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2003-cü il Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində bir sıra mühüm anlarla yaddaşlarda əbədi qalacaq. 

Ulu öndər H.Əliyevin milli dövlətçiliyi qoruyub daha da möhkəmləndirməsindən sonra yaranmış 

sabit sosial-iqtisadi və siyasi şəraitdə hakimiyyətin dəyişməsi baş verdikdə hər şey, ilk növbədə 

Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcəyi dövlətə bundan sonra kimin başçılıq edəcəyindən asılı idi. 

Şükürlər ki, xalqımız bütün tarix boyu olduğu kimi yenə də böyük müdriklik göstərib öz taleyini 

və dövlətimizə növbəti beş ildə başçılıq etmək kimi məsuliyyətli missiyanı namizədliyi irəli sürülmüş 

siyasətçilərdən ən layiqlisi İ.Əliyevə etibar etdi. 

İ.Əliyevin 2003-cü ilin oktyabrın 15-də ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi 

məsuliyyətli vəzifəyə seçilən zaman vəd verdiyi kimi xalqın ona olan etimadını doğrultmaq üçün hər 

bir azərbaycanlının prezidenti olaraq ölkəmizdə sabitlik, təhlükəsizlik və vətəndaş həmrəyliyinin 

davamlı xarakter almasına çalışmışdır (1). 

İ.Əliyevin dövlətçiliyin daha da inkişaf etdirilməsi yolundakı səmərəli fəaliyyətinin nəticəsi 

olaraq cəmiyyətdə demokratik dövlət quruculuğu, qanunçuluğa və hüquq qaydalarına əməl olunması, 

iqtisadi inkişaf dönməz xarakter almışdir. 

İ.Əliyevin ilk dəfə prezident seçilməsi ilə başlayan demokratik quruculuğun yeni inkişaf 

mərhələsində bu məsələlər diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Bütün bunlar xalqımızın milli 

maraqlarına uyğun olaraq cəmiyyətdə tələb olunan və vaxtı çatmış sosial məsələlərin həllinə, siyasi 

plüralizmə geniş yol açılmışdır. 

İ.Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət Azərbaycanı dünya miqyasında müstəqil siyasət aparan, 

özünün enerji təhlükəsizliyini təmin etməklə bir çox ölkələrin bu sahədə təhlükəsizliyinə töhfə verən 

və siyasi sabitliyə malik demokratik bir ölkə kimi tanınmasını, dövlətin bütün imkanlarının əhalinin 

maddi rifahının yüksəldilməsini təmin etmişdir. 

Dövlət başçısının 2003-2017-ci illərdə dövlətçiliyin daha da möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş 

fəaliyyətində, siyasi pluralizmin təmin edilməsində əsas insan hüquqları və azadlıqlarına əməl 

edilməsi mövqeyinin real nəticələrlə möhkəmləndirilməsinə nail olması dövlətçiliyin yeni inkişaf 

mərhələsində görülmüş işlərin başlıca xüsusiyyətlərindən birini təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında dövlətçiliyin yeni mərhələsinin inkişafının mühüm 

istiqamətlərindən biri olan vətəndaş həmrəyli cəmiyyətinin formalaşdırılıb inkişaf etməsi şərtlərindən 

biri kimi qeyri hökümət təşkilatlarının qanunvericilik normaları əsasında fəaliyyətinə şərait 

yaradılması da qeyd edilməlidir. 

Hazırda Azərbaycan Respublikasında qeydiyyata alınmış 310-dan çox QHT fəaliyyəti “Qeyri-

hökümət” təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqda Azərbaycan Respublikasının Qanunu(2) və 

digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir . 

QHT qeyri kommersiya məqsədli təşkilatdır və nə hökümət fəaliyyəti, nə də biznes sferasına 

aiddir. Cəmiyyətimizdə onların rolu fərqlidir və müstəqildirlər. QHT-lər ictimai birliklərə və fondlara 

bölünürlər və əsasən qrantlar vasitəsi ilə maliyyələşirlər(3). Onların əksəriyyəti insan hüquqları və 

azadlıqları, təhsil, idman, gənclər, müxtəlif peşələr, əmək və müharibə veteranları, milli azlıqlar digər 

problemlərə aid məsələlərin həlli ilə məşğuldurlar. 
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Milli dövlətçiliyin yeni inkişaf mərhələsinin əsas istiqamətlərindən biri kimi cəmiyyətdə 

vətəndaş həmrəyliyinin təmin edilməsi, hər bir vətəndaşın azad şəkildə öz fikirlərini bildirməsinə tam 

şərait yaradılması, söz, vicdan, sərbəst toplanmaq və digər əsas insan hüquqları və azadlıqların təmin 

olunması istiqamətində çox iş görülmüşdür. 

Bu günkü müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin ən əsas cəhətləri müasir, dünyəvi və hüquqi 

dövlət olmaqla yanaşı, milli demokratik dövlətçilik prosesinin özünəməxsusluğudur. Bunu başqa cür 

təsəvvür etmək də mümkün deyil. Çünki İ.Əliyevin müasir dövlətçilik siyasəti millilik, müasirlik və 

demokratizm kimi vacib prinsiplərə sadiqliyini öz praktik fəaliyyəti ilə sübut etmişdir. 

İ.Əliyevin dövlətimizə başçılıq etdiyi ilk 14 ildə iqtisadi sahədəki uğurlarımız ordu quruculuğunu 

da genişləndirməyə şərait yaratmışdır. Bu illər ərzində hərbi xərclərin 15 dəfə artması adi rəqəm 

olmayıb, ordu quruculuğunun miqyası baxımından dövlətimizin bu sahədə dünyada aparıcı yerlərdən 
birini tutduğunu sübut edirdi(4). Bu proses bu dün də davam edir. 

2003-2017-ci illər bütövlükdə Azərbaycan iqtisadi inkişafı tarixində məhsuldar, həm də böyük 

təntənələr dövrü hesab olunur. Sosial-iqtisadi inkişaf sahəsindəki bütün yüksək göstəricilər nəhəng 

və sıçrayışlı inkişafı göstərmişdir.  

İndi isə 2003-2017-ci illərdə həyata keçirilmiş uğurlu qurucluq işlərinin əsas yekunları ilə bağlı 

bəzi rəqəmləri göstərək. Bu müddətə 1,9 milyon yeni iş yerinin açılması, 52,6 min kilometr qaz 

xəttinin çəkilməsi və əsaslı təmir edilməsi, regionlarda qazlaşdırma səviyyəsinin 90 fazidən yuxarı 

olması, 11 min kilometrdən çox avtomobil yolunun çəkilməsi və yenidən qurulması, 366 körpü və 

tunel tikilməsi, otel və bu tipli müəssisələrin sayının 550-ni keçməsi, 38 yerli Olimpiya idman 

kompleksinin tikilməsi sıradan adi faktlar olmayaraq, dövlətin sosial-iqtisadi tərəqqisinin yüksək 

səviyyəsindən, əhalinin rifah halının əvvəlki illərlə müqayisədə qat-qat yaxşılaşmasından xəbər verən 

mühüm faktlardır(5). 
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Резюме  
 

Аббасзаде Нигяр Муталлим кызы 

О содержании нового этапа развития национальной Азербайджанской 

государственности 

В статье изучаются принципы становления в обществе гражданской солидарности, 

обеспечения прав и свобод человека, современной государственной политики, национальной 

принадлежности, демократизма, как одно из главных направлений нового этапа развития 

национальной государственности. 

 

Summary  

Abbaszade Nigar Mutallim 

About the content of new stage in development of national statehood of Azerbaijan  

The article studies the principles of the formation of civil solidarity in society, ensuring human 

rights and freedoms, modern state policy, nationality, democracy, as one of the main directions of a 

new stage in the development of national statehood. 

http://sesqazeti.az/news/kivdf/327636.html
http://www.azerbaijans.com/content_664_az.html
http://www.e-qanun.az/framework/511
https://president.az/articles/29165
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Soyuq müharibədən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yaxın Şərq siyasətinə nəzər saldıqda 

qeyd etmək lazımdır ki, bu ölkənin İraq və Səddam Hüseyn rejimi ilə münasibəti XX əsrin sonu-XXI 

əsrin əvvəllərində regionla bağlı xarici siyasətinin əsas aspektlərindən birini təşkil etmişdir. Sözüge-

dən münasibət özünü daha çox İraqın Küveyti işğal etməsindən sonra Birləşmiş Ştatların təşəbbüsü 

ilə başladılmış birinci Körfəz müharibəsində göstərmişdir. Ümumilikdə Soyuq müharibədən sonra, 

daha dəqiq desək, XX əsrin 90-cı illərində ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasəti əsas etibarı ilə üç məramdan 

ibarət idi ki, bu ölkənin İraqa münasibəti həmin regional siyasətin tərkib hissəsinə çevrilmişdi: 

 Yaxın Şərq regionunun təbii resursları və zənginlikləri ABŞ-ın əleyhinə olan hər hansı bir 

rejimin əlinə keçməməli idi; 

 Neft resurslarının hasilatı və nəqli başda ABŞ olmaqla Qərb dünyasının mənafeyinə cavab 

verəcək şəkildə təmin edilməli, neft ölkələri ilə normal münasibətlər yaradılmalı idi; 

 İsrail dövlətinin varlığı və təhlükəsizliyi qorunmalı və bu xüsusi müttəfiq vasitəsilə ABŞ-ın 
regional maraqları gerçəkləşdirilməli idi; [1, səh.32-33] 

Səddam Hüseyn rejiminin 1990-cı ilin avqustunda Küveytə müdaxilə etməsi, bu ölkəni işğal 

edərək onu İraqın vilayətlərindən birinə çevirməsi, Küveytin neft ehtiyatlarını və tranzit yollarını ələ 

keçirərək Səudiyyə Krallığının resurslarına yaxınlaşması ABŞ-ın Yaxın Şərq regionu ilə bağlı 

mövqeyinə zidd olmaya bilməzdi. İraq prezidentinin işğaldan öncə, daha dəqiq desək, 25 iyul 1990-

cı il tarixində Birləşmiş Ştatların mövqeyini öyrənmək məqsədilə ABŞ-ın İraqdakı səfiri Eypril 

Qlespi ile görüş keçirməsi [2, səh.522] və Küveytə qarşı hərbi müdaxilə ilə bağlı Buş administrasiyası 

tərəfindən “yaşıl işıq” əldə etməsinə baxmayaraq, işğal başlayan kimi prezident Corc U.H.Buş Yaxın 

Şərq regionu ilə bağlı Birləşmiş Ştatların əsl niyyətini ortaya qoymuşdur. Bunu ABŞ-ın Milli 

Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin (MKİ) rəhbəri Bill Vebsterin 4 

avqust, 1990-cı il tarixində etdiyi çıxışda daha dəqiq görmək olar. Belə ki, B.Vebster Küveytin 

işğalının həm region həm də ABŞ üçün nə dərəcədə təhlükəli olduğunu bu cür izah etmişdi: 

“İraqın hərbi qüvvələri Səudiyyə torpaqlarından 1 mil uzaqlıqdadır və Səddam indiki 

mövqeyində qalsa, dünya neft ehtiyatlarının 20%-nə sahib olacaq, digər 20%-ni də ələ keçirməyə 

namizəddir; Bundan başqa o, Küveyt limanları vasitəsilə dənizlərə çıxış əldə edə bilər; İordaniya və 

Yəmən İraqa meyl edə bilər; və ən əsası, İsrail təhlükə altına düşə bilər” [3, səh.456-457] 

Beləliklə, İraqın Küveytə müdaxiləsi Birləşmiş Ştatlara illərlə formalaşdırdığı və həyata 

keçirmək məqsədi güddüyü siyasətini - Yaxın Şərq regionu, habelə dünya üzərində liderliyin əldə 

edilməsi strategiyasını reallaşdırmağa rəvac vermiş oldu. 

Körfəz böhranının ABŞ-ın regional siyasəti kontekstində önəmli tərəflərindən biri də beynəlxalq 

ictimaiyyətin “Səhrada qalxan”, “Səhrada fırtına” və “Səhrada qılınc” əməliyyatlarını dəstəkləməsi 

olmuşdur. Ərəb dünyasının bu dəstəyə qoşulmasının, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir və Suriyanın 

rəhbərliyi ilə “Ərəb oxu” koalisiyasının yardılmasının isə özünəməxsus səbəbləri olmuşdur. Belə ki, 

Səudiyyə Krallığı “assimetrik qarşılıqlı asılılıq” münasibətlərində olduğu ABŞ-ın onun sərhədlərini 

qoruyacaq tək supergüc olduğunu dərk etmiş; Suriya Buş administrasiyasına yardımının qarşılığında 

“Taif sazişi” əsasında Livan üzərində hegemonluğunu dünya ictimaiyyətinə qəbul etdirmiş və 2 

milyard ABŞ dolları miqdarında maliyyə dəstəyi almış [4, səh.465]; Misir hökümətinin isə 27 dekabr 
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1990-cı il tarixində qəbul edilmiş “Misirin hərbi borclarının ləğv edilməsi ilə bağlı Memorandum”a 

əsasən 7,1 milyard ABŞ dolları miqdarında borcu Birləşmiş Ştatlar tərəfindən silinmişdi. [5, səh.98] 

Yaxın Şərq regionunun bu aparıcı dövlətləri ilə sıx qarşılıqlı münasibətlər qurmaqla ABŞ əslində 

regiondakı güc balansını öz xeyrinə dəyişmiş, habelə bundan sonrakı təkqütblü dünyada hegemonluq 

iddialarının reallaşdırılıması istiqamətində önəmli addım atmışdı. 

Birinci Körfəz müharibəsinə nəzər saldıqda diqqətə alınmalı daha bir məqam ondan ibarətdir ki, 

Corc U.H.Buş xələfi Corc U.Buşdan (2000-2008) fərqli olaraq, İraqın işğal edilməsini və Səddam 

Hüseyn rejiminin devrilməsini qarşısına məqsəd qoymamış, sadəcə BMT TŞ tərəfindən qəbul edilmiş 

qətnamələr əsasında sözügedən ərəb dövlətinin hərbi, siyasi və iqtisadi cəhətdən zəiflədilməsinə 

üstünlük vermişdir. Bunun da əsas səbəbi ortaq təhlükəsizlik və seçilmiş fəaliyyət nəzəriyyələrini 

əsas götürən o dövrki ABŞ administrasiyasının BMT-dəki müttəfiqlərinin və “Ərəb oxu” 
koalisiyasının tənqidlərinə məruz qalmaqdan çəkinməsi, İraqın 90-cı illərdəki ordusunun daha güclü 

və təcrübəli olması, Birləşmiş Ştatların İraq daxilindəki vətəndaş müharibəsindən kənarda qalmaq 

istəməsi, habelə İranla Suriyanın parçalanmış İraq dövlətinin zəifliyindən istifadə edərək Yaxın Şərq 

regionunda hegemonluğu ələ keçirməsindən qorxması ilə əlaqədar olmuşdur. Bütün bu deyilənləri 

ümumiləşdirsək, belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, Birinci Körfəz müharibəsi Birləşmiş Ştatların 

Yaxın Şərq regionunda üstünlüyü ələ keçirmək ideyalarının həyata keçirilməsi, habelə bu siyasəti 

XXI əsrin əvvəllərində uğurla davam etdirmək istiqamətində önəmli addım olmuşdur. 
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Резюме  

Аббасова-Кулиева Айтан Забиль кызы 

Статья посвящена исследованию политики США на Ближнем Востоке в контексте первой 

войны в Персидском заливе; отношения администрации Буша к режиму Саддама Хусейна; 

причин создания коалиции «Арабской оси» против государства Ирак; а также основных 

аспектов региональной политики США в 90-х годах ХХ века и причин невмешательства 

Джорджа У.Г.Буша в Ирак после операции «Буря в пустыне». Для достижения основных 

гипотез, связанных с данной проблемой, был проведен сравнительный анализ различных 

источников, книг и статей американских, российских и турецких авторов. 

 

Summary  

 

Abbasova-Guliyeva Aytan Zabil 

This article namely examines the US Middle East policy towards the first Gulf War crisis, the 

attitude of Bush administration to Saddam Hussein regime, the causes of the creation of the Arab 

Axis coalition against Iraq state, as well as major aspects of US regional policy in the 90s of 20th 

century and the reasons of non-intervention of George W.H. Bush to Iraq after the “Desert storm” 

operation. There are utilized various sources, books, and articles due to research this topic and there 

have been made comparative analyses due to achieve main hypotheses, related with this problem. 
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Азербайджанский университет языков 

 

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Açar sözlər: təhlükəsizlik, təhlükə, problemlər, beynəlxalq 

Ключевые слова: безопасность, угроза, проблемы, международный 

Keywords: security, threat, problems, international 

 

Проблематика обеспечения мира и международной безопасности всегда стояла в 

приоритете для мирового сообщества. Как мы знаем, XX век ознаменовался двумя мировыми 
войнами, которые изменили не только границы государств, но и ход истории человечества в 

целом. Как мы знаем, после окончания Первой мировой войны было принято решение о 

создании совершенно новой системы международных отношений (Версальско-Вашингтонс-

кой), которая была бы способна восстановить разрушенные экономики стран в послевоенный 

период, а также не допустить развязки новой крупномасштабной войны. Создание первой 

универсальной организации в лице Лиги Наций можно расценивать очередным шагом на путь 

мира стабильности и безопасности, однако, предотвращения войны не удалось. В 1939 году 

началась Вторая мировая война, Вашингтонская система была подорвана.  

После завершения Второй мировой, мировое сообщество, учитывая недочеты Версальско-

Вашингтонской системы, создала совершенно новую, Ялтинско-Потсдамскую систему 

международных отношений. Лига Наций, также не оправдав себя, прекратила свое 

существование и на ее смену пришла Организация Объединенных Наций (ООН), которая 

существует и по сей день. ООН представляет собой объединение суверенных государств, с 

целью поддержания современного мира и обеспечения его безопасности. Несмотря на то, что 

позиции, цели и задачи ООН поддерживаются со стороны всех государств современного мира, 

угроза безопасности в мире существует как ни когда раньше.  

В настоящий период времени мировое сообщество уделяет пристальное внимание обес-

печению международного мира и безопасности. Существуют различные уровни международ-

ной безопасности, которые можно подразделить на национальную, региональную и между-

народную. Все они переплетаются и тесно связаны между собой. Нестабильность внутренней, 

национальной безопасности ведет за собой риски и трудности обеспечения региональной 

безопасности, а в дальнейшем, и международной (глобальной) безопасности в целом.  

 Сегодня субъективность в международном праве изменилась. После трагической даты 11 

сентября 2001 года взор международного сообщества был обращен не столь на государства, 

но и на квазисубъекты международного права, такие как террористические организации (Аль-

Каида, ИГИЛ). Борьба с международным терроризмом последние годы вышла на первые 

позиции в политическом ориентире государств современного мира. Сегодня важной задачей 

становится проблема создания специальных систем обеспечения коллективной безопасности. 

Ряд западных аналитиков и экспертов придерживаются мнения того, что современный мир 

стал представлять собой единую антитеррористическую коалицию, которая всеми усилиями 

пытается бороться с одной из страшнейших угроз в мире. Но терроризм, к сожалению, не 

является единственной угрозой международной безопасности.  

Какие же наиболее актуальные угрозы безопасности существую сегодня? Внутриго-

сударственные и межгосударственные конфликты, которые оказывают негативное влияние не 

только на политическую и экономическую составляющие, но также угрожают всей 

региональной системе в целом; распространение оружия массового уничтожения (сюда 

входит ядерное, химическое и биологическое); незаконное распространение обычных 

вооружений, которые могут попасть в руки террористических организаций, так же, как и 

ядерное оружие, и тогда последствия могут быть необратимыми; экологические проблемы, 

которые в последние годы так часто обсуждаются мировым сообществом; этнические и 
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религиозные конфликты; миграционная проблема (неконтролируемый поток мигрантов); 

организованные преступные группировки (особенную опасность представляют те, которые 

были созданы на оккупированных территориях); маршрутизация и торговля наркотических 

средств, финансовые средства от которых, зачастую, поступают к террористам; конфликты за 

доступ к энергетическим богатствам и драгоценным металла, а также следует подчеркнуть 

роль информационной безопасности в современном мире, ведь огромное количество важной 

информации, например, такой как, создание ядерного вооружения и обогащение урана в 

военных целях, находят на электронных носителях. Сегодня террористические организации 

обладают мощными ресурсами, в группу ведущих международных террористических 

организаций входят и специалисты в сфере информационных технологий (хакеры). Если они 

смогут получить доступ к информации о разработке ядерного вооружениях, последствия 
будут катастрофическими.  

