятствий, вставших перед человеком. Взрослый при этом 

испытывает трудности, а что же делать ребенку в таких ситуациях? Большинство детей не знают, 

что нужно предпринять, потому что их не научили. Считаем, что главнейшей задачей учителя 

является – показать ребенку множество путей решения какой-либо проблемы. 

И начинать нужно с начальной школы, так как здесь закладывается фундамент общего 

образования. Наиболее подходящее для развития у детей умения преодолевать трудности – это 

создание для них проблемных ситуаций. Лучше всего их использовать на уроках математики, где 

применение проблемных ситуаций способствует общему развитию детей. 

Процесс проблемного обучения младших школьников привлекает внимание многих педагогов 

и психологов, так как в проблемном обучении происходит развитие подготовительной 

активности ребенка. 

Наиболее правильное определение сущности проблемного обучения можно дать, рассматривая 

его с точки зрения умственного развития. Это обучение, при котором учащиеся получают знания 

не в готовом виде, а путем самостоятельного исследования. 

Данная проблема широко рассматривается в психолого-педагогической методической 

литературе. Так М.И.Махмутов пишет, что создание цепи проблемных ситуаций и управление 

деятельностью учащихся по самостоятельному решению учебных проблем составляет сущность 

процесса проблемного обучения 

Проблемное обучение в начальной школе. 

Идея активизации обучения путем проблемных ситуаций имеет большую историю. Еще в 

древние времена было известно, что умственная активность способствует и лучшему 

запоминанию, и более глубокому проникновению в суть предмета, процессов и явлений. В основе 

стремления к побуждению интеллектуальной активности учащихся путем проблемных ситуаций 

лежат определенные философские взгляды. Постановка проблемных вопросов собеседнику и его 

затруднение в поисках ответов на них будут характерны для дискуссий с Сократом, этот же 

прием был известен в пифагорейской школе. 1  

Прогрессивно мыслящие педагоги всегда искали методические пути превращения учебной 

деятельности в радостный процесс познания мира, пути развития умственных сил учащихся. 

Вместе с переходом школы от индивидуального к групповому и далее к классно – урочному при 

словесно–догматическом и словесно–наглядном типах обучения, постепенно развивается и идея 

активизации познавательной деятельности ученика, идея исследовательского пути учения. 

Одним из первых сторонников активного учения школьников был знаменитый чешский 

педагог Ян Амос Каменский (1592 – 1670 г.г.). Его «Великая дидактика» содержит указание на 

«необходимость воспламенять в мальчике жажду знания и пылкое усердие к учению», она 

направлена против словесно – догматического обучения.  
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За развитие умственных способностей ребенка и внедрение в обучение исследовательского 

подхода вел борьбу французский философ Жан - Жак Руссо. «Сделайте вашего ребенка, - писал 

он, - внимательным к явлениям природы… Ставьте доступные его пониманию вопросы и 

предоставьте ему решать их. Пусть он узнает не потому, что вы сказали, а потому, что сам понял 

…». 

Совершенствование теории словесно – наглядного обучения связано и с деятельностью  

Константина Дмитриевича Ушинского, который создал дидактическую систему, направленную 

на развитие умственных сил учащихся. Будучи сторонником активного обучения, он выдвигал 

идею познавательной самостоятельности. 

В поисках новых активных методов обучения большого успеха добился русский методист 

естествознания Александр Яковлевич Герд, который сформулировал важные положения 

развивающего обучения. «Все реальные знания приобретены человечеством путем наблюдения, 

сравнения и опытов, при помощи постепенно расширяющихся выводов и обобщений. Только 

таким путем, а никак не чтением статей, могут быть переданы эти знания детям. Ученики должны 

под руководством преподавателя наблюдать, сравнивать, описывать, обсуждать наблюдаемые 

факты и явления, делать выводы и обобщения и проверять их простыми, доступными опытами на 

практике». 

Б.Е.Райков еще в 1913 году ввел термин «исследовательский метод», суть которого видел в 

том, что:  

А) он способствует формированию навыков умственной деятельности и развитию логического 

мышления; 

Б) соответствует законам интеллектуального и психического развития ребенка, природным 

свойством которого является любознательность. 

Говоря о самостоятельном исследовании учащихся, Б.Е.Райков указывал на то, что их 

самостоятельные выводы будут «открытиями» только для самих учеников, а не для науки. 

Учитель заведомо знает, что «откроет» ученик, каким путем он это сделает, но это не умоляет 

педагогической ценности ученического «открытия». 

Будущее образования находится в тесной связи с перспективами проблемного обучения. И 

цель проблемного обучения широкая: усвоение не только результатов научного познания, но и 

самого пути процесса получения этих результатов; она включает еще и формирование 

познавательной самостоятельности ученика, и развитие его творческих способностей. 

Проблемное обучение отличает организация обучения путем самостоятельного добывания 

знаний учениками в процессе собственного решения ими учебных проблем. При этом 

существенно возрастают показатели творческого мышления и познавательной активности 

учеников. Технология проблемного обучения включает выполнение ряда обязательных этапов. 

Важным этапом является создание проблемной ситуации. Это ощущение мыслительного 

затруднения, которое переживают ученики. Проблемная ситуация характеризуется 

интеллектуальной  напряженностью и потребностью в решении возникшего противоречия. Это 

противоречие обусловлено невозможностью с помощью имеющегося у ребенка запаса знаний, 

объяснить возникший вопрос. Нужно добыть новые знания, чтобы разрешить противоречие. 2  

Итак, проблемное обучение – это современный уровень развития дидактики и передовой 

педагогической практики. Проблемным называется обучение потому, что организация учебного 

процесса базируется на принципе проблемности, систематическое решение учебных проблем – 

характерный признак этого обучения.  

В педагогической литературе существует несколько определений этого явления. 

В.Оконь под проблемным обучением понимает «совокупность таких действий. Как 

организация проблемных ситуаций, формулирование проблем, оказание ученикам необходимой 

помощи в решении проблемы, проверка этих решений и, наконец, руководство процессом 

систематизации и закрепления приобретенных знаний». 

И.Я.Лернер же сущность проблемного обучения видит в том, что «учащиеся под руководством 

учителя принимают участие в решении новых для него познавательных и практических проблем 

в определенной системе, соответвующей образовательно – воспитательным целям современной 

школы». 

М.И.Махмутов дает следующее определение понятия: «проблемное обучение–это тип 

развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая 

деятельность учеников с усвоением ими готовых видов науки, а система методов построена с 
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учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и 

учения ориентирован на формирование мировоззрпения учащихся, их познавательной 

самостоятельности, устойчивых мотивов учения и мыслительных способностей в ходе усвоения 

ими научных понятий и способов деятельности детерминированного системой проблемных 

ситуаций». 

Условия и методика организации проблемных ситуаций 

Проблемная ситуация специально создается учителем путем применения особых 

методических приемов: 

- учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ его 

разрешения; 

- сталкивает противоречия практической деятельности; 

- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

- предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, обоснования, конкретизацию, логику 

рассуждения; 

- определяет проблемные теоретические и практические задания; 

- ставит проблемные задачи (с недостаточными или избыточными исходными данными; с 

неопределенностью в постановке вопроса; с противоречивыми данными; с заведомо 

допущенными ошибками; с ограниченным временем решения и др.). 

Мельникова Е.Л. предлагает такие этапы научной творческой деятельности.  В самом общем 

виде проблемная методика характеризуется двумя основными чертами: 

1) Перед учащимися ставятся проблемы, в результате которых возникает проблемная ситуация 

- психологическое состояние, связанное с появлением неразрешенных вопросов и стремлений 

найти на них ответ. 

2) При разрешении проблемы учащиеся получают не только сумму сведений, но и знакомятся 

с методами познания изучаемых в школе наук.  

В дидактике разработаны общие требования к проблеме.  

Она должна: 

1) содержать в себе определенную познавательную трудность, связанную с объективными 

противоречиями, свойственными изучаемому объекту; 

2) вытекать из логики познавательного процесса; 

3) содержать возможность последовательного ее членения, развертывания в вопросы, каждый 

из которых может являться ступенью в решении проблемы; 

4) направлять учащихся на актуализацию тех знаний, которые необходимы для ее решения; 

5) побуждать их к активному познавательному поиску, вызывать эмоциональное отношение к 

процессу поиска истины; 

6) быть посильной для учащихся.
 

М.И.Махмутов намечает несколько способов создания проблемных ситуаций: 

1) при столкновении учащихся с жизненными явлениями, фактами, требующими 

теоретического объяснения; 

2) при организации практической работы учащихся; 

3) при побуждении учащихся к анализу жизненных явлений, приводящих их в столкновении с 

прежними житейскими представлениями об этих явлениях; 

4) при формировании гипотез; 

5) при побуждении учащихся к сравнению, сопоставлению, противопоставлению; 

6) при побуждении учащихся к предварительному обобщению новых фактов; 

7) при исследовательских заданиях. 

И.Я.Лернер пишет: учитель заранее планирует создание проблемных ситуаций. Проблемная 

ситуация может возникнуть на разных этапах урока, взависимости от дидактической цели урока, 

содержания учебного материала, уровня подготовленности учащихся. 

I. Создание проблемных ситуаций на основе предварительного домашнего задания. Такие 

задания позволяют поставить учебные проблемы на уроке, к которым учащиеся уже подошли 

самостоятельно. По характеру такие задания могут быть различного типа: 

предварительное домашнее чтение, выполнение практических действий, наблюдение. 

П.Создание проблемных ситуаций на основе постановки предварительных заданий на уроке по 

материалу учебника. 
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III. Использование жизненных наблюдений учащихся и данных, полученных при проведении 

опытов. 

IV. Создание проблемной ситуации при решении познавательной задачи. 

V. Постановка проблемных вопросов в ходе частично-поисковой беседы.
 

М.И.Махмутов считает, что большое значение при создании проблемной ситуации имеет то, 

как изложен новый материал. Разработаны два вида проблемного изложения нового материала. 

Проблемная ситуация может создаваться, когда обнаруживается несоответствие имеющихся 

знаний и умений действительному положению вещей. Чтобы учащиеся обнаружили это 

несоответствие, учитель просит учеников вспомнить известную формулировку понятия, правила, 

а затем предлагает для анализа такие специально подобранные факты, при анализе которых 

возникает затруднение. 3  

Второй вид проблемного изложения нового материала - проблемная ситуация создается, когда 

детям предлагается вопрос, требующий самостоятельного сопоставления ряда изученных фактов 

или явлений, и высказывания собственных суждений и выводов, или дается специальное задание 

для самостоятельного решения. В процессе такого эвристического поиска возникает и 

поддерживается устойчивое внимание. 

Опрос можно осуществить как решение учебно-познавательных задач, требующих не только 

воспроизведения изученного, но и установления более глубоких связей в понятии. Каждое из 

таких заданий требует не просто воспроизведения материала, а заставляет анализировать 

изученное, что способствует интеллектуальной активизации класса. 

В общем виде структура проблемного урока выглядит следующим образом: 

1) подготовительный этап; 

2) этап создания проблемной ситуации; 

3) осознание учащимися темы или отдельного вопроса темы в виде учебной проблемы; 

4) выдвижение гипотезы, предположений, обоснование гипотезы; 

5) доказательство, решение и вывод по сформулированной учебной проблеме; 

6) закрепление и обсуждение полученных данных, применение этих знаний в новых 

ситуациях.
 

При создании проблемных ситуаций учитель должен опираться на общие способы и пути 

создания проблемных ситуаций, но выбор этих способов и путей создания проблемных ситуаций 

может варьироваться, изменяться в зависимости от специфики предмета, темы, от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 
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EPOSLARDA DİALOJİ NİTQİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Açar sözlər: nitq, şifahi nitq, yazılı nitq, dialoq, epos, stimul, reaksiya 

 

Peculiarities of dialogic speech in Eposes 

Summary 

In this article the author analyses the way of transferring dialogic speech as a mean of oral 

communication into the dialogic speech, and the specifities of dialogues in Eposes. Even flow of speech 

events in Epos dialogues depends on the relations among the participants. In some cases the narrator, i.e. 

ozan for the purposes of attracting readers’ attentions creates his own situations with the help of dialogic 

cues. And this is undoubtedly obvious in Epos dialogues. 

Key words: speech, oral speech, written speech, dialogue, epos, stimule, reaction 

 

Nitq fəaliyyəti iki formada həyata keçirilir. Bu əsasda şifahi və yazılı nitq fərqləndirilir. Nitqin bu iki 

forması bir-biri ilə sıx əlaqədardır, biri digərinin mövcudluğunu tənzimləyir. Bir qədər fərqli şəkildə desək, 

yazılı nitq vasitəsilə şifahi nitq qeydə alınır, yazıya keçirilir, qalıcı formaya çevrilir. Təbii ki, qarşılıqlı 

təmaslı ünsiyyətin, eləcə də danışıq dilinin bütün materialının yazıya alınması mümkünsüzdür. Mədəni-tarixi 

ənənələri nəsillərdən-nəsillərə ötürən dil ictimai hadisədir. Dil ünsiyyət vasitəsi kimi daimi və fasiləsiz 

fəaliyyətdə olur. “Dil potensial  mövcud olan kompleks kateqoriya və fasiləsiz təkrar olunan prosesdir” [1, 

s.77]. Həcminə görə danışıq dili materialı sonsuzdur, insanlararsı, fərdlərarası ünsiyyət daim davam etdiyinə 

görə, hər an kifayət qadər çox danışıq dili məhsulu yaranır. Lakin bu dil materilları qeydə alınmır. Eyni anda 

müxtəlif məkanlarda müxtəlif şəxslər bir-biri ilə danışır, söhbət edir. Bu cür danışıqlar şifahi nitq vasitəsi ilə 

səsli şəklində canlandırılır. Ünsiyyət prosesində şifahi nitqi canlandıran, yəni danışan və onu dinləyən tərəf 

olur. Canlandırma danışıq üzvləri vasitəsi ilə icra edilirsə, dinləmə eşitmə orqanları ilə gerçəkləşir. Üslubi 

səciyyəli funksional sistem olmaq etibarilə ədəbi dilin qeyri-rəsmi bir forması kimi rəsmi formaya qarşı 

qoyulan nitq – danışıq dilidir. Danışıq dili özündə intellektual və emosional nitqi birləşdirir və çox zaman iki 

şəxs arasında gedən formada təzahür edir. Dilin bütün səviyyələrində (fonetika, leksika, morfologiya, 

sintaksis) danışıq dilinin özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır [2, s. 65]. 

“Şifahi nitqi danışıq dili ilə eyniləşdirmək olmaz. Bədii əsərlərdə verilən dialoq nitqi danışıq dili 

nümunəsi hesab olunur və şifahi nitq sayılmamalıdır. Çünki bu nitq artıq yazıya alınmışdır və yazılı nitqdir” 

[3, s.13]. Danışıq hazırlıqsız baş verməsinə, danışanların söhbətdə bilavasitə iştirak etməsinə görə ədəbi 

dildən fərqləndirilir. İki fərd arasında gedən ünsiyyət dialoq, bu cür nitq isə dialoji nitq adlandırılır. Həyat 

hadisələrinin qələmə alınması, bədii əsərlərin yazılması danışıq dili materialının da yazıya köçürülməsinə 

təkan vermişdir. Bununla belə, eyni məzmunlu və eyni fərdlər arasındakı nitqin təkrar canlandırılması tarixən 

şifahi şəkildə getmişdir ki, bu da şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin –nağıl və dastanların nəql olunması 

prosesində baş vermişdir.  

Epik nəğmələrdən epik dastanlara keçid etnik şüurla hər bir xalqın sosial-mədəni təcrübəsi ilə 

şərtlənmişdir. Şifahi şəkildə yaranmış, ağızdan –ağıza keçərək böyük yaşam yolu keçmiş folklor nümunələri, 

xalq yaradıcılığı inciləri sonradan yazılı ədəbiyyatın müqayisəsi onların arasındakı fərqləri aşkar şəkildə 

ortaya qoyur. Belə fərqlərin,eləcə də oxşarlıqların axtarışı epos poetikasının vacib problemlərinin həllində 

əhəmiyyətli rol oynamışdır.  

Bədii əsərlərdə verilən dialoji  nitq əslində ədəbi dilə yaxınlaşdırılmış şifahi nitqdir, danışıq dilidir. Bədii 

ədəbiyyatda ikitərəfli, iki iştirakçısı olan danışıqla şifahi nitq və ya danışıq dili arasında fərq vardır. Bu fərq 

hər şeydən əvvəl, bədii ədəbiyyatda verilən danışıq parçalarının bir müəllif tərəfindən düşünülüb yazıya 

alınmasında özünü göstərir [4, s. 33]. Deməli, müəllifin üslubu, onun lüğət ehtiyatı, istifadə etdiyi 

konstruksiyalar istər-istəməz personajların nitqinə daxil olur. Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin müəllifi 

yoxdur. Lakin nağıl, dastan və eposların da müəyyən şəxslər tərəfindən nəql edilməsi onlardakı dialoji nitqə 

təsir göstərə bilər. Bu baxımdan eposlardakı dialoqların xüsusiyyətlərini araşdırmaq elmi-nəzəri əhəmiyyət 

kəsb edir və aktuallığı ilə seçilir.  

Qeyd olunduğu kimi, iki şəxs arasında baş verən nitq dialoqdur. Kommunikativ linqvistikanın, o 

cümlədən onun daxili sahələri kimi fərqləndirilən üslubiyyat, linqvistik praqmatika, ritorikanın tədqiqat 

obyektlərinə yeni aspektlərdən yanaşma dialoqun xüsusiyyətləri, funksiyaları məsələlərinə də elmi 



ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal) / SCIENTIFIC WORK (international scientific journal) 2020, №11/60           ISSN: 2663-4619 

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

 

156 

münasibəti dəyişdirmişdir. “Dialoq münasibətləri özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir və bu münasibətləri 

ayrılıqda nə məntiqi, nə linqvistik, nə psixoloji, nə mexaniki və ümumiyyətlə, heç bir başqa təbii münasibətə 

aid etmək mümkün deyildir” [5, s. 303]. 

Kitabi Dədə Qorqud dioloji nitq epizodları ilə zəngindir və belə nitq epizodlarında personajlar müəyyən 

bir tema ətrafında bir-biri ilə danışırlar. KDQ-də dialoji nitq epizodlarında nitq aktlarının növbələşməsi 

prosesinə ozanın müdaxiləsi daha çox müşahidə olunur və bununla da dastanın ozan tərəfindən nəql edilməsi 

aşkar hiss edilir. Bamsı Beyrək boyundan bir fraqmenti nəzərdən keçirək. Həmin fraqmentdəki personaj 

nitqlərini kursivlə ayıraq:  

 “...Dədəm Qorqud ötədən bəri gəldi. Baş endirdi, bağır basdı. Ağız dildən görkli səlam verdi. Dəlü 

Qarçar ağzın köpükləndirdi. Dədə Qorqudun yüzinə baqdı. Aydır:  

- Əleykəs-səlam! Ay əməl azmış, feili dönmüş, qadir allah ağ alnına qada yazmış! Ayaqlılar buraya 

gəldiki yoq. Ağızlılar bu suyımdan içdiki yoq. Sana noldı? Əməlinmi azdı? Felinmi azdı? Əcəlinmi gəldi? 

Bu aralarda neylərsən? – dedi  

Dədə Qorqut aydır: 

“Qarşı yatan qara tağını aşmağa gəlmişəm. 

Asqındalı körklü suyunu keçməgə gəlmişəm!  