Таким образом, появление новых вызовов и угроз в общей системе международных 

отношений вынудило государства современного мира кардинально пересмотреть 

традиционные подходы к решению проблем безопасности и разработать более эффективные 

инструменты борьбы для ликвидации угроз безопасности современного мира. 
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Xülasə 

Əliyeva Flora Ayaz qızı 

Müasir dünyada əsas təhlükəsizlik təhdidləri 

 

Bu gün müasir dünyada ən çox müzakirə olunan və aktual mövzu təlükəsizliklə bağlı təhdidlərin 

vəziyyətidir. Təhlükəsizlik dünya sisteminin mühüm elementlərindən biridir. Lakin beynəlxalq birlik 

yüz illərdir ən təhlükəli təhdidlərlə mübarizə aparmağa çalışır. Bu gün mövcud olan beynəlxalq 

münasibətlər sistemi etibarlı deyil. Orada çağırış və təhdidlərlə mübarizə üçün dəqiq mexanizmlər 

yoxdur. Beləliklə, dünya birliyinin əsas məqsədi müasir dünya üçün təhlükələrlə daha səmərəli 

mübarizə aparmaq üçün səylərini birləşdirməkdir. 

 

Summary 

Aliyeva Flora Ayaz 

The main security threats in the modern world 

 

Today, the most discussed and actual theme is the state of security threats in the modern world. 

Security is one of the most important elements of the world system. However, the international 

community for many years trying to resist with the most dangerous threats. The system of 

international relations, that exists today, is not reliable. There is no clear mechanisms to deal with 

challenges and threats. In this way, the main goal of the world community is association efforts for a 

more effective struggle against threats of the modern world. 

https://www.nicbar.ru/politology/study/kurs-problemy-natsionalnoj-bezopasnosti-i-kontrol-nad-vooruzheniyami/231-lektsiya-6-mezhdunarodnaya-bezopasnost-globalnyj-i-regionalnyj-aspekty
https://www.nicbar.ru/politology/study/kurs-problemy-natsionalnoj-bezopasnosti-i-kontrol-nad-vooruzheniyami/231-lektsiya-6-mezhdunarodnaya-bezopasnost-globalnyj-i-regionalnyj-aspekty
https://mgimo.ru/about/news/departments/novye-vyzovy-i-ugrozy-xxi-veka-poisk-resheniy/
https://carnegie.ru/2015/06/08/ru-pub-60343
https://www.files.ethz.ch/isn/28419/EmergingThreatsInThe21stCentury.pdf
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Bədəlova Nargilə Sücəddin qızı 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

İNFORMASİYALAŞAN CƏMİYYƏTDƏ TƏHSİLİN ROLU 

 

Açar sözlər: cəmiyyət, şəxsiyyət, təhsil, informasiya, texnologiya 

Ключевые слова: общество, идентичность, образование, информация, технологии 

Keywords: society, identity, education, information, technology 

 

İnformasiya cəmiyyəti (İC) dedikdə əhalinin böyük hissəsinin müasir informasiya 

texnologiyalarından istifadə etməklə informasiyanın, ən əsası isə onun ali forması 

olan biliyin istehsalı, saxlanması, emalı və ötürülməsi ilə məşğul olduğu cəmiyyət başa düşülür. 
Hazırki dövrdə aqrar, sənaye və xidmət sferası sektoruna sürətlə inkişaf edən yeni bir sektor 

“intellekt iqtisadiyyatı” və ya “bilik iqtisadiyyatı” sektoru əlavə olunmuşdur. Bu günkü 

intellektuallaşmış avtomatika şəraitində artıq informasiyanın emalı deyil, yeni informasiyanın 

yaradılması və onun kollektiv istifadəsi ön plana çəkilir. Məhz bu səbəbdən də artıq “əl əməyi 

peşələri”ndən “intellektual peşələr”ə keçid baş verir. Belə şəraitdə dünya iqtisadiyyatının əsas alətləri 

kompüterlər və onlarla əlaqədar olan İKT avadanlıq və ləvazimatları olur ki, bu alətlərə də əsas 

xammalı İnternet, korporativ şəbəkələr və biliklər bazalarından verilir. 

Yaşadığımız müasir cəmiyyət informasiyalaşmış cəmiyyət adlansada bir çox mütəxəssislərin 

fikrinə görə, bu cəmiyyətdə iki mərhələyə postsənayeləşmiş cəmiyyətə və tam informasiyalaşmış 

cəmiyyətə bölünür. Sənayeləşmiş cəmiyyətə keçid elmi-texniki inqilabın baş verməsinin nəticəsidir. 

XX əsrin sonu cəmiyyətin inkişafının informasiyalaşma mərhələsinə daxil olması ilə xarakterizə 

olunur. Bu mərhələ postsənayeləşmə dövrü adlandırılır. Cəmiyyətin keyfiyyətcə yeni inkişaf 

mərhələsi başlayır ki, onun da məğzi praktiki olaraq bütün sferalarda informasiya və onun ən yüksək 

forması olan elmi biliklərin mənimsənilməsi və geniş miqyaslı istifadəsindən ibarətdir. 

Bir çox ölkələrdə söz azadlığının, demokratiyanın, özünüidarəetmənin inkişafına təkan vermiş 

və kosmik informasiya sivilizasiyasına keçidin əsasını qoymuşdur. İnformasiyalaşdırma elmin bütün 

sahələrinin- fəlsəfənin, sosiologiyanın, politologiyanın, tibbin, texnikanın, kosmosun, hüquqi 

sahələrin inkişafına böyük təsir göstərmiş və cəmiyyətin inkişafında əsas qüvvə rolunu oynamaqla 

onun təhlükəsizliyində də böyük əhəmiyyətə malikdir. 

İnsanlar üçüncü minillikdə yer kürəsinin, günəşin və kainatın informasiya kodlarını açmaqla, 

məhsuldarlığın artmasına, tufanların, yeraltı təknların, digər təbii fəlakətlərin qarşısının alınmasına 

nail olacaq və bu işdə vahid lokal paylanmış dünya informasiya məkanının yaradılması əsas rol 

oynayacaqdır. 

Cəmiyyəti mühüm məlumat və biliklərlə təmin edən informasiya eyni zamanda cəmiyyətə 

müəyyən ziyanlarda vura bilər. Ona görə də, informasiyanın cəmiyyətdə rolunu bilmək üçün ona iki 

aspektdən yanaşmaq lazımdır: 

1. Mənfi-neqativ informasiyanın yayılmasının qarşısının alınması. 

2. İnformasiyanın özünün qorunması. 

 İnformasiya və informasiya texnologiyaları hər bir ölkənin milli təhlükəsizliyinin təmin 

olunması üçün mühüm vasitədir. İnformasiyalaşdırma cəmiyyətdə müxtəlif neqativ halların 

yaranmasına səbəb oldu. Kompüter cinayətkarlığı-qeyri-qanuni informasiya mənbələrinə daxil 

olmaq, viruslar yaymaq, banklardan “elektron pul” oğurlamaq, parnoqrafiya, “elektron şpionluq” 

kimi mənfi halların sürətlə yayılmasına başladı. 

 Hal-hazırda düzgün, keyfiyyətli informasiyaları seçmək və yalan informasiyaların yayılmasının 

qarşısının alınması problemi yaranmışdır. Ona görə də, şəxsiyyətin, dövlətin təhlükəsizliyini 

qorumaq üçün daha mükəmməl qanunlar işlənib hazırlanmalıdır. 

 Təhlükəsizlik-şəxsiyyətin, cəmiyyətin, dövlətin daxili və xarici təhlükələrdən qorunması kimi 

başa düşülür. 

 Şəxsiyyətin təhlükəsizliyi-onun hüquq və azadlıqlarının qorunmasıdır. 

 Cəmiyyətin təhlükəsizliyi-onun maddi və mənəvi dəyərlərinin qorunmasıdır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya_texnologiyalar%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya_texnologiyalar%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Bilik
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Bu gün İnformasiya cəmiyyəti anlayışı müasir sivilizasiyanın inkişafının dərəcəsi kimi başa 

düşülür. Qlobal informasiya məkanının yaradılması ilə daxili məhsulların xidməti və informasiya 

məhsullarının, informasiya-kommunikasiya vasitələrinin artımı cəmiyyətin həyatında informasiya və 

biliyin rolunun artması ilə xarakterizə olunur. Bu da insanlar arasında effektiv informasiya 

mübadiləsini, onların dünya informasiya resurslarına müraciətini, informasiya məhsullarına yə 

xidmətlərinə sosial və şəxsi tələbatlarını təmin edir. İC-nə keçid istifadəçiyə təqdim edilən 

informasiyanın müxtəlif vaxtda, müxtəlif yerdən müraciətinin mümkünlüyünü təmin edən tamlığa, 

operativliyə, düzgünlüyə, aktuallığa tələbi artırmaqla, əsas informaslya massivinin elektron 

daşıyıcılarına keçirməklə artan informasiya axını ilə müşayiət olunur. Məhsulun istehsal və isteh-

lakına yönəlmiş şənaye cəmiyyətilə müqayisədə İC-də, zehni əməyin artmasına səbəb olan bilik, in-

tellekt işlədilir və hasil edilir. İnsanlardan professional və şəxsi yaradıcılığa, inkişafa peşəkarlıq qa-
biliyyəti, informasiya fəzasının tələblərinə cavab verən, biliklərin alınması və emal edilməsi bacarı-

ğının artması tələb olunur. Beləliklə, yüksək keyfiyyətli və yüksək texnoloji informasiya-təhsil mü-

hitinin yaradılması təhsil sisteminə münasibətin fundamental dəyişməsinə gətirib çıxarır. İKT əsasın-

da təhsil sahəsinin intensiv inkişafı inkişaf etmiş ölkələrin əsas milli prioritetlərindən sayılır. Yüksək 

inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, əsas maliyyə və maddi ehtiyatları təhsilə və yüksək in-

formasiya mədəniyyətinə malik olan kadrların hazırlanmasına yönəlmnək lazımdır. Bu zaman kütləvi 

kompyuter istifadəçiləri hazırlamaqla kompyuter savadsızlığını ləğv etmək, eləcə də kütləvi kom-

pyuter savadlılığı içərisindən bu sahələr üzrə peşəkar mütəxəssislər hazırlamaq əsas şərtlərdəndir. 

Təhsil sahəsinin dinamik inkişafının dəstəklənməsi və yüksək səviyyədə saxlanılması ölkənin 

sosial və iqtisadi inkişafının təminatçısı olmaqla yeni texnologiyaların istehsalı və istifadəsinə 

yönələn müasir sahələrin inkişafına əsaslanır. Artıq müasir tələbatlara cavab verən açıq təhsil 

sisteminin yaradılmasına doğru inkişaf müşahidə olunmaqdadir. Cəmiyyətin informasiya ilə təmini 

məsələsi ən əsas şərtlərdəndir. İnformasiya təminatı dedikdə işin gedişində tapılmış, istifadəçinin 

informasiya tələbatını təmin edən və ona rahat şəkildə təklif olunan informasiya məhsulu başa 

düşülür. 

İC-nin inkişafında İKT-dən istifadə əsasında təhsil sahəsinin intensiv inkişafı milli prioritetlərdən 

sayılır: 

- tələbə və şagirdlərin müasir cərniyyətdə yaşaması 

və işləməsi üçün bilik və təcrübələri artır; 

- yeni təhsil forma və metpdlarından istifadə olunması təhsilin keyfiyyətini yüksəldir; 

- yaşından asılı olmayaraq insanlara təhsillərini artırmaq imkanı yaradır, nəticədə biliklərə 

əsaslanan iqtisadiyyatın və İC-nin şərtlərinin adaptasiyası təmin olunur. 

İnformasiya proseslərinin elmə, iqtisadiyyata, istehsalata tətbiqi müasir İT əsasında təhsil 

sistemində yeni modelin işlənməsini tələb edir. Təhsilin informasiyalaşdırılması - təhsil sahələrinin 

təlim və tərbiyənin psixoloji-pedaqoji reallaşmasına istiqamətlənmiş nəzəri, praktiki işlərlə bərabər 

yeni, müasir İT-ları ilə təmin edilməsi prosesidir. İnformasiyalaşdırma təhsil fəaliyyətinin üsul və 

tərkibində, tədris və təhsilin idarə olunmasında vacib şərt və komponentlərdən sayılır. Odur ki, 

respublikamızda təhsilin informasiyalaşdırılması cəmiyyətin sosial sferada inkişafı üçün prioritet 

təşkil edir. Reqionlarda təhsilin yeniləşməsi ümumi ləhsil sisteminin yenidən təşkilinə səbəb 

olur. Nəticədə informasiyaya münasibətdə yeni tələbatlar yaranır: 

informasiya ilə sərbəsl işləmək bacarığı-informasiyanın axtarılması, əldə edilrnəsi, emal 

edilməsi, saxlanması, qiymətləndirilməsi və ötürülməsi; 

obyekt və proseslərin layihələndirilməsində planların məsuliyyətlə həyata keçirilməsi; 

gözlənilməz situasiyalarda düzgün qərar qəbul etmək və gələcəkdə baş verə biləcək hadisələri 

proqnozlaşdırmaq. 

Kadr potensialının inkişafı və təhsilin informasiyalaşdırılması məsələləri İC-nin əsasını təşkil 

edir. İKT-dən istifadə əsasında təhsildə yeni modelin yaradılması təhsil prosesində tələbə və 

müəllimlərin üzərinə yeni tələblər qoyur. Təhsilin təkmillədirilməsində effektivlik o zaman 

mümkündür ki, regionlarda təhsil sahəsinin rəhbərləri informasiyalaşdırmanın əhəmiyyətini tam 

şəkildə görsünlər. Bu vaxtdan informatika müəllimlərinin rol və funksiyalarında dəyişikliklər etməklə 
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onların qarşısında yeni tələblər qoyulur, nəticədə onlar İT koordinatoru olaraq informasiyalaşdırma 

prosesində iştirak edir. 

Təhsil insanlara yeni üfüqlər açır, dünyanın vahid mənzərəsini anlamağa, həyatda öz yerini 

görməyə və yolunu uğurlu gələcəyə doğru dävam etməyə kömək edir. İnformasiyalaşdırma müasir 

təhsilin mühüm strateji aspektlərindəndir. O, bu gün Azərbaycan təhsil sistemi qarşısında duran 

mühüm məsələlərin həllində - insanların yeni informasiya mühitində yaşamasına və fəaliyyət 

göstərməsinə hazırlıq məqsədilə təhsilin fundamentləşdirilməsində, təhsilin mümkünlülüyünün 

yüksəldilməsində, təhsil almaq səylərinin güclənməsində vacib şərtdir. 

Gələcəkdə bütün sahələrdə müvəffəqiyyətin açarı İT və informasiya resurslarından düzgün 

istifadə olunmasındadır. 
 

Ədəbiyyat 
 

1. Misir Mərdanov Azərbaycan təhsilinin bu günü sabahı. 

2. ƏliquliyevR, Mahmudova R, Təhsilin təkamül prosesində informasiya inqilabının rolu. 

3. “Təhsildə Qloballaşma və İKT” mövzusunda konfrans materialları. Bakı 2008, səh7-9. 

 

Резюме 

Бадалова Наргила Суджаддин кызы 

Укрепление социальной жизни и устранение информационного неравенства являются од-

ними из проблем, которые могут решать современные системы образования. Стоит отметить, 

что экономические и социальные функции образования дополняют друг друга: одинаковый 

подход к образованию повышает качество интеллектуального потенциала страны в целом. 
 

 Summary 

Badalova Nargila Sucaddin  

Strengthening social life and eliminating information inequality are among the issues that modern 

education systems can address. It is worth noting that the economic and social functions of education 

complement each other: the same approach to education improves the quality of the country's 

intellectual potential as a whole. 

 

 

Cəlalzadə Bənövşə Mehdi qızı 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

AZƏRBAYCAN – RUSİYA İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİNƏ DAİR 

 

Açar sözlər: Azərbaycan, Rusiya, iqtisadiyyat, ikitərəfli əlaqələr, əməkdaşlıq  

Ключевые слова: Азербайджан, Россия, экономика, двусторонние отношения, 

сотрудничество 

Keywords: Azerbaijan, Russia, economy, bilateral relations, cooperation 

 

Hər bir ölkənin müstəqil dövlət kimi dünya birliyində tutduğu mövqe və qazandığı nüfuz onun 

beynəlxalq, regional və milli səviyyələrdə reallaşdırdığı spesifik inkişaf xəttindən, həyata keçirdiyi 

geosiyasətin çevikliyindən, səmərəliliyindən, yaxın və uzaq dövlətlərlə qurduğu qarşılıqlı əlaqələrdən 

asılı olur. Dünyanın ən həssas regionlarından sayılan Qafqaz və Xəzər dənizi hövzəsi ölkələrində 

gedən prosesləri təkcə regionda mənafeyi olan böyük dövlətlərin, habelə siyasi mərkəzlərin marağı 

çərçivəsində deyil, həm də əsrlər boyu burada cərəyan edən proseslərin fonunda təhlil etmək doğru 

olardı.  

1991-ci ilin dekabrında SSRİ-nin süqutundan sonra dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan 

Respublikasının qarşısında duran ən əsas vəzifələrdən biri yeni müstəqilləşmiş dövlətlərlə, xüsusilə 

Rusiya Federasiyası ilə qarşılıqlı münasibətlərin formalaşdırılması idi. Onu da qeyd edək ki, 
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Azərbaycan Rusiya üçün bir neçə aspektdən əhəmiyyətlidir: Azərbaycan Rusiyanın müsəlman 

Şərqinə və Türkiyəyə çıxış qapısı kimi əhəmiyyətlidir; Azərbaycanın ərazisində, xüsusən Xəzər 

dənizində toplanan zəngin karbohidrogen yataqları, bunların istismarı, istehsalı və ixracı Rusiyanı 

biganə qoya bilməz; Azərbaycan Rusiya malları üçün satış bazarı, onu kənd təsərrüfatı məhsulları ilə 

təminat edən rolunu oynayır; Azərbaycanda çoxsaylı rus dilli əhali, Rusiyada isə azərbaycanlılar 

yaşayır ki, bu faktor da Rusiyanın maraqlarını əks etdirir; Azərbaycanın əraziləri Rusiyanın 

təhlükəsizliyi baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Nəticədə Rusiya Avrasiyanın ən böyük 

dövləti kimi, həm Mərkəzi Asiyada, Qara-Xəzər dənizi hövzəsində siyasət yürüdür. Bunu regionun 

bütün ölkələri, o cümlədən də Azərbaycan dərk edir. Hazırda iqtisadi və təhlükəsizlik maraqları 

Rusiyanın Avrasiya siyasətinin ana xəttini təşkil edir (5, səh. 116). Azərbaycan Avrasiya İqtisadi 

Birliyinin üzvü olmayan MDB ölkələri içərisində Rusiyanın əsas ticarət partnyorudur. Belə ki, 
dövlətlərarası münasibətlər təkcə siyasi müstəvidə bitmir. Azərbaycan və Rusiya arasında ticarət və 

iqtisadi əlaqələr Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının hökumətləri arasında 30 

sentyabr 1992-ci ildə bağlanmış azad ticarət haqqında, azad ticarəti rejimindən istisnalar haqqında 

(26 noyabr 1992-ci il), 29 noyabr 2000-ci il tarixli protokollarla və həmin Sazişlə bağlı azad ticarəti 

rejimindən istisnalar haqqında 6 fevral 2002-cü il tarixli Protokolla, Rusiya Federasiyasının və 

Azərbaycan Respublikasının hökümətləri arasında gəlirlərə və əmlakın artırılmasına dair vergilərə 

ikili vergi qoyulmasına yol verilməməsi haqqında 3 iyul 1997-ci il tarixli Sazişlə, 29 noyabr 2000-ci 

il tarixli qarşılıqlı ticarətdə vasitəli vergilərin alınması prinsipləri haqqında Rusiya Federasiyasının 

və Azərbaycan Respublikasının hökümətləri arasında bağlanmış Sazişlə, 21 yanvar 2002-ci il tarixlı 

iqtisadi əlaqələrin prinsipləri və istiqamətləri haqqında Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan 

Respublikasının hökümətləri arasında bağlanmış Sazişlə tənzimlənir (2). 2006-cı ilin mart ayından 

Bakıda Rusiya Federasiyasının Ticarət nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. 2014-cü ilin yanvar-iyun 

aylarında Rusiya Federasiyasının Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsindəki payı 6,0 

faiz, o cümlədən idxalda 14,27 faiz, ixracda isə 2,97 faiz təşkil etmişdir (4). Rusiya ixracının əsasını 

maşınlar, avadanlıq və nəqliyyat vasitələri, ərzaq, ağac və selluloz kağız məmulatları, kimya sənayəsi 

malları, elektrik enerjisi, qara və əlvan metallurgiya məmulatları təşkil edir. Azərbaycanın Rusiyaya 

ixracatının əsasını isə mineral məhsullar, ərzaq malları və kənd təsərrüfatının xammalı təşkil edir. 