Gen əməgünə, tar qoltuğuna qasılmağa gəlmişəm 

Tanrının buyuruğilə, peygəmbərin qövlilə 

Aydan arı, gündən görkli qız qardaşın Banıçiçəki 

Bamsı Beyrəgə diləməgə gəlmişəm! – dedi. 

Dədə Qorqut böylə digəc Dəlü Qarçar aydır:  

-Mərə, nə dedigim yeturin, Qara ayğırı yarağla gətirün! – dedi  

Qara ayğırı yarağla gətürdilər. Dəli Qarçarı bindirdilər [6, s. 55-56]. 

Verilmiş mətn fraqmentində Dədə Qorqudla Dəli Qarçar və Dədə Qorqud arasındakı dialoq yer almışdır. 

Dəli Qarçarla nitq epizodunun poliloq olması diqqəti cəlb edir. Burada sohbəti eşidən digər şəxslərin iştirakı 

da müşahidə olunur. Başqa şəxslərin iştirakını Dəli Qarçarın “Mərə, nə dedigim yetürin, Qara ayğırı yarağla 

gətürin” nitq aktı aşkara çıxarır. Şübhəsiz ki, burada Dəli Qarçar öz xidmətçilərinə müraciət edir. KDQ-dən 

götürülmüş bu nitq epizodlarında “Dədə aydır”, “Dəli Qarçar aydır”, “dedi” kimi konstruksiyalar Ozana 

məxsusdur, onun dioloji nitqi nəql etməsinin göstəriciləridir. Dialoji nitqin bu şəkildə nəqli ozan-oxucu, ozan 

– dinləyici kommunikasiyasını gücləndirsə də, eposdakı hadisələrin ardıcıllığında zaman qırılmaları əmələ 

gətirir, oxucunu iştirakçıdan müşahidəçiyə çevirir.   
Dialoqun gedişi danışıq dilinin tələblərinə müvafiq şəkildə getsə də, diqqəti cəlb edən bir cəhətlə 

qarşılaşırıq. Dəli Qarçar gələn qonağa, ona bağır basıb salam verən, gəlişinin məqsədi bilinməyən şəxsə 
etiket normalarından kənara çıxan şəkildə cavab verir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, onun birinci kəlməsi 
(Əleykəs-səlam!) etiket normalarına uyğun gəlir. Dəli Qarçar salam verən şəxsin salamına cavab verir. Lakin 
bundan sonra o, tanıdığı şəxsə, Oğuz elinin bilicisinə, ağsaqqlaına hörmətsiz münasibət göstərir (Ay əməl 
azmış, feili dönmüş, qadir allah ağ alnına qada yazmış!). Fikrimizcə, bu cəhət eposda Dəli Qarçarın 
xarakterini açmaq üçün istifadə edilmişdir. Eyni zamanda burada konflikt situasiyasının yaradılması cəhdi də 
aşkardır. Dədə Qorqudun Dəli Qarçara cavabı dəqiq nitqdir. Yəni verilmiş suala birbaşa cavabdır. Dialoji 
nitqin uğurlu davam etməsi üçün ünsiyyətə maraqlı olan tərəfin konflikt vəziyyətini ortadan qaldırması və ya 
buna çalışması vacibdir. Lakin verilmiş nümunədə birinci iki cümlədə bunun əksini görürük (Qarşı yatan 
qara tağını aşmağa gəlmişəm. Asqındalı körklü suyunu keçməgə gəlmişəm!). Dialoqun bu şəkildə 
qurulması eposda konflikt situasiyasını gücləndirməyə xidmət edir. Bunu eposun nəqli prosesində dinləyicini 
gərginlik altında saxlamaq, onun diqqətini cəlb etmək funksiyasının reallaşdırılması kimi qəbul etmək olar. 
Qeyd olunan xüsusiyyət məhz epos dialoqları üçün səciyyəvidir.  

Dədə Qorqudun cavabının sonrakı hissəsində qarşı tərəflə münasibəti yaxşılaşdırma məqsədi daşıyan 
hissələr vardır (Gen əməgünə, tar qoltuğuna qasılmağa gəlmişəm; Tanrının buyuruğilə, peygəmbərin 
qövlilə; Aydan arı, gündən görkli qız qardaşın Banıçiçəki). Dədə Qorqudun bu söyləmlərində Dəli Qarçarı 
dolayısı ilə tərifləmək, öymək özünü göstərir. Dar qoltuğuna qısılmaq niyyətinin dilə gətirilməsi Dəli 
Qarçarın gücünə, qüdrətinə istinad edir. Dədə öz başına gəlmədiyini, Allahın və Peyğəmbərin izni ilə 
gəldiyini də dilə gətirir ki, bu da Dəli Qarçarın salama cavabından sonrakı fikirlərinə cavab kimi səslənir. 
Dialoqun Dədə Qorquda aid replikası elə səslənir ki, sanki bu el ağsaqqalı Allah və peyğəmbərdən sonra Dəli 
Qarçarı üçüncü yerdə qoyur. Bu Azərbaycan dilinin idiomatikasında olan “Göydə Allah, yerdə sən” deyimini 
xatırladır.   

Dialoji epizodda Dədə Qorqudun nitqi reaksiya-stimul tipindədir. O, Dəli Qarçarın “bu aralarda 
neylərsən?” sualına cavab verərkən əvvəlcə reaksiyanı ifadə etməklə, eyni zamanda Banıçiçəyi Beyrəgə 
verirsən vermirsən stimulunu da dolayı direktiv nitq aktı ilə diqqət mərkəzinə çəkir: “qardaşım Banıçiçəgü 
Bamsı Beyrəgı diləməgə gəlmişəm.” 
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Yuxarıda verilmiş fraqmentdən sonrakı hissədə Ozan nitqi çoxluq təşkil etdiyi üçün bir hissəni buraxmağı 
məqsədəuyğun saymışıq. “Döndi aydır: 

-Dədə, qız qarındaşımın yolına bən nə istərsəm, verərmisən?  
Dədə aydır: 
- Verəlim! Dedi, görəlim, nə istərsən?  
Dəlü Qarçaq aydır: 
-Bin buğra gətirün kim, maya görməmiş ola. Bin dəxi qoyun görməmiş qoç gətirün.Bin də quyruqsuz-

qulaqsız köpək gətirün. Bin dəxi bürə gətirün mana-dedi. Əgər bu dedigim nəsnələri gətürərsinüz, xoş, 
verdim. Əmma gətürmiyəcək olursan, bu qatla öldürmədim, ol vəqtin öldürərin! – dedi” [6, s. 57]. 

Bu dialoji nitqdə tərəflər arasında ünsiyyət uğurlu davam edir. Verilmiş fraqmentdə də dialoq sual-cavab 
şəklində gedir. Azərbaycan dilindəki nümunədə dialoqun birinci iştirakçısı sual, ikinci iştirakçı isə həmin 
suala cavab verir. Bu dialoqda hər bir növbəti sual cavab üzərində qurulur. Yəni kommunikasiya prosesinin 
birinci iştirakçısı konkret sualına dəqiq cavab alır və həmin cavabdan irəli gələn yeni sualla müsahibinə 
müraciət edir.  

R.Karter və  M.Makkarti dialoqları dominasiya, kooperasiya və münaqişə xətləri üzrə ayırmağı təklif edir. 
Onun fikrinə görə, dominasiya dialoq iştirakçılarından birinin daim sual verən, digərinin isə cavab verən 
funksiyasında çıxış etməsidir. Kooperasiya zamanı təşəbbüs növbələşir. Gah bir, gah da digər iştirakçı 
dominant mövqedə durur [7, s.143-144]. 

KDQ-də dialoqlarında danışanın yaratdığı stimul bəzən reaksiya doğurmur, danışan adresata ünvanladığı 
nitqə cavab almır. Belə vəziyyətin bir səbəbi də eposa xas olan səciyyəvi bir cəhətdən irəli gəlir. Eposlarda 
qəhrəmanlar yalnız real şəxslərlə, qəhrəman və personajlarla deyil, bəzən təbiət obyektləri, predmetləri, 
heyvanlar və bitkilərlə danışır. KDQ-də eposa xas bu xüsusiyyət özünü daha çox göstərir. Qazan yurdu, su, 
qurd, köpək ilə xəbərləşir. Onun adresata ünvanladığı nitq aktları cavabsız qalır, tamamlanmır. 
Tamamlanmayan nitq epizodunun nəqletmə ilə davamını əlaqələndirmə məqsədilə Ozan hər dəfə reaksiyanın 
niyə olmadığını qeyd edərək, nəqletməni davam etdirir. Məsələn, “su qaçan xəbər versə gərək ?! Sudan 
keçdi, bu gəz bir qurda tuş olsu”,Qurd qaçan xəbər versə gərək?! Qurtdan dəxi keşdi”. Salur Qazanın evinin 
yağmalandığı boyda Uruz da ağacla söyləşir. Ozan bunu belə bir konstruksiya ilə təqdim edir: “Çağırıb 
ağaca soylamış, görəlim, xanım, nə soylamış” [6, s 47] 

KDQ dastanlarında struktur nitq tiplərindən beşincisi iki formada qeydə alınır. Monoloji nitqin 
qəhrəmanın özünə ünvanlanması və cavabsız qalması müşahidə olunur. Ağaca müraciət edib cavab almadan 
Uruz deyir: 

“Tavla-tavla bağlananda atıma yazıx ! 
Kardaş (deyü) sıqlayanda yoldaşıma yazıx ! 
Yumruğında talbınanda şahin quşuma yazıx ! 
Yetər ilə əl tutanda (tazıma) yazıx ! 
Bəgligə toymadın özümə yazıx ! 
Yigitligimə usanmadın canıma yazıx ! [6, s.48] 

Nitq epizodunun bu tipi danışanın özünə ünvanlanmışdır və onun nitqlə cavablandırılması yoxdur.  
Nitq aktlarının müxtəlif struktur tipləri eposdakı dialoqlarda  bir-biri ilə səlis və məntiqli şəkildə bağlanır, 

keçidlər zamanı ümumi nəqletmə axınından kəskin sapmalar müşahidə olunmur, hətta hadisələr arasındakı 
kəskin zaman və məkan fərqləri məzmun əlaqələrini qırıb bir-birindən ayırmır.  

Beləliklə, aydın olur ki, epos dialoqları hadisələrin ozan tərəfindən nəql olunmasından irəli gələn spesifik 
xüsusiyyətlər daşıyır. Bu xüsusiyyətlər dialoji nitqin situasiyadan və kimə ünvanlanmadan asılı olaraq 
dəyişməsini təsdiq edir.  

 
Ədəbiyyat 

1. Блумфилд Л. Язык. Москва: Прогресс, 1968, 600 с. 
2. Михальская  А.К. Основы риторики. Мысль и слово. Москва, Просвещение, 1996, 416 с. 
3. Ağayeva F. Azərbaycan danışıq dili. Bakı: “Maarif”, 1985, 192 s. 
4. Bağırov Q.Ə. Bədii əsərlərdə danışıq dilinin qrammatik xüsusiyyətləri. APİ, Bakı, 1978, 95 s. 
5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Москва, Наука, 1979, 424 с. 
6. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, Yazıçı, 1988, 288 c. 
7. Carter R. and M. McCarthy. Grammar and the spoken language. Applied Linguistics 16(2), 1995, p. 141-

158. 
 

Rəyçi: prof. A.Abbasov 

 

Göndərilib: 01.12.2020   Qəbul edilib: 03.12.2020 

  



ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal) / SCIENTIFIC WORK (international scientific journal) 2020, №11/60           ISSN: 2663-4619 

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

 

158 

DOI: 10.36719/2663-4619/60/158-161 

Reyhanə Ağəli qızı Cəfərova 
Bakı Dövlət Universiteti 

 

EPİK KLİŞELƏR HAQQINDA 
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On Epic Cliches 

Summary  

Here ready-made frames and epic cliches used in folk-arts were attracted into research work. Research 

works done in this genre show that one can easily notice using of ready-mode constructions in the 

introductory parts, conclusions and in the whole texts as well. In the “Book of Dada Gorgud” consisting of 

12 bois (parts) each of them begins with introductory epic clichés. In some of these parts use of these epic 

clichés with some little changes can be seen. The frames of introductory parts and the conclusions as well are 

rather different for content and the sense.   

Key words: epos, frame, cliché, introduction, epic cliché, narrator, ozan, skope 

 

Epos dil materialı kimi insan şüurunda yaşayır və ifa prosesində reallaşır. Qədim xalq nəğmələri daha çox 

birgə ifaçılıq prosesində canlandırılmışdırsa, eposların ifası xüsusi sənətkarların işi olmuşdur. Bu sənətkarlar 

xalqın biliciləri, nəğməkarları sayılmışlar. Epos tarixinə dair tədqiqatlar epik sənətkarlığın, epos nəql 

edənlərin olduğunu təsdiq etmişdir. Yazıya alınmış, katibi, müəllifi bəlli olmayan, xalq yaradıcılığı nümunəsi 

kimi qəbul olunan dastan və eposlar əsasında aparılan tədqiqatlar göstərir ki, onlarda müəyyən modellər üzrə 

yaradılan, təkrarlanan hissələr mövcuddur. Bu hissələr formullar kimi qəbul olunur. “Filoloji ədəbiyyatda 

formullar “daşlaşmış ifadələr”, “epik klişelər”, “stereotip ifadələr”, “ümumi yerlər” və s. adlandırılır” [1, s. 

235]. 

Belə təkrarlanan qəliblər, formullar eposların bir-birindən ayrılan hissələrinin başlanğıcında və sonunda 

daha çox qeydə alınır. Başlanğıc və son formullar bir-birindən fərqlənir. Əlbəttə, burada söhbət formulların 

struktur fərqindən deyil, semantik fərqindən gedir. Məntiqi baxımdan da bu fərqi asanlıqla izah etməkdir. 

Başlanğıc hələ məlum olmayan hadisələri nəql etməyə girişdir. Sonluq isə artıq danışılmış və tamamlanmış 

əsərə yekun vurmaqdır. Bir məsələyə də diqqət yetirmək lazımdır ki, eposu nəql edən onu özü üçün deyil, 

toplanmış kollektiv üçün danışır. Belə olanda sonluqda eposu tamamlama, yekunlaşdırma yox, eposu 

dinləmə məclisinə yekun vurmaq lazım gəlir ki, bu halda ozan toplaşanlara üz tutur, onlara müraciət və 

təşəkkür edir. 

 Epik əsərlərin strukturunda hazır qəliblərin hansı mövqelərdə yerləşməsi ətrafında elmi mübahisələr hələ 

də davam edir. Üç mövqeni ayırmaq daha asandır: əvvəl, orta, axır. Bunlardan ikisində əvvəl və sonda 

qəliblərin işlənməsi heç bir etiraz doğurmur.  

Əsas çətinlik şərti olaraq “orta“ adlandırılan hissədir. Eposun tam mərkəzi, ortası deyilən bir yeri təyin 

etmək mümkün deyildir. Buna görə də, formulların eposun içində, daxilində təkrarlanması nəzərdə 

tutulmalıdır. Təbii ki, semantik çəkiyə malik olan təkrarları tapıb ortaya çıxartdıqda onların işlədilmə 

məqsədi ilə bağlı tədqiqat aparmaq mümkünləşir. 

K.Vəliyevin fikrinə görə, söyləm-formula-söyləm-formula-söyləm... sxemi nitq aktında əmələ gələn 

formula bir söyləmdən digərinə (bir nitqdən digərinə) keçərək poetik strukturun dayanıqlı elementinə 

çevrilməsinin inikasıdır [1, s. 214]. 

Formula bu şəkildə yanaşma onun eposdan axtarışını deyil, daha əvvəldən mövcudluğunu qəbul etməyi 

tələb edir. Yəni söyləmdən sonra formulanın gəlməsi anlayış ziddiyyəti də yaradır. Əgər söhbət nitq vahidi 

sayılan söyləmdən gedirsə, onda söyləmin özündən böyük olan formulların onlarla periodik bağlanması 

mübahisə doğuracaqdır və bu halda eposun mətnində formulları sayı ilə söyləmlərin sayı, demək olar ki, tən 

gələcəkdir. Eposlarda formullar axtarışı isə real vəziyyətin qeyd olunan şəkildə özünü göstərmədiyini təsdiq 

edir. Q.İ.Maltsevin irəli sürdüyü ənənə-formula-mətn sxemi də eposu parçalamaqla aşkara çıxmır və bu 

sxem ekstralinqvistik müstəvidə yer alır. Bir qədər də bu məsələni açsaq, formulanın ənənədən 

qaynaqlanması, formulaya çevrilərək şifahi nitqdə yaşaması və son nəticədə mətnə transformasiya olunması 

sxemini görmüş oluruq. Əslində, Q.İ.Maltsev formulu linqvistik hadisə saymır, bununla belə, dilin leksik-

semantik, funksional-semantik sisteminden kənarda formulun olmadığını qeyd edir [2]. 

Təbii ki, formula bitmiş fikir ifadə edən hazır nitq konstruksiyası dil vahidi cümlə şəklində təhlilə cəlb 

olunduqda onun leksik-semantik, funksional semantik sistemliyi aşkarlanacaqdır. Formulun tərkibinə leksik 



ELMİ İŞ (beynəlxalq elmi jurnal) / SCIENTIFIC WORK (international scientific journal) 2020, №11/60           ISSN: 2663-4619 

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

 

159 

vahidlər daxil olur, onlar müvafiq dilin qrammatik qaydaları ilə bir-biri ilə əlaqələnir. Formullar yalnız 

cumlə və ondan böyük vahidlər şəklində qəbul oluna bilməz. Onlar leksik vahid də ola bilər. Ümumiyyətlə, 

konkret eposun formulları ilə müxtəlif eposların ortaq formullarını, həmçinin epos formullarını, xalq 

yaradıcılığının başqa nümunələrindəki formulları müqayisə etmək mümkündür. Eyni dilin materialları 

əsasında müqayisə, qohum dillərin materialları üzrə müqayisə, eləcə də fərqli dillərin materiallarına görə 

müqayisələr müxtəlif nəticələr çıxarmağa əsas verəcəkdir.  

Azərbaycan nağıl və dastanlarının dili əsasında aparılmış tədqiqatlarda, şübhəsiz ki, formullar, yaxud 

hazır qəliblər məsələsi də təhlil və tədqiqat obyekti olmuşdur. 

K.V.Nərimanoğlu KDQ poetikasına həsr etdiyi monoqrafiyasında dastanın formul sestemini öyrənmişdir. 

Tədqiqatçı mövcud elmi ədəbiyyata əsaslanaraq formulların üç prinsip üzrə təsnifini qəbul etmişdir. Təsnif 

prinsipləri sintaqmatik, semantik və linqvistik prinsiplərdir. Hər bir prinsip üzrə təsnif müxtəlif qrupları təyin 

etməyə imkan verəcəkdir. K.Nərimanoğlu sintaqmatik prinsipə əsasən başlanğıc (inisial), orta (medial) və 

son (final) formullara ayırır. Semantik prinsip üzrə ritual (mərasim) formulları (toy, yas, mövsümi tədbirlər, 

hədiyyə təqdimatı və s.), döyüş formulları (yürüşə çıxmaq, döyüş, qələbə və s.), kütləvi səhnə formulları, 

mədh formulları, dua və cadu formulları, məişət formulları, təbiətə münasibət formulları, sentensiya 

formulları, yol formulları fərqləndirilir. Linqvistik prinsipə görə söz-formullar, müqayisə formulları, söz 

birləşməsi formulları, cümlə formullar, mətn formullar (dialoq, triada və s.) bir-birindən ayrılır[3, s.221]. 