Azərbaycan bazarında 500-dən çox şirkət fəaliyyət göstərir. Bank-maliyə sektorunda Vneştorqbank 

(VTB),“Rosselxozbank” və Nikoyl bank fəaliyyət göstərməkdədir. Azərbaycanın işçi dairələrinin rus 

tərəfdaşları ilə sərmayə qoymaq sahəsində əməkdaşlıq maraqları artmaqdadır. «Azersun Holding» 

adlı Azərbaycan şirkəti 2010-cu ilin sentyabr ayında Beloreçensk şəhərində (Krasnodar vilayəti) çay 

fabrikini işə salmışdır (2). 2014-cü ildə iki ölkə arasında əmtəə dövriyyəsi 4 milyard dollar, 2015-ci 

ildə isə 2,8 milyard dollar olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Rusiya Federasiyası 

Hökuməti arasında sərbəst ticarət, hava əlaqəsi və hava nəqliyyatı sahəsində əməkdaşlıq, 

elektroenergetika sahəsində əməkdaşlıq prinsipləri, gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə 

ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması, qarşılıqlı ticarətdə vasitəli vergilərin tutulması prinsipləri, 

beynəlxalq avtomobil əlaqələri, iqtisadi əməkdaşlığın əsas prinsipləri və istiqamətləri, dəmir yolu 

nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşınmasının təşkili üzrə sazişlər imzalanmışdır.  

Rusiya Prezidenti V.Putinin 2013-cü il avqust ayında Bakıya işgüzar səfəri zamanı qeyd etdiyi 

kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa Rusiya investisiyalarının həcmi 1,5 milyard dollara 

yaxındır. 2015-ci ildə Azərbaycana qoyulan Rusiya investisiyasının həcmi 210 milyon dollar 

olmuşdur.  

Xarici sərmayəçilər içərisində Rusiya altıncı yeri tutur. Azərbaycanın Rusiyaya qoyduğu 

invesitisiyanın həcmi 1,0 milyard dollar təşkil edir. “LUKoyl” neft şirkəti, “Baltika” pivəbişirmə 

şirkəti, “Nikoyl” investisiya-kommersiya bankı, “Bank VTB” açıq səhmdar cəmiyyəti və digər 

müəssisələr Azərbaycanda çalışırlar. 2008-ci ildə “Crocus International” Rusiya şirkəti Xəzər 

dənizinin sahilində dəyəri 1 milyard dollar olan turizm kompleksinin inşasına başlamışdır. 29 may 

2009-cu ildə Rusiyanın “Sinterra” şirkəti “Azərtelekom”la birgə telekommunikasiya sahəsində birgə 

layihə gerçəkləşdirmək üçün saziş imzalamışdır (5). Son bir neçə ildə Rusiya regionları ilə 

Azərbaycan arasında 40-a yaxın bu cür əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdır. İkitərəfli qarşlıqlı 
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münasibətlərin mühüm elementi İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyadır (sonuncu 

iclası 9 oktyabr 2015-ci ildə Moskvada olub) (4, səh.3). 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2018-ci ildə Rusiya Federasiyasına rəsmi səfəri bir 

daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, iki dövlət arasındakı münasibətlər, ilk növbədə, 

bərabərhüquqlu, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa söykənir. Qeyd edək ki, səfər zamanı imzalanan 

“Azərbaycan və Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri haqqında Birgə 

Bəyanat”, “Rusiya-Azərbaycan əməkdaşlığının başlıca istiqamətlərinin inkişafı üzrə Fəaliyyət Planı” 

və “Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Rusiya Federasiyası hökuməti arasında 2024-cü ilədək 

Əməkdaşlıq Proqramı” kimi sənədlər həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət göstəriciləri baxımından 

mühüm önəm daşıyır. 
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Резюме 

Джалалзаде Бановша Мехти кызы 

В основе Азербайджано-российских отношений лежат принципы глубокой дружбы, 

добрососедства, надежного партнерства и взаимного уважения. Стратегические черты 

политических отношений, дружеские отношения между президентами Азербайджана и 

России создают благоприятные условия для развития экономического сотрудничества. 

 

Summary 

Calalzade Banovsha Mekhdi 

Azerbaijani-Russian relations are based on the principles of deep friendship, kind neighborhood, 

reliable partnership and mutual respect.The strategic traits of political relations, friendly relations 

between the presidents of Azerbaijan and Russia create favorable conditions for the development of 

economic cooperation. 

 
 

Əliyeva Aytac Pərviz qızı 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

 

MÜASİR PARLAMENTARİZMİN POLİTOLOJİ TƏHLİLİ 

 
Açar sözlər: parlament, demokratiya, parlamentarizm ənənələri, parlament diplomatiyası, döv-

lətçilik 
Ключевые слова: парламент, демократия, традиции парламентаризма, парламентская 

дипломатия, государственность  
Key words: parliament, democracy, traditions of parliamentarism, parliamentary diplomacy, 

statehood 
 

Tarixi təcrübə göstərir ki, hər bir ölkənin normal inkişafı üçün dövlət strukturlarının səmərəli 

fəaliyyəti və mütərəqqi idarəetmə mexanizminin formalaşdırılması mühüm rol oynayır. Dövlət 

idarəçiliyi sistemində parlamentarizmin mövcudluğu isə demokratik idarəçiliyin əsas əlamətlərindən 

biridir.  

Mötəbər tarixi mənbələr sübut edir ki, qədim dövrdə və orta əsrlərdə mövcud olan Azərbaycan 

dövlətlərində də idarəçiliyə və ictimai həyata dair qərarlar kollegial səciyyə daşıyan məşvərət-

https://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=2324:rusiya2014&catid=119:2014&lang=az
https://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=2324:rusiya2014&catid=119:2014&lang=az
http://aze.embrus-az.com/economy_relationship.html
https://lib.aliyevheritage.org/az/80868237.html
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məsləhət yolu ilə qəbul edilmişdir. Bu isə Azərbaycanda parlamentarizm rüşeymlərinin məhz qədim 

dövrlərdən bəri formalaşdığı barədə mülahizələrin əsassız olmadığını ortaya qoyur. XX əsrin 

əvvəllərində Rusiyada ilk parlamentin formalaşmasına Azərbaycan xalqı da öz layiqli töhfəsini 

vermişdir. (5) 

Heç də təsadüfi deyil ki, müsəlman Şərqində parlament mədəniyyətinin əsası da məhz 

Azərbaycanda qoyulmuşdur. 17 ay fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin parlamenti yüksək işgüzarlıq qabiliyyətini sübut etdi. Bu müddətdə onun 145 iclası 

keçirilmiş, 270-dən artıq qanun layihəsi müzkirəyə çıxarılmış, onlardan 230-a yaxını təsdiq olunmuş-

du. Bu qanunların hamısı müstəqil ölkənin ilk qanun və qərarları olduğu üçün çox əhəmiyyətli idi. 

Bu sırada bəzi qanunların strateji önəmini də xüsusi vurğulamaq lazım gəlir. "Vətəndaşlıq haqqında”, 

"Ümumi hərbi mükəlləfiyyət haqqında”, "Mətbuat haqqında”, "Milli Bankın təsisi haqqında”, "Bakı 
Dövlət Universitetinin yaradılması haqqında”, "Gömrük və poçt-teleqraf xidmətinin 

təkmilləşdirilməsi haqqında”, "Məhkəmə qanunvericiliyi haqqında” qanunları göstərmək olar.  

Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin qəbul etdiyi qanunlar milli dövlətin müstəqilliyinin 

möhkəmləndirilməsinə, siyasi və iqtisadi inkişafa, mədəniyyət və maarif sahələrində sürətli irəliləyişə 

imkan verdi.İlk dəfə olaraq Azərbaycan dilini dövlət dili elan edildi və bu barədə xüsusi qanun qəbul 

olundu. Dünyada birincilər sırasında və Şərq aləmində ilk dəfə olaraq qadınlara seçki hüququ verildi. 

Demokratik və hüquqi dövlət prinsiplərinə sadiq olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipinə də ciddi riayət edirdi. 1919-cu il yanvarın 25-də parlamentdə 

qəbul edilmiş "Deputatlıq və məmurluq haqqında” qanun bunu bir daha təsdiqləyir. Qanun 

hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipinə əsaslanmaqla, qanunverici və icraedici hakimiyyətlərin bir-

birindən ayrılmasına, müstəqilliyinə imkan yaradırdı. Qanun nazirlərdən başqa, bütün hakimiyyət 

məmurlarına hər iki hakimiyyət qolunda təmsilçiliyi qadağan edirdi. Digər peşə sahibləri - təhsil 

işçiləri, həkimlər bu sırada istisnalıq təşkil edirdilər. Qanunların dərc olunduğu gündən qüvvəyə 

minməsi prinsipi də məhz "Deputatlıq və məmurluq haqqında” qanunla tənzimlənirdi. (6) 

1920-ci ildə Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra parlamentarizm ənənələrinə ağır 

zərbə vuruldu. Lakin belə bir şəraitə baxmayaraq Azərbaycan xalqı parlamentarizm ənənələrinin yoxa 

çıxmasına imkan verməmişdir. XX əsrin 50-60-cı illərində Azərbaycan SSR-də milli-mənəvi dirçəliş 

istiqamətində bir sıra ehtiyatlı addımlar atılsa da, bu sahədə məqsədyönlü iş Heydər Əliyevin Azərbaycan 

KP MK-nın birinci katibi seçildiyi vaxtdan başlanmışdır. Azərbaycan SSR-nin rəhbəri kimi Heydər 

Əliyev ilk gündən böyük uzaqgörənliklə bütün dövlət hakimiyyəti orqanlarının, o cümlədən parlamentin 

işini xalqın iqtisadi və sosial-mədəni tərəqqisinə, milli dirçəliş siyasətinin reallaşmasına yönəltmişdir.  

Müstəqilliyimizin ilk illərində parlamentin üzərinə böyük vəzifələr düşürdü. Lakin o dövrdə, 

parlament öz vəzifələrini yerinə yetirə bilməyərək, hakimiyyət uğrunda mübarizə meydanını 

çevrilmişdi. Belə bir həssas dövrdə - 1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyevin Ali Sovetin Sədri 

seçilməsi Azərbaycanda yeni inkişaf dövrünün əsasını qoymuşdur. Heydər Əliyev parlamentarizm 

ənənələrinin inkişafına müstəqilliyimizin qorunub saxlanması, daha da möhkəmlənməsi 

prizmasından yanaşmış, bu sahəni dövlətçilik məfkurəsinin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab etmişdir. 

Ona görə də müdrik dövlət xadimi kimi parlamentin milli dövlətçilik sistemində yerini və rolunu 

lazımınca dəyərləndirmiş, ölkə qarşısında duran məsələlərin həllində qanunverici orqanın 

imkanlarından maksimum yararlanmaq nümunəsi göstərmişdir. Ali Sovetin Sədri kimi Heydər 

Əliyev ilk gündən parlamentarizm ənənələrinə sadiq qalaraq aşkarlıq prinsipinə üstünlük vermişdir. 

Milli Məclisin iclasları, mətbuat konfransları, respublika əhəmiyyətli müşavirələr birbaşa yayımla 

televiziya ekranlarına verilmiş, ölkədəki vəziyyət olduğu kimi xalqa çatdırılmışdır.  

Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-dən oktyabrın 10-dək Ali Sovetə rəhbərlik etdiyi dövrdə 

parlamentarizm ənənələri yeni nəfəs almışdır. Ordu quruculuğu sahəsində mühüm qərarlar qəbul 

edilmiş, "Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailəsinə edilən güzəştlər haqqında” Qanun qəbul 

olunmuş, müxtəlif hüquqi sənədlərdə dəyişikliklər qüvvəyə minmişdir. Ümumiyyətlə, həmin qısa 

dövrdə 120-dən artıq qanun və qərar qəbul olunmuş, ölkə əhalisini narahat edən məsələlərin 

parlamentdə müzakirə edilməsi adi hala çevrilmişdir. Beləliklə, Heydər Əliyev müasir Azərbaycan 

dövlətinin qurucusu olmaqla yanaşı, həm də müasir Azərbaycan parlamentinin banisidir.  
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1995-ci ildə qəbul edilən Konstitusiyaya əsasən hakimiyyət bölgüsü elə təşkil edilib ki, 

hakimiyyətin hər üç qolu səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqil olmaqla qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər. 

Bu o deməkdir ki, qanunvericilik fəaliyyətini icra edən Milli Məclis bu sahədəki səlahiyyətlərini 

sərbəst həyata keçirdiyi halda qəbul etdiyi qanunları imzalamaq üçün ölkə başçısına təqdim edir. Bu 

imzalanma formal mahiyyət daşımır, Prezident Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunla razılaşmadığı 

halda onu öz etirazları ilə müəyyən edilmiş müddətdə, Milli Məclisə yenidən müzakirə edilməsi üçün 

qaytarır. (1, s.5) 

2003-cü ildən ötən dövr ərzində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın uğurlarının 

miqyası kifayət qədər genişdir. Təbii ki, hazırki sürətli inkişaf parlamentdən də dinamizm tələb edir. 

Milli Məclis bu dövrdə öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməyə müvəffəq olmuşdur. 

Bu illər ərzində Azərbaycanın inkişafına xidmət edən, həyata keçirilən islahatlara hüquqi dəstək verən 
yüzlərə qanun və qərar qəbul edilmiş, ölkənin qanunvericilik bazası daha da təkmilləşdirilmişdir. 

Bütün bu işlərdə ölkəmizin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti ən yüksək ehtirama 

layiqdir. Birinci vitse-prezident təyin olunana qədər Milli Məclisin deputatı olan Mehriban Əliyeva 

ölkəmizdə parlament mədəniyyətinin inkişafına çox böyük önəm vermiş, qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsində yaxından iştirak etmiş, bir sıra qanunvericilik aktlarının təşəbbüskarı olmuşdur.  

Müstəqillik dövründə demokratiya şəraitində Azərbaycanda Milli Məclisə beş dəfə seçki 

keçirilmişdir. Azad, ədalətli və şəffaf seçkilər Azərbaycanın demokratik inkişafında mühüm rol 

oynamışdır. Hazırda Azərbaycanda müstəqillik dövründə formalaşdırılmış beşinci çağırış Milli 

Məclis fəaliyyətdədir. Azərbaycan parlamenti bugünkü vəziyyətində ciddi hüquqi məktəb və siyasi 

mədəniyyət sistemi kimi çıxış edir.  

1995-ci ildən indiyədək Milli Məclis dövlət və cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrini nizama 

salan 5750-yə qədər qanun və qərar qəbul etmişdir. Bu da onu göstərir ki, parlament ölkədə aparılan 

hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğunun, demokratikləşdirmə prosesinin, bazar 

iqtisadiyyatı prinsiplərinin tətbiqinin möhkəm hüquqi bazasını yaratmış və təkmilləşdirmişdir. Bu 

illər ərzində parlamentin fəaliyyətinə nəzər salarkən qeyd edilməlidir ki, Azərbaycanda 

parlamentarizm ənənələri daha da inkişaf etmiş və zənginləşmiş, Milli Məclisin peşəkarlıq səviyyəsi 

yüksəlmişdir.  

Prezident İlham Əliyev demişdir: “Müstəqillik təkcə dövlət atributları deyil. Sən müstəqil siyasət 

apara bilirsən, yoxsa yox? Bunu uğurla apara bilirsən, yoxsa yox? Bu müstəqil siyasət sənə xeyir 

gətirir, yoxsa yox? Bax, bu suallara cavab verdikdə əminliklə deyə bilərik ki, bu gün tam şəkildə 

müstəqil siyasət aparan Azərbaycan öz milli maraqlarını tam şəkildə təmin edir. Azərbaycan 

parlamentinin bu işlərdə önəmli rolu var”. (3) 

Milli Məclis öz fəaliyyəti ilə Azərbaycan parlamentarizmi tarixinin təcrübəsini daha da 

zənginləşdirmiş, islahatların qanunvericilik bazasını genişləndirmiş və qanunların böyük hissəsini 

Avropa standartlarına uyğunlaşdırmışdır. Həmin qanunlar, həmçinin ölkənin qoşulduğu çoxsaylı 

beynəlxalq konvensiyalar Azərbaycanda demokratik inkişafın, insan haqlarına təminat və hüquqi 

dövlət quruculuğu prosesinin daha da dərinləşdiyini, dövlətin beynəlxalq mövqelərinin 

möhkəmləndiyini nümayiş etdirmişdir. (4, s.664.)  

Bu gün Müasir Azərbaycanın 101 yaşlı parlamenti xalqın suveren iradəsini ifadə edən, qanunları 

qəbul etmək yolu ilə mühüm ictimai münasibətləri tənzimləyən, icra hakimiyyəti orqanlarının 

fəaliyyətinə nəzarət edən ali təmsilçilik orqanıdır. 
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Резюме 

Алиева Айтадж Парвиз кызы 

Политический анализ современного парламентаризма 

Сформированные на протяжении истории в Азербайджане традиции парламентаризма 

переживают качественно новый период, развиваются и способствуют развитию и 

процветанию нашей страны. Парламент Азербайджана, руководствуясь идеалами 

государственности, стремиться успешно претворять в жизнь, возложенную на него миссию, а 
также достойно защищать интересы государства и народа. 

Парламентская дипломатия качественно новая область межпарламентского сотруд-

ничества. В статье уделяется особое внимание двусторонним и многосторонним 

международным связям Милли Меджлиса.  

В целом, практика Азербайджанского парламентаризма показывает, что парламент, 

отражающий в себе все политические силы и течения общества, является школой демократии 

и политической культуры.  

 

Summary 

Aliyeva Aytaj Parviz 

Political analysis of modern parliamentarism 
 

The report notes that the historically established parliamentary system of Azerbaijan lives and 

develops in a qualitatively new stage, contributing to the development and prosperity of our country. 

The Azerbaijani Parliament, which is guided by the ideals of statehood, strives to successfully fulfill 

its responsible mission, to dignify the interests of the state and the people, to make worthy 

contributions to the progressive political, economic and legal reforms. 

Parliamentary diplomacy is a qualitatively new area of inter-parliamentary cooperation. The 

report shows, special attention is paid to the development of international bilateral and multilateral 

relations of the Milli Majlis. To this end, various forms of inter-parliamentary cooperation are used. 

Azerbaijan's experience of parliamentarism as a whole shows that parliament is a true school of 

democracy and political culture, reflecting the entire spectrum of political forces, trends and ideas 

that exist in society.  

 
 

Əliyev Şaiq Ağarəsul oğlu 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

 

BAKI-TBİLİSİ-QARS DƏMİR YOLU XƏTTİ LAYİHƏSİ AVRASİYANIN İQTİSADİ 

İNKİŞAFINA TƏSİR EDƏN AMİL KİMİ 

 

Açar sözlər: Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, layihə, Qafqaz, Avrasiya, iqtisadiyyat 

Ключевые слова: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, проект, Кавказ, Евразия, экономика 

Key words: Baku-Tbilisi-Kars railway, project, Caucasus, Eurasia, economy 

 

Şərqlə Qərbin mədəniyyətinin qovuşduğu Avrasiya regionunda nəqliyyat layihələrinin həyata 

keçirilməsi həmin regionun nəinki iqtisadiyyatının, beynəlxalq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi 

prosesinə də təsir edir. Rusiya, Çin, Türkiyə, İran, Hindistan, Pakistan və digər dövlətlərinin nəqliyyat 

dəhlizlərini yaratması ilə regionun geosiyasi baxımdan nəzarəti ələ keçirməyə çalışmaları da başa 

düşüləndi. Bu dövlətlərin iqtisadiyyatının güclənməsi ilə Avrasiya qitəsi vasitəsilə ticarət 
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marşrutlarına böyük ehtiyac duyulduğu xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdir. Həm Qərb, həm də Şərq 

ölkələri Avrasiyada olan ticarət marşrutlarının inkişafına, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazın enerji 

ehtiyacı yaxından maraqlandırır.  