 Hər hansı eposun formullarını müəyyənləşdirmək təsnif prinsipləri əsasında mümkünləşir. KDQ-nın 

boylara bölgüsü, 12 boyun mövcudluğu başlanğıc (inisial) və son (final) hissələri müqayisə etməyi 

sadələşdirir. 12 boyun giriş hissəsindən götürülmüş fraqmentlərin oxşarlığı onların formul kimi qəbul 

olunmasına əsas verir. Həmin formulları tam sedentik şəklə gətirmək məsələsini nəzərdən keçirək. 

Eyniləşdirməyə 1-ci, 3-cü, 7-ci, 9-cu boyları əsas verir. Hər dörd boyda birinci söyləm demək olar ki, 

eynidir. Yalnız birinci boyda söyləm bir gün determinantı ilə genişləndirilmişdir. 3-cü boyda digər üç 

boydan fərqli olaraq “xan” sözü buraxılmışdır. Dörd boyun ikinci söyləmlərini müqayisə etsək, aşağıdakı 

mənzərəni alırıq:  

I boy:  Şami günlügi yer yüzinə dikdirmişdi. 

III boy:  Qara yerin üstünə ağ ban evini dikdirmişdi. 

VII boy: Qara yerin üzərinə ağ-ban evini dikdirmişdi. 

IX boy:  Ağban evini qara yerin üzərinə dikdirmişdi. 

III,VII və IX boylardakı ikinci söyləmlərdə söz-formaları miqdarına görə bərabərdir. III boyda üstünə, 

VII və IX boyda üzərinə sözü işlənmişdir. III və VII boydan  fərqli olaraq IX boyda ağ ban evini birləşməsi 

cümlənin əvvəlinə aparılmışdır. Qeyd edilən kiçik fərqlər söyləmin semantikasına təsir göstərmir. Yalnız 

birinci boyun ikinci söyləmi şami günlügi ilə başlanır və burada şami günlük – ağ ban ev qarşılaşdırması 

əmələ gəlir. 

Üçüncü söyləmlər də hər üç boyda kiçik fərqlər nəzərə alınmazsa eynidir. 

Dördüncü söyləm I, III, VII boyda eynidir. IX boyda bəglər yığnaq olmuşdu ifadəsi ilə bəylər söhbətə 

dərilmişdi ilə oppozisiyada durur. Bu fərqi də formulun pozulma halı saymaq düzgün deyildir. Ümumiyyətlə, 

formul geniş olduqca onun eyniliyini qorumaq çətindir. Bu amili nəzərə almaq lazım gəlir və beləliklə, I, III, 

VII və IX boylarda giriş, yaxud inisial formulun eyniliyi faktını təsdiq etmək olur. 

Ali Berat Alptekin oxşar yolla KDQ-də qəlib ifadələri tədqiq etmişdir. O, yuxarıda başlangıc formulları 

araşdırılan dörd boya 2–ci və 4-cü boyları da əlavə edərək altı boyun giriş qəlibinin oxşarlığını yoxlamış və 

belə bir nəticəyə gəlmişdir: “Kanatimizce altı hikayenin giriş kismi ile masalların başındakı giriş tekerlemesi 

veya giriş formel arasında hişbir fark yoktur. Ancak Dede Korkut Hikayelerinin yazarı bu metni hiçbir 

zaman masal havasına sokmamışdır. Eger bir gün yerine ”bir varmış.....” deseydi, o zaman elimizdeki metin, 

dastan olma özelliyigini de büyük ölçüde kaybedecekti. Yine bu benzerliklerden hareketle Dede Korkut 

Hikayelerinin anlatıcısının veya yazarının ozanlık –meddahlık geleneginde usta birisi olduğu kanaatine 

varabiliyoruz” [4, s.119]. Müəllif dastanın ikinci qisim giriş qəliblərini də nəzərdən keçirərək bütün giriş 

formullarına altı qrupda birləşdirmişdir: 

1. Bir gün Kam Gan Oğlı..... 

2. Bir gün Ulaş Oğlı..... 

3. Kam Gan Oğlı Han Bayındır..... 

4. Meğer hanum..... 

5. Oğuz Zamanında ....... 

6. Üç Ok, Boz Ok....... [4, s.120]. 
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KDQ eposu 12 boydan ibarət olduğuna görə 12 giriş hissəsini müqayisə etmək olur. Bəzi eposlarda belə 

girişlər, yaxud başlanğıc hissələr olmur. Məsələn, anqlo-sakson “Beovulf” eposu bir tam mətn kimi 

verilmişdir və ona tam mətn kimi baxdıqda bir giriş hissəsindən söhbət açmaq olur. Bu hissə belə başlanır:   

1 Hwæt. We Gardena in geardagum, 

   LO, praise of the prowess of people-kings 

 

2 þeodcyninga, þrym gefrunon, 

           of spear-armed Danes, in days long sped, 

3 hu ða æþelingas ellen fremedon. 

           we have heard, and what honor the athelings won! 

4 Oft Scyld Scefing sceaþena/ þreatum, 

           Oft Scyld the Scefing from squadroned foes, 

5 monegum mægþum, meodosetla ofteah, 

           from many a tribe, the mead-bench tore, 

6 egsode eorlas. Syððan ærest wearð/…[5]. 

 

Müqayisə üçün başqa mətn olmadığından giriş hissəsinin semantik təhlilini vermək lazım gəlir. Bu 

hissədə nəqledən danların şücaətindən, dan krallarının vuruşlarda qazandıqları şöhrət haqqında çoxdan 

eşitdiklərini xəbər verir və onlardan birincisinin Skild Skevinq olduğunu söyləyir. Epos bu kralın həyatı, 

onun nəsli barədə ardıcıl məlumatla davam etdirilir. 

“Beovulf “eposunda drujina həyatı geniş tərənnüm edilir. Drujinalar ideal epik cəmiyyət kimi təsvir edilir 

bütün başqa qəbilələrlə eyniləşdirilir. Skop Frizlərdən bəhs edəndə finlərin sarayından, onların 

drujinalarından söhbət açır, bütün frizlər” ifadəsindən istifadə edir. Danlar Heorotda şənliklərdə iştirak edən, 

Hrodqarın başçılığı ilə yürüşlərə gedənlər, Hrodqardan hədiyyələr alanlardır.  

”Beovulf” dialoqlarında belə skop mudaxilələri bir qədər azdır və nəqletmənin personaja həvalə olunması 

effektini gücləndirir. Eposda nəqletmənin personaj nitqinə yönəldilməsi onun bir tam kimi daha kəsilməz 

davamlılığını nümayiş etdirir. Belə bir cəhətin ortaya çıxması həm də “Beovulf”un nəzmlə qələmə 

alınmasından irəli gəlir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Kitabi Dədə Qorqud eposunda boyların başlanğıc hissələrindən fərqlənən 

“müqəddimə” hissəsi vardır. Müəyyən xüsusiyyətlərinə görə, bu müqəddimə “Beovulf” eposunun girişi ilə 

səsləşir. Orada da tarixən geriyə qayıtmaq, nəqletməyə keçmişdən başlamaq özünü göstərir. 

Eposlarda bir hadisədən digərinə keçmək, mövzunu dəyişmək məqamları olur. Belə məqamları, demək 

olar ki, həmişə ozan, skop, nəqledən nitqi tənzimləyir. KDQ-də belə keçidlərin bəzilərini aşağıdakı 

nümunələr göstərir. ”Bu məhəldə, sultanım, Salur Qazanla Qaraca çoban çapar yetdi” [6, s.48], “At ayağı 

külük, ozan dili çevik olar” [6, s.48], “Bu məhəldə Qalın Oğuz bəgləri yetdi xanım, görəlim, kimlər yetdi” 

[6, s.49], “Ol zamanda bir oğlan baş kəsməsə, qan dökməsə, ad qomazlardı” [6, s.583], “Bunun üzərinə on 

altı yıl keçdi”  və s.[6, s.58]. 

Mətn daxili mikrotemaları bir-biri ilə bağlayan, ozan nitqinə aid olan belə konstruksiyalar da epos 

formulları, keçid qəlibləridir. M.Qasımlı göstərir ki, “köçəri həyat tərzi keçirən oğuzların sənətində 

səyyarlığın, hərəkət və dinamikasının mövcud olması təbii hal idi. Etnosun həyatda da dinamikliyə üstünlük 

verməsi folklarda “At ayağı gülük, ozan dili çevik olur”-poetik qəlibini də ortaya çıxarmışdır. Bu qəlib 

sonralar müəyyən dəyişikliyə uğrayaraq “Aşıq dili yüyrək olar” - şəklini almışdır [7, s.137]. 

Şifahi nitq prosesində məlumatın hazırlanması onun düşünülüb nitq vahidlərinin müəyyən birləşməsi 

şəklində canlandırılması (səsləndirilməsi) ilə başa çatır. Nitq şəxsin müəyyən kollektivin digər üzvləri ilə 

qarşılıqlı əlaqə saxlamaq məqsədi ilə dildən istifadə etmək fəaliyyətidir. Nitqin gerçəkləşdirilməsi üçün dilin 

müxtəlif vasitələri istifadə edilir. Nitq bir sıra parametrləri ilə səciyyələnir. Həmin parametrlər nitqin 

ünsiyyət funksiyasını daha yaxşı yerinə yetirmək dərəcəsi üzrə müəyyənləşdirilir.  

Dilçilikdə nitqin üç terminoloji mənası geniş yayılmışdır. Hər şeydən əvvəl, eyni bir kollektivin üzvləri 

ilə əlaqə üçün danışanın dildən istifadəsi nitq adlanır. Digər tərəfdən, nitq dil vasitəsi ilə ünsiyyət növünü 

bildirir, nəhayət, nitq deyərkən, sintaktik quruluşun növlərindən biri nəzərdə tutulur. Bu mənada nitq sırf 

qrammatik, daha doğrusu, sintaksisə aid bir termin kimi işlədilir.. 

Eposları nəqledən və ya ozan başladığı hekayəti, əhvalatı tamamlayır. KDQ-də hər bir boy tamamlanır. 

Boy sona çatarkən də özan müəyyən qəliblərdən istifadə edir. KDQ-nin bir sıra boylarının sonunda Dədə 

Qorqudun gəlib boy boylaması, soy soylaması qeyd olunur. Ozan bu məlumatı “Dədəm Qorqud boy boyladı, 

soy soyladı, bu oğuznaməni duzdu-qoşdu, belə dedi”, “Dədəm Qorqud gəlib boy boyladı, soy soyladı. Bu 
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oğuznaməni qoşdu, duzdu, belə dedi” qəlibləri ilə verir. Bu qəlibdən sonra da sonluqda başqa qəlib 

formalarına rast gəlinir. Bəzi boylarda sonluq aşağıdakı fraqmentlə başlanır:  

“Hanı dediyim bəy ərənlər? 

Dunya mənimdir deyənlər? 

Əcəl aldı, yer gizlədi, 

 

Fani dunya kimə qaldı? 

Gəlimli-gedimli dunya, 

Son ucu olumlu dunya!”[8]. 

Bu şeir parçasından sonra ozan alqış və ya xeyir-dua məzmunlu parçalarla boyu tamamlayır. Məsələn: 

“Xeyir-dua verək, xanım: 

Kolgəlik һundur ağacın kəsilməsin! 

Coşğun axan gozəl suyun qurumasın! 

Tanrı səni namərdə moһtac etməsin! 

Caparkən ağ-boz atın budrəməsin! 

Vuruşanda iti polad qılıncın godəlməsin! 

Sancılarkən uzun nizən əyilməsin!” 

 

Allaһ verən umidin uzulməsin! 

Yığışdırsın, saxlasın gunaһlarını 

Adı gozəl Məһəmməd Mustafanın 

uzu suyuna bağışlasın, xanım., һey!..[8].   

 

KDQ boylarında sonluqda istifadə olunmuş qəliblərin tam şəkildə olmasa da əsasən təkrarlanması 

müşahidə olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, KDQ-də qeydə alınan sonluqlarda onları mətnin xüsusi bir növü kimi ayırmağa 

imkan verən xüsusiyyətlər vardır. Eyni fikri giriş qəlibləri haqqında da söyləmək mümkündür.  
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İBTİDAİ  SİNİFLƏRDƏ KOMPÜTER TEXNOLOGİYALARINDAN İSTİFADƏ 
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Use of computer technologies in primary schools 

Summary 

Information technology has a lot of dynamics. Technical software and algorithm tools are being updated 

and developed. New methods are introduced for information technology. During the transition to information 

society, it is necessary to prepare people for rapid adoption and processing of very large volumes of 

information. 

Key words: elementary class, computer, information, software, technology, training 

 

Hazırki dövrdə cəmiyyət, sənaye cəmiyyətinə doğru inkişaf edir. İndi informasiya məhsulları və onun 

texnologiyası kimi sərvətlər meydana çıxmışdır. Bu gün yeni-yeni informasiya texnolgiyasının yaranması ilə 

əlaqədar təhsil konsepsiyası dəyişməli və məktəblərdə yeni pedaqoji təfəkkür formalaşdırılmalıdır. Bu 

cəhətdən informatikləşdirmə ilə bağlı təhsil konsepsiyası geniş işlənməli və onun əsasında məktəblərdə təlim 

prosesi həyata keçməlidir. İnformatikanın məktəbə daxil edilməsi  yaxın vaxtlara aiddir. Hər bir yeni fənnin 

məktəbə daxil olması isə ciddi eksperiment tələb edir. Digər tərəfdən informatika çox dinamikliyə malikdir. 

İnformatikanın  texniki proqram və alqoritmin vasitələri yeniləşir, inkişaf edir. İnformasiya texnologiyası 

üçün yeni metodlar tətbiq olunur. İnformasiya cəmiyyətinə keçid dövründə insaların informasiyaları cəldliklə 

qəbul edilməsi və çox böyük həcmli informasiyaların emal edilməsinə hazırlamaq lazımdır. Burada hər bir 

adamın şəxsi biliyi kifayət etmir. Kollektiv biliyin tərkibində informasiyanın emalı prosesi gedir. Başqa sözlə 

insanın informasiyalardan istifadə etmək, onun emalında iştirak etmək mədəniyyəti olmalıdır. Bu mənada 

informasiya mədəniyyəti termini yaranmışdır. 

İnformasiya mədəniyyəti – müasir texniki vasitələr və metodlardan istifadə edərək informasiya ilə 

məqsədyönlü işləməyi bacaramaq, informasiyaları almaq, emal etmək və kompyuterlə ötürmək 

texnologiyasına yiyələnmək deməkdir. İnformasiya mədəniyyətin yiyələnmək üçün informatika, riyaziyyat, 

informasiya nəzəriyyəsi, verilənlər bazasının layihələşdirilməsi və başqa elmlərin əsasını bilməliyik. 

Təlim prosesinin indiki mərhələsində informatika və kompyuter texnikası üzrə fasiləsiz hazırlığın 

əsaslarının yaradılması və həyata keçirilməsi tələb olunur. Bu gün kompyuter texnologiyasının təlimə tətbiq 

edilməsi fundamental araşdırma tələb edir, burada kompyuterin tətbiqinin pisxoloji – pedaqoji əsasları, o 

cümlədən: 

- tədris fəaliyyətində informasiyanın analizi və sintezi, interpretasiyası, təsnifatı, dərk etməsi və tətbiq 

edilməsi ilə bağlı şagirdlərin öyrənilməsi; 

- təlim prosesində kompyuter texnologiyasının yerini təyini; 

- kompyuter təlimində uşaqların idarkı fəallığının və intelektuallığının dəyişməsində rolu; 

- kompyuter təlimində uşaqların yaradıcılığının artırılması üçün stimullaşdırılması metodlarının 

işlənməsi; 

- oyunçu-kompyuter idrakda rol oynayan kompyuter sərhədlərinin ayrılması və.s kimi mühüm məsəslələr 

öyrənilməlidir. 

Biz hesab edirik ki, orta məktəblərdə fasiləsiz kompyuter təliminin hazırlığı 4 pillədən ibarət olmalıdır. 

Birinci pillə-hazırlıq pilləsi adlanır. Bu pillə məktəbəqədər dövrü əhatə edir. Bu dövrdə müxtəlif oyun 

proqramı ilə uşaqların məntiqi təfəkkürünü, düşünmə və intelektual tezliyini, yaddaş, görmə və eşitmə 

qabiliyyətini inkişaf etdirmək, əlifba və rəqəmlərin öyrənilməsini təmin etmək, öyrədici paket 

proqramlarından istifadə edərək dünyagörüşünü genişləndirmək nəzərdə tutulur. 

İkinci pillə-ibtidai siniflərdə tədris olunan fənlərin təlim prosesində hesablama, oxuma, yazma, qrafik, 

musiqi və başqa informasiyaların verilməsi, mikrokalkulyatorlarla işləmək vərdişlərinin aşılanması, alqoritm, 

zəncirvari hesablamanın aparılması təsəvvürünün yaradılması icra olunmalıdır. Birinci sinifdən başlayaraq 

humanitar informatikanın elemenetləri öyrədilməlidir. Birinci sinifdə oxuyan şagird WINDOWS 98 

əməliyyat sistemi ilə işləyən EHM-də CD-ROM diskindən istifadə etməsi,WORD-dən edib yazı yazmasına 
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böyük həvəs göstərməsi və icra etməsinin şahidi olduğumuz bir şəraitdə bu pillədə təlimin məzmununda, 

məqsədində, vasitələrində böyük dəyişikliklər aparılmalıdır. Misal və məsələlərdə verilənlərə məzmun 

verməklə onlraın informasiya verdiyini təhlil etmək lazımdır. İnformasiya elə verilənlərdir ki,o yeni bilik 

verir, real aləmi dərk etmək üçün iş görür. Beləliklə hər bir misal və məsələ həll edərkən ədədləri 

canlandırmaq lazımdır, onlarla şagirdlərər bilik vermək lazımdır. Məhz dərsliklərdə buna əməl olunmalıdır. 

Çox təəsssüflə qeyd etmək istəyirik ki, ədəd və rəqəmlərər şagirdlər çox quru şeylər kimi baxırlar. Çünki ona 

informatik xarakter verilmir. Rus dilində və həmiçinin inkişaf etmiş ölkələrdə ibtidai siniflər üçün, o 

cümlədən məktəbəqədər dövr uşaqlar üçün yazılmış riyaziyyat kitablarında “Riyaziyyat ölkəsinə səyahət”, 

“Balacalar üçün həndəsə”, şagirdləri nağıl aləminə salır və bu aləmdə onları düşündürür, maraq yaradır, 

riyaziyyat aləmində möcüzələr nümayiş etdirilir. Rəqəmlərlə bağlı şerlər düzəldilir, onlara məzmun verilir, 

yaddaşın məşqi təçkil edilir. Azərbaycan dilində isə belə nağıl tipli öyrətmə modelindən demək olar ki, 

istifadə edilmir. Rus dilində yazılmış belə kitabların  tərcümə edilməsinə də təşəbbüs göstərilmir. Halbuki, 

bu kitablar uşaqlarda yüksək informasiya yaradan, real aləmi dərk etdirən vasitələrdəndir. 

Üçüncü pilləni əsas mərhələ (V-VIII siniflər) adlandırırıq. Bu pillədə I-IV siniflərdə kompyuter təhsilinin 

davamı, V-VIII siniflərdə öyrədilən fənlərin tədrisi prosesində informatika məsələlərinin yaranması ilə 

əlaqədar olaraq “İnformatika və kompyuter texnikası” nın bir fənn kimi tədris edilməsi nəzərdə tutulur. 

Dördüncü pillə-orta təhsil pilləsidir. Bu pilləyə IX-XI siniflər daxildir ki, burada kompyuterin tətbiqləri 

öyrədilməlidir. Bu pillələrlə bağlı Təhsil Nazirliyində dəfələrlə məsələlər qaldırılmışdır və xeyli iş 

görülmüşdür. Şagirdlər kompyuterlə dialoq rejimində işləyərək öyrənir, fəaliyyətini canladırırlar. Bu 

deyilənləri nəzərə alsaq, ibtidai siniflərdə riyaziyyatın öyrənilməsi üsulunun yenidən işləniməsini vacibliyini 

görərik. Bu məsələləri həll etmək olduqca ciddi tədqiqat tələb edir, burada kompyuter təlimində məsəslə 

həllinin mərhələləri əsaında təlimin təşkili ibtidai siniflərdən başlayaraq araşdırılmalıdr. 

İbtidai siniflərdə fənnlərin təlimində humanitar informatikanın öyrədilməsi problemini həll etmək 

lazımdır. Bu siniflərdə riyaziyyatın məzmununun yarısından çoxunun məsələ həlli təşkil edir. Hesabın 

öyrədilməsində məsəslələrin həllinin rolunun şərhinə böyük ehtiyac yoxdur. Məsələlər həlli ilə şagirdlər 

yaşadığı aləm haqqında informasiya toplayırlar. Məslə həlli onların təfəkkür fəallığını artırır, əqli səviyyəni, 

düşünmə qabiliyyətini, çətinliklərə üstün gəlməni və başqa qabiliyyətləri tərbiyə edir. verilənlərlə axtarılanlar 

arasında əlaqıni tapılması (modelləşdirmə), məsələnin həlli yolunun seşilməsi (alqoritmləşdirmə),  

hesablamanın cəld icra edilməsinin (hesablama texnikasından istifadə) bacarığının artırılması indi daha çox 

zəruriləşmişdir. İbtidai siniflərdə humanitar informatikanın pedaqoji, pixoloji və metodiki məsələlərinin 

öyrənilməsi ciddi tədqiqat tələb edir. I-IV siniflərdə ənənəvi təlim üsuluna aid çoxlu araşdırmalar vardır. 

Lakin təlim prosesində-informatikləşdirmənin tətbiqi yeni-yeni üsulların tətbiq edilməsini tələb edir. 1  

Cəmiyyətin zəruri tələblərindən birinə çevrilmiş müasir dövrdəki təhsil sisteminin yeni texnologiyaların 

tətbiqidir. Hazırda interaktv təlim metodları yaranmış və elmin bütün sahələrində olduğu kimi tədris 

prosesində də geniş istifadə olunur. Interaktiv təlim metodları kompyuterlərin tətbiqi ilə əlaqədardır və 

təcrübə göstərir ki, ondan ibtidai siniflərdə istifadə etmək daha məqsədə müvafiqdir. Şagirdlərin fundamental 

elmlərin əsaslarını öyrənmələrinə elə nail olunmalıdır ki, onlar lazımi biliklərə müasir yanaşma vasitələri ilə 

sahib olsunlar. 

Dünya ölkələrinin praktikasına nəzər salsaq, görərik ki, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində təlimin 

kompyuterləşməsinə tədris prosesinin effektivliyini yüksəldən vasitə kimi baxılır və fərdi kompyuterləri 

təhsil sisteminə daxil etməklə tədrisdə mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri əldə edirlər. Tərbiyə prosesi kiçik 

yaşlarından başlandığından kompyuter təliminin də ibtidai siniflərdə yerinə yetirilməsinə zərurət yaranır. 

Məsələn, Almaniyada ibtidai siniflər üçün çoxlu öyrədici təlim proqramları hazırlanır və hətta evlərdə də 

valideynlər həmin proqramlardan istifadə edirlər. İsraildə hazırlanmış 32 düymə dioqonalı monitorlu fərdi 

EHM üçün ibtidai siniflərdə mənimsənilən mövzuların öyrənilməsi üçün öyrədici proqramlar sınaqdan 

çıxarılmışdır. Amerkanlar, ingilislər də tədris məşq proqramlarını sınaqdan çıxararaq müəyyən müsbət 

nəticələr almışlar.   

Bu baxımdan respublikamızın ümumtəhsil məktəblərində xüsusilə təhsilin fundamental əsasını təşkil edən 

ibtidai siniflərdə ənənəvi təlimlə yanaşı yeni texnologiyaların komponentlərinin düzgün əlaqələndirilməsi 

təhsilin inkişafında müsbət nəticə verə bilər. Fərdi kompyuterlərdən məqsədyönlü şəkildə istifadə etməklə 

nəinki şəxsiyyətin formalaşmasına, eləcə də inkişafına və intellektual səviyyənin yüksəlməsinə nail olmaq 

olar. Belə ki, ibtidai siniflərdə təlim prosesində tətbiq edilən informasiya texnologiyaları şagirdlərin təsəvvür 

və anlayışlarının formalaşdırılmasını asanlaşdırır, dərketmə müstəqilliyinin ölçüsünü artırır, qazanılmış 

bilikləri möhkəmləndirir, keçirilən dərslərin daha əhatəli və əsaslı şəkildə mənimsəmənilməsinə kömək edir. 

Təhsildə informasiya texnologiyalarının imkanlarından biliklərin möhkəmləndirilməsi və digər təhsil-tərbiyə 

vəzifələrini keçirmək üçün istifadə etmək uğurlu nəticələr verir.  
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Təsirinin xarakteri baxımından informasiya texnologiyalarını görmə qavrayışına təsir göstərən vasitələrə, 

başqa sözlə, vizual vasitələrə (kodoskop (ağ lövhə), filmoskoplar, dia, kadro-epiproyektorlar və sair), eşitmə 

orqanlarına təsir göstərən akustik vasitələr (elektrofon, maqnitafon, radio, pler və sair), eşitmə və görmə 

orqanlarına təsir göstərən audivizual vasitələrə, başqa sözlə ekran-səs qurğularına (televiziya, 

videomaqnitafon, kinoproyektorlar və sair), mənimsənilmiş biliklərin təkrarlanaraq yoxlanılmasına və yeni 

tədris materiallarının öyrənilərək mənimsənilməsinə xidmət edən təlim maşınları (kompyuter texnikası və 

sair) kimi ümumiləşdirilmişdir. Qeyd edilən, bu informasiya texnologiyalarına xidmət edən vasitələrin 

hərəsinin özünə məxsus üstünlükləri vardır. Onlar bir tərəfdən yeni biliyin daha əhatəli və əsaslı şəkildə 

mənimsənilməsinə, digər tərəfdən qazanılmış biliklərin möhkəmləndirilməsinə böyük kömək göstərir. 

İnformasiya texnologiyaları təsəvvür və anlayışların formalaşdırılmasını asanlaşdırır, şagirdlərin dərketmə 

müstəqilliyinin ölçüsünü artırır. Beləliklə, məktəblilərin fəaliyyətinin müəllim idarə olunmasının 

xarakterində dəyişiklik  baş verir. Təlim prosesini idarə etməyin daha səmərəli və optimal formalarından  

faydalanmaq imkanı qazanılır. Bilavasitə idarə etmə ilə, məktəblilərlə bu və ya digər fakt və hadisələrin, 

proseslərin təhlilinin  aparılması ilə əvəz olunur. Mənimsəmə prosesində əməliyyat aparma və axtarış 

qabilyətinin, yaradıcılıq təxəyyülünün nisbətən yüksək səviyyədə olması tələbatını meydana çıxaran 

metodların xüsusi çəkisi artır.  

İnformasiya texnologiyaları arasında epiproyeksiya– qeyrişəffaf (kitabdakı şəkillərin, kağız üzərindəki 

sxem, cədvəl və qrafiklərin) üzərinə işıq şüası düşərək xəyalı ekranda nümayiş etdirmək məqsədi daşıyır. 

Epiproyeksiyanı əks etdirən proyeksiya aparatları epiproyektor (epidaskop) adlanır. Bu cihaz və kodoskop 

təlimdə istifadə etmək məqsədilə hazırlanmış yeganə cihazdır. Dərsdə kodoskopun imkanlarından geniş 

istifadə etmək mümkündür. Vaxtıilə məktəblərdə istifadə edilən diaproyektorla müqayisədə kodoskoplar bir 

sıra üstün cəhətlərə malikdir. Belə ki, kodoskopda kadrlar daha aydın əks olunur, sinif otağının 

qaranlıqlaşdırılmasına da ehtiyac qalmır. Bundan başqa, sinfə nəzarəti həyata keçirmək müəllimlərəllim üçün 

çətinlik törətmir. Kodoskop bir növ yazı taxtasını əvəz edir, ona görə də ona “ağ lövhə” deyirlər. Hər hansı 

şəffaf lent üzərindəki sxem, çertyoj, qrafik və s. ekrana vermək və yaxud da sürətini çıxarmaq asan olur. 

Həmin material kodoskop vasitəsilə bir neçə dəfə böyüdülür və ekrana salınır. Məktəblilər bu və ya digər 

materialın hazırlanması ardıcıllığı ilə tanış olur, kadrlarda öz əksini tapmış yazılarda oxuyaraq, əməliyyatın 

həyata keçirilmə üsullarına yiyələnirlər. Yerinə yetiriləcək əməliyyatlar çox olduğu təqdirdə onları iki-üç və 

daha çox kadrla vermək mümkündür. Hər kadr üzrə nəzərdə tutulan işi gördükdən sonra bir kadr digərini 

əvəz edir, növbəti kadrdakı iş həyata keçir. 

Kodoskopun üstün cəhəti həm də ondan ibarətdir ki, müəllim məktəblilərlə üzbəüz olur və onların 

fəaliyyətini nəzarətə götürür. Kodoskop da digər proyeksiya aparatları kimi həmin prosesdə biliklərin 

qazanılmasına  və möhkəmləndirilməsinə öz köməyini göstərir. 

İbtidai siniflərdə kompyuterin tətbiqi ilə hər bir mövzunun öyrənilməsi zamanı tədris prosesini aşağıdakı 

mərhələlərə bölməklə tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək olar: 

1.Giriş - izahedici mərhələ.  

Bu mərhələdə şagirdlər öyrələniləcək mövzunu, onun yeri və rolunu “dialoq” qaydasında ekrandan 

oxumaqla başa düşməlidir. Adi dərsdən fərqli olaraq şagird müəllimin izahını yox, kompyuterin izahını 

dinləməklə (oxumaqla) sərbəst şəkildə fikirləşib müəyyən qərar qəbul edə bilər.  

2. Operativ - idrak mərhələsi. 

Bu mərhələlərdə şagirdlər mövzunun məzmununa daxil olan bilikləri mənimsəyir. Bacarıq və vərdişlərə 

yiyələnirlər. Bu zaman öyrədici pedaqoji proqram vasitələrindən istifadə etməklə, konkret olaraq məsələnin 

ümumi həll üsulunun tapılmasından, riyazi alqoritmin əsaslarından məsələ həllində, hesablamalarda və s. 

istifadə olunur. 

Kompyuterlə işlədikdə şagirdlərin idrak fəaliyyətinin fəallaşdırılmasına imkan yaranır. Kompyuterlə 

işləmək şagirdin yaddaşına, emosionallığına, motivlərinə və maraqlarına müsbət təsir göstərməklə yanaşı, 

onun fəaliyyətini dəyişdirir və yeniləşdirir. 2  

Müasir pedaqogika göstəririr ki, tədris prosesində kompyuterdən istifadə əsasən dörd istiqamətdə 

müəyyən edilir. 

Birincisi, kompyuter –tədris prosesində didaktiv məsələlər sistemin başqa təlim vasitələrinə nisbətən daha 

effektiv həll edilməsinə imkan yaradır. 

Ikincisi, təlimin məzmununu kompyuterə daxil etdikdə, onun quruluşu, məqsəd və vəzifələri didaktikinın 

prinsipləri əsasında daha səmərəli həll olunmasına imkan yaranmaqla yanaşı, müəllimin fəaliyyətin 

modelləşdirilməsi prosesi, genış və əhatəli şəkildə həyata keçirilə bilər. 

Üçüncü, ənənəvi yolla tədris prosesinə həlli mümkün olmayan yeni didaktik məsələləri kompyuter 

vasitəsilə müvəffəqiyyətlə həll etmək mümkün olur. 
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Dördüncü, kompyuter mənimsəmə obyektlərinin konstruktivləşdirmə yolu ilə modelləşdirilməsində ən 

yaxşı vasitədir. Bu zaman təlimin prinsipial yeni strasegiyası həyata keçirilir. 

Pedaqoji işin vacib tələbi ondadır ki, müəllim daim pedaqoji və metodik ədəbiyyatları öyrənməli, 

yenilikləri izləməli və qabaqcıl təcrübəni öz işinə tətbiq etməlidir.  

Kompyuterin tədris prosesinin əsas funksiyalarına gəldikdə isə ondan öyrənmə obyekti və təlim vasitəsi 

kimi istifadə olunur. Bunlardan birincisi, müxtəlif məsələlərin həllində bilik, bacarıq vərdişlərinə həmçinin 

kompyuter savadına yiyələnməkdir. İkincisi isə kompyuter güclü təlim vasitəsi kimi təlimin keyfiyyətinin 

kifayət qədər yüksəltmək imkanına malik olmasıdır.  

Azərbaycan  xalq nağılları, hekayələr, dastanlar və sair əvvəlcədən müəllim tərəfindən daha diqqət çəkici 

şəkildə kompyuterdə hazırlanaraq hələ əlifbanı tam öyrənməmiş ibtidai sinif şagirdlərinə məlumatı daha asan 

şəkildə qavramağa imkan yaradır. Şəkillərlə, cizgi filmlərlə, fərqli proqramlarla səsli və ya səssiz olaraq 

hazırlanan və onların diqqətində duran mövzular ibtidai sinif şagirdlərini maraqlandıracaq və beləcə 

fikirlərini tamamilə verilən məlumata yönəltdikləri üçün istənilən materialı daha tez qavrayacaqlar. Dərslərin 

bu cür aparılması şagirdlərin kompyuterdə görülən və onların maraqlarını daha da cəlb edən mövzuları 

öyrənməklə yanaşı kompyuterə qarşı maraqlarını da artıra bilər və onlar kompyuteri idarə etməyi öyrənmək 

istəyəcək, eyni zamanda başqa funksiyaları da bilmə imkanını əldə etməyə başlayacaqdır. Həmçinin 

kompyuter texnologiyasından istifadə edilməsi şagirdlərin nitq qabiliyyətinin inkişaf etdirməsinə, danışma və 

gözəl oxumasına da müsbət təsir göstərir. Belə ki, şagirdlərin öz səslərini yazmaqla yenidən özlərinə 

izlətdirməklə şagird sərbəst olaraq öz səhvlərini tapıb özü üzərində işləyə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, 

şagirdlərə müasir dövrün tələblərinə uyğun olan təhsil vermək üçün artıq mövcud olan və yeni informasiya 

texnologiyalarının təlim prosesində istifadə edilməsi məqsədəuyğun və səmərəlidir.  

Metodoloji əsasını idrakı nəzəriyyəsi təşkil edən didaktika təlimin üsullarını, yol və vasitələrini işləyib 

hazırlayır ki, bu da həqiqi biliklərin mənimsəməkdə, dünyanı doğru-düzgün təsəvvürə gətirməkdə şagirdlərər 

şərait yaradır. Bu məqsədlə müəllim həmişə imkan olan kimi, fakt və hadisələr, əşya və predmetlərə, qanun 

və qanunuyğunluqlara müraciət edir. Müəllim şagirdlərin həqiqi biliklərər yiyələnmələri, onları praktikada 

yoxlayıb, ümumiləşdirmə apara bilmələri üçün müxtəlif növ əyani vasitələrə müraciət edir və səmərəli 

göstəricilərə nail olur. Ona görə də əyanilik didaktikanın mühüm principlərindən sayılır. Əyanilik əşya və 

predmetlərin zahiri görünüşü və daxili quruluşu haqqında şagirddə müəyyən təsəvvür yaradır. Lakin tədris 

materialının xarici görüşünü ilə ötəri tanışlıq onun mahiyyətini tam açmır. Əyani vəsait əşya, predmet və 

hadisələri, prosesləri inkişafda, bir-birindən təcrid olunmadan, digər əşya və predmetlər, hadisə və 

proseslərlə əlaqədə göstərdiyi təqdirdə biliklər daha möhkəm və davamlı olur, yaxşı mənimsənilir. Bu iş təbii 

obyektlərdən başlayaraq, onun müxtəlif şəkilli təsvirlərini də əhatə etməklə, təlimin əyani vəsaitlərinin bütün 

sistemi ilə təmin olunur. 

Beləliklə, kompüter texnologiyalarından istifadə üçün aşağıdakı nəticəyə gəlirik: 

4. Dərsi əyaniləşdirir. Digər əyani vasitələr daha az təsirli olduqca informasiya texnologiyaları tətbiq 

edilir. Çünkü bu zaman daxili əks əlaqə çox güclü həyata keçirilir. Yəni şagird öz-özünü korektə edərək 

düzgün istiqamət götürə bilir; 

5. Müvafiq bacarıq və vərdişlərin yaradılmasına imklan verir. Buraya müşahidə etməyi bacarmaq vərdiş 

və s. daxildir. Bi isə, məlum olduğu kimi, fəaliyyətin bütün sahələri üçün vacib olan bir vərdişdir; 

6. İnformasiya texnologiyaları elm, mədəniyyət, incəsənət, ictimai həyat və sahələrə dair suallara cavab 

tapmaqda şagirdlərə kömək göstərir; 

7. Ümumiyyətlə götürükdə, informasiya texnologiyaları dəsrin səmərəliliyini, təlimin sürətini artırır, 

proqram materialının məniməsnilməsinə sərf olunan vaxtı qısaldır. 
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VII SİNİF FİZİKASINDA “DÜZXƏTLİ BƏRABƏRSÜRƏTLİ VƏ DÜZXƏTLİ DƏYİŞƏNSÜRƏTLİ 

HƏRƏKƏT” MÖVZUSUNUN TƏDRİSİ PROSESİNDƏ ŞAGİRDLƏRİN  

PRAKTİK BACARIQLARININ FORMALAŞDIRILMASI VƏ İNKİŞAF 

ETDİRİLMƏSİNDƏ KOMPÜTERDƏN İSTİFADƏ 

 

Açar sözlər: Kompüter, model, animasiya, praktik bacarıqlar, sürət, zaman 

 

Use of computer for formation and development of practical skills of students in  

learning process of “straightforward uniform movement and straightforward uneven  

movement” in physics for VII classes 

Summary 

The presented article indicates the methods of teaching the lesson on the example of the topic “ Uniform 

Motion and Non-uniform Motion” for VII classes “Physics” both in full-time and in remote (synchronized) 

form, as well as the movement of the DCM object (dynamic computer model). The result was obtained by 

conducting studies and calculations on the model using Excel. According to the results of the course, it was 

revealed that the student comments on the mechanical motion along the sings, using computer programs and 

summarizing, knows how to summarize his observations. On the other hand, the article states that computer 

models differ in time by static and dynamic factors. And dynamic computer models differ in “controlled” 

and “unmanaged” computer models. 

Key words: computer, model, animation, practical skills, event, speed, time 

 

Giriş 
Son illərdəki inkişaf, cəmiyyətin təhsil sistemindəki dəyişiklik, kompüter və informasiya texnologiyaları 

sahələrindəki kəskin sıçrayış, ən əsası müasir rabitə vasitələrinin meydana çıxması yeni öyrənmə 

texnologiyalarının axtarışı və inkişafına təkan verdi. Təlim metodları və təlimin təşkili forması dəyişərək 

fənlərin məzmunu yenidən quruldu. Artıq məlumatlar müxtəlif formada təqdim edilməyə başladı. 