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Avrasiya məkanındakı bütün polad magistralların birləşdiricisi 

funksiyasına malikdir. Bu şəbəkəyə qoşulmaq, öz siyasətini sülh və inkişaf prinsipləri ilə quran bütün 

ölkələrin maraqlarını tam şəkildə təmin edir. Bu layihənin həyata keçirlməsi dünya nəqliyyat 

sisteminin inkişaf perspektivləri üçün yeni bir mənzərə yaradır. Hazırda iqtisadiyyat ekspertlərini 

düşündürən çox mühüm məsələ budur. Avrasiya məkanındakı dəmir yollarını birləşdirmək üçün daha 

hansı layihələr perspektivli sayıla bilər. Mühüm məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, Bakı-Tbilisi-

Qars dəmir yolunun alternativi yoxdur və olmayacaq. Bu fikri aşağıdakı mülahizələr sübut edir.  

- Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu marşrutu Qafqaz bölgəsini və Mərkəzi Asiya məkanını Cənubi 
Avropa və Cənub-Şərqi Asiya ölkələri ilə birləşdirən ən səmərəli və o cümlədən artıq mövcud olan 

xətdir; 

- Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu NATO-ya daxil olan Türkiyədən keçməklə Cənubi Avropaya 

birbaşa birləşir; 

- Yaxın gələcəkdə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun bütün Avropa və Cənub-Şərqi Asiya ilə 

birləşməsində problemlər görünmür; 

- Bu polad magistral Avrasiyada bütün ölkələrin idxal və ixrac maraqlarını tamamlayır və s. (2) 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinin tikintisinə aid razılaşma Azəraycan-Türkiyə-Gürcüstan 

arasında 2005-ci ilin yanvar ayında imzalansa da maliyyə çatışmamazlığı səbəbi ilə layihənin həyata 

keçirilməsi təxirə salınmışdır. Qeyd edək ki, regionun digər böyük layihəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

boru kəmərinin 2005-ci il may ayında baş tutan açılışı zamanı hər üç ölkənin prezidenti bu ölkələr 

arasında dəmiryolu xəttinin tikintisində maraqlı olduqlarını bildirmişdir.(1, s. 3) Duz iki il sonra, 

2007-ci il, noyabr 21-də Gürcüstanın Marabda kəndində Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinin 

tikintisinin təməli qoyulmuşdur. Hər üç ölkənin prezidentlərinin iştirakı ilə Gürcüstanın Marabda 

stansiyasında açılış mərasimi həyata keçirilmişdir.(1, s.3) 

Dəmiryolu xəttinin Gürcüstan hissəsinin tikintisini Azərbaycanın «Azərinşaatservis» şirkəti 

həyata keçirmişdi. Ümumi dəyəri 80 milyon ABŞ dollar olan layihənin 2009-cu ilin oktyabrın 1-nə 

qədər yekunlaşdırılması nəzərdə tutulurdu. Lakin bir sıra yubanmalarla dəmir yolunun tikintisinin 

başa çatması uzanmışdı. Baki-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin Türkiyə ərazisindəki 76 kilometrlik 

hissəsinin tikintisinə dair keçirilən tenderin qalibi Türkiyənin "Özgün Yapı Çeliklər" şirkəti olmuşdu. 

Tenderdə on dörd yerli, o cümlədən xarici şirkətlərdə də iştirak etmişdi. Bu şirkətin təklifi 250 

milyon dollar təşkil edirdi.(4, s.7) Ümumilikdə, Türkiyə hökuməti Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu 

layihəsinin ölkə ərazisindən keçən hissəsinin inşasına 345 milyon dollar ayırmışdı. 

Layihə çərçivəsində Azərbaycan ərazisinə düşən hissəsində lokomotiv bazası 

möhkəmləndiriləcək, infrstruktur yaradılacaq və s. işlər görülmüşdü. Bu halda Türkiyə ərazisinə 

68 km və Gürcüstan ərazisinə 30 km dəmir yolu çəkilmişdi. Tikinti işləri 2007-cı ilin noyabr ayında 

başlanması və 2010-cu ildə bitməsi planlaşdırılırdı. Lakin 2008-ci ilin yayında baş vermiş Rusiya-

Gürcüstan müharibə və qlobal maliyyə böhranı layihənin həyata keçirilməsini ləngitmişdiBakı –

Tbilisi –Qars dəmir yolunun istismara verildikdən 2 il sonra 3-5 milyon ton, beşinci istismar ilində 

6-8 milyon ton yük, da sonra isə ildə 3 milyon sərnişin və 17 milyon ton yük daşınacağı nəzərdə 

tutulur. (4) 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xətti layihəsi 30 Oktyabr 2017-ci ildə istismara verilmişdir. Bu dəmir 

yol xətti Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərindən başlayaraq, Gürcüstanın Tbilisi və Axalkalaki 

şəhərindən Türkiyənin Qars şəhərində kimi gedir. 

Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirən bu xəttin ilkin açılışı 2010-cu il, daha sonra 2013 –cü il, daha 

sonra 2015-ci və 2016-cı il və ən nəhayət 2016-cı ildə keçirilmiş üçtərəfli görüşün nəticəsində 2017-

ci il olacağı elan olunmuşdu. 2017-ci il 27 sentyabr tarxində Tbilisidən Axalkalikiyə gedən ilk sınaq 

sərnişin qatarından sonra 2017- ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolunun Ələtdə təntənəli şəkildə 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən açılışı elan edilmişdir.(2)  

https://az.wikipedia.org/wiki/2007
https://az.wikipedia.org/wiki/Noyabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Marabda
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Az%C9%99rin%C5%9Faatservis&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96zg%C3%BCn_Yap%C4%B1_%C3%87elikl%C9%99r&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Dollar
https://az.wikipedia.org/wiki/Rusiya-G%C3%BCrc%C3%BCstan_m%C3%BCharib%C9%99si_(2008)
https://az.wikipedia.org/wiki/Rusiya-G%C3%BCrc%C3%BCstan_m%C3%BCharib%C9%99si_(2008)


Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika                               

Elmi Konfransının Materialları:2 cilddə, II c.                                                           Tarix, fəlsəfə və siyasi elmlər 
 

 

18 

Bakı-Qars-Tbilisi dəmiryol xəttinən Asiyadakı məhsulların Avropaya çatdırlması 15 gün kimi 

qısa bir zamanda həyata keçirilməsi regionun iqtisadi inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərilməsi  

nəzərdə tutulurdu. Qeyd olunduğu kimi layihənin əsas məqsədi Türkiyə və Azərbaycanı dəmiryolu 

vasitəsilə birləşməsidir. Bu dəmir yol xətti nəinki regionun, həm də ümumilikdə Avrasiya qitəsi üçün 

əhəmiyyətlidir. Bu dəmir yolu xətti bir növ Mərkəzi Asiya və Çinin Avropa ilə daha əlverişli və 

sərfəli şəkildə birləşdirməsi də demək idi. (3,s 201) 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın 

birbaşa maraqlarını əks etdirir. Haqqında bəhs etdiyimiz polad magistralın açılışı və onun üzərindən 

ilk konteyner yük qatarının mənzil başına uğurla çatması Avroasiya məkanı üçün mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi bu yolun Avrasiya məkanında 

daşınmalar prosesinə təsiri, yeni istifadəyə verilən polad magistralın iqtisadi inkişaf üçün vədləri, 
eləcə də ona qoşulmaq üçün perspektivdə olan digər dəmir yolu layihələrin həyata keçirilməsi üçün 

geniş imkanlar yaradır.  

BTQ Azərbaycan üçün həm siyasi, həm iqtisadi, həm də strateji baхımdan böyük bir əhəmiyyət 

daşıyır. Dəmiryolu vasitəsi ilə Azərbaycan beynəlхalq nəqliyyat dəhlizlərinə və Türkiyəyə birbaşa 

gediş nəzərdə tutulur. Dəmiryolu ilə bir günə Qarsa və iki gün yarıma İstanbula getmək mümkün 

olacaq. Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xəttindən sonra Azərbaycanın 

iqtisadiyyatını daha da inkişaf etməsi gözlənilir. Azərbaycanın ilk illərdə tranzitdən minimal illik 

gəliri 50 mln. dollar təşkil edilməsi nəzərdə tutulur.  
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Резюме 

Алиев Шаиг Агарасул оглы 

 

Железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс как фактор, влияющий на 

экономическое развитие Евразии 
 

В статье представлена информация о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, имеющая 

большое значение среди международных транспортных и логистических проектов. Автором, 

в частности, даны прогнозы о вкладе проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в 

экономическое развитие Евразии и его значимости.  

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Bak%C4%B1-Tbilisi-Ceyhan_boru&action=edit&redlink=1
https://azertag.az/xeber/Baki_Tbilisi_Qars_demir_yolunun_achilis_merasimi_kechirilir__Azerbaycan_Prezidenti_Ilham_Aliyev_ve_birinci_xanim_Mehriban_Aliyeva_merasimde_istirak_edirler-1107157%20(01
https://azertag.az/xeber/Baki_Tbilisi_Qars_demir_yolunun_achilis_merasimi_kechirilir__Azerbaycan_Prezidenti_Ilham_Aliyev_ve_birinci_xanim_Mehriban_Aliyeva_merasimde_istirak_edirler-1107157%20(01
https://azertag.az/xeber/Baki_Tbilisi_Qars_demir_yolunun_achilis_merasimi_kechirilir__Azerbaycan_Prezidenti_Ilham_Aliyev_ve_birinci_xanim_Mehriban_Aliyeva_merasimde_istirak_edirler-1107157%20(01
https://jamestown.org/program/completion-of-baku-tbilisi-kars-railway-project-postponed-again/
https://jamestown.org/program/completion-of-baku-tbilisi-kars-railway-project-postponed-again/
https://jamestown.org/program/will-baku-tbilisi-kars-railway-become-uzbekistans-new-connection-europe/
https://jamestown.org/program/will-baku-tbilisi-kars-railway-become-uzbekistans-new-connection-europe/
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Summary 

Aliyev Shaig Agharasul  
 

The Baku-Tbilisi-Kars railway project as a Eurasian economic project factor affecting their 

development 

There is information about Baku-Tbilisi-Kars railway which has great importance among the 

international transport and logistics projects in the article. The author made predictions about the 

contribution of the Baku-Tbilisi-Kars railway project to the economic development of Eurasia and 

showed how important this railway is. 
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Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

TƏHSİLDƏ İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI (İKT) 

 

Açar sözlər: cəmiyyət, şəxsiyyət, təhsil, informasiya, texnologiya 

Ключевые слова: общество, идентичность, образование, информация, технологии 

Keywords: society, identity, education, information, technology 

 

Müasir dünyada informasiya cəmiyyətinə istiqamətlənmiş yolu bəşəriyyətin gələcəyinə gedən 

yol kimi dəyərləndirmək olar. Alimlərin proqnozuna görə, informasiya cəmiyyətinin tam 

formalaşdığı mərhələdə insanların əsas əmək predmeti informasiya, əmək alətləri isə informasiya və 

kommunikasiya texnologiyaları - İKT olacaq. Ona görə də bu gün respublikamızda təhsilin bütün 

pillələrində İKT-nin tətbiq və ondan istifadə edilməsi, eyni zamanda İKT-nin özünün tədris olunması, 

şagirdlərdə müstəqil şəkildə informasiya toplamaq, analiz etmək, ötürmək qabiliyyətinin 

formalaşdırılması müasir dövrün tələbidir. Tədris prosesində İKT-dən səmərəli istifadə etmək təhsilin 

inkişafına böyük töhfə verəcəkdir. 

Hazırda ölkələrin rəqabətədavamlılığı artıq ciddi bir faktora çevrilmimişdir. Qloballaşma 

istiqaməti götürən müasir dünyada hər bir ölkənin dayanıqlı və davamlı inkişafı üçün cəmiyyətin 

bütün sahələrində beynəlxalq rəqabət prinsiplərinə çevik surətdə yiyələnmək tələb olunur. 

Bu gün informasiya cəmiyyətinin və rəqabətədavamlı yüksək texnologiyalı milli iqtisadiyyatın 

yaradılması bir sıra ölkələrin dövlət siyasətinin əsas istiqamətinə çevrilmişdir. Bu ölkələrdə (İKT) 

sahəsi inkişafın ən önəmli amili kimi çıxış edir. Bu sahə dövlətlərin siyasi, iqtisadi və sosial 

fəaliyyətinə aktiv təsir edərək iqtisadiyyatın və ictimai münasibətlərin qloballaşmasını təmin edir. 

İnformasiya cəmiyyətində təhsil sisteminin necə qurulması, təhsilin modernləşdirilməsi üçün hansı 

texnologiyalardan və necə istifadə edilməsi hazırda ən aktual məsələlərdən biridir. 

Mövcud olan dünya iqtisadiyyatı daha çox bilik yönümlü iqtisadiyyat olduğundan ölkələrin təhsil 

sistemlərindən də məhz bu tələblərə cavab verən sistemin qurulması tələb olunur. Bu amil inkişaf 

etmiş ölkələrdə təhsilin informasiyalaşdırılması istiqamətində sistemli şəkildə bir neçə mərhələ 

islahatlar keçirilməsinəsəbəb olmuşdur. 

İki mərhələdə – 2003-cü ildə Cenevrədə və 2005-ci ildə Tunisdə – keçirilmiş İnformasiya 

cəmiyyətinin qurulması problemlərinə həsr olunmuş dünya sammitində təhsilin modernləşdirilməsi 

məsələlərinə önəmli yer verilmişdir. 2003-cü ildə qəbul edilmiş “Azərbaycanda informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)” sənədində 

hazırkı dövrdə Azərbaycan üçün məhz təhsil sahəsi İKT-nin tətbiq istiqamətləri içərisində ən yüksək 

prioritetə malik istiqamət hesab edilmişdir. Həmin strategiyanın müddəalarından irəli gələn vəzifələri 

uğurla həyata keçirmək məqsədilə ölkəmizdə “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət proqramı qəbul olunmuş, bu proqram 

çərçivəsində boyük bir layihə olaraq “Xalq Kompüter” layihəsi həyata keçirilmiş və keçirilməkdə 

davam edir. “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 

http://azkurs.org/sefirliyinin-2014-cu-il-ucun-sahe-ve-istiqametler.html
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2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)” sənədində də təhsil sisteminin 

təkmilləşdirilməsində İKT-nin tətbiq edilməsi və İKT sahəsində ümumi maarifləndirmə üzrə xüsusi 

tədbirlər keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bunlardan biri kimi dünyanın İKT üzrə ən böyük 

kompaniyalarından sayılan MİCROSOFT şirkətinin dəstəyi ilə Respublika Təhsil Nazirliyinin 

pedaqoji kadrlar üçün təşkil etdiyi İNTEL-AZƏRBAYCAN kurslarını göstərmək olar. Bütün bunlar 

Azərbaycanda təhsilin modernləşdirilməsi, təhsildə informasiya texnologiyalarının tətbiqi 

istiqamətində ciddi addımlar atıldığını göstərir.  

İnformasiya texnologiyalarının təhsildə sistemli tətbiqi zamanı əldə edilən nəticələr göstərir ki, 

informasiya texnologiyaları təhsildə mühiti tam dəyişdirir, dərs prosesinin yeni mərhələyə 

qalxmasına imkan yaradır. İnformasiya – kommunikasiya texnologiyalarının geniş və hərtərəfli 

tətbiqi nəticəsində insan fəaliyyəti, bütövlükdə cəmiyyət dəyişikliklərə məruz qalır, tamamilə yeni 
reallıqlar, dəyərlər, sosial-psixoloji mühit formalaşır. Əsas təhsil pilləsində mənimsənilmiş bacarıq 

və vərdişlər inkişaf etdirilməklə şagirdlərdə informasiyalaşmış cəmiyyətin tələblərinə uyğun zəruri 

məlumatlarla işləmə bacarıqları, kompyuterdə daha çox populyar olan proqram vasitələrinfən istifadə 

vərdişləri formalaşdırılır, onların alqoritmik təfəkkürünün və intellektual səviyyəsinin inkişafı, peşə 

seçiminə hazırlıqları təmin olunur. 

Təhsil sistemində informasiyalaşdırılmanın əsas məqsədi müasir informasiya mədəniyyətinə 

malik şəxsiyyətlər yetişdirmək, ölkədə vahid təhsil və informasiya mühitini formalaşdırmaqdır. Bu 

mühit yeni informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə təhsilin keyfiyyəti artırılmalı, yeni 

informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasını təmin etməlidir. 

Müasir şagird informasiyaları ölçür, təsvir edir və informasiya daşıyıcıları ilə işləyir, sadə 

məsələlərin həlli üçün müxtəlif strukturlu alqoritmlər tərtib edir, proqramlar hazırlayır və icra edir, 

sadə informasiya modellərinə uyğun informasiyaların işlənməsi alqoritmlərini qurur və qurulmuş 

modeli kompyuterdə tədqiq edir, kompüterdə istifadə olunan əməliyyat sistemini tənzimləyir və 

lazımi əməliyyatları icra edir, qrafik redaktorda müxtəlif təsvirlərin hissələrindən istifadə edərək yeni 

təsvir yaradır, mətn redaktorunda cədvəl-mətnlər yığır, formatlaşdırır, cədvəllər üzərində 

hesablamalar aparır, sənədləri çap edir, müxtəlif təqdimatlar hazırlayır, redaktə edir və ona 

multimedia effektlərini əlavə edir, elektron cədvəl prosessorunda və verilənlər bazasında müvafiq 

əməliyyatları icra edir, internetin əsas xidmətlərindən istifadə edir, müxtəlif dizaynlı “Web” səhifələr 

yaradır. 

Dövrümüzdə İKT bir tərəfdən fərdi etik, digər tərəfdən, onların tətbiqi bacarıqlarının səviyyəsinə 

görə yüksək tələblər qoyur. Bir qayda olaraq, bir şəxs bu xüsusiyyətlərin yalnız birinə malikdir, amma 

böyüməkdə olan nəslin dəyərlərinin formalaşmasına təsir göstərmək üçün hər ikisini mükəmməl icra 

etməyi bacarmaq lazımlıdır. Valideynlər, müəllimlər, gənc nəslə nisbətən tez-tez İKT-yə üz tutmurlar 

və çeşidli həyat məsələlərini həll etmək üçün həmişə ondan rahat istifadə edə bilmirlər. XXI əsrdə, 

yeni-yeni İKT-lərin meydana gəlməsi ilə əlaqədar olaraq, bilik ötürülməsi istiqamətində dəyişiklik 

yaranıb. Artıq biliklər yaşlı nəsildən gənclərə deyil, əksinə ötürülür.  

Eyni zamanda, müasir İKT-nin istifadəsində yüksək səviyyəli bacarıqlara malik olan bir qrup 

mütəxəssis var. Onlardan bəzilərində qabarıq deviant, asosial meyllər (trollar, heyterlər) açıq əks 

olunur və məhz onlar yeni nəslin dəyərlərinin formalaşmasına təsir edə biləcəklər.  

Müasir insanın inkişafı üçün göstərilən şərtlər rəqəmsal təcrübəni yaratmağın zəruriliyini 

şərtləndirir. Təcrübə həm də İKT-dən istifadə etmək üçün bilik, bacarığından əlavə, onun virtual 

aləmdə əməl və hərəkətləri üçün doğru istifadə, məsuliyyət motivasiyasını nəzərdə tutur. Yəni 

rəqəmsal vətəndaş yetişdirmək məsələsi meydana çıxır. Buna görə də cəmiyyətə yaraalı vətəndaş 

yetişdirmək məqsədi ilə İKT-nin tətbiqi prosesində ortaya çıxan imkanlar və risklərin öyrənilməsi, 

araşdırılması tələb olunur.  

Tədris prosesində təlimin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə tətbiq olunan interaktiv 

metodlarından istifadə zamanı İKT əhəmiyyətli rol oynayır. İnformasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının tədris prosesinə tətbiqi müxtəlif dərs formalarının həyata keçirilməsinə və onların 

istifadə olunması üçün pedaqoji şərtlərin formalaşdırılmasına imkan vermişdir. Belə ki, tətbiq edən 

müəllimin bu sahə üzrə müəyyən bacarıq və vərdişlərinnin olması, internet resurslarına və multimedia 
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vasitələrinə uyğun olan təhsil şəraitinin yaradılması, tədris olunan fənnin (və ya mövzunun) 

məzmununun müfəssəl, örənən tərəfin qəbul edə biləcəyi şəkildə çatdırılmasına nail olması zəruri 

tələblərdir. 

İKT cəmiyyətin inkişafına güclü təsir göstəörən əsas amillərdən birinə çevrilmişdir. İKT-nin 

tətbiqinin səviyyəsi hər bir ölkənin itelektual və elmi potensialının,sosial vəziyyətinin iqtisadi 

inkişafının əsas göstəricilərindən biridir. Gələcəkdə iqtisadiyyatın inkişafı isə əslində təhsilin 

iformatlaşması ilə bağlıdır. Təlimdə texniki vasitələr və İKT-dən istifadə şagirdlərin tədris olunan 

mövzunun ətraflı mənimsəməsi, lazımi bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsinə stimul verməklə yanaşı 

müəllimin sərf etdiyi əməyi də qismən yüngülləşdirən yüksək tədris situasiyası yaratmağa qadir olan 

müasir vasitələrdir. Bu vasitələrdən istifadə şagirdlərdə informasiya bazasının çoxalmasına və 

mövzunu asanlıqla dərk etmələrinə şərait yaradır. 
Təbii ki, təlimin texniki vasitələrini əyani vəsaitlərlə eyniləşdirmək olmaz. Əyani vəsaitlər 

informativ xarakterə malikdir.Texniki vasitələrlə şagirdlərə verilən informasiyalar daha dinamik və 

daha əyanidir. Təlimin texniki vasitələrindən dinamikliyi, kütləviliyi, mütəhərrikliyi, külli miqdarda 

informasiya daşıya bilməsi digər əyani və informasiya vasitələri ilə uzlaşdırmağa imkan verir. Ona 

görə də həmin vasitələr orta ümumtəhsil məktəblərində, ali məktəblərdə də təlim-tərbiyə işində 

əvəzedilməzdir. 

 Milli kurikulum İKT-dən geniş istifadəni nəzərdə tutur. Bundan başqa öyrənən tərəf tədqiqat 

aparakən, yeni məlumat əldə edərkən, ümumi nəticələr çıxararkən, daha dəqiq, daha səlis işləyir, 

öyrənmə prosesi dövrün tələblərinə uyğun formada həyata keçirilir. 

Bu gün öyrənən nəsli XXI əsrin tələblərinə cavab verən müasir iş yerlərinə tam hazırlıqlı şəkildə 

yetişdirilməlidirlər. Bu baxımdan öyrədən öyrənəndə böyük maraq oyadaraq İKT resurslarından 

düzgün istifadə yollarına yiyələndirməli və bu sahədə düzgün istiqamətləndirməlidir. Həmçinin 

texnologiyanın vasitəsilə fikirləşməyə, təhlil etməyə, fikir mübadiləsinə və yaradıcılığa 

həvəsləndirməlidir. İndiki dövr məhz cəlb etməklə öyrətməyi tələb edir. Çin aforizmində deyildiyi 

kimi: «Mənə de-mən yaddan çıxarım. Mənə göstər-mən yadda saxlayım. Məni cəlb et-mən öyrənim». 
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Pезюме 

Фархадова Жала Фамил кызы 

 

Сегодня конкурентоспособность стран уже стала серьезным фактором. В современном 

глобализированном мире устойчивое и устойчивое развитие каждой страны требует 

адаптации к принципам международной конкуренции во всех сферах жизни общества. 

 

Summary 

Farhadova Jale Famil  

 

Today, the competitiveness of the countries has already become a serious factor. In today's 

globalized world, the sustainable and sustainable development of each country requires adaptation to 

the principles of international competition in all areas of society. 
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RUSİYA İMPERATOR TEXNİKİ CƏMİYYƏTİN BAKI BÖLMƏSİNİN TƏBİİ 

SƏRVƏTLƏRİMİZİN EHTİYATLARININ ÖYRƏNİLMƏSİ SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ 

 

Açar sözlər: Bakı, Rusiya, texnika, bölmə, təbii sərvətlər  

Ключевые слова: Баку, Россия, техника, отделение, природные ресурсы 

Key words: Baku, Russia, technique, department, natural resources 

  

İstər sovetlər dönəmində, istərsə də müstəqillik dövrümüzdə tariximizin öyrənilməmiş və ya az 
öyrənilmiş sahələrindən biri də Rusiya İmperator Texniki Cəmiyyətin Bakı Bölməsinin fəaliyyətidir. 

RİTC Bakı Bölməsinin Bakı şəhəri əhalisi arasında ən müxtəlif istiqamətlərdə və formalarda təbliğat 

və təşviqat fəaliyyəti ilə də məşğul olması, maarifləndirilmə işləri çox olmuşdur. Bu fəaliyyət sa-

hələrindən biri də Bakı Bölməsinin açdığı muzey olmuşdur. Muzeyin on üç şöbəsində saxlanılan irili-

xırdalı müxtəlif əşyalar elə həmin vaxt onlara muzey işçiləri və digər mütəxəssislər tərəfindən əlavə 

edilmiş izahlar əslində tək adi izləyici üçün deyil, deyərdik ki, həm də tarixçi-tədqiqatçı üçün çox 

şeylər deyir. Bəzən bu izahlar, əgər nəzərə alsaq ki, muzeydə vaxtı ilə saxlanılan və nümayiş etdirilən 

əşyaların, hətta şəkillərin çoxu sonrakı illərdə ən müxtəlif səbəblərdən ya atılmış, ya da sadəcə məhv 

olmuşdur, onda bu izah və təsvirlərin Bakı şəhərinin tarixi, memarlığı, şəhər təsərrüfatı və onun digər 

problemləri ilə əlaqədar həddən artıq çox məqamlara ilk dəfə olaraq diqqqət yetirməyə və müəyyən, 

həm də tam yeni qənaətlər əldə etməyə imkan verməsi baxımından olduqca əhəmiyyətli idi.  

 Muzeyin ilk şöbəsi neft və neftdən alınan müxtəlif məhsulların nümayişinə xidmət edirdi. Bu 

şöbədə saxlanılan və nümayiş etdirilən əşyalar və nümunələr müxtəlif növlərdən ibarət olduğu kimi 

təyinatları da çoxsahəliliyi ilə seçilirdi. Məsələn, Abşeron yarımadasında rast gəlinən inşaat 

əhəmiyyətli əhəng yarımadanın müxtəlif yerlərindən götürülmüş nümunələrdən ibarət idi və onlara 

əlavə edilmiş izahlarda kütləsi, dəqiq çəkisi, tərkibi ilə bağlı əsas məlumatlar da göstərilirdi (2, səh.9-

10). Qeyd edək ki, muzeyin ikinci şöbəsində yerləşən eksponatların mühüm bir hissəsi Şimali 

Azərbaycanın müxtəlif regionlarında keçirilmiş ekspedisiyaların gedişində toplanılan nümunələrdən 

ibarətdir. Bunların hər birinin hansı ərazidə, hansı mədəndə, hətta hansı kvadrat metrdə müəyyən 

edilib götürülməsinin tam dəqiqliklə təsvir edilməsi bəlkə də ilk baxışda təəccüb də doğura bilər. Bu 

nümunələrə belə xüsusi diqqətlə yanaşılması və onların fiziki-kimyəvi tərkibinin təsvir edilməsi, ola 

bilsin ki, bir neçə səbəblərdən irəli gəlirdi. Bu, nümunələrin əsasən məsafə baxımından bir-birindən 

o qədər də uzaqda yerləşmədiyi halda fiziki-kimyəvi tərkibinin kifayət qədər fərqli olması ilə əlaqədar 

idi. Təkcə bir faktı deyək ki, Bibi-Heybət bu baxımdan digər əraziləri geridə qoyurdu. Belə ki, şöbədə 

buradan götürülmüş, dərinlik və həmin ərazidə yerləşmə baxımından bir-birindən fərqli olan 207 

nümunə nümayiş etdirilmişdi (2, səh.31-43).  

Muzeyin ən maraqlı şöbələrinədn biri “Mozaika, beton, tamet, təbii və süni inşaat materialları” 

adlanan şöbəsi idi (1, səh.71). Adından da göründüyü kimi təbii sərvətlərimizin həm dəyər, həm 

növləri, həm də ehtiyatları baxımından heç də geri qalmayan təbii inşaat materiallarının təsnifatını 

özündə əks etdirən bu şöbənin materialları yenə də qeyd etdiyimiz kimi tikinti, şəhərsalma və abadlıq 

işlərinin genişləndiyi bir şəraitdə praktik baxımdan çox əhəmiyyətli idi. Belə tikinti materialları 

yataqları çox idi. Təbii qrafit, oda davamlı saxsı nümunələrinin yeni yataqlarının olması muzey 

şöbəsinin zənginləşməsi demək idi (1,v.12). 

Şimali Azərbaycanın demək olar, bütün ərazilərində mineral su və duz yataqlarının mövcudluğu 

haqqında həm qədim dövr, həm də orta əsrlər səyyahlarının və müəlliflərinin yazılarında çoxlu 

maraqlı fakt və məlumatların verilməsi çoxumuza məlumdur. Muzeyin “Mineral sular və duzlar” 

şöbəsində 36 növ bu cür su və duz nümunələrinin saxlanılması və nümayiş etdirilməsi xüsusi maraq 

doğururdu (2, səh.73-74). Mineral su nümunələrinin hamısı mütəxəssislər tərəfindən ciddi şəkildə 

araşdırılmış və onların müalicəvi xassələri də bildirilmişdi. 
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Muzeyin VII-IX şöbələrində bir qədər qəribə görünsə də, ərazimizdə yetişdirilən taxıl 

məhsullarının, pambıq növlərinin saxlanması və nümayiş etdirilməsi birbaşa istehsal xarakterli 

məhsulların təbliğatı istiqamətlərindən biri kimi yadda qalır (2, səh.80-82). Hər halda bu məhsullarla 

əyani tanışlıq muzeydə ən azı bir dəfə olanlarda insanların böyük əksəriyyətinin yaşadığı kənd 

yerlərində əhalinin əsas məşğuliyyət və gəlir sahələri haqqında konkret təsəvvür əldə etməkdə az rol 

oynamır. 

Bakı Bölməsinin “Əsərləri”nin 1897-ci il mart sayında Quba bölgəsində aparılmış kəşfiyyat 

işlərinin gedişində bölgədə keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri baxımından Cənubi Qafqazın neft 

mədənlərində olduğundan fərqli yeni neft mənbələrinin tapılması haqqında məlumat verilmişdi (3, 

səh.156). Bölmənin apardığı geoloji axtarışların nəticəsində 1894-cü ildə Bakıdan təxminən 80 

kilometrlik məsafədə Xıdırzində adlanan yerdə neft yataqlarının müəyyən edilməsi də fakt idi. Bu 
ərazidə eyni vaxtda bir neçə neft cəmiyyətinin -“Şibayev, Benkendorf” ticarət şirkətlərinin və 

“Maslovski” cəmiyyətinin sifarişi ilə geoloji-kəşfiyyat işləri 2 il ərzində davam etmişdi. Təkzib 

olunmaz geoloji-kəşfiyyat məlumatları və faktlar əsasında məlum olmuşdu ki, ərazimizin Giləzi və 

Qızılburun dəmiryol stansiyaları yaxınlığında əkin sahələrində kifayət qədər neft ehtiyatları var. 

Lakin Qızılburundan Ataçayın sol sahilinə kimi ərazidə axtarışlar əksinə burada neft ehtiyatının 

azlığını göstərmişdi (4, səh.235). 

1881-ci ildə Bibiheybət vadisindəki geoloji kəşfiyyat işlərinin nəticələri xüsusi maraq 

doğurmuşdu. Bu işlər iki mərhələdə həyata keçirilərək əvvəlcə ərazimizin bir yerində, sonra isə bütün 

sahələrdə aparılmışdı. Prosesdə ərazinin müxtəlif hissələrində kəşfiyyat qazıntılarının materiallarının 

tədqiqi nəticəsində Bibiheybət vadisinin ətraflı geoloji xəritəsi tərtib edilmişdi. Bu xəritə sonradan 

1885-ci ildə çap edilmiş Qafqazın geologiyası üzrə materiallar kitabına daxil edilmişdi (5, səh.323). 

Bakı Bölməsinin ərazimizin təbii sərvətləri və geoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi 

istiqamətində müxtəlif bölgələrdə apardığı işlər də diqqətəlayiqdir.  
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 3.Труды Бакинского Отделения имперского Русского Технического общества. Баку: 1897, №3 
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Резюме 

Гаджйева Махбуба Джамал кызы 

Деятельность бакинского отделения императорского технического общества в 

изучении наших природных ресурсов и их запасов 

В тезисе говорится о работе музея, которое открыло Бакинское отделение императорского 

технического общества, а так же подробно рассматривается его деятельность в сфере изучения 

наших природных ресурсов и их запасов. В заключении делается вывод, что музей Бакинского 

отделения конца XIX начала XX-ых веков имел большие заслуги в просветительстве. 

 

Summary 

Haciyeva Mahbuba Camal 

The activity of the baku department of the russian imperator technical society in the field of 

provisions of our natural resources 

 

In this thesis comprehensively deal with activities of the museum commencing by the Baku 

Department of the Russian Imperator Technical Society, and works of this museum done in the field 

of learning of our natural resources. It is concluded that, the mentioned museum has played an 

important role in the enlightenment of our society in the late of XIX and onset of the XX centuries.  
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XX ƏSİN 70-80-Cİ İLLƏRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ RESPUBLİKA ÜÇÜN YÜKSƏK 

İXİSASLI MÜTƏXƏSİS HAZIRLIĞI BAZASININ GENİŞLƏNDİRLMƏSİNDƏ DÖVLƏT 

TƏDBİRLƏRİ 

 

Açar sözlər: Heydər Əliyev, mütəxəsis, kadr, XX əsrin 70-80-ci illəri 

Ключевые слова: Гейдар Алиев, эксперт, персонал, 70-80-е годы XX века 

Key words: Heydar Aliyev, specialist, staff, 70-80s of the XX century 

 
Bu dövrü araşdırarkən məlum olur ki, ölkəmiz humanitar sahələrin inkişafı məsələsində, bu 

uğurda apardığı mübarizə, göstərdiyi fəaliyyət tarixi təcrübənin öyrənilməsi, təhlili və 

ümumiləşdirilib işıqlandırılması elmi cəhətdən böyük nəzəri və praktiki əhəmiyyətə malikdir. Eyni 

zamanda ciddi aktuallıq kəsb edir. Ona görə də bu istiqamətdə problemlərin təhlili və həlli ölkə 

rəhbərliyinin siyasi xəttinin rolu və onun fəaliyyətinin kankret tarixi şəraiti nəzərə alaraq düzgün 

qiymətləndirilməyə və respublikada baş vermiş iqtisadi, siyasi, mənəvi və sosial dəyişikliklərə tam 

qiymət verməyə imkan verir. Bununla bağlı olaraq ulu öndər Heydər Əliyev demişdir: “Bizim 

tariximizin hər bir dövrünü subyektivlikdən tamamilə kənar, olduğu kimi təsvir və əks etdirməliyik. 

Biz onu gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdırmalıyıq. Təhrif xalqa həmişə zərər gətiribdir. Heç vaxt 

xeyr verməyibdir” (1.səh 19). Təbii ki iqtisadiyyat və mədəniyyət sahələrində iqtisadi potensialın 

yaradılması və inkişafı, xalq maarifçiliyinin, elmin, milli kadrların hazırlanması, ali və orta ixtisas 

təhsili nazirliyinində bu məsələlərlə bağlı fəaliyyəti də səviyyənin daha da qaldırılmasında çox böyük 

rol oynayırdı. Qarşıya çıxan problemlər Azərbaycan KP MK qurultaylarında, MK Plenumlarında, 

Respublika partiya fəallarının iclaslarında vaxtaşırı danışılıb həlli üçün tədbirlər müəyyənləşdirilirdi 

və proporsional inkişafı üçün mühüm işlər görüldü. Boşuna deyil ki, 1971-1975-ci illər Sovet 

Azərbaycanın tarixinə, bütün varlığı ərzində, ən parlaq quruculuq dövrü kimi xarakterizə olundu. 

Təbii ki, həmin illərdə iqtisadiyyatın sürətli və əhatəli inkişafına uyğun olaraq ölkənin ali və orta 

ixtisas təhsili şəbəkəsi genişləndirildi. Bu da özünü xalqımızın və ölkəmizin gələcəyini nəzərdə tutan 

və bu dövrdə qazandığı ən ümdə uğurlardan biri möhkəm yüksək ixtisaslı mütəxəsislər ordusunun 

bazasının yaradılması idi. SSRİ-nin 170 qabaqcıl ali məktəblərinə 3500 azərbaycanlı gənc göndərildi. 

Hər il təhsil almaq üçün Azərbaycandan kənara 800 tələbə yola salınırdı. H.Əliyevin XX yüzilliyin 

70-80-ci illərin əvvəllərində həyata keçirdiyi kompleks inkişaf proqramları nəticəsində Şimali 

Azərbaycan o zaman dağılmağa başlamış böyük SSRİ məkanında qabaqcıl sənaye, kənd təsərrüfatı 

və mədəniyyət respublikasına çevrildi. Bu, Heydər Əliyevin məqsədyönlü, qabaqcadan götür-qoy 

edilmiş, dərindən ölçülüb-biçilmiş və gələcəyə istiqamətlənmiş müdrik siyasətinin, dahiyanə 

uzaqgörənliyinin parlaq nəticəsi idi (2.səh.88-89). Bu starteji xətt respublikanın iqtisadi 

problemlərinə diqqətin artırılmasına, idarəçilik metodları və üsullarının daha da mütəşəkkil və 

təkmilləşdirilməsinə səbəb oldu. Qarşıya qoyulmuş əsas məsələ mütəxəsislərin seçilməsinə, 

yerləşdirilməsinə və tərbiyə edilməsinə dair qəbul edilmiş prinsipləri bərpa və əməl etmək idi. Ciddi 

nöqsanlara yol verən kadrlar işdən kənarlaşdırıldı. Mütəxəsis hazırlığının əsas bazası olan ali 

məktəblərin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması dövlətin əsas tədbir görüləsi sahələrindən biri idi. Ali 

məktəblərə qəbulda nöqsanların aradan qaldırılmasına kadr hazırlığının keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına imtahanların tam obyektiv keçirilməsinə ciddi fikir verilirdi. Xüsusən də elmi 

kadrların hazırlanmasına, aspiranturaya qəbula onların təhsilinə onlar tərəfindən dissertasiyaların 

hazırlanmasına və müdafiə edilməsinə lazımı diqqətin cəlb olunması tələbkarlığın artırılması, 

müzakirələrdə prinsipiallıq göstərilməsi və s. bu kimi məslələrin vacibliyi göstərilirdi. Azərbaycan 

KP MK-nin 1975-ci il iyulun 30 da keçirilən plenumda “Kadrların seçilməsi, yerləşdirilməsi və 

tərbiyə edilməsini daha da yaxşılaşdırmaq sahəsində Azərbaycan partiya təşkilatının vəzifələri 

haqqında” məsələ müzakirə edildi. 1973-cü ildə Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü ilə Bakıda 

C.Naxçıvanski adına ixtisaslaşdırılmış orta internat məktəb (indiki Hərbi lisey) açıldı. Heydər Əliyev 
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yaxşı bilirdi ki, müasir milli hərbçı kadrlar olmadan, sözün əsl mənasında. Milli dirçəliş mümkün 

deyildir. Ali hərbi məktəblərə daxil olan gənclərin sayı ildən-ilə artırdı. 1970-80-ci illərdə ali hərbi 

məktəblərə göndərilən 2750 gəncdən 1079 nəfəri azərbaycanlı idi. Respublikadan göndərilən gənclər 

SSRİ-nin 69 şəhərində ali hərbi məktəblərdə təhsil alırdılar. Onların xeyli hissəsi C.Naxçıvanski 

adına internat məktəbinin məzunları idi. Həmin illərdə 2000-dən çox azərbaycanlı zabit hazırlanmışdı 

ki, bunun da Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin ilk illərində ordu quruculuğu üçün 

müstəsna əhəmiyyəti olmuşdur. (3.86,93). 
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Резюме 

Гамидов Анар Башир оглы 

В статье, исследуется исторический процесс, когда в условиях глубокого спада во всех 

сферах жизни в Азербайджанской ССР, Гейдар Алиев был избран первым секретарем ЦК 

Компартии Азербайджана. Это положило начало важному поворотному моменту в истории 

Советского Азербайджана. Еще одним вопросом была деятельность руководства страны в 70–

80-х годах XX века по созданию армии специалистов в области специальностей, кадровой базы. 