Dövrümüzün tələbi ilə dərslərin distant və klassik formada tədrisində məzmun xətti üzrə təlim nəticələrinin 

əldə olunmasında komputer biliklərinə malik olmanın vacibliyi önə çıxdı. Hər mövzunun tədrisində yaş 

səviyyəsinə uyğun olaraq şagirdlərdə praktik bacarıqların formalaşdırılması və inkişafı proseslərində KT-dan 

istifadənin metodikasına ehtiyac yarandı.  

Biz dərsdə obyekt və sistem haqqında təsəvvür yaratmaq, bu təsəvvürlərə əsasən şagirdlərin praktik 

bacarıqlarını inkişaf etdirmək istəyiriksə, sistemin öyrənilməsinə və təkmilləşdirilməsinə kömək edən 

vasitədən-modeldən istifadə etməliyik.  

Real prosesin, obyektin parametrlərinin qavranılması, asan idarə olunması, yaxud sadəcə bənzədilməsi 

üçün sadələşdirilmiş [7], gerçək şəraitin və ya obyektin riyazi, yaxud qrafik təsviri [4, səh.501] olan model 

tədqiqat işində oyrənənin yeni biliklərə sahib olmasını təmin edir və asanlaşdırır.  

Zaman amilini nəzərə almaqla modelləri statik və dinamik modellərə ayırmaq olar. Statik model baxılan 

zaman anında dəyişmir. Dinamik model isə obyektin zamandan asılı olaraq dəyişməsini nəzərə alır [5, 

səh.54 ] . Bu isə bizə imkan verir ki, prosesin gedişini izləyək və onun üzrəində hər hansı əməliyyatları apara 

bilək.   

Ona görə də modelləri əyani model və komputer modeli ( virtual)  olmaqla iki növə ayırmaq olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompüter modeli 

(KM) 

Dinamik kompüter 

modeli ( DKM) 

Statik kompüter 

modeli (SKM) 
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Dinamik komputer modeli (DKM) isə idarə edilə bilən və idarə edilə bilinməyən  kompüter modelləri 

olmaqla iki hissəyə ayrılır. İdarə edilə bilən dinamik komputer modeli üzərində istənilən əməliyyatı xüssusi 

düymələrdən ( butonlardan) istifadə etməklə həyata keçirdə bilərik.  Dərsin “tədqiqatın aparılması” və 

“yaradıcı tətbiq etmə” mərhələlərində adətən bu animasiya modelindən istifadə etmək faydalıdır. İdarə edilə 

bilinməyən dinamik komputer modeli isə video şəklində göstərilə bilən komputer modelləridir ki, burada 

prosesə müdaxilə etmək mümken deyil. Bu animasiya modelindən dərsin “motivasiya”, “tədqiqatın 

aparılması”, “yaradıcı tətbiq etmə” və “nəticə” mərhələlərində istifadə edilə bilər. Umumilikdə isə animasiya 

modellərindən müəllimin yaradıcılığından asılı olaraq dərsin bütün mərhələlərində istifadə etmək 

mümkündür. Aşağıda verilən VII ci sinfin “Düzxətli bərabərsürətli və düzxətli dəyişənsürətli hərəkət” 

mövzusunun dərs nümunəsində hadisə DKM ilə təsvir edilmişdir. Model Microsoft Office paketinə daxil 

olan "PowerPoint" proqramında hazırlanmışdır. Bu proqram dərslərə hazırlıq zamanı Fizika müəlliminin 

əvəzolunmaz köməkçisidir. O analoji məqsədli digər interaktiv vəsaitlərdən sadəliyi ilə fərqlənir və müəllimə 

minimal vaxt sərf etməklə dərs üçün istənilən mövzuda öz ssenarisinə uyğun interaktiv multimediya vəsaiti 

hazırlamaq imkanı verir. 

Seçim I. VII sinif fizikasında əyani formada “Düzxətli bərabərsürətli və düzxətli dəyişənsürətli hərəkət” 

mövzusunun tədrisi prosesində şagirdlərin praktik bacarıqlarının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsində 

kompüterdən istifadə. 

 

Təlim nəticələri: 

 Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə fərqləndirir (2, 24). 

 Düzxətli bərabərsürətli hərəkəti xarakterizə edir (2, 24). 

 Məişətdə və praktikada trayektoriya və sürətinə görə hərəkət formalarını  fərqləndirir.  

 

Dərsin məqsədləri: 
 Kompüter vasitəsilə mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə fərqləndirmək . 

 Şagirdlərdə hesablama bacarığını inkişaf etdirmək 

İstifadə olunan iş formaları: Bütün siniflə iş, qrup işi, fərdi iş.  

İstifadə olunan iş üsulları: Beyin həmləsi, müşahidə, araşdırma, nəticə çıxarmaq, modelləşdirmə, danışıb 

anlatmaq, dinləyib anlama, nümayiş, tədqiqat aparmaq, tətbiq etmək, təqdimat, tapşırıqvermə. 

Təchizat: İş vərəqləri, kompüter, proektor, interaktiv lövhə ( mimio və ya “ Promethean”)     

Dərsin vəzifəsi: 1.Təhsilverici:  

 Düzxətli Bərabərsürətli hərəkətin həyatda mümkün variantlarını təsvir etmək. 

 Düzxətli Bərabərsürətli hərəkəti kəmiyyət və  keyfiyyətcə xarakterizə etmək. 

 Əldə edilmiş bilik və bacarıqların tətbiq sahəsini müəyyənləşdirmək və kompüterdən istifadə etməklə 

praktikada necə tətbiq etməyi öyrənmək. 

 Müstəqil nəticələr əldə etmək bacarığını və problemləri həll edə bilmək qabiliyyətini formalalaşdırmaq.  

2. İnkişafedici: Məntiqi düşüncə, yaradıcılıq qabiliyyətini və praktik bacarıqlarını inkişaf etdirir.  

3. Tərbiyəedici: Şagirdlərdə öz güclərinə əminlik yaratmaq üçün şərait yaradır. Şəxsi keyfiyyətələri 

(dəqiqlik, əzm, fəallıq) inkişaf etdirir. Cütlərlə, kollektivlə işləyərəkən əməkdaşlıq və ünsiyyət 

mədəniyyətinin inkişafına şərait yaradır.  

Dərsin gedişi:  
Sinfin təşkili: - 2 dəq. Müəllim sinfə daxil olub salamlaşdıqdan sonra davamiyyəti yoxlayıb, dərsdə 

iştirak etməyən şagirdləri qeyd edir, sinfi nəzərdən keçirir və vermiş olduğu ev tapşıırığını yoxlayır. Sual-

cavab əsasında yeni dərsin motivasiyasına giriş edir.  

1. Motivasiyanın yaradılması və problemin qoyulması – 5 dəq. Problemli vəziyyət yaratmaq üçün 

şagirdlərə aşağıdakı suallar verilir.  

M.Trayektoriya nəyə deyilir? 

Ş. Maddi nöqtənin hərəkəti zamanı fəzada cızdığı xətt trayektoriya adlanır. 

M. Hərəkətin trayektoriyası hansı formalarda olur? 

Ş. Hərəkətin trayektoriyası formasına görə iki cür olur. Düzxətli və əyri xətli. 

M. Vahid zamanda gedilən yol nə adlanır? 

Ş. Vahid zamanda gedilən yola bərabər olan fiziki kəmiyyət sürət adlanır.  

M. Trayektoriyası düz xətt olan hərəkətlər sürətinə görə fərqlənərmi? Sürət hər zaman eyni və ya 

dəyişəndirmi ?  

Bu sual ətrafında şagirdlərin fərziyyələri dinlənilir və araşdırma üçün kompüter vasitəsi ilə interaktiv 

lövhədə avtomobilin düzxətli yolda çox qısa zaman anında müxtəlif hərəkətləri olan iki animasiya təqdim 
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edilir. Animasiya müəllif tərəfindən “Padarov X.İ, Əliyeva D.Z, Kərimov Ə.M. VI-VII siniflərdə fizika 

dərslərində şagirdlərin fəallaşdırılmasının təşkili. Tədqiqat işi. (2018: 35)”-nə əsasən hazırlanmışdır 

Animasiyadan sonra şagirdlərin diqqətini avtomobilin bərabər zaman anında bərabər və müxtəlif yolar 

getdiyinə yönəltmək lazımdır ( şəkil 1, şəkil2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Avtomobillər hansı trayektoriya üzrə hərəkət edir? 

M. Hər iki hərəkətin fərqi nədən ibarətdir? 

Ş. Birinci hərəkətədə avtomobil istənilən bərabər zaman fasiləsində eyni yollar getmişdir. İkinci 

hərəkətdə avtomobil istənilən bərabər zaman fasiləsində müxtəlif yollar getmişdir. 

M. Bu halda trayektoriyası düz xətt olan cismin hərəkəti neçə cür olar? 

Ş. İki cür. 

Növbəti sual tədqiqat sualı olacaq və şagirdlər bu sual ətrafında tədqiqatlarını aparacaqlar. 

Tədqiqat sualı:“Trayektoriya və sürətinə görə avtomobillər necə hərəkət edir? Avtomobillərin  verilmiş 

zamana və yola görə sürətini hesablayın.”    

2. Tədqiqatın aparılması - 10 dəq.  

Tədqiqat işindən əvvəl şagirdlərə hərəkətin verilmiş qiymətlərinə əsasən Excel proqramı ilə lövhədə 

cədvəl qurmaları tapşırılır. Lövhəyə iki şagird dəvət edilir, verilmiş qiymətlər qeyd edilir və cədvəl qurulur. 

(cədvəl1, cədvəl2 ).  
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Daha sonra şagirdlər 4 kiçik qrupa bölünür. Tədqiqatın aparılması üçün tapşırıqlar ekrana gəlir. Şagirdlər 

bölməyə yeni başladıqlarından müəllim interaktiv lövhədə və ya adi lövhədə tapşırığın birini özü həll edib 

göstərə bilər (şəkil3). 

 

 
Mis: Şəkil 1-də avtomobilin t1 = 0 san-dən t2= 3 san-dək verilmiş yolda sürətini hesablayın. 

Müəllimin izahından sonra şagirdlər qrup işlərini yerinə yetirirlər. 

Qrup 1; Qrup 2: Cədvəldə ( cədvəl 1) verilən qiymətlərə əsasən hesablayın. 

Tapşırıq 1: Avtomobilin t1 = 0 san-dən t2 = 1san-dək verilmiş yola görə sürətini  

Tapşırıq 2: Avtomobilin t1 = 1 san-dən t2 = 2 san-dək verilmiş yola görə sürətini  

Tapşırıq 3: Avtomobilin t1 = 2 san-dən t2 = 3 san-dək verilmiş yola görə sürətini  

Aldığınız nəticəni əsaslandırın. 

Qrup 3: Qrup 4:  Cədvəldə ( cədvəl 2) verilən qiymətlərə əsasən hesablayın. 

Tapşırıq 1: Avtomobilin t1 = 0 san-dən t2 = 1 san-dək verilmiş yola görə sürətini 

Tapşırıq 2: Avtomobilin t1 = 1 san-dən t2 = 2san-dək verilmiş yola görə sürətini  

Tapşırıq 3: Avtomobilin t1 = 2 san-dən t2 = 3 san-dək verilmiş yola görə sürətini  

Aldığınız nəticəni əsaslandırın. 

3. Məlumat mübadiləsi – 5 dəq. Qrup üzvləri öz aralarında informasiya mübadiləsi aparırlar. Sonra 

növbə ilə gəldikləri nəticəni təqdim edirlər. 

4.  Məlumatın müzakirəsi - 5 dəq. Alınan bütün təqdimatlar ümumiləşdirilir, yekunlaşdırılır. Qrup işləri  

bir-biri ilə əlaqələndirilir, nəticə lövhədə yazılır və təsdiq üçün Excel proqramında qurulmuş cədvələ əsasən 

hesablamalar aparılır. Müəllim yönəldici, köməkçi suallardan istifadə etməklə əldə edilmiş biliklərin 

məqsədyönlü müzakirəsinə və onların təşkilinə kömək edir. 

Cədvəl 1.  Cədvəl 2. 

Şəkil 3. 
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M.  Cisim istənilən bərabər zaman fasilələrində eyni yerdəyişmələr icra etdikdə hərəkət müddətlərində 

sürət dəyişərmi? 

Ş. Cisim istənilən bərabər zaman fasilələrində eyni yerdəyişmələr icra etdikdə sürət dəyişmir. 

M.  Cisim istənilən bərabər zaman fasiləsində müxtəlif yerdəyişmələr icra edərsə, hərəkət müddətlərində 

sürət dəyişərmi? 

Ş. Cisim istənilən bərabər zaman fasiləsində müxtəlif yerdəyişmələr icra edərsə, sürət hərəkət 

müddətlərində dəyişir. 

M. Trayektoriyası düz xətt olan cisimlərin hərəkəti sürətlərinə görə necə cür olur? 

Ş. 2 cür. Bərabərsürətli hərəkət, Dəyişənsürətli hərəkət. 

5. Nəticə və ümumiləşdirmə - 5 dəq. İnteraktiv lövhədə araşdırmadan alınan nəticə şagirdlərə kompüter 

vasitəsilə Power Point proqramında səsli şəkildə təqdim edilir. 

Araşdırma nəticəsində aldıq: Trayektoriyası düz xətt olan hərəkətlər sürətlərinə görə iki cür olur:  

1. Düzxətli Bərabərsürətli Hərəkət. 

2. Düzxətli Dəyişənsürətli Hərəkət. 

Trayektoriyası düz xətt olan cisim istənilən bərabər zaman fasiləsində bərabər yerdəyişmə icra edərsə, 

belə cismin hərəkətinə düzxətli bərabərsürətli hərəkət deyilir. 

Düzxətli bərabərsürətli hərəkətdə sürət hərəkət müddətində qiymət və istiqamətini dəyişmir, sabit qalır:    

.const  

Düzxətli bərabərsürətli hərəkətdə gedilən yol sürətlə zamanın hasilinə bərabərdir: 

t  

Düzxətli bərabərsürətli hərəkət edən maddi nöqtənin sürəti yerdəyişmənin və ya yolun zamana olan 

nisbəti ilə ölçülür: 

t

S
 

Təbiətdə düzxətli bərabərsürətli hərəkətə nadir hallarda rast gəlinir. Məsələn Yerin Günəş ətrafında 

hərəkəti düzxətli bərabərsürətli hərəkətdir. Avtomobilin düzxətli bərabərsürətli hərəkət etməsi üçün onun heç 

bir maneəyə rast gəlməməsi lazımdır. Metroda eskalator düzxətli bərabərsürətli hərəkət edir. 

Trayektoriyası düz xətt olan cisim istənilən bərabər zaman fasiləsində müxtəlif yerdəyişmələr icra edərsə, 

belə cismin hərəkətinə düzxətli dəyişənsürətli hərəkət deyilir. 

Düzxətli dəyişənsürətli hərəkətdə sürət hərəkət müddətində qiymət və istiqamətini dəyişir. 

Təbiətdə düzxətli dəyişənsürətli hərəkətə çox misal çəkmək olar. Düz xətt üzrə sürətini dəyişən hər 

cismin hərəkəti (avtomobilin hərəkəti, insanın hərəkəti, motosikletin hərəkəti, molekulların hərəkəti) düzxətli 

dəyişənsürətli hərəkətə misal ola bilər.  
6.Yaradıcı tətbiq etmə - 6 dəq. Aşağıdakı tapşırıqlardan istifadə edərək şagirdlər öyrəndiklərini praktik 

şəkildə tətbiq edirlər. Tapşırıqlar interaktiv lövhədə təqdim edilir. 

1. Avtomobilin düzxətli bərabərsürətli hərəkətdə sürəti 20 m/ san olmuşdur. Bu nə deməkdir? 

2.  = const ifadəsi nə deməkdir? (1, səh 12) 

3. Ümumi gedilən yolda avtomobil sürətinə görə necə hərəkət edir (şəkil 3.)? (Model müəllif tərəfindən 

hazırlanmışdır, animasiyadır). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçim II. VII sinif fizikasında distant formada “Düzxətli bərabərsürətli və düzxətli dəyişənsürətli 

hərəkət” mövzusunun tədrisi prosesində şagirdlərin praktik bacarıqlarının formalaşdırılması və inkişaf 

etdirilməsində kompüterdən istifadə. 

Distant təhsildə auditoriya və tələbata uyğun yayım növlərinə görə informasiyanın fərdi, toplu 

çatdırılması və ötürülməsi mümkündür. Təhsilin bu növündə istifadə olunan modellər sinxron (tədris 

prosesində öyrədən və öyrənənin eyni vaxtda iştirak etməsi) və asinxron (tədris prosesində  öyrədən və 

Şəkil 4. 
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öyrənənin eyni vaxtda iştirak etməməsi) olmaqla, iki əsas qrupa bölünür. Bundan başqa, məqsəd və istifadə 

edilən vasitələrlə əlaqəli olmaqla, hər iki qrup da öz daxilində qarşılıqlı təsirli və təsirsiz olmaqla iki altqrupa 

bölünür. Distant təhsilin təmassız növündə əlaqə bir istiqamətli, bilavasitə təmas və ya ünsiyyət zamanı isə 

qarşılıqlıdır [6, səh. 17]. Yeni informasiya texnologiyalarına əsasən son illər distant təhsildə dinləyicilərlə 

müəllim arasında ən çox istifadə edilən vasitə kompüter, daha dəqiq, internet şəbəkəsi olduğundan, dərsin 

mərhələləri kompüter proqramları üzərindən qurulur. Sinxron tədris zamanı şagirdlə müəllim arasında virtual 

şəkildə qarşılıqlı təmas yaradıla, sual verilə və hər bir fikrə müdaxilə oluna bilər. Bu zaman tədris mühiti ev, 

iş otağı, sinif otağı və s-dir. 

İstifadə olunan iş forması: Kollektivlə iş, fərdi iş 

 

İstifadə olunan iş üsulları: Beyin həmləsi, müşahidə, araşdırma, nəticə çıxarmaq, modelləşdirmə, danışıb 

anlatmaq, dinləyib anlama, nümayiş, tədqiqat aparmaq, tətbiq etmək, təqdimat, tapşırıqvermə. 

Təchizat: İş vərəqi, kompüter 

Dərsin vəzifəsi: (Yuxarıda göstərilmişdir) 

Dərsin gedişi: Təşkilatı an: 

1. Motivasiyanın yaradılması və problemin qoyulması:   
Problemli vəziyyət yaratmaq üçün şagirdlərə yuxarıda göstərilən suallar verilir, sonuncu sual ətrafinda 

fərziyələri dinlənilir, cavablarından dərhal sonra araşdırma aparmaq üçün kompüterin iş masasında şəkil 1, 

şəkil 2 animasiyaları göstərilir. Nəticədə, tədqiqat sualı formalaşır. 

Tədqiqat sualı: (Yuxarıda göstərilmişdir). Sual iş masasına gətirilir.  

2. Tədqiqatın aparılması : 

Tədqiqat işindən əvvəl hərəkətin verilmiş qiymətləri Excel proqramında əvvəlcədən hazırlanmış cədvəldə 

müəllim tərəfindən və ya informatika dərsində proqramın istifadə qaydalarını yaxşı mənimsəmiş şagirdlər 

tərəfindən qeyd edilir. Bu zaman qiymətlərlə doldurulmuş cədvəl kompüterin yaddaşında saxlanılır. Daha 

sonra tədqiqat işi üçün araşdırma sualları ekranda görünür.  