 

Summary 

Gamidov Anar Bashir  

The article examines the historical process, when in a deep recession in all spheres of life in the 

Azerbaijan SSR, Heydar Aliyev was elected first secretary of the Central Committee of the 

Communist Party of Azerbaijan. This marked the beginning of an important turning point in the 

history of Soviet Azerbaijan. Another issue was the activity of the country's leadership in the 70-80s 

of the XX century to create an army of specialists in the field of specialties, personnel base. 
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Lənkəran Dövlət Universiteti 

 

XX ƏSRİN 20-Cİ İLLƏRİNDƏ LƏNKƏRAN QƏZASINDA ANTİSOVET HƏRƏKATI 

 (RDHA-NİN MATERİALLARI ƏSASINDA) 

 

Açar sözlər: Lənkəran qəzası, bolşevik rejimi, antisovet hərəkatı 

Ключевые слова: Ленкоранский уезд, большевистский режим, антисоветское движение 

Key words: Lankaran district, Bolshevik regime, anti-Soviet movement 

 

Bolşevik hökuməti 1920-ci ilin aprelində hərbi təcavüz nəticəsində Azərbaycan Cümhuriyyətinin 

varlığına son qoysa da Azərbaycan xalqı işğalla barışmayaraq uzun müddət öz azadlığı uğrunda 

mübarizə apardı. Sovet rejiminə qarşı müqavimət hərəkatının mərkəzlərindən biri də Lənkəran qəzası 

olmuşdur. Bütövlükdə göstərilən dövrdə Azərbaycanda antisovet hərəkatını öyrənmək baxımından 

RDHA-nin materialları mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Adı çəkilən arxivin sənədlərindən 

yararlanmadan, onları elmi dövriyyəyə daxil etmədən Azərbaycanın 20-30-cu illər tarixi dövrünün 

dərin elmi tədqiqi mümkün deyildir. Heydər Əliyevin vurğuladığı kimi, dünyanın ən böyük 

kitabxanalarında, muzeylərində tariximizi əks etdirən çox zəngin kitablar, əlyazmaları, tarixi sənədlər 

var. Ancaq bizim tarixçilərimiz onlardan səmərəli istifadə edə bilmirlər (6, səh. 155). Bununla milli 

liderimiz tariximizin obyektiv araşdırılmasında ikin mənbələrə, xüsusən xarici arxivlərdə saxlanılan 

sənədlərə müraciət edilməsinin mühüm elmi əhəmiyyətini diqqətə çatdırırdı.  
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1920-ci ilin aprel işğalından sonra bolşeviklərin Azərbaycanda həyata keçirdikləri repressiyalar 

və kütləvi qanunsuzluqlar, Qırmızı ordu hissələrinin xalqın milli və dini adət-ənənələrini təhqir 

etmələri, kütləvi qarət və talanlarla məşğul olmaları bütün ölkədə olduğu kimi Lənkəran qəzasında 

da kəskin etirazlara səbəb olmuş və tezliklə bu etirazlar müqavimət hərəkatına çevrilmişdi. Yerli 

əhaliyə qarşı qanunsuzluqlarda Qırmızı ordunun sıralarında olan erməni əsgərlər xüsusi “fəallıq” 

göstərirdilər (5, v.1-3, 32). Zorakılıqların miqyası o qədər böyük idi ki, şəhər partiya təşkilatının sədri 

Səmədzadə qəzanın müxtəlif kəndlərində qırmızı hərbçilərin dinc sakinlərə qarşı törətdikləri 

cinayətlər haqqında Bakıya məlumat göndərərək, hərbi hissələrin özbaşınalıqlarını araşdırmaq üçün 

xüsusi komissiya göndərilməsini xahiş etməli olmuşdu (3, v. 5). Yeri gəlmişkən, qəzanın müsəlman 

əhalisinə qarşı ordu əsgərləri ilə yanaşı buradakı rus kəndlərindən toplanmış silahlı dəstələr də iştirak 

edirdilər (4, v. 31; 1, v. 6). Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində baş vermiş üsyanlardan fərqli olaraq 
Lənkəran qəzasında müqavimət hərəkatı daha böyük ərazini əhatə etmiş və daha uzun çəkmişdir. 

Qeyd edək ki, hələ Cümhuriyyət dövründə rus separatçıları ilə mübarizə məqsədilə qəzanın müxtəlif 

yaşayış məntəqələrində, xüsusən Zuvand, Astara rayonlarının dağ kəndlərində mütəşəkkil 

özünümüdafiə dəstələri yaradılmış və bölgədə Azərbaycan hökumətinin hüquqlarının təmin 

edilməsində onlar mühüm rol oynamışlar. Aprel işğalından sonra da bu dəstələr öz mütəşəkkilliyini 

qoruyub saxlamışdılar. Bəzi mənbələrə görə həmin dəstələrdə 6 mindən çox üsyançı var idi (7, c. 

350). Üsyançı dəstələrin fəallığı qəzada Sovet hakimiyyətinin varlığı üçün əsil təhlükə yaratmışdı. 

Üsyançılara divan tutmaq üçün qəzaya qoşun hissələri göndərilsə də uzun müddət üsyançıların 

müqavimətini qırmaq mümkün olmamışdı (12, л. 82). 1920-ci ilin sentyabr ayı ərzində müqavimətçı 

dəstələrlə hərbi hissələr arasında bir neçə döyüş olmuş, hər iki tərəfdən ölən və yaralananlar olmuşdu. 

Astara rayonunun Şüvi, Sərək, Ərçivan kəndlərində hətta üsyançılar bir müddət milis qüvvələrini 

kəndlərdən sıxışdırıb çıxararaq Sovet hakimiyyətinin ləğv edildiyini elan etmişdilər (2, v. 45-50). 

Qəzanın dağlıq ərazisi - Zuvand nahiyəsində isə Sovet hakimiyyəti tamamilə ləğv edilmişdi. Sovet 

mənbələri də təsdiq edir ki, 1920-ci ilin dekabrına qədər Lənkəranda əsas təşəbbüs üsyançıların əlində 

idi (8, с. 333-336). 1920-ci ili dekabrın sonlarında sovet qoşunları dənizdən Astaraya desant çıxararaq 

şəhəri ələ keçirmiş, desant çıxarılmamışdan əvvəl Astara və ətrafdakı kəndlər güclü artilleriya atəşinə 

məruz qoyulmuşdu. Üsyançılar və dinc əhali öz yerlərini tərk edərək ya dağlara çəkilməyə, ya da 

İrana keçməyə məcbur olmuşdu (8, с. 335). Yalnız canlı qüvvə və silah sarıdan böyük üstünlüyə 

malik olmaları sayəsində sovet qoşunları müəyyən uğur qazanmağa nail olmuşdular. Sahilboyu 

ərazilərdə məğlubiyyətə uğrayan üsyançılar dağlara çəkilərək orada mübarizlərini davam etdirir, 

işğalçılara ciddi zərbələr endirirdilər. 1921-ci il yanvarın 11-də Asanyücə, Tivik, Səfidar, 

Alekseyevka kəndləri ətrafında baş vermiş döyüşlərdə qırmızıların süvari divizionundan 76 nəfər 

öldürülmüş, 30 nəfər isə yaralanmışdı. Yanvar ayı ərzində isə diviziondan 196 nəfər həlak olmuş, 78 

nəfər yaralanmış, 75 nəfər isə müxtəlif xəstəliklərdən döyüş qabiliyyətini itirmişdi. (7, s. 105-106). 

1921-ci il fevralın 8-də Nəcəfqulu xanın dəstəsinin 28-ci atıcı diviziyanın bölmələrinə hücumu 

nəticəsində sonuncular 80-ə yaxın adam itirdilər (13, л. 60; 10, c. 181). 

Lənkəran qəzası ərazisində üsyançı dəstələrlə sovet qoşun hissələri arasında döyüşlər 1923-cü 

ilin əvvəllərinə qədər davam etmişdi. Azərbaycanın əksər bölgələrini bürümüş üsyanlar xarakterinə 

görə əsil xalq hərəkatı olub sovet rejiminin respublikada tətbiq etməyə çalışdığı antimilli sistemə qarşı 

yönəlmişdi. Müxtəlif formalarla, əsas etibarı ilə silahlı üsyanlarla müşayiət olunan bu hərəkatın əsas 

rəhbərləri bölgələrin tanınmış və nüfuzlu ictimai-siyasi xadimləri, keçmiş Cümhuriyyət ordusunun 

zabitləri, din xadimləri, əsas iştirakçıları isə xalqın müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələri idilər. 

Ümumxalq hərəkatı olmasına baxmayaraq sovet rejimi bu üsyanların hamısını yatıraraq onların 

başçılarına amansız divan tutdu. Lənkəran bölgəsində mütəşəkkil müqavimət hərəkatı ümumən 1923-

cü ildə yatırılsa da ayrı-ayrı silahlı dəstələr öz mövcudluğunu 30-cu illərin sonlarına qədər 

saxlamışdılar. Mənbələrdə bu dəstələrə başçılıq edən insanların adları da öz əksini tapmışdır 

(Şahverən, Ə.Rəsulov, Xəlil bəy, Nəcəfqulu xan və onun qardaşı Yadulla xan, Qulam xan, Rəşid xan 

və başqaları). Müqavimət hərəkatının yenidən vüsət almasının əsas səbəbləri isə kollektivləşdirmə, 

dinə qarşı mübarizə və sovet hökumətinin digər zorakı tədbirləri idi. 
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Резюме 

 

Гусейнова Улькер Рафик кызы 

 

Антисоветское движение в Ленкоранском уезде в 20-ых годах XX века (по 

материалам РГВА) 

 

В представленном докладе основываясь на материалах РГВА, освещается антисоветское 

движение сопротивления на территории Ленкоранского уезда в 20-ых годах XX века. 

Раскрываются основные этапы развития, формы и методы, движущие силы движения и его 

итоги. Подчёркивается, что по своему характеру это движение было всенародной борьбой 

против массовых преступлений и зверств советского режима.  

 

 

Summary 

 

Huseynova Ulker Rafig gızı 

 

Anti-Soviet movement in Lankaran district in the 20s of the 20th century (according to 

materials of the RSMA) 

 

In the presented report, based on the materials of the RSMA, the anti-Soviet resistance 

movement in the Lenkoran district in the 20s of the twentieth century is highlighted. The main stages 

of development, forms and methods, the driving forces of the movement and its results are revealed. 

It is emphasized that, by its nature, this movement was a nationwide struggle against mass crimes and 

atrocities of the Soviet regime. 
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Müasir dünyada “neft-qaz siyasəti” və enerji təhlükəsizliyi məsələləri mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Bir sıra aparıcı elmi araşdırma mərkəzləri dünyada hazırda yürüdülən “neft və qaz siyasəti” ilə 

əlaqədar müəyyən qənaətlərə və müddəalara malikdirlər [4, s. 258]. Ölkələrin enerji təhlükəsizliyi ilə 

milli təhlükəsizlikləri arasında birbaşa və çox güclü bir əlaqə mövcuddur. Hazırda dünyada gedən 

qanlı müharibələrin və siyasi qarşıdurmaların böyük əksəriyyəti enerji qaynaqlarına yiyələnməyi, 

alternativ enerji mənbələrinə çıxışı təmin etməyi və enerji mənbələrində hasil olunan kabhohidrogen 

ehtiyatlarının nəqli ilə bağlı problemləri özündə ehtiva edir. 

Enerji təhlükəsizliyi problemi müasir dövrün ən çox müzakirə olunan və daim diqqət mərkəzində 

saxlanılan məsələlərindəndir. Enerji təhlükəsizliyi hazırda təkcə iqtisadi deyil, həm də siyasi məna 

kəsb edir. Hətta israr etmək olar ki, ikinci bir çox hallarda birincini üstələyir [3, s. 195]. 

Xarici siyasətimizin prioritet istiqamətlərindən olan beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə Prezident 

İlham Əliyev tərəfindən davamlı olaraq müstəqil və stabil siyasət yürüdülməsi nəticəsində xüsusilə enerji 

resurslarının dünya bazarlarına çıxarılmasına, həm enerji resurslarının nəqli üzrə geostrateji əhəmiyyətə 

malik, həm də Avropa ölkələrinin enerji təminatında etibarlı tərəfdaş kimi Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə 

qəbul edilməsinə şərait yaranmışdır. Bu gün bir çox Avropa rəsmiləri Avropanın enerji təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi və enerji resurslarının şaxələndirilməsində Azərbaycanı vacib ölkə hesab edir [1, s.13]. 

Yunanıstan hökuməti Afrika, Asiya və Avropanın kəsişmə nöqtəsində yerləşməsindən istifadə 

edərək nəqliyyat, kommunikasiya və enerji layihələrinin Yunanıstan üzərindən keçməsinə nail 

olmağa çalışır. NATO və Avropa Birliyinin üzvü olan Yunanıstanın əsas hədəfi Cənub Qaz Dəhlizi 

layihəsində iştirak etməklə həm enerjiyə olan tələbatının bir hissəsini ödəmək, həm də tranzit 

imkanlarından istifadə etməklə əlavə gəlir əldə etməkdir. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2014-cü il 16-17 iyun tarixlərində 

Yunanıstana dövlət səfəri zamanı bildirmişdir: “Əlaqələrimizin mühüm hissəsi enerji təhlükəsizliyi 
ilə bağlıdır. Burada Yunanıstan-Azərbaycan əlaqələri strateji əhəmiyyət daşıyır. TAP layihəsi nəinki 
enerji təhlükəsizliyi layihəsidir, eyni zamanda, iki ölkə arasındakı dostluq əlaqələrini daha da yüksək 
pilləyə qaldıracaqdır. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə icra edilən “Şahdəniz”, TANAP və TAP hazırda 
Avropanın ən böyük infrastrukur layihələridir. Bu layihələrin icrası nəticəsində bundan sonra 
onilliklər ərzində Azərbaycan Avropa bazarına öz təbii qazını ixrac edəcəkdir” [2]. 

Qeyd edək ki, dünyanın enerji xəritəsinə iddialı şəkildə daxil olmağa hazırlaşan Trans-Adiatik 

boru kəməri (TAP) Avropanın üç ölkəsinin ərazisindən – Yunanıstan, Albaniya və İtaliyadan keçir. 

TAP-ın ilkin ötürücülük qabiliyyəti ildə 10 milyard kubmetr olacaq və bu həcmin gələcəkdə 20 

milyard kubmetrədək artırılması nəzərdə tutulur. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı 

“Şahdəniz-2” yatağından hasil olunacaq qazı Türkiyəyə və bu ölkədən də Avropaya daşıyacaq 3 min 

500 kilometr uzunluğundakı Cənub Qaz Dəhlizinin tərkib hissəsi olan TAP Cənubi Qafqaz boru 

kəməri və TANAP-ın davamı olub, “Şahdəniz-2”dən hasil olunacaq qazı Yunanıstan və Albaniya 

vasitəsilə, Adriatik dənizindən keçməklə İtaliyanın cənubuna, oradan da Qərbi Avropaya çatdıracaq. 

Boru kəmərinin uzunluğu 878 kilometr, diametri isə 48 düyümdür. TAP boru kəmərinin ən aşağı 

hissəsi dəniz səviyyəsindən təxminən 820 metr dərinlikdə, ən yüksək hissəsi Albaniya dağlarında 
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1800 metr hündürlükdən keçir. TAP-la Avropaya ilk qazın verilməsi 2020-ci ildə planlaşdırılır. Boru 

kəməri TANAP ilə birləşəcək və Yunanıstanın Türkiyə ilə sərhəddə yerləşən Kipoi ərazisindən 

başlayacaq. Kəmər buradan Yunanıstan və Albaniya ərazisini qət edərək şərqdən qərbə Adriatik dənizi 

sahillərinə doğru istiqamətlənəcək və İtaliyanın Puqlia bölgəsində sahilə çıxacaq. TAP “Snam Rete Gas” 

şirkətinin istismar etdiyi İtaliyanın qaz nəqliyyatı şəbəkəsinə birləşəcək. Lahiyə Azərbaycan qazının 

İtaliya, Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İsveçrə və Avstriya kimi böyük Avropa bazarlarına 

çatdırılması üçün geniş imkanlar yaradır. TAP-ın səhmdarları bunlardır: BP (20 faiz), SOCAR (20 faiz), 

“Snam S.p.A.” (20 faiz), “Fluxys” (19 faiz), “Enages” (16 faiz) və “Axpo” (5 faiz). [5, s. 12] 
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Резюме 

Гусейнов Ильяс Вагиф оглы 

Энергетический фактор в Азербайджано-греческих отношениях 
 

В статье рассматривается роль энергетического фактора в азербайджано-греческих 

отношениях. Отмечается, что трубопровод TAP, являющийся частью Южного газового 

коридора, будет играть важную роль в энергоснабжении ЕС и окажет положительное влияние 

на двусторонние отношения между Азербайджаном и Грецией. Проект TAP - это не только 

проект энергетической безопасности, он также будет способствовать укреплению дружеских 

отношений между двумя странами. Протяженность маршрута газопровода составляет 878 км. 
 

Summary 

Huseynov Ilyas Vaqif 

Energy factor in Azerbaijani-Greek relation 
The article considers the role of the energy factor in the Azerbaijani-Greek relations. It is noted 

that the TAP pipeline, which is part of the Southern Gas Corridor, will play an important role in EU 

energy supply and will have a positive impact on bilateral relations between Azerbaijan and Greece. 

The TAP project is not only an energy security project, it will also help strengthen friendly relations 

between the two countries. The length of the gas pipeline route is 878 km. 

 

Həsənova Şəbnəm Şahvələd qızı 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

 

AVROPANIN ENERJİ TƏHLÜKƏSIZLİYİ VƏ CƏNUB QAZ DƏHLİZİ LAYİHƏSİ 
 

Açar sözlər: enerji təhlükəsizliyi, Avropa İttifaqı, Azərbaycan, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, Европейский союз, Россия, 

Азербайджан, Проект «Южный газовый коридор» 

Key words: energy Security, European Union, Russia, Azerbaijan, Southern Gas Corridor 

 

Enerji təhlükəsizliyi dövlətlərin milli təhlükəsizliyinin struktur elementlərindən biri olaraq 

həlledici yerə və rola malikdir. Əgər Samuel Hantinqton yaşadığımız XXI əsri dünya 

http://medianews.az/2014/06/17/ilham-eliyevden-qarabagla-bagli-sert-beyanat
http://medianews.az/2014/06/17/ilham-eliyevden-qarabagla-bagli-sert-beyanat
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sivilizasiyalarının toqquşması əsri kimi xarakterizə edirdisə, müasir siyasi reallıqlar kontekstində bir 

sıra siyasi ekspertlər dünya siyasətinin aparıcı amili kimi dövlətlərin enerji ehtiyatlarına malik olub-

olmaması ilə səciyyələndirirlər.  

Enerji təhlükəsizliyinin siyasi məfhum kimi meydana çıxmasının tarixi başlanğıcı vardır. Belə 

ki, Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində Böyük Britaniyanın baş naziri və dünyanın bugünkü siyasi 

mənzərəsini müəyyənləşdirən əsas şəxslərdən biri olan Uinston Çörçil ingilis donanmasının 

gəmilərinin enerji qaynağını kömürdən neftə keçirtmək haqqında tarixi bir qərar qəbul etdi. Çörçil 

ingilis donanmasını alman donanmasından daha sürətli etmək niyyətində idi. Lakin bu keçid Kral 

Dəniz Qüvvələrinin təkcə Uelsdəki kömürə deyil, eyni zamanda o dövrdə Fars körfəzindən gələcək 

neft tədarükünə olan etibarın vacibliyini də ifadə edirdi.  

Enerji təhlükəsizliyi bu gün də dünya dövlətlərinin bir nömrəli gündəm mövzusu olmaqda davam 
edir. Enerji təhlükəsizliyinə olan diqqət artan yüksək neft qiymətləri ilə əlaqələndirilir. Bununla 

yanaşı, terror təhlükəsi, bəzi ixracatçı ölkələrdəki qeyri-sabitlik, daxili və xarici siyasətdəki 

uzlaşmazlıqlar, geosiyasi rəqabət, həmçinin ölkələrin iqtisadi genişlənməsini təmin etmək üçün 

enerjiyə olan əsaslı ehtiyacı daha da artırır. Çox uzaq gələcəkdə deyil, qarşıda gələn onilliklərdə 

dünyanın enerji tələbatını ödəmək üçün kifayət qədər mənbələrin olub-olmayacağına dair narahatlıq 

artmaqda davam edir.  

Enerji təhlükəsizliyinin hər kəs tərəfindən qəbul olunmuş vahid tərifi yoxdur. Əgər inkişaf etmiş 

ölkələr üçün bu əlverişli qiymətlərlə kifayət qədər tədarükün olmasıdırsa, fərqli ölkələr bu 

konsepsiyanı fərqli şəkildə izah edirlər.  

Belə ki, enerji ixrac edən ölkələr öz ixracatlarında "tələbat təhlükəsizliyini" qorumağa çalışırlar 

ki, bu da hökumət gəlirlərinin böyük hissəsini meydana gətirir. Rusiya üçün məqsəd "strateji 

ehtiyatlar" üzərində dövlət nəzarəti mexanizmini qoruyub saxlamaq və hidrokarbon ehtiyatlarını 

beynəlxalq bazara nəql etdiyi magistral boru kəmərləri üzərində üstünlük əldə etməkdən ibarətdir. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün isə əsas məqam enerji qiymətlərindəki dəyişikliklərin onların 

tədiyyə balansına necə təsir etməsidir. Çin və Hindistan kimi ölkələr üçün enerji təhlükəsizliyinin 

mahiyyəti keçmiş öhdəliklərinin bir parçası olan özünü təminetmə məsələsindən uzaqlaşaraq qlobal 

bazarlardan yeni asılılığa sürətlə uyğunlaşma qabiliyyətindədir. (4., səh 69-71) 

Məsələyə mövcud nümunələr kontekstindən yanaşdıqda Avropanın enerji təhlükəsizliyində 

Azərbaycan yeni, yeganə, alternativ eneji mənbəyi funksiyasına malikdir. ABŞ-ın Azərbaycandakı 

keçmiş səfiri Riçard Morninqstar və ABŞ-ın Avrasiya Enerji məsələləri üzrə xüsusi elçisi Riçard 

Morninqstarın təbiri ilə desək "Azərbaycan təbii qazı Cənub Dəhlizinin genişləndirilməsi üçün 

mütləq vacibdir." (5) 

Bu mənada Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi Orta Asiya və Xəzər bölgəsindən Avropaya təbii qazın 

nəql edilməsi və ən başlıcası Rusiyanın təbii qaz tədarükündən asılılığı ilə bağlı narahatlıqlarına 

Avropa İttifaqının reaksiyası hesab edilə bilər. Cənub Qaz Dəhlizinin reallaşdırılması ilə Azərbaycan 

qazı Avropaya nəql ediləcəkdir. Bu hədəfə Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi, Trans 

Anadolu Boru Kəməri və Trans Adriatik Boru Kəmərinin inkişafı ilə nail olmaq mümkündür.  

Bu məqsədlə 2011-ci ildə Bakıda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında Cənub Qaz Dəhlizi 

haqqında Birgə Bəyannamə imzalanmışdır. Nəticə etibarilə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında 

olan münasibətlərdə əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyiş əldə olunmuşdur. Əgər əvvəllər Azərbaycan bir 

vasitəçi ölkə kimi görünürdüsə, hal-hazırda ölkəmiz Cənub Dəhlizinin formasını və gələcəyini təyin 

edən əsas iştirakçıya çevrilməkdədir. Bu həm də bir mənada o deməkdir ki, boru kəmərləri 

Azərbycana Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində daha çox səlahiyyətlər verəcəkdir. (7) 

Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikası zəngin enerji ehtiyatlarına, inkişaf etmiş yanacaq və 

enerji infrastrukturuna və enerji sisteminə malikdir. Azərbaycanın dünyanın enerji sistemindəki artan 

əhəmiyyətli rolu, transmilli enerji bazarlarında özünəməxsus yeri və Avropanın enerji 

təhlükəsizliyində fəal iştirakı qlobal, regional, geosiyasi və geoiqtisadi mövqeyinə mühüm təsir 

göstərir. (1, səh 5-10) Bütün bu amilləri nəzərə alaraq Avropa İttifaqı Azərbaycanla münasibətlərinə 

xüsusi diqqət yetirir. 9 iyul 2019-cu ildə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Donald Tuskun 

Azərbaycana səfəri bu münasibətin əsas göstəricilərindən biridir. Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti 
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Donald Tusk ilə görüşdən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dedi: “Cənub 

Qaz Dəhlizi layihəsi uğurla icra olunur. Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizləri ölkəmizin ərazisindən 

keçməkdədir." Öz növbəsində Donald Tusk bəyan etdi: "Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan hər il bir-

birinə daha da yaxınlaşır. Münasibətlərimiz daha da güclənir və Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi bizi 

birləşdirir. Bu müsbət məqam tərəfdaşlığımızı daha yüksək səviyyəyə qaldırmalı, xalqlarımıza fayda 

gətirməli və Azərbaycanın öz islahat proseslərini və iqtisadi şaxələndirilməsini müşayiət etməlidir." 

Son dörd ildə Azərbaycan və Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə hər il Bakıda Cənub Qaz Dəhlizinin 

Məşvərət Şurasının iclasları keçirilmişdir. 2015-ci ildən bəri Avropa İttifaqı bu tədbirlərdə ən yüksək 

səviyyədə təmsil olunur. (7) 

Bu məqamda xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanın bütün uğurlu enerji layihələrinin 

təməlində birbaşa Ümummilli Lider Heydər Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri və siyasi uzaqgörənliyi 
nəticəsində baş tutan "Əsrin müqaviləsi" dayanır. Bu, Azərbaycanın enerji siyasətinin əsas özəyini 

təşkil edir. Müqavilə 20 sentyabr 1994-cü ildə imzalananda Azərbaycan praktiki olaraq siyasi və 

iqtisadi blokada vəziyyətində idi. Bu çətin vəziyyətdə Ümummilli Lider Heydər Əliyev yeddi ölkədən 

on bir xarici neft şirkətini inandırmağa müvəffəq oldu ki, yenicə müstəqillik əldə etmiş gənc bir 

dövlətə sərmayə qoysunlar. Tarixdə ilk dəfə olaraq xarici şirkətlər Xəzərdəki neft və qaz yataqlarının 

işlənilməsində iştirak etməyə başladılar. “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın dünyaya açıq ölkə 

olduğunu nümayiş etdirdi. Bu müddətdə Azərbaycanın yeni neft strategiyası və onun doktrinası 

uğurla başladı. Azərbaycan Heydər Əliyevin cəsarəti və müdrikliyi sayəsində dünyada özünü təsdiq 

edə bildi. (8) 

Qeyd olunduğu kimi Cənub Qaz Dəhlizi Layihəsinin təşəbbüskarı Azərbaycan Respublikası 

olmuşdur. Hal-hazırda sözügedən layihənin reallaşması istiqamətində son tamamlama işləri başa 

çatmaqdadır və Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verməyə hazırdır. Cənub 

Qaz Dəhlizinin əsas hissəsi olan Trans Anadolu Təbii Qaz Boru Kəməri (TANAP) 1 iyul 2019-cu il 

tarixindən etibarən Azərbaycan qazını birbaşa Avropaya çatdırmağa hazırdır. TANAP həm 

Türkiyənin, həm də Orta Şərqin ən uzun və ən böyük təbii qaz kəməri hesab olunur. Avropa. 

Nəticə etibarilə "Cənub Qaz Dəhlizi" layihəsi Avropa İttifaqının əsas enerji və geosiyasi 

təşəbbüsü olaraq qalacaq və Azərbaycan öz qazını Avropa İttifaqına ixrac etməkdə maraqlıdır.. 

Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin sonuncu seqmenti olan Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) 

tamamlandıqdan sonra Azərbaycan Şahdəniz 2 yatağından çıxarılan təbii qazı TANAP və TAP 

vasitəsilə Avropaya ötürəcəkdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) 

layihəsi üzrə işlərin 88 faizdən çoxu tamamlanmışdır. (6) 
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Резюме 

Гасанова Шабнам Шахвалад кызы 

Энергетическая безопасность Европы и Проект Южный газовый коридор 

 

В статье отмечается, что энергетическая безопасность играет решающую роль в 

национальной безопасности государств. Подходя к этому вопросу в контексте существующих 

геополитических и геоэкономических реалий, существуют серьезные проблемы в области 

энергетической безопасности любой развитой или развивающейся страны. С этой точки 

зрения, у Азербайджана есть новый, уникальный, альтернативный источник энергии в 

энергетической безопасности Европы. В связи с этим Азербайджанская Республика 

инициировала проект Южного газового коридора, который считается мегапроектом в Европе. 
В статье автор обсуждает важность проекта Южного газового коридора для Европейского 

Союза и Азербайджана. Южный газовый коридор является крупным газовым проектом, 

который доставляет природный газ из Каспийского моря в Европу, но также играет важную 

роль в формате сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. В настоящее время завершение 

проекта близится к завершению. 

 

Summary 

 

Hasanova Shabnam Shahvalad 

Europe Energy Security and the Southern Gas Corridor Project 

The article notes that energy security plays a crucial role in the national security of states. From 

this point of view, within the context of the current geopolitical and geo-economic realities, there are 

serious problems in the energy security of any developed or developing country. From this 

perspective, Azerbaijan functions as a new, unique, alternative source of energy in Europe's energy 

security. In this regard, the Republic of Azerbaijan initiated the Southern Gas Corridor Project, a 

mega project of Europe. In the article, the author talks about the importance of the Southern Gas 

Corridor project for the EU and Azerbaijan. The Southern Gas Corridor is a major gas project that 

delivers natural gas from the Caspian Sea to Europe, but also plays a major role in the format of 

cooperation between the EU and Azerbaijan. Currently, the project is nearing the completion. 
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1937-ci ildən bu yana Türkiyə Cümhuriyyəti rəsmən dünyəvi dövlətdir (14). Buna baxmayaraq, 

dinin cəmiyyət və dövlət üzərində böyük təsiri vardır.  

Atatürkün modernləşmə proqramı siyasi sistemin formalaşmasına öz bəhrəsini vermişdir. Buna 

baxmayaraq, Kamalist ideologiya cəmiyyətin heç də hamısı tərəfindən birmənalı qəbul edilməmiş, 

nəticədə insanlar arasında ciddi mədəni uyğunsuzluqlar müşahidə edilmişdir.  

1950-ci ildə keçirilən seçkilərlə iqtidara gələrək 1960-cı ildə baş verən dövlət çevrilişinə qədər 

hakimiyyətdə qalan Demokrat Partiyası A.Menderesin hakimiyyəti illərində ölkədə təhsil, səhiyyə və 
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bir çox sahələrdə ciddi işlər gördü. A.Menderesin başçılıq etdiyi hökumət Cümhuriyyət Xalq Parti-

yasının (CHP) siyasi kursuna zidd olaraq bir çox sahələrdə, o cümlədən, dini sahədə inqilabi dəyişikliklər 

etdi. (8, 169-173) Bir sözlə, A.Menderesin hakimiyyəti illərində Türkiyə Cümhuriyyətinin siyasi siste-

mində “liberal mərkəz sağ” ənənəsinin təməli qoyuldu, fərdi təşəbbüsçülüyə, çoxlu-ğun demokratiyasına, 

kliyentalist populizmə və Qərb ölkələrinə meyilli bir xarici siyasət kursu yarandı. Demokrat Partiyası 

ideallarını daha çox ölkənin qəsəbə və kəndlərində yaşayan narazı kütlələr və dövlətə bağlı olmayan 

burjuaziya sinifi ilə mədəni-mənəvi bağlar quraraq həyata keçirir, əhalinin dindar kəsiminin rəğbətini 

qazanmaq üçün bir çox işlər gördü (azan türkçədən ərəb dilinə keçdi, imam-xətib məktəbləri açıldı, 

Dəyanət İşləri Nazirliyinin büdcəsi artırıldı, yerlərdə yeni məscidlər inşa edildi və s.) (8, 178-190). 

Türkiyə Cümhuriyyəti tarixində baş vermiş ilk hərbi çevirilişdən sonra DP-nin fəaliyyəti 

dayandırılmış, lakin qısa zaman sonra onun ideoloji xələfi sayılan Ədalət Partiyası (AP) siyasi 
arenaya çıxmışdır. 1964-cü ildən partiyanın lideri seçilən Süleyman Dəmirəl ölkədə baş verən növbəti 

hərbi çevrilişə qədər Türkiyə siyasi sisteminə yön verən əsas fiqur kimi qəbul olundu. S.Dəmirəlin 

rəhbərlik etdiyi siyasi partiya mənəvi dəyərlər və inanclara bağlı olduğunu hər fürsətdə bəyan edirdi. 

Kənd və qəsəbələrdə, ölkənin ucqar bölgələrində, həmçinin mətbuat vasitəsi ilə publikanın, xüsusilə 

mühafizəkar kəsimin rəğbətini qazanmaq üçün, bildirilirdi ki, “mədəniyyət dinsizlik demək deyil, ən 

mədəni millətlər ən əxlaqlı və dindar olanlardır” (10, 247-268). 

Yuxarıda qeyd olunanların nəticəsi olaraq qənaətə gəlmək olar ki, XX əsrin 50-ci illərindən 

başlayaraq, 1980-ci ildə baş verən hərbi çevrilişə qədərki dövrdə (xüsusilə, 1970-ci illərdə 

mühafizəkar dindarların rəğbətini qazanan N.Erbakanın Milli Səlamət Partiyası dövründə) Türkiyə 

Cümhuriyyətinin siyasi sistemində, siyasi partiyaların fəaliyyətində “din” amili böyük rol oynayırdı.  

1980-ci il hərbi çevrilişdən sonra Türkiyədə siyasi sistem fərqli məcrada inkişaf etdi. Xüsusilə, 

gənclərin zehininə yeridilən radikal sol ideologiyanın əvəzinə milliləşdirilmiş bir islamiyyət anlayışı 

təbliğ olundu. Bu daha sonra siyasi ədəbiyyatda “Türk-İslam sintezi” olaraq adlandırıldı. Bu 

ideologiya cəmiyyətdəki “uçurumu” aradan qaldırmağa, kamalist millətçilik ilə islamiyyət arasında 

vahid bağ qurmağa hesablanmışdı. Belə ki, iqtidarda olan hərbiçilər 1982-ci ildə qəbul etdikləri yeni 

konstitusiyanın 24-cü maddəsinə “din mədəniyyəti və əxlaq dərsləri”nin ilk və orta ümumtəhsil 

müəssisələrində məcburi tədris olunmasını təmin edən bənd əlavə etdilər. (7, 32-49) 

Daha sonra iqtidara gələn Anavətən Partiyası da (ANAP) Turqut Özal öndərliyində ölkədə mü-

hafizkar kəsimin rəğbətini qazanmaq üçün dini sahəyə diqqət yetirməyə davam etdi. İmam-xətib məktəb-

lərinin sayı artdı, təhsil müəssisələrində “Türk-islam” sintezini aşılayan ideologiya inkişaf etdirildi.  

Özal hökuməti universitetlərdə qadınların “baş örtüyü” qadağasını ləğv etmək istəsə də, Türkiyə 

Cümhuriyyəti Konstitusiya Məhkəməsi 1989-cu ildə qəbul etdiyi müvafiq qərarla bu cəhdin qarşısını 

aldı (4, 179). 

Bir müddət sonra ANAP daxilində radikal milliyətçilər və dini mühafizəkarlardan ibarət 

koalisiya, özlərini “Müqəddəs ittifaq” adlandıraraq, Özal tərəfdarları ilə ciddi fikir ayrılıqlarına 

gəldilər. T. Özal partiyanın liberal qanadının lideri Məsut Yılmazı təşkilatın sədri seçdirərək 

yaranacaq təhlükəni aradan qaldırdı. (2, 89-97) 

Amerikada tələbəlik həyatı, Dünya Bankındakı kariyerası T.Özalı Qərb meyilli siyasətçi 

etmişdir. Amerikan mültikulturalizm modeli və amerikan dünyəvilik anlayışı Özalın siyasi 

kariyerasına böyük təsir etmişdir. Özal Türkiyə nümunəsində islamiyyətin modernliklə bağdaşlaşa 

biləcəyinə ümid edirdi. O inanırdı ki, dövlət dünyəvi ola bilər, ancaq dinlərini yaşamaqda hür olan 

fərdlər dünyəvi olmaq məcburiyyətində deyil (12, 161-162). Daha sonra AKP hökuməti də siyasi 

fəaliyyətlərində bu fikri inkişaf etdirmişdir. 

Yuxarıda qeyd edilən mövzusunun araşdırılması aşağıdakı nəticələri ehtiva edir: 

 Din faktoru Türkiyə siyasi sistemində ənənəvi vasitələrdən biridir və bu faktorların istismarı 

mühafizəkar siyasətçilərin rəqibləri qarşısında avantaj əldə etməsinə yardımçı olmuşdur. 

 Türkiyədə siyasətin sekulyar təməldə işləməməsinin tək səbəbi siyasətçilərin dini və mədəni-
əxlaqi dəyərləri ədalətsiz şəkildə istismarı deyil, eyni zamanda cümhuriyyətin “mədəni 

modernləşmə” layihəsinin məhsulu olan dinə antipatik münasibət və ilk onilliklərdə insanların dini 

inanclarının təqib edilməsi olmuşdur. 
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 Tək partiyalı dönəmdə dövlət dini nəzarətdə saxlamaq üçün Diyanət İşləri Nazirliyi (DİN) 
yaratdı, ona səlahiyyətlər, imkanlar bəxş etdi. Türkiyə çox partiyalı dönəmə keçdikdən sonra isə 

əksinə, DİN-nin dövlət idarəetməsində nüfuzu artdı. Paradoksal olaraq, dinin dövlət içərisində təsir 

imkanları artdı, hətta, sünnilik dövlətçilik ideologiyasının önəmli prinsiplərindən birinə çevrildi. 

 İqtidar tərəfindən dinə antipatik yanaşma daha sonralar iqtidara gələn dinə simpatik 
yanaşanlar üçün hakimiyyətə gəlməyə əlverişli zəmin yaratdı. 

Sonda qeyd etmək istəyirəm ki, müəyyən dövrlərdə Türkiyə siyasi həyatında yuxarıda əksini 

tapan din-dövlət münasibətləri yalnız dünyəvilik prinsipinə deyil, eyni zamanda, insan haqlarına da 

zidd olmuşdur. Hər hansı bir dini məzhəbin dövlət siyasətində təsir imkanları artarsa, ölkədə var olan 

digər inanc sahibləri, həmçinin aqnostiklərlə həmin məzhəbdən olan vətəndaşlar arasında gələcəkdə 

ciddi dözümsüzlük mühiti yarana bilər. Xarici siyasətdə müəyyən problemlər ortaya çıxa bilər. 
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ности политической системы Турецкой Республики, а также описаны влияние религии, модели 

управления и политических идеологий на политическую систему страны. Проблема, изученная в 

статье, ссылается на процессы, предшествующие тому времени, когда АК партия пришла к власти. 

 

Summary 

Hasanov Rauf Arif 
 

Religious-cultural factors influencing the characteristics of the political system of the 

Republic of Turkey before the AK Party (conceptual approach) 
 

This article analyzes the traditional factors influencing the characteristics of the Turkish political 

system, and explains the impact of religion, governance model and political ideologies on the 

country's political system. The problem investigated in the article covers the processes the pre-AK 

Party era. 