Şagirdlər bölməyə yeni başladıqlarından müəllim  iş masasında hazırlanmış cədvəldə tapşırığın birini özü 

həll edib göstərir (şəkil 4). Hesablama aşağıdakl ardıcıllıqla aparılır.  

1. E4 xanası (başqa xana da ola bilər) seçilir. 

2. “ =” 

3. (D7-D4)/(C7-C4)  

4. “ Enter” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müəllimin izahından dərhal sonra şagirdlər tədqiqat işinə başlayırlar. Bu zaman tədqiqat işində 

çətinliklərlə üzləşmiş şagirdlərin gördükləri işlər ekrana gətirilərək probelimin həllinə köməklik edilir.  

3. Məlumat mübadiləsi: Burada şagirdlər gördükləri işlər barədə bir-biri ilə əlaqə yaradaraq mübadilə 

apara bilərlər. Şagirdlərin gəldikləri nəticələr ekranda iş masasında nümayiş etdirilir.  

4. Məlumatın müzakirəsi: Alınan bütün təqdimatlar dinlənilir, yekunlaşdırılır. 

Şəkil. 4 
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Müəllim yönəldici, köməkçi suallardan istifadə edərək əldə edilmiş biliklərin məqsədyönlü müzakirəsinə 

və onların təşkilinə kömək edir (suallar yuxarıda göstərilmişdir). 

5. Nəticə və ümumiləşdirmə: Araşdırmadan alınan nəticə şagirdlərə kompüter vasitəsilə Power Point 

proqramında səsli şəkildə təqdim edilir. 

6. Yaradıcı tətbiq etmə - Yuxarıda göstərilən suallar ekranda görünür. Tapşırıq hər şagird tərəfindən 

fərdi şəkildə həll edilir.  

 

Nəticə  

“Düzxətli bərabərsürətli və düzxətli dəyişənsürətli hərəkət” in virtual numayişi zamanı şagird tədqiqat 

işində çətinlik çəkmədən istədiyi nəticəni əldə edir. Hesablamalar nəticəsində məlum olur ki, cisim bərabər 

zaman fasiləsində bərabər yollar gedərsə, bu zaman cismin sürəti qiymət və istiqamətcə dəyişmir. Cisim 

istənilən bərabər zaman fasiləsində müxtəif yollar gedərsə, bu zaman cismin sürəti qiymətcə dəyişir. 

Beləliklə, fizikanın distant və əyani formada tədrisi, məzmun xətti üzrə təlim nəticələrinin öyrədilməsində 

kompüterdən istifadə şagirddə aşağıdakı praktik bacarıqları formalaşdırır və inkişaf etdirir: Kompüterlə 

işləmək bacarıqları; MS Excel proqramında verilənlərə əsasən cədvəl qura bilmək və cədvəllə işləmək 

bacarıqları; Excel proqramında hesablama əməliyyatından istifadə etmək bacarıqları; “Düzxətli 

bərabərsürətli və düzxətli dəyişənsürətli hərəkət” lərdə tədqiqat işini virtual həyata keçirtmək bacarığı; 

Şagirdlərdə müstəqil təhsilalma bacarığı.   
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Ключевые слова: методы обучения, активные методы, цели, задачи, математика, решение проблем, 

активизация мышления, самостоятельность 

 

Active methods of teaching mathematics in primary school 

Summary 

Active methods at the beginning of the educational process help the teacher to provide a certain working 

environment and positive EU weather. Such methods include “greeting with your elbows”, “greeting with 

your eyes”, aimed at ensuring the positive mood of students. Active methods of detection of goals, 

expectations and resources can include such methods as “Orchard”, “Lemon Tree”, “snowflake Meadow”, 

“Brain storming”, “cluster structure” and other methods aimed at introducing the new material with interest 

and introducing students into the process of searching for new knowledge can be included in the active 

methods related to the presentation of the lesson material. 

Key words: teaching methods, active methods, goals, tasks, mathematics, problem solving, activation of 

thinking, independence 

 

Метод-это способ теоретического или практического осуществления чего-либо. Под понятием 

«методы обучения» подразумевается активная и целенаправленная деятельность учителя и учащихся, 

как равноправных субъектов образовательного процесса, направленная на достижение 

образовательных задач. Методы обучения являются одним из основных компонентов учебной 

деятельности. Без соответствующих методов обучения невозможно реализовать образовательные 

цели и задачи, достичь усвоения учащимися содержания учебного материала. В настоящее время 

перед преподавателем стоит задача усиления индивидуального подхода, развития творческих 

способностей учащихся, привлечь их к самостоятельной работе. Побуждение к практической и 

мыслительной деятельности могут обеспечить и традиционные методы, но с применением таких 

приёмов, как постановка вопросов при изложении учебного материала, самостоятельное нахождение 

путей решения, то есть с применением активных методов обучения. 

Под активными методами обучения подразумеваются методы, которые побуждают учащихся к 

активной самостоятельной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом. Активное обучение направлено на самостоятельное овладение учащимися 

знаний, умений и навыков в процессе активной мыслительной и практической работы путём решения 

проблем.  

АМ начала образовательного мероприятия помогают учителю эффективно и динамично начать 

урок, обеспечить определённый рабочий настрой и хорошую атмосферу в классе. Примером может 

послужить метод «Поздоровайся локтями». Целью является знакомство и приветствие учениками 

друг друга. Численностью охватывает весь класс.  

К АМ выяснения целей, ожиданий, опасений можно отнести метод «Фруктовый сад». Этот метод 

охватывает всех учащихся. Результаты применения этого метода позволяют учителю лучше понять 

класс и каждого ученика. Учащимся данный метод позволит озвучить свои ожидания и опасения с 

тем, чтобы преподаватели могли их знать и учитывать в образовательном процессе. 

Продолжительность проведения метода составляет не более 4 мин. 

Необходимые материалы, которые понадобятся для проведения метода: заготовленные заранее из 

цветной бумаги шаблоны яблок и лимонов, фломастеры, плакат, скотч. Заранее готовятся два 

больших плаката с нарисованным на каждом из них деревом. Одно дерево подписано «Яблоня», 

второе – «Лимонное дерево».     

 Метод «Поляна снежинок» побуждает учащихся к самооценке. 

У учеников на партах лежат снежинки белые и голубые, (цветочки и тучки). Кто уверен в себе, не 

испытывает страха перед уроком поднимает белую снежинку (цветочек). Кому страшновато, кто не 

уверен в себе, поднимает голубую снежинку (тучку). 
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Метод, который можно применить на этапе мотивации – это «Золотой ключик». Целью метода 

«Золотой ключик» является активизация мышления, привлечение внимания школьников. Время, 

отводимое на проведение этого метода варьируется от 10 до 20 минут. Суть метода заключается в 

том, что некоторая информация спрятана в сундуках, а ключ к дверце сундука – это правильный 

ответ на вопрос или загадку. Данный метод способствует повышению активности и вовлеченности 

всех учащихся. Например: при изучении темы «Единица измерения длины. Метр», учитель задаёт 

учащимся вопрос: сколько мм в одном сантиметре? Ученики, дав правильный ответ, получают 

ключик от следующего сундука: сколько см в одном дм? Сколько см в 10 дм? Все ответы 

записываются в тетради и на доске. И учитель подводит учеников к теме один метр.  

КАМ презентации учебного материала можно отнести метод «инфо-угадайка». Целью метода 

является представление нового материала, оживление внимания обучающихся, вовлечение всех 

учащихся. Этот метод охватывает всех учеников. Время, отводимое для этого метода зависит от 

объёма нового материала и структуры урока. Необходимый материал: лист ватмана и цветные 

маркеры.   

Проведение: Учитель называет тему своего сообщения. На стене прикреплён лист ватмана, в его 

центре указано название темы. Остальное пространство листа разделено на пока что пустые участки. 

Начиная с участка 1, учитель вписывает название раздела темы, о котором он сейчас начнёт говорить. 

Обучающимся предлагается подумать, о каких аспектах темы далее пойдёт речь в докладе. Затем 

учитель раскрывает тему, а в участки вписываются наиболее важные моменты первого раздела. Они 

вносятся на плакат. Закончив изложение материала по первому разделу темы, учитель вписывает во 

второй участок название второго раздела темы, и так далее. Таким образом, наглядно и в 

структурированном виде представляется весь новый материал, выделяются его ключевые моменты. В 

конце презентации учитель задаёт вопрос, не осталось ли каких-то не упомянутых аспектов темы.  

АМ «мозговой штурм». 

Метод мозгового штурма является одним из наиболее эффективных способов поиска новых идей. 

Это способ решения проблемы на основе стимулирования творческой активности учащихся. В ходе 

проведения мозгового штурма участники высказывают большое количество вариантов решения, а 

затем из высказанных идей отбираются наиболее перспективные, удачные. Применение этого метода 

способно значительно повысить активность всех школьников, так как в работу включаются все 

ученики. В ходе работы, учащиеся получают возможность продемонстрировать свои знания и 

поразмышлять о возможных вариантах решения задачи. При этом они учатся коротко и максимально 

чётко выражать свои мысли. Метод мозгового штурма предполагает объединение учеников в группы 

и возможность развивать идеи друг друга. 

Для начала учителю нужно определиться с темой и целью урока. Затем планируется общий план 

занятия, время, отводимое на каждый из этапов урока. Важно подобрать эффективные вопросы для 

разминки и разработать критерии оценивания и выбора лучшего предложения. 

Анализ идей занимает основное время урока. Происходит коллективное обсуждение, анализ и 

критика всех высказанных предложений. В каждой идее желательно найти что-то положительное, 

значимое, и рассмотреть возможность ее применения в иных условиях. Вероятно, для этого нужно 

подкорректировать, усовершенствовать ее. 

Использование метода мозгового штурма имеет ряд преимуществ, способствующих развитию: 

творческого и аналитического мышления; коммуникативных навыков. Дети учатся не только 

высказывать свои мысли, но и слушать своих одноклассников, не перебивая их и стараясь 

максимально вникнуть в смысл их идеи; активное воображения; навыки адекватной критики— дети 

учатся высказывать свое мнение и принимать мнение других. 

Метод «составление кластера»: Кластер — это графическая организации информации с 

выделением основные смысловых элементов, которые фиксируются в виде схем. Кластер 

представляет собой изображение, систематизирующее и обобщающее учебный материал. 

Прием кластера может применяться на любой стадии. Этот метод служит для активизации 

познавательной деятельности учащихся, мотивации к размышлению над темой. На стадии 

осмысления позволяет структурировать учебный материал.  

Кластер оформляется в виде модели планеты со спутниками. В центре располагается основное 

понятие, по сторонам указываются смысловые единицы, связанное с центральным понятием 

прямыми линиями. Это могут быть слова, предложения, мысли, факты, ассоциации, касающиеся 

данной темы. И уже вокруг «спутников» могут находиться менее значимые смысловые единицы, 

более полно раскрывающие тему. Кластер может быть оформлен на доске, на отдельном листе у 
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каждого ученика при выполнении индивидуального задания. Составляя кластер, желательно 

использовать разноцветные карандаши, фломастеры. Это позволит выделить важные моменты и 

нагляднее показать общую картину. Метод кластера может применяться практически на всех уроках. 

Метод «написание синквейна»: Синквейн представляет собой составление стихотворения, которое 

состоит из 5 строк. При этом написание каждой строчки подчинено определенным правилам. Таким 

образом, происходит краткое подведение итогов по изученному учебному материалу. Синквейн 

является одной из форм критического мышления, активирующая умственную деятельность 

школьников. Написание синквейна — свободное творчество, требующее от учащихся найти и 

выделить в изучаемой теме существенные элементы, проанализировать их, сделать выводы и коротко 

сформулировать свое видение этой темы. 

Правила написания синквейна: Первая строчка стихотворения — это тема. Представлена она всего 

одним словом-существительным. Вторая строка состоит из двух слов, которые раскрывают основную 

тему. Это бывают два прилагательных. Допустимо использование причастий. В третьей строчке, 

используя глаголы или деепричастия, описываются действия, относящиеся к слову, являющемуся 

темой синквейна. В третьей строке указывается три слова. Четвертая строка — это уже целая фраза, 

при помощи которой составляющий высказывает свое отношение к теме. Это может быть как 

предложение, составленное учеником самостоятельно, так и крылатое выражение, пословица, 

поговорка, цитата. Пятая строчка —одно слово, представляющее собой некий итог. Чаще всего это 

просто синоним к теме синквейна. 

 Метод «автобусная остановка» 

Цель проведения этого метода является научить обсуждать и анализировать заданную тему в 

малых группах. 

Проводится в группах по 5-7 человек, но охватывает всех учащихся класса. 

Время, отводимое для его проведения 20-25 мин. Все необходимые материалы: листы большого 

формата (ватман, плакат), фломастеры. 

Проведение: Учитель готовит вопросов новой темы (оптимально 4-5). Участники разбиваются на 

группы по 5-7 человек в каждой. Группы распределяются по автобусным остановкам (столы или 

стены). На каждой остановке расположен лист большого формата с записанным на нём вопросом по 

теме. Учитель даёт поручение группам – записать на листе основные моменты новой темы, 

относящиеся к вопросу. На протяжении 5 минут в группах обсуждаются поставленные вопросы и 

записываются ключевые моменты. По команде учителя группы переходят к следующей автобусной 

остановке. Ученики знакомятся с имеющимися записями и, при необходимости, дополняют их в 

течение 3 минут. Исправлять записи, сделанные предыдущей группой нельзя. Когда группа 

возвращается к своей первой остановке, ей отводится 3 минут для ознакомления со всеми записями и 

определяется участник группы, который будет презентовать материал. После этого каждая группа 

представляет результаты работы по своему вопросу. В завершении учитель подводит сказанное 

всеми группами, при необходимости вносит коррективы и озвучивает итоги работы. 

Желательно организовать автобусные остановки в разных углах комнаты, чтобы в процессе 

обсуждения группы не мешали друг другу.  

 Метод «Инфо-карусель» 

На разных столах раскладывается материал, связанный с темой урока. Класс разбивается на малые 

группы по соответствующему числу столов. Группы, каждые за своим столом, знакомятся с 

информацией и выполняют поставленные задания. По истечению отведённого времени каждая 

группа заканчивает работу и переходит к другому столу. Группы работают до тех пор, пока каждая из 

них не побывает за каждым столом. На столах помимо информации лежат чистые листы, на которых 

ученики могут записывать свои соображения. 

Активный метод «Сезоны года» позволяют узнать впечатление учащихся о пройденном уроке. 

Время, отводимое на проведение данного метода, не превышает 5 минут. Учитель предлагает 

ученикам оценить своё настроение после пройденного урока, проводя ассоциации со временами года. 

У каждого ученика на столе 4 листочка: белый соответствует зиме, красный- лету, зелёный- весне, а 

жёлтый отражает осень. Ученики выбирают листочки, отражающие их эмоциональные отношения к 

уроку и пишут на нем своё отношение или почему они выбрали именно данный цвет. Данный метод 

позволяет учителю узнать мнение учеников, их настрой от урока.  
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АМ релаксации  

 Метод «Земля, воздух, огонь и вода»  

Целью является повышение уровня сил и энергии у учащихся. Численность охватывает весь класс. 

Время, отводимое для проведения 8-10 минут. 

Проведение: Учитель предлагает ученикам по команде изобразить одно из состояний – воздух, 

землю, огонь и воду.   

 Воздух. Ученики начинают дышать глубже, чем обычно. Делают глубокий вдох, а затем выдох. 

Каждый представляет, что его тело жадно впитывает воздух. Ученики стараются услышать, как 

вдыхается воздух, почувствовать, как он наполняет грудь, руки до самых кончиков пальцев. Ученики 

делают несколько глубоких вдохов и выдохов.   

 Земля. Ученики должны установить контакт с землей, «заземлиться» и почувствовать 

уверенность. Учитель вместе с учениками начинает сильно давить на пол, стоя на одном месте, 

можно топать ногами и даже пару раз подпрыгнуть верх, можно покрутиться на месте. Цель – по-

новому ощутить свои ноги и благодаря этому телесному ощущению почувствовать большую 

стабильность и уверенность.   

 Огонь. Ученики двигают руками, ногами, телом, изображая языки пламени. Учитель 

рекомендует всем ощутить энергию и тепло в своем теле, когда они двигаются подобным образом.   

 Вода. Ученики представляют себе, что классная комната превращается в бассейн и делают 

мягкие, свободные движения в «воде», следя за тем, чтобы двигались суставы – кисти рук, локти, 

плечи, колени. Участие учителя в этом упражнении, помимо пользы для себя, поможет также 

неуверенным и стеснительным ученикам активнее участвовать в упражнении. 

К основным сложностям при применении активных методов на уроке относятся: 

- большие временные и материальные затраты учителя для подготовки к каждому уроку; 

- достаточно трудно «собрать» большой по численности класс. Иногда возможен рабочий шум при 

обсуждениях решения проблем; 

- активные методы очень трудно вводить сразу. Необходима предварительная подготовка 

учащихся в плане приучения учащихся к дискуссиям, сотрудничеству с одноклассниками и учителем. 

Необходимо воспитывать культуру речи. 

Активные методы позволяют: 

- вовлечь всех учащихся к образовательному процессу; 

-заинтересовать их при изучении достаточно сложного предмета, такого как математика; 

- позволяют ученикам демонстрировать свое творчество; 

- учат самостоятельно добывать новую информацию путем решения проблем; 

- создать атмосферу радости и безопасности на уроке. 
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MÜƏLLİM PEŞƏSİNƏ HAZIRLIĞIN PSİXOPEDAQOJİ TƏDQİQİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Açar sözlər: müəllim peşəsi, psixoloji hazırlıq, müəllim hazırlığı, tədqiqi istiqamətlər, psixopedaqoji 
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Psychopedagogical research directions of teacher training 

Summary 

The article focuses on psychopedagogical issues of teacher training and research in this area. Difficulties 

in teacher training are due to a number of reasons. These reasons are due to the fact that there are significant 

differences between the education systems in different countries and the different application of principles 

and methods of teaching. Since teacher training models cannot be mechanically applied to different 

education systems, teacher training issues require serious research. The research in the article is classified as 

research conducted in two directions - in our country and abroad - according to the place and level of 

development. 

Key words: teacher profession, psychological training, teacher training, research directions, 

psychopedagogical issues 

 

Giriş 
Müasir təhsilin innovativliyinin təmin edilməsi, həmçinin təlim prosesində dərsin humanistyönmülü 

tendensiyasının davam etdirilməsi, mənimsəmənin optimallığına və effektivliyinə şərait yaradılması 

tələbələrin müəllim peşəsinə psixoloji hazırlığından çox asılıdır. Tələbələrin müəllim peşəsinə psixoloji 

hazırlığının tədqiqinin aparılması  üçün birmənalı tədqiqat işlərinə rast gəlmək olduqca çətindir. Bunun  bir 

çox səbəbləri vardır. Onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

- Əvvəla, müxtəlif ölkələrdə təhsil sistemi arasında ciddi fərqlər var. Tədrislə bağlı prinsiplər və üsullar 

fərqlidir. 

- İkincisi, müəllim peşəsinə hazırlığın müxtəlif konseptual modelləri alternativsiz variant kimi qəbul edilə 

və müxtəlif təhsil sistemlərinə mexaniki tətbiq edilə bilməz. 

- Üçüncüsü,  müəllim peşəsinə yiyələnən və hazırlanan tələbə özünəməxsus mədəniyyətin daşıyıcısı olur 

və bu baxımdan müəllim hazırlığında milli-etnik xüsusiyyətlər fərqli cəhətlərə malik olur. 

Ancaq bütün bunlarla yanaşı bir-birinə uyğun gələn, ortaq cəhətlər kəsb edən müəllim hazırlığının 

müxtəlf elementlərini özündə əks etdirən modellər qurmaq mümkündür. Bundan çıxış edərək tələbələrin 

müəllim peşəsinə hazırlığının tədqiqi istiqamətlərini müəyyən meyarlar əsasında qruplaşdırmağı 

məqsədəuyğun hesab etdik. 

Lakin ilk öncədən qeyd etmək lazımdır ki,  müəllim peşəsinə hazırlığın tədqiqi istiqamətlərinin müəyyən 

etmək üçün aydın görünən və müəyyən meyarlara əsaslanan təsnifat aparmaq çətindir. Buna görə də 

problemə həsr olunmuş tədqiqatları məkan prinsiplərinə görə, həmçinin problemin işlənilmə səviyyəsinə 

görə təsnif etməyi zəruri  hesab etdik. Bu baxımdan tədqiqatları iki istiqamətdə qruplaşdıra bilərik: 

1) Xarici ölkələrdə aparılmış tədqiqatlar; 

2) Ölkəmizdə aparılmış tədqiqatlar. 

Bu tədqiqatları nəzərdən keçirməzdən öncə tədqiqatın əsas istiqamətlərini müəyyən edən anlayışları təhlil 

etmək lazımdır. 

Tədqiqatda iki aparıcı kateqoriya “müəllim peşəsi” və “psixoloji hazırlıq” açar anlayış kimi çıxış edir. 

Hər iki anlayışa aydınlıq gətirmədən müəllim hazırlığının istiqamətlərini müəyyən etmək, onun alternativ yol 

və vasitələrini tapmaq bir qədər çətindir. Həmçinin tədqiqatın metodoloji istiqamətinin müəyyən edilməsində 

də bu kateqoriyaların aydınlaşdırılımasına ciddi zərurət duyulur.   

Pedaqoqların peşəyönümünə psixoloji hazırlığı peşəkar kimi formalaşmanın və peşəkarlıq səviyyəsinin 

yüksəldilməsinin əsas elementi kimi baxmaq olar. Bu aspektdə psixoloji hazırlığı peşə hazırlığının tərkib 

elementi kimi səciyyələndirirlər.  

Bəs görəsən psixoloji hazırlıq nə deməkdir? Bu prosesi necə səciyyələndirmək olar? 

Psixoloji hazırlıq prosesinin nəticəsi hazırlıq vəziyyəti kimi səciyyələndirilir. Psixoloji hazırlıq 

pedaqogikada psixologiyadan fərqli olaraq şəxsiyyətin iradi səylə səciyyələnən inteqral keyfiyyəti hesab 
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olunur. Nəzərə almaq lazımdır ki, müəyyən bir fəaliyyətə hazırlıq olduqca mürəkkəb dinamik sistemdir və 

özündə psixikanın intellektual, emosional, motivasiya və iradi komponentlərini əks etdirir.  

Hazırlığın formasını müxtəlif tədqiqatçıar “ustanovka”- yönəliş kimi qiymətləndirirlər. D.B.Uznadze 

hesab edir ki, yönəlişliyi fəaliyyətə hazırlıq kimi səciyyələndirdikdə onu xüsusi psixoloji fenomen kimi 

deyil, sübyektin haləti-vəziyyəti kimi başa düşmək lazımdır. Dərk olunan və dərk olunmayan ustanovkaları, 

ehtimal edilən davranış modelini, fəaliyyətin optimal üsullarının müəyyənləşdirilməsini, özünün 

imkanlarının qarşıda dayanan çətinliklərə müvafiqliyinin qiymətləndirilməsini və müəyyən nəticəyə nailolma 

zərurətini yönəlişlik özündə ehtiva edir [4,s.27]. Bununla yanaşı D.N.Uznadze  yönəlişliyi “subyektin bütöv 

dinamik vəziyyəti, “müəyyən aktivliyə hazırlıq halı”kimi  xarakterizə edərək göstərirdi ki, o, “iki amillə”: 

subyektin tələbatı və müvafiq obyektiv situasiya ilə şərtlənir” [1, s.155 ].    

Psixoloji hazırlıq dedikdə hazırlıq nəticəsində əldə olunmuş və peşə fəaliyyətində müəyyən edilmiş 

nəticəyə nail olmağa imkan verən vəziyyət nəzərdə tutulur. Hazırlıq halı özündə insanı fəaliyyətə 

aktivləşdirən  psixiofizioloji, o cümlədən emosional mexanizmləri əks etdirir. Ali sinir fəaliyyətinin 

fiziologiyası nöqteyi-nəzərindən fəallığa belə hazırlıq haləti insan hal-hazırda malik olduğu psixoloji 

yönəlişliklə müəyyən olunur. Orqanizmin hal-hazırkı vəziyyəti onun yönəlişliyini istiqamətləndirir. 

Tədqiqatçıların fikrincə, “peşəkar hazırlıq” dedikdə, müəyyən bir peşədə uğurlu işləmək üçün imkan 

yaradan xüsusi bilik, bacarıq, keyfiyyət, iş təcrübəsi və davranış standartlarının məcmusunu başa düşülür. 

Peşəkar hazırlıq müəyyən işləri yerinə yetirməsi üçün lazım olan bacarıqlara yiyələnməni hədəfləyən peşə 

təhsili sistemidir. [5, s. 223]. 

O.A.Abdullina hesab edir ki, tələbələrin ümumi təhsil hazırlığının bütövlüyü və ardıcıllığı nəzəri və 

praktik təlimin qarşılıqlı əlaqəsi vasitəsilə həyata keçirildikdə və bu şərtlər - təlimin prosessual-əsaslı və 

motivasion-dəyər aspektlərinin vəhdətini təmin edən alətlər sisteminin mövcudluğu, eləcə də gələcək 

müəllimlərin ümumi pedaqoji hazırlığı prinsiplərinin və onun funksiyalarının qarşılıqlı əlaqəsinin vəhdəti 

müşahidə edildikdə əldə edilir  [2, s.141].  

Müasir dövrdə təhsil strategiyasının yenilənməsi, eləcə də Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişaf 

konsepsiyasının yaradılması müəllim hazırlığı ilə bağlı yeni məqamlar ortaya qoyur. Metodoloji imperativ 

kimi bu dəyişilmələrin əsası ənənəvi təhsildən uzaqlaşma və müasir təhsil paradiqmalarının dominantlığıdır. 

Tələbələrin psixoloji inkişafına və özünügerçəkləşdirməsinə cavab verən yeni startegiyaların yaradılması 

müəllimə ənənəvi baxışı dəyişir, deməli həm də müəllim hazırlığı problemlərinə yenidən yanaşma tələb edir.  

Şübhəsiz, şəxsiyyətin inkişafı müasir təhsilin və ya məktəbin çıxış nöqtəsi və əsas vəzifələrindən biridir. 

Bununla bağlı olaraq bugünkü təhsildə müəllim-humanistlərə tələblər çoxalır, pedaqoji fəaliyyətdə öz dəsti 

xəttini yaradan müəllimlərə ehtiyac artır. Həmçinin münasibətlərin empatiya üzərində qurulması, pedaqoji 

fəaliyyətin şəxsiyyətyönümlülüyünün təmin edilməsi, tələbənin-şagirdin olduğu kimi qəbul edilməsi zərurəti 

fəaliyyətin optimal təşkilinin zəminləri kimi çıxış edir. 

Müəllim hazırlığının psixopedaqoji məsələləri bu baxımdan yeni sosial mədəni situasiyanın tələblərinə 

uyğunlaşdırılmalı və ya bütünlüklə yenidən qurulmalıdır.      

Təhsil sistemində özünü göstərən pedaqoji problemlərin həllini müəllim hazırlığına verilən tələbləri 

dəyişmədən həll etmək, bu sahədə dünyada mövcud olan sistemlərə inteqrasiya etmək mümkün deyildir. 

Müəllimlərin peşə hazırlığı müəyyən dərəcədə bu problemi həll edirsə də, onların şəxsiyyət keyfiyyətləri, 

müasir dünyagörüşü, texniki bacarıqları, həmçinin motivasiya imkanları birincilərdən geri qalır.   

S.V.Baxtina göstərir ki, pedaqoji kadrların, o cümlədən müəllimin hazırlanmasında əsas diqqət təhsil 

sisteminin müasir vəziyyətinə, o cümlədən humanist-yönmülülüyünə əsaslanmalıdır. Çünki müəllim 

hazırlığında özünü göstərən xarakter xüsusiyyətlər fərdiyyətin daha çox inkişafına, nəticədə isə şagirdlərin 

özünütəsdiq imkanlarının azalmasına və ya səviyyəcə aşağı düşməsinə gətirib çıxarır [5, s.5].  

Müəllim hazırlığının müasir problemlərini psixopedaqoji aspektdən təhlil edən E.B Faulinina  göstərir ki, 

problemin həlli bir sıra ziddiyyətli məqamları özündə əks etdirir. Onun fikrincə, pedaqoji şəraitdə və təhsil 

məkanında müəllim hazırlığı müasir dövrdə həll edilməmiş problemlərdən biridir. Bununla bağlı müəllif bir 

sıra istiqamətlər ayırd edir: 

Əvvəla, pedaqoji və psixoloji ədəbiyyatda geniş təbliğatın aparılmasına baxmayaraq təhsil praktikasında 

yaradıcı, məsuliyyətli, fəal yüksək vətəndaşlıq səviyyəsinə malik şəxsiyyətin inkişafına yönəlmiş humanistik 

yanaşma çərçivəsində təhsil prosesinin humanistləşdirilməsi və müəllim hazırlığı indiyə qədər  bəyan edilmiş 

məqsədə çatmaq üçün praktik çətinliklərlə qarşılaşır. Bunları aradan qaldırmaq və ya kömək üçün təhsil 

prosesinin  texniki təminatına diqqət yetirmək lazımdır.    

İkincisi, indiyə qədər polimədəni təhsil prosesi kifayət qədər öyrənilməyib. Bununla yanaşı miqrasiya 

etmənin psixoloji konsepsiyası, həmçinin polimədəni təhsil mühitinin təşkilinin diaqnostik metodları və 

texnologiyası elmi baxımdan lazımı qədər öyrənilməmişdir.    
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Üçüncüsü, gələcək müəllimlərin psixopedqoji fəaliyyətə bütünlüklə hazırlanması bir tərəfdən olduqca 

geniş səciyyə daşıyır, digər tərəfdən isə bu problemin ayrı-ayrı aspektləri diqqət mərkəzinə gətirilir.  Bununla 

yanaşı həm də tələbə-pedaqoqların səviyyəsinin, psixopedaqoji səriştəsinin artırılmasına istiqamətlənmiş 

tədbirlər nəzarətdən və ya müşahidədən kənardır. Belə nəzarət onların şəxsi və peşə istiqamətində 

özünütəyinin harmonik bütövlüyünün yaranmasına zəmin yarada bilərdi. [5, s.7].   

Bütün bunlara bir məqamı da əlavə etmək istərdik ki, yeni tipli müəllim hazırlığı köhnə metodlarla aparıla 

bilməz. Qeyd etmək lazımdır ki, yeni tip müəllim hazırlığı yeni tip şəxsiyyətin formalaşmasının zəminidir. 

Bunun üçün peşə keyfiyyətləri praktik baxımdan şəxsiyyət keyfiyyətləri ilə uzlaşmalıdır. Məhz onda yeni 

tipli müəllim hazırlığının metodoloji istiqamətlərindən və sosial imperativlərindən danışmaq olar.  

Müasir cəmiyyətin dinamikliyi fonunda şagirdlər özlərini müxtəlif formalarda gerçəkləşdirməyə 

çalışırlar. Bu təlimdə yaradıcı fəaliyyətdən tutmuş, antisosial davranışa qədər geniş bir sferanı əhatə edir. 

Şagirdin özünü neqativ istiqamətdə gerçəkləşdirməsinin qarşısını almaq üçün, onların motivlərini öncədən 

anlamaq üçün müəllim hazırlığının yüksəldilməsi vacibdir. Bu həm də yeni sosial şəratinin tələbləri nəzərə 

alnınmaqla həyata keçirilə bilər.  

Tələblərin müəllim peşəsinə hazırlığında psixoloji məqamların nəzərə alınması şagirdin təlim 

fəaliyyətinin effektivliyində, ayrı-ayrı bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmədəki dinamikada, təhsil 

subyektlərinə məxsus potensial imkanların üzə çıxarılmasında və istiqamətləndirilməsində əsaslı fon yaradır. 

Lakin müəllimin peşə hazırlığı bu məsələni uğurlu həll edə bilmir. Burada müəllimin psixoloji hazırlığı və 

özünütəkmilləşdirməsi şagird şəxsiyyətinin özünügerçəkləşdirməsinin başlıca şərti olmaqla bərabər həm də,  

onlara hərtərəfli tərbiyə verilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Şagird şəxsiyyətinin özünügerçəkləşdirməsində müəllim hazırlığının rolunun artırılması əslində bir sıra 

məsələlərin həllini tələb edir ki, bu da dolayısı yolla müəllim hazırlığının həyata keçirilməsində mövcud olan 

problemlərin  diqqət mərkəzinə gətirilməsinə səbəb olur. Şagird şəxsiyyətinin özünügerçəkləşdirməsində 

müəllim hazırlığının həyata keçirilməsi üçün aşagıdakı  məsələlər nəzərə alınmalıdır: 

1.Müəllimin pedaqoji şəraiti və şagirdlərin şəxsiyyətini dərk edib, başa düşməsi və qiymətləndirməsi.  

2. Müəllimin özünügerçəkləşdirməsinin üsul və yolları. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müəllimin şagirdlərin şəxsiyyətini dərk edib, başa düşməsi, qiymətləndirməsi 

onun peşə fəaliyyətinin motivasiyası ilə sıx bağlıdır. Burada peşə fəaliyyətinin motivasiyasının piroritet kəsb 

etməsi təsadüfi deyildir. Məlumdur ki, insan fəaliyyətinin strukturunda motivasiya xüsusi yer tutur. 

Tədqiqatlar göstərir ki, «zəif» və «güclü» şagirdlər yalnız intelektin səviyyəsinə görə deyil, həm də təlim 

fəaliyyətinin motivasiyasının strukturunun səviyyəsinə görə fərqləndirilir. Pedaqoji fəaliyyət hər şeydən 

əvvəl fəaliyyətin effektivliyini təmin edən motivasiyanın ümumpsixoloji qanunauyğunluqlardan kənarda 

götürülə bilməz. Göründüyü kimi tələbələrin müəllim peşəsinə yiyələnməsində zəruri olan psixopedaqoji 

cəhətlər var ki, onlar yalnız müəllimin şəxsiyyətini formalşdırmır, həm də təlimin effektivliyini və 

səmərəliliyini təmin edir, şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında özünəməxsus izlər qoyur.  

Ümumiyyətlə, psixoloji baxımdan müəllim hazırlığının əhəmiyyətliliyi bu sahənin tədqiqatçıları 

tərəfindən xüsusi vurğulanır. Bəs görəsən müəllim hazırlığının psixoloji cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi nə 

üçün əhəmiyyətlidir?  

Amerika Psixoloqlar Assosasiyası (APA) bu faktin əhəmiyyətlilyini vurğalayan bir neçə cəhəti göstərir. 

Onlar  aşağıdakılardır: 

Əvvəla, belə bir hazırlığın əvvəllər vacib olmadığını iddia etmək olmaz. Bununla yanaşı, deklarativ və 

real səviyyələr çox fərqləndirlir. Bugünkü müəllim fərqli bir mühitdə işləyir. Məktəblər daha çox və ya az 

dərəcədə müxtəlif texnoloji avadanlıqlarla təmin olunur. Şübhə yoxdur ki, müəllimin iş alətləri yalnız bir 

dərslik, bir təbaşir və lövhədir. Amma təhsil texnologiyalarına nüfuz intensiv və dinamikdir. Yeni təhsil 

texnologiyalarının tətbiqi qaçılmazıdır. Bu müəllim hazırlığının texniki tərəfləridir.  

Digər tərəfdən, bu gün fərqli nəsil gənclərimiz var. Biz fərqliyik; ən müxtəlif, çox tez-tez müxalif və 

uyğun olmayan tələblərimiz var. Müəllim istər-istəməz bunu bilməli və ən gözlənilməz hallarda situasiyaya 

uyğun olaraq hərəkət etməlidir. Tələblərin gələcək müəllim kimi psixoloji hazırlığı hər şeydən əvvəl, 

gündəlik təhsil fəaliyyətində yaranan, günümüzdəki çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün bir davranış kimi 

qiymətləndirilməlidir.  

 

Nəticə 

Müəllim hazırlığında və pedaqoji fəaliyyətdə vacib cəhətlər müəllimin pedaqoji keyfiyyətləri və şəxsiyyət 

keyfiyyətləridir. Həmin keyfiyyətlərə pedaqoji erudisiya, pedaqoji məqsədəuyğunluq, pedaqoji təfəkkür, 

pedaqoji intuisiya, pedaqoji müşahidəlilik, pedaqoji optimizm, pedaqoji hazırcavablılıq, pedaqoji 

proqnozlaşdırma, pedaqoji refleksiya və s. daxildir. Müəllim hazırlığında bunların nəzərə alınması vacibdir.  
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AİLƏ TİPLƏRİNİN YENİYETMƏLƏRİN PEŞƏ SEÇİMİNƏ PSİXOLOJİ TƏSİRİ 

 

Açar sözlər: yeniyetmə, yaş dövrü, ailə, ailə tipləri, peşə seçimi 

 

Psychological effect of family types on professional choice of adolescents 

Summary 

The role of the family in the career choice process is important. From the article "The psychological 

influence of family types on the career choice of adolescents" it follows that the process of choosing a career 

in adolescents who grow up in families of a democratic type is more successful than in other families. In 

such a family, a teenager always feels the support of the family when making his decision and confidently 

dominates his profession. In indifferent and overly gentle types of families, parents do not pay attention to 

their children and leave them alone with the problem. In an authoritarian, overprotective and cultivating 

family, parents do not give their children the right to speak, and the teenager is forced to choose the 

profession of their choice. Teens raised in an inconsistent family are often reluctant to make the right 

decisions when choosing a career. This creates some problems for them in the future. 

Key words: adolescent, age period, family, family types, career choice 

 
Peşə seçimi bir insanın həyatında verdiyi ən vacib qərarlardandır. Hər bir insan, peşə üstünlüklərini 

müəyyənləşdirərək həyatının müəyyən bir dövründə həyata keçirəcəyi peşəni müəyyənləşdirir. Peşə seçimi 
prosesi yeniyetməlik yaş dövrünə təsadüf edir. Bu yaş dövrü özündə müəyyən psixoloji, fizioloji dəyişikliyi 
əks etdirir. Yeniyetmənin, peşə seçimi qərarını verməsində ailənin rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ailə 
tiplərinin müxtəlifliyi yeniyetmələrin peşə seçimində fərqli rol oynayır.  

Psixoloji ədəbiyyatda yeniyetməlik dövrü – uşaqlıq və erkən gənclik dövrləri arasındakı ontogenetik 
inkişaf dövrünü əhatə edir. Yeniyetməlik yaş dövrü, cinsi inkişaf və yaşlılıq həyatına daxil olma ilə bağlı 
köklü dəyişikliklərlə xarakterizə olunur.Yeniyetmələrdə həyacanlanma artır, düşünülməmiş cinsi meylin təsir 
etdiyi impulsivlik təzahür edir. Yeniyetməlik dövründə psixi inkişafın əsas leytmotivi yeniləşir, kifayət qədər 
sabit olmayan, özünüdərketmə “Mən” konsepsiyasının dəyişməsi, öz imkalarını və özünü anlamağa cəhd 
üstünlük təşkil edir. Onlarda analitik-sintetik fəaliyyətin mürəkkəb formaları  təşəkkül edir, mücərrəd nəzəri 
təfəkkür formalaşır. Bu dövrde özünün əxlaqi qiymətləndirməsinin də yerləşdiyi “yeniyetmə” qrupuna aid 
olma hiss üstünlük təşkil edir. O, bele qruplaşmanın üzvü olmağa cəhd göstərir və bu qrupun üzvlərinin onun 
haqqında fikirləri daha vacibdi.  

Yeniyetmə yaşı 10-11 yaşdan 14-15 yaşa qədər olan vaxtı əhatə edir. Bu dövr bir il tez və ya gec başlaya 
və qurtara bilər. Bu dövrdə həmyaşıdları ilə intim-şəxsi ünsiyyət yeniyetmələrin aparıcı fəaliyyəti olur.  

Bu dövrdə aparıcı fəaliyyətlə yanaşı olaraq təlim, ictimai-təşkilati, idman, bədii, əmək fəaliyyəti də özünə 
xüsusi yer tutur. Həmin ictimai-faydalı fəaliyyət növlərindən istifadə etməklə yeniyetmələrdə sosial cəhətdən 
əhəmiyyətli işlərdə şüurlu şəkildə iştirak etmək meyli baş qaldırır. Onlar müxtəlif qruplarda qəbul olunmuş 
qarşılıqlı münasibət normalarına uyğun ünsiyyət yaratmağı öyrənir, öz «mən»lərini qiymətləndirmək 
bacarığına yiyələnirlər. 

Yeniyetməlik yaş dövrü yaş dövrləri içərisində ən çətin və mürəkkəb dövr hesab olunur. Bu dövrdə sürətli 
fizioloji və psixoloji inkişaf müşahidə olunur. Kiçik məktəblidən fərqli olaraq yeniyetmədə özünə, öz şəxsi 
həyatına, şəxsiyyətinin xüsusiyyətlərinə maraq yarandıqda, özünüqiymətləndirmə tələbatı, özünü başqaları 
ilə müqayisə etmə meyli əmələ gəlir. Nəticədə yeniyetmə özü üçün öz “mən”ini bir növ kəşf edir. Mənlik 
şüurunun formalaşmağa başlaması və sonrakı inkişafı yeniyetmənin bütün psixi həyatına, onun təlim 
fəaliyyətinin xarakterinə, ətrafdakılara münasibətinə öz təsirini göstərir. Yeniyetmənin mənlik şüurunun 
formalaşması onun öz davranışını, mənəvi keyfiyyətlərini, xarakter və qabiliyyətlərini dərk etməsi ilə 
başlayır. İlk dövrlərdə yeniyetmənin mənlik şüurunun əsasını başqa adamların mülahizələri təşkil edir.Yaş 
artdıqca yeniyetmə özünün şəxsiyyətini müstəqil təhlil etməyə və qiymətləndirməyə başlayır. 

Yeniyetməlik yaş dövrünün səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də bu yaş dövrünün peşə seçimi dövrünə 
təsadüf etməsidir. Aydın məsələdir ki, peşə seçimi hər bir şəxsin həyatında mühüm rol oynayan hadisədir. 
Bu dövrün özünün səciyyəvi xüsusiyyətlərinin olması ilə yanaşı, peşə seçiminə təsir edən bir sıra faktorlar da 
vardır. Peşə seçiminə təsir edən amilləri 3 qrupda birləşdirmək olar: 
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1. Ailə 
2. Mühit 
3. Məktəb 

Uşaq dünyaya gəldiyi andan etibarən ətrafdakı fiziki və sosial mühitə uyğunlaşmağa çalışır. Bu müddətdə 
ən böyük dəstəyi valideynlərindən alır. Onun sayəsində özünü ifadə etməyi və özünü idarə etməyi öyrənir. 
Uşaqlar üçün valideynlər şəxsiyyətlərinin formalaşmasında eyniləşdirmə modelləridir. Uşaq valideynlərini 
və onların həyat tərzini təqlid edir, öyrənir. Valideyn münasibətləri uşağın şəxsiyyətinin inkişafında və 
xarakter formalaşmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Ailə yeniyetmə və gənclərin peşə, sənət, ixtisas seçimlərində də böyük rol oynayır. Nəzərə alsaq ki, hər 
bir ailə, hər bir valideyn öz övladlarına xoş gələcək naminə müəyyən peşə və ixtisaslar seçməyi məsləhət 
görürlər, onlara müəyyən mənada haqq qazandırmaq olar. Lakin heç nəyin fərqinə varmadan, övladlarının 
arzu, maraq və qabiliyyətlərini hesaba almadan nəyi isə qəbul etdirmək istəyi çox zaman uğursuzluqla 
nəticələnir ki, burada valideynlərin təkidi öz acı nəticələrini göstərir: peşə könülsüz seçilir, maraqla peşə  
sahəsi uyğun gəlmir, qabiliyyətlə fəaliyyət sahəsi uyğunsuzluq təçkil edir, peşə və ya fəaliyyət sahəsinin 
dəyişdirilməsi zərurəti yaranır.  

Ailə, bioloji və ya psixoloji əlaqələri və aralarında tarixi, duyğusal və iqtisadi münasibət olan, özlərini 
eyni evin üzvləri olaraq hiss edən fərdlərin yaratdığı cəmiyyətdir. Ailəni geniş formada təqdim etmək, 
ailənin fəaliyyətini və onu formalaşdıran insanları anlamağa kömək edir. Tərkib hissəsindən asılı olmadan, 
hər bir ailənin, iqtisadi, fiziki, sosial və duyğusal funksiyaları vardır. Ailə, ailə üzvləri üçün bir tərəfdən 
sabitlik, müdafiə və ailə üzvlərini bir arada saxlamaq kimi vəzifələri əhatə etsə də, digər tərəfdən də hər 
birinin inkişafını dəstəkləyir. Hər bir fərd müxtəlif olduğu kimi, hər bir ailə də bir-birindən fərqlidir.  

Ailə tipləri bir çox formada təsnifat edilir. Bunlar ailənin böyüklüyünə, yaşadığı əraziyə və parçalanmış 
ailə xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırılır.  

Böyüklüyünə görə; ənənəvi (geniş) ailə və özək (kiçik) ailəyə bölünür. 
Yaşadığı əraziyə görə kiçik kəndlərdə, rayonlarda və iri şəhərlərdə yaşayan ailələr olaraq 3 qrupa ayrılır. 
Bunlardan əlavə olaraq ölüm və ayrılıq səbəbi ilə bölünmüş ailələr var. Bu tip ailələrə parçalanmış ailələr 

deyilir. Bu cür mühitdə böyüyən uşaqlarda fərqli uyğunlaşma və davranış problemləri ola bilər.  
Ailə münasibətlərində ailə üzvlərinin bir-birlərinə qarşı vəzifə və məsuliyyətləri vardır. Ailə daxilində 

ünsiyyət fərdlərin şəxsi xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Ancaq yenə də hər bir ailə öz quruluşuna, nizamına və 
xüsusiyyətlərinə sahibdir. Ailə üzvlərinin bir-birinə ötürdüyü mesajlar çox vacib əhəmiyyət daşıyır. Bu hal 
onların psixososial və sosial-mədəni mövqeyinə, funksionallığına və zehni vəziyyətinə təsir göstərir. Bu 
istiqamətdə sağlam bir fərd sağlam funksional bir ailə, sağlam bir ailə sağlam bir cəmiyyət yaradır. Ailə 
üzvlərinin ünsiyyətinin sağlam olması üçün problemi həll etmə, rolların paylaşılması, qarşılılıqlı ünsiyyət 
mühüm elementlərdir.  

Ailədə tərbiyə metodlarının müxtəlifliyi yeniyetmələrin peşə seçimində mühüm rol oynayır. Tərbiyə 
metodlarının müxtəlifliyindən asılı olaraq hər ailə tipinə nəzər salaq. 7 qrupa bölünür: 

1. Demokratik ailə tipi 
2. Ziddiyyətli ailə tipi 
3. Laqeyd ailə tipi 
4. Avtoritar ailə tipi 
5. Hədsiz qoruyucu ailə tipi 
6. Hədsiz mülayim ailə tipi 
7. Mükəmməlliyyətçi ailə tipi 
Demokratik ailə tipi: bu tip ailələrdə ilk növbədə sevgi, hörmət, hüzur, inam önəm daşıyır. Valideynlərin 

davranışları uşaqlar üçün rəhbər tutulan davranış modelidir. Bu tip valideynlər övladına yol göstərir, amma 
alacağı qərarlarda onu sərbəst buraxırlar. Ailə daxilində qaydalar və sərhədlər hər kəs üçün birlikdə təyin 
olunur. Bu sərhədlər içində uşaq olduqca sərbəstdir. Bu yanaşma tərzi ilə böyüyən uşaqların şəxsi inkişafı 
sağlam olur. Bu tip uşaqlarda özgüvən yerində və istənilən situasiyada problem həll etmək qabiliyyətləri 
olur. Bu ailə tipində böyüyən yeniyetmələr peşə seçərkən qərarı özü verir, gələcəkdə hansı sahədə özünü 
görürsə o sahə üzrə ixtisaslaşır. Valideynləri tərəfindən hər zaman dəstək alan yeniyetmə, gələcək üçün 
ixtisaslaşmış mütəxəssis kimi yetişir. 

Ziddiyyətli ailə tipi: ailə tiplərindən biri olan bu tip ailələrdə uşağın davranışı ümumiyyətlə valideynlərin 
mövcud psixoloji vəziyyəti ilə bəzən sərt, bəzən də müsbət qarşılana bilər. Ziddiyyətli valideynlərin 
uşaqlarına qarşı fərqli şəkildə münasibəti və ya ana və atanın fərqli münasibətləri uşaqlara mənfi şəkildə təsir 
göstərir. Uşaq hansı davranışın müsbət, hansının mənfi olduğunu təxmin edə bilmir, harada nə edəcəyini 
öyrənə bilmir. Bu uşaqlar cəmiyyətdə yetkin yaşlarında narahat insanlar olurlar. Bu tip ailədə böyüyən 
yeniyetmələr peşə seçimi edərkən düzgün qərarlar verməkdə daima tərəddüd edirlər. Hansı sahə üzrə 
ixtisaslaşa biləcəyini seçə bilmirlər.  
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Laqeyd ailə tipi: Bu tipli ailədə, valideynlər uşağın davranışına qarşı olduqca laqeyd və səhlənkar 
yanaşırlar. Bu cür ailələr üçün uşağın varlığı və yoxluğu bəlli deyil. Belə ailələrdə hər bir ailə üzvü tək 
başına bir həyat yaşayır. Valideynlər çox vaxt tolerantlığı imtina etməklə qarışdırırlar. Nə qədər ki, uşaq 
valideynləri narahat etmir, uşaqla heç bir problem yoxdur. Bu cür ailələrdə uşağın fiziki ehtiyacları qismən 
qarşılansa da, psixoloji ehtiyacları nəzərə alınmır və uşaq fiziki və mənəvi cəhətdən tək qalır. Laqeyd və 
laqeyd ailədə böyüyən uşaqlarda özünə inamsızlıq görünür. Həyatdan və özlərindən heç bir gözləntisi 
yoxdur. Bu cür ailələrdə böyüyən uşaqlar, valideynlərini özləri üçün modelləşdirə bilmədikləri üçün xarici 
bir model və əksər hallarda mənfi bir model ilə müəyyənləşdirməyə meyllidirlər. Həm də zərərli vərdişləri 
qəbul etməyə meyllidirlər. Bu uşaqlar, xüsusilə yetkinlik dövründə duyğu münasibətlərində çətinliklərlə 
qarşılaşa bilər və çox güman ki, bağlanma problemi ola bilər. Yeniyetməlik dövrü uşaqda çox çətin keçir. 
Adətən bu ailədə böyüyən yeniyetmələrin peşə seçmək kimi bir arzusu olmur. Onlar gələcək üçün qarşılarına 
heç bir məqsədi qoymur. Bəzən isə burda təzadlı münasibət yaranır, uşaqlar öz varlıqlarını sübut etmək üçün 
qarşılarına böyük məqsədlər qoyur. İxtisaslaşıb peşəkar müətəxəssis olurlar. 

Avtoritar ailə tipi: Bu tip ailədə uşağa sevgi və qayğı əvəzinə, sərt bir intizam və təzyiqçi bir münasibət 
görülür. Uşağın muxtariyyəti və seçmək hüququ yoxdur. Ailədə qorxu və sərt cəzalar hökm sürür. Belə 
mühitdə böyüyən uşaqlar stresli, narahat, qorxaq və etibarsız olurlar. Bu cür ailələrdə böyüyən uşaqlar tez-
tez valideynlərinə qarşı qəzəb hiss edirlər; Çox vaxt bir-birləri ilə isti münasibət qura bilmirlər; Yetkin 
yaşlarında insan münasibətlərində narahat, etibarsız, cinayətkar, uğursuz və uyğunsuz bir şəxsiyyət kimi 
inkişaf edə bilər. Bu tip ailədə peşə seçimi prosesi yeniyetmədən asılı olmur. Dünyaya gələrkən artıq onlar 
üçün planlar qurulur, ailə hansı sahə üzrə istəyirsə o sahə üzrə ixtisaslaşır. Yeniyetmənin qərarı, maraqları 
əhəmiyyət kəsb etmir. Bu səbəbdən əksər hallarda yeniyetmə özünü gördüyü ixtisas üzrə deyil, ailənin 
seçdiyi ixtisas üzrə təhsil alır. 

Hədsiz qoruyucu ailə tipi: Ailə tiplərindən biri olan bu tip ailələr, demək olar ki, uşaqlarını bir şüşə qabda 
böyüdürlər, demək istəmədən dərhal uşağın bütün ehtiyaclarını ödəməyə meyllidirlər. Uşağın mənfi bir 
təcrübə yaşamasına, davranışlarının nəticəsini görməsinə, yəni psixoloji olaraq böyüməsinə icazə vermirlər. 
Belə bir mühitdə böyüyən uşaqlar öz işlərini təkbaşına idarə edə bilməyən, daima başqasına bağlı olan 
özlərinə inamsız insanlar ola bilərlər. 

Hədsiz mülayim ailə tipi: Ailə növləri arasında bu ailə tipini çevik ailələr adlandırmaq olar. Bu ailələrdə 
hər hansı bir qayda-qanun yoxdur. Uşaq heç bir mövzuda məhdudlaşmır, uşağa heç bir qadağa qoyulmur və 
uşağa istədiyi hər şeyi etməyə icazə verilir, istəkləri isə dərhal yerinə yetirilir. Bu cür uşaqlarda etibarsızlığa 
rast gəlinir. Çünki uşağın özünü təhlükəsiz hiss etməsi üçün sərhədlərə və ağlabatan qaydalara ehtiyacı var. 
Bu cür elastikliklə böyüyən uşaqlar özlərinə nəzarət etməyi inkişaf etdirmək üçün çox çətin anlar keçirirlər. 
Böyüdükcə müntəzəm və sosial mühitlərdə ahəngdar davranış göstərə bilmirlər və cəmiyyətdən 
kənarlaşdırıla bilərlər. 

Mükəmməlliyyətçi ailə tipi: Bu ailələrdə həm həddindən artıq sevgi, həm də ciddi intizam görülür. Bu 
ailələr övladlarından hər sahədə mükəmməllik və uğur gözləyirlər. Uşağın fərdi olaraq inkişafı, öz seçimləri, 
istəkləri və davranışları dəstəklənmir. Belə bir ailə mühitində böyüyən uşaqlar özlərinə inamsız və səhv 
etməkdən qorxa bilərlər. 

 

Nəticə 
Müasir dövrümüzün ən aktual məslələrindən biri də peşə seçimidir. Peşə seçimi nəinki şəxsin, eyni 

zamanda da cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayan prosesdir. Aparılan psixoloji araşdırmalara əsasən 
peşə seçimi prosesində yeniyetmələrə azadlıq verən ailə tiplərində peşə seçimi prosesi uğurlu alınır. Bu 
zaman yeniyetmədə özünə inam, özünə güvən tam şəkildə formalaşır. Lakin bəzi yeniyetmələr var ki, onlar 
ətrafın seçiminə daha çox önəm verirlər. Bu zaman ailənin dəstəyi mühüm rol oynayır. Valideynlər öz istək 
və mənafelərini kənara qoyub düşünsələr, peşə seçimi hər iki tərəf üçün də ideal olacaq. Son olaraq 
valideynlər çalışmalıdırlar ki, övladları ilə bağlı qərarları onların xarakterinə uyğun versinlər.  
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“ELMİ İŞ” 
beynəlxalq elmi jurnal 

 

Jurnalda aşağıdakı sahələr üzrə məqalələr dərc edilir: 

 Tarix və antropologiya  

 Filologiya 

 Hüquq elmləri  

   Biologiya elmləri  və aqrar elmlər 

 Fəlsəfə və sosiologiya  

 Siyasi elmlər  

 Psixologiya 

 Pedaqogika 

 Yer elmləri və coğrafiya  

 Sənətşünaslıq və memarlıq 

Məqalələr Azərbaycan, ingilis, türk və rus dillərində qəbul olunur.  

 

Jurnalda məqalələrin dərc olunması ödənişlidir 

 

Məqalələrin texniki tərtibatına dair tələblər 

 

Məqalələrin həcmi: 8-25 və daha çox səhifə 

 Məqalədə müəllifin adı, atasının adı və soyadı (məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev), iş 

yeri (tam şəkildə), ölkə və şəhər, müəllifin şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi 

(məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə) göstərilməlidir. 

 Məqalədə Giriş və Nəticə hissələri yazılmalıdır 

 Məqalənin əvvəlində ingilis dilində 7-8 cümədən ibarət Xülasə və iki dildə (məqalə 

yazılan dildə və ingilis dilində)  açar sözlər (5 sözdən az olmayaraq) yazılmalıdır.  

 Məqalənin sonunda Ədəbiyyat yazılaraq məqalədə istifadə olunan ədəbiyyatın 

siyahısı verilməlidir. Siyahıda əsərlərin ardıcıllığı istinad ardıcıllığına uyğun 

verilməlidir.  

 İstinadlar mətnin içərisində aşağıdakı qaydada yazılmalıdır: 

Mətndə mənbənin (fikrin) müəllifi göstərilmədikdə   

Müəllifin soyadı - vergül - interval, mənbənin nəşr ili - iki nöqtə - interval - səh. 

Nümunə: Axundov, 2005: 201)  

Əgər müəllifin adı mətndə çəkilirsə o zaman bu qaydada yazılmalıdır: “...A.Axundov 

(2005: 205) qeyd etmişdir ki...”  
 

Redaksiya ünvanı: Bakı ş., Mətbuat pros., 529, 

“Azərbaycan” Nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə. 

www.aem.az saytında məqalələr onlayn yerləşdirilir. 

E-mail: elmmerkezi@gmail.com 

Tel.: +994 (012) 510 63 99 

+994 (050) 209 59 68 

+994 (055) 209 59 68 
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