 

http://anl.az/el/Kitab/2014/Azf-273691.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2018.pdf


Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika                               

Elmi Konfransının Materialları:2 cilddə, II c.                                                           Tarix, fəlsəfə və siyasi elmlər 
 

 

35 

 Xəlilov Cəlil Malik oğlu 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

 

MÜASİR DÖVRDƏ MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏDQİQİ METODOLOGIYALARI: 

ELMİ-NƏZƏRİ BAXIŞ 

 

Açar sözlər: milli təhlükəsizlik, tədqiqat metodologiyası, elmi problem, diplomatiya 

Ключевые слова: национальная безопасность, методология исследования, научная 

проблема, дипломатия 

Key words: national security, research methodology, scientific problem, diplomacy 
 

Qloballaşmanın ziddiyyətli təzahürləri və beynəlxalq vəziyyətin kəskinləşməsi şəraitində 

ölkənin, cəmiyyətin və hər bir insanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı dövlətin ənənəvi 

vəzifələri daha mühüm və daha aktualdır. XXI əsrin əvvəllərində hər bir dövlətin milli 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vəzifəsi daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu ənənəvi vəzifənin 

realizə olunmasında milli təhlükəsizlik və onun tədqiqat metodologiyası xüsusi nəzəri-praktiki 

əhəmiyyət kəsb edir. Milli təhlükəsizlik nəzəriyyəsinin strukturunda özünəməxsus elmi araşdırma 

metodları vardır. Metod hər bir elmin öz predmetinə yanaşma üsuludur. Elmi tədqiqatın 

metodologiyası öyrənilən məsələnin problemin başa düşülməsinə, onun tətbiqi metoduna və normativ 

öyrənilməsinə əsaslanan elmi axtarış strategiyasıdır. 

 Metodologiya elmi biliklərin əldə edilməsi və yoxlanılmasının analitik üsulları sistemini özündə 

ehtiva edir. Müasir siyasətin metodologiyaya normalar sistemi və onunla bağlı elmi təfəkkür metodu, 

problemin qoyuluşu və elmi axtarış metodu kimi dəyərləndirilir. Tədqiqatçılıq yanaşmaları problemin 

öyrənilməsinə elə istiqamət verir ki, bu əsasda tədqiqatçı real faktları seçərək, ümumiləşdirmə aparır, 

gələcəyi proqnozlaşdırır.  

Tədqiqatçılıq yanaşması mövcud elmi problemin başlıca inkişaf meylləri ilə əlaqədardır. Siyasi 

elmi metodologiyası kontekstində milli təhlükəsizlik nəzəriyyəsində aşağıdakı elmi-nəzəri metod-

lardan istifadə olunur: 

– Sistemli yanaşma metodunun köməyi ilə tədqiq olunan hər hansı bir obyekt bütöv halda 

götürülür və müxtəlif komponentlərə ayrılaraq öyrənilir; 

– Müqayisəli təhlil metodu vasitəsilə müxtəlif proseslər arasında müqayisəli təhlil aparılır, 

onların oxşar və fərqli cəhətləri üzə çıxarılır; 

– Modelləşdirmə metodu vasitəsi ilə müəyyən hadisə və prosesin nəzəri cəhətdən layihiləndiril-

məsi həyata keçirilir, mümkün perspektivlər araşdırılır: 

– Tarixi müqayisəli metod vasitəsi ilə müxtəlif tarixi zamanlarda baş vermiş hadisə və proseslər 

arasında müqayisəli təhlil aparılır və müvafiq nəticələr çıxarılır; 

– Biheviorçu metodun köməyi ilə baş verən müxtəlif hadisə və proseslərin insanların 

davranışındakı təzahürü öyrənilir; 

– Analiz və sintez metodu vasitəsi ilə hər hansı bir hadisə və prosesin müxtəlif komponentləri 

ayrıca tədqiq olunur və tədqiqatın nəticələri birləşdirilərək sonradan müəyyən nəticələr əldə edilir; 

– Qərarların qəbul edilməsi metodunun köməyi ilə qərarın qəbul edildiyi mərkəzin fəaliyyəti, 

qərarın qəbul edilməsi prosesi və müvafiq qərarın reallaşdırılması öyrənilir; 

– Oyun metodu ilə müxtəlif vəziyyətlərin yaradılması nəzərdə tutulur. 

Praktik fəaliyyətdə metodların seçimi hərbi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin müvafiq 

subyektləri qarşısında qoyulmuş məqsədlərinənail olmağın əldə edilməsinin reallığını müəyyən edir. 

Hərbi təhlükəsizlik milli təhlükəsizliyin dövlətin silahlı qüvvələri vasitəsilə təmin olunması 

imkanlarini özündə ehtiva edir. Milli təhlükəsizlik məqsədilə dövlətlərarası səviyyədə inandırmanın 

mühüm bir vasitəsi diplomatiyadır. O, dövlətin xarici siyasətinin məqsəd və vəzifələrinin, onun hüquq 

və mənafelərinin həyata keçirilməsi üzrə rəsmi dövlət hakimiyyəti orqanlarının və siyasi təsisatların 

tətbiq etdikləri qeyri-hərbi tədbirlərin, vasitələrin və üsulların məcmusudur.  
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Beynəlxalq münaqişələrin qarşısının alınması, tənzimlənməsi, kompromis və qarşılıqlı məqbul 

qərarların axtarışı məqsədilə danışıqların aparılması üsulu “diplomatiya” anlayışı ilə bağlıdır. 

Diplomatiyanın köməyi ilə ali dövlət hakimiyyəti orqanları xarici siyasəti reallaşdırır və milli 

mənafeləri müdafiə edirlər. Milli mənafelərin müdafiəsinin və hərbi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin 

hüquqi vasitələri diplomatiya ilə sıx surətdə bağlıdır. İnandırma hüquqi vasitələri dövlətlər və bey-

nəlxalq münasibətlərin digər subyektləri arasında münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının və 

prinsiplərinin məcmuudur.  

Beləliklə, inandırma metodunun rolu ondan ibarətdir ki, o, dövlət tərəfindən hərbi-siyasi və 

strateji istiqamətlərin açıq surətdə bəyan edilməsi, diplomatik və hüquqi vasitələrin tətbiqi yolu ilə 

digər dövlətlərin onun hərbi sahədə niyyətləri ilə bağlı narahatlığını aradan qaldırmağa xidmət edir. 

Məcburetmə hərbi təhlükəsizliyin təmin edilməsi metodu kimi tamamilə digər tərəfin şüruna və 
davranışına psixi, maddi, yaxud fiziki təsirdən ibarətdir. Məcburetmə tədbirləri hərbi təhdidlərin 

qarşısının alınması, zərərsizləşdirilməsi və lokallaşdırılması üçün tətbiq oluna bilər. İnandırma 

metoduna iqtisadi mübarizə vasitəsi də aiddir.  

Siyasi-diplomatik və hüquqi qarşıdurmadan fərqli olaraq, iqtisadi mübarizə rəqib üzərində iqti-

sadi üstünlüyün əldə edilməsinə yönəlmiş iqtisadi və hərbi xarakterli tədbirlərin məcmuunu birləşdi-

rir. O, bir tərəfdən, ölkə iqtisadiyyatının sürətlə inkişafını səfərbər olunmasını və inkişafını və  tərəfin 

təsirindən müdafiəsini, digər tərəfdən, iqtisadi rəqibin zəifləsilməsi tədbirlərini ehtiva edir. 

Dövlətin müasir inkişaf şəraiti üçün hərbi təhlükəsizliyin təmin edilməsi metodlarının böyük 

spektri xarakterikdir: milli mənafelərin müdafiəsinin güc (hərbi) metodları iqtisadi, sosial-siyasi, 

informasiya və digər metodlarla inteqrasiya olunur. Hərbi metodlar hərbi təhlükəsizlik vəzifələrinin 

həlli üçün silahdan istifadəni nəzərdə tutur. Hərbi təhlükəsizlik vəzifələrinin həllinin hərbi me-

todlarının müəyyən edilməsi problemi bundan ibarətdir ki, döyüş əməliyyatları aparılarkən (müharibə, 

yaxud silahlı münaqişə vəziyyətində olarkən) onlar aşkar olduğu halda, dinc dövrdə orqanların və təşki-

latların məhz hansı konkret hərbi metodları tətbiq etdikləri dəqiq müəyyənləşdirilməlidir.  

Ümumi milli təhlükəsizlik sisteminin öyrənilməsi müxtəlif elmi biliklərin inteqrasiyası olmadan 

mümkün deyildir. Milli təhlükəsizliyin tədqiqinə fənlərarası yanaşma obyekt haqqında daha çox bilik 

əldə etməyə, mücərrəd, nəzəri idrak səviyyəsindən konkret reallığın dərkinə keçməyə və milli 

təhlükəsizlik nəzəriyyəsinin müddəalarını ziddiyyətli sosial gerçəkliklə müqayisə etməyə imkan 

verir. Milli təhlükəsizliyin kompleks tədqiqi nəzəri və empirik biliyin sintezini, təkin və ümuminin 

öyrənilməsini, yalnız ayrı-ayrı fəaliyyət sferalarının deyil, bu sahələrin dialektik qarşılıqlı əlaqəsini 

və qarşılıqlı şərtlənməsinin tədqiqini, həm bütövlükdə milli təhlükəsizliyin, onun tərkib hissələrinin 

sosial qanunauyğunluqlarının və əsas inkişaf meyllərinin üzə çıxarılmasını nəzərdə tutur.  

Milli dəyərlər, mənafelər və məqsədlər, təhdid və təhlükələr, milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi 

siyasəti, onun reallaşmasının prinsipləri, yolları və üsulları milli təhlükəsizlik sisteminin real 

təzahürüdür. Bu sistemin struktur komponentlərinin dialektik vəhdəti şəxsiyyətin, cəmiyyətin və 

dövlətin mövcudluğu və davamlı inkişafı üçün şəraitin yaradılması üzrə fəaliyyətində sosial, sosial-

psixoloji, təbii, bioloji və kosmik amillərin və münasibətlərin qarşılıqlı təsirini təcəssüm etdirir.  

Müasir Azərbaycanda məhz milli dəyərlərin, mənafelərin və məqsədlərin müdafiəsi, milli üsul 

və vasitələrin düzgün seçimi milli təhlükəsizliyin təmin edilməsinin başlıca şərtidir.  

Tədqiq edilən proseslərin və təzahürlərin mürəkkəbliyi, onların kompleks xarakteri, təkamül 

proseslərinin gözlənilməzlik səviyyəsi və milli təhlükəsizlik sisteminin parametrlərinə təsir gücü 

tarixi inkişaf boyunca durmadan artır.  

Elmi tədqiqatın metodologiyası öyrənilən məsələnin problemin başa düşülməsinə, onun tətbiqi 

metoduna və normativ öyrənilməsinə əsaslanan elmi axtarış strategiyasıdır. Metodologiya elmi 

biliklərin əldə edilməsi və yoxlanılmasının analitik üsulları sistemini özündə ehtiva edir. 

Müasir siyasət elmdə metodologiyaya normalar sistemi və onunla bağlı olan elmi təfəkkür 

metodu, problemin qoyuluşu və elmi axtarış metodu kimi dəyərləndirilir. Tədqiqatçılıq yanaşmaları 

problemin öyrənilməsine elə istiqamət verir ki, bu əsasda tədqiqatçı real faktları seçir, ümumiləşdirmə 

aparır, gələcəyi proqnozlaşdırır. Tədqiqatçılıq yanaşması mövcud elmi problemin başlıca inkişaf 

meylləri ilə əlaqədardır. Siyasət elmi metodologiyası kontekstində  
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Milli təhlükəsizliyin tədqiqi problemləri geosiyasi strukturun inkişafının, dövlətlətin 

iqtisadiyyatının, silahlı qüvvələrinin, elmi-texniki potensialının, onların daxili siyasi şəraitinin inki-

şafının proqnozları ilə bağlıdır. Bütün bu proseslər mürəkkəb və kompleks xarakter daşıyır, onların 

müasir formal təhlil vasitələri ilə qəti proqnozlaşdırılması mümkün deyildir. Eyni zamanda, bu 

proseslər zamanı formal analiz vasitələri ilə proqnozlaşdırılması mümkün olan “sadə” cəhətlər 

mövcuddur. Müzakirə olunan problemin “sadə” cəhətlərinə misal kimi indi riyazi modellərin köməyi 

ilə proqnozlaşdırılmasına cəhd göstərməyin mümkün olduğu makroiqtisadi prosesləri (zaman 

keçdikcə hökumətin iqtisadi siyasətindən – vergilərdən, dövlət xarclərindən asılı olaraq, habelə 

dövlətlərin iqtisadi münasibətlərinin xarakterindən və s. asılı olaraq ümumi daxili məhsul, inflyasiya 

sürəti, hesab dərəcələri, əhalinin müxtəlif qruplarının gəlirləri və s. kimi göstəricilərin dəyişməsi), adi 

silahları tətbiq etməklə silahlı mübarizə proseslərini göstərmək olar.Belə proseslərin modellərinin 
əsasında onlara cəlb olunmuş müvafiq maddi vəsaitlərin tarazlaşdrılması dayanır.  

Milli Təhlükəsizliyin səviyyəsini ölçmək üçün kəmiyyət metodlarının tətbiq olunması 

metodlarının kompleks şəkildə öyrənilməsi milli təhlükəsizliyin təmin olunması mümkün deyildir. 

Regionun iqtisadi təhlükəsizliyinə olan təhdidin səviyyəsini qiymətləndirmək üçün 

təhlükəsizliyə təhdidin səviyyəsini qiymətləndirmək metodikasını cəlb etməklə regionun iqtisadi 

təhlükəsizliyinə təhdidin ümumi sistemində ayrı-ayrı təhdidin rolu və əhəmiyyətini, regionun iqtisadi 

təhlükəsizliyinin əsas maraqlarını prioritetliyini kəmiyyətcə müəyyən etmək mümkündür. 

Regionun iqtisadi təhlükəsizliyinə olan təhdidin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üç mərhələdən 

ibarətdir. 

1. Regional maraqlar sistemində ayrı-ayrı iqtisadi maraqların əhəmiyyəti 

2. Regionun iqtisadi təhlükəsizliyinə əsas təhdidlərin təsirinin qiymətləndiirlməsi 

3. Regionun iqtisadi təhlükəsizliyinə təhdidin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 

Bu metodları tətbiq etməklə təhlükəsizliyə təhdidin səviyyəsini onların təhlükəlilik dərəcəsinə 

görə müəyyən edilməsinə və daha çox təhlükəli təhdidləri aşkar etmək mümkündür. 

Başqa sözlə, milli təhlükəsizliyi səciyyələndirən mürəkkəb kompleks ictimai-siyasi proseslər 

öyrənilərkən humanitar və formal təhlil vasitələrinin (nəzərdən keçirilən problemlərə adekvat surət-

də) uzlaşdırılması rasional yanaşmadır. Bu zaman formal təhlil vasitələri analiz və proqnoz vasitələri 

kimi çıxış edir. Vurğulamaq vacibdir ki, hər hansı fəaliyyət sahəsində vasitələrdən düzgün istifadə 

olunmaması yalnız zərər yetirir, vasitə nə qədər güclüdürsə, zərər bir o qədər böyük olur. Milli təh-

lükəsizlik kimi bir məsələdə formal təhlil vasitələrindən düzgün istifadə olunmaması dövləti fəlakət 

həddinə çatdıra bilər. Formal təhlil vasitələrini tətbiq etməklə tədqiqatın nəticələrini dərk və izah etmə 

qabiliyyəti tələb edir.  
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Резюме 

Халилов Джалил Малик оглы 

  

Реальные методологии исследования национальной безопасности на современном 

этапе: научно-теоретический взгляд 

 

При условии глобализации и обострения международной обстановки у государства есть 

более важные и актуальные задачи по обеспечения безопасности страны, общества и каждого 
человека. При реализации этих традиционный задач особое значение имеет вопросы 

национальной безопасности и методологии его исследования. 

Методология объединяет в себе систему аналитических способов приобретения научных 

знаний и их проверки. 

 

Summary 

Khalilov Jalil Malik  
 

Real methodologıes of studyıng natıonal securıty ın the modern stage: scıentıfıc and 

theoretıcal vıew 
 

Given globalization and the aggravation of the international situation, the state has more 

important and urgent tasks to ensure the security of the country, society and every person. In 

implementing these traditional tasks, issues of national security and the methodology of its research 

are of particular importance. The methodology combines a system of analytical methods for acquiring 

scientific knowledge and testing it. 

 
 

İsmayılova Afaq Suliddin qızı 

Azərbaycan Dillər Universiteti 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA HƏYATA KEÇİRİLƏN DÖVLƏT 

KONFESSİONAL SİYASƏTİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Açar sözlər: dini konfessiyalar, konsolidasiya, vicdan azadlığı, dini mənsubiyyət, dini təbliğat. 

Ключевые слова: религиозные конфессии, консолидация, свобода вероисповедания, 

религиозная пропаганда 

Key words: religions confession,consolidation, religious freedom of conscience, xenophobia 

 

Müstəqiliyin ilk illərindən başlayaraq Azərbaycanda dövlətlə dini qurumlar, dini icma və 

konfessiyalarla münasibətləri yenidən qurmaq, onların ölkə qanunvericiliyində hüquqi statusunu 

müəyyən etmək istiqamətində fəaliyyət həyata keçirilməyə başlandı. 90-cı illərdə xalqın milli -dini 

oyanışı və mədəni köklərinə qayıdışı Sovet hakimiyyətinin illər boyu yeritdiyi dövlət ateizm 

siyasətini iflasa uğratdı. 

Azərbaycan Respublikasının həyata keçirdiyi dövlət konfessional siyasətindən danışarkən iki 

məqama nəzər salmaq lazımdır: birincisi, Azərbaycanın polietnik və polikonfessional dövlət olması, 

ikincisi, ölkədə yaşayan dini, milli, etnik azlıqlar arasında sıx intermultikultural əlaqələrin mövcud 

olması. Ayrı-ayrı vaxtlarla çoxsaylı xalqların Azərbaycanda məskunlaşmasının əsas səbəblərindən 

biri bu bölgədə yaşayan insanların mədəniyyəti, digər dinlərə xoş münasibəti və onların həyat tərzinə 

çevrilmiş tolerantlığıdır. Xalqımız milli,etnik və mədəni müxtəlifliyini qoruyub saxlaya bilmişdir. 
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Bunun əksi olaraq beynəlxalq təcrübədə çox vaxt əhalinin etnik ,dini müxtəlifliyi lokal münaqişələrə, 

dini zəmində qarşıdurmalara, hərc-mərcliyə yol açdıgının şahidi oluruq. 

Azərbaycan cəmiyyətinin özünəməxsus konfessional səciyyəsi ondadır ki, əhalinin say tərkibinə 

görə təqribi 96%-i islam dininə mənsub olmasına baxmayaraq, onlar özlərini dini identifikasiyaya 

görə müsəlman hesab edirlər. İslam, xristian, yəhudi dinlərinin nümayəndələri qarşılıqlı anlaşma 

şəraitində yaşamış və Azərbaycanda bu zəmində milli etnik qruplar arasında ədavət və qarşıdurma 

müşahidə olunmamışdır. 

Nərgiz Paşayevaya görə ölkəmizdə əksər etnik qrupların etnik identikliyi, onların dini identikliyi 

ilə üst-üstə düşür. Lakin praktikada etnik azərbaycanlıların və yəhudilərin xristianlıq və ya rusların 

islama etiqad etməsi halları çoxluq təşkil edir. Azərbaycanda islamı siyasi sistemin dəyişdirilməsi 

vasitəsi deyil, siyasi mədəniyyət daşıyıcısı kimi xarakterizə etmək olar. [2, s.16] 
1995-ci ildə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, dini etiqad 

azadlığının, dövlət-din münasibətlərini tənzimləyən müddəalar daxil edildi. Dövlət quruculuğunun 

dünyavi mahiyyət daşıması, bütün dini etiqadların qanun qarşısında bərabərliyi, dövlət təhsil 

sisteminin dindən ayrı olması, insanpərvərlik prinsiplərinə zidd dinlərin yayılması və təbliğinin 

qadağan olunması barədə müddəalar daxil edildi. Eyni zamanda hər kəsə fikir və söz azadlığı ,ölkə 

vətəndaşlarının dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək ,hər kəsə təkbaşına və ya başqaları ilə 

birlikdə etiqad etmək, dinə münasibətdə əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ bəyan edildi. 

1992-ci ildə qəbul olunan «Dini etiqad azadlığı haqqında» AR Qanunu ilə dini mərkəzlərin, 

qurumların və tədris müəssisələrinin fəaliyyəti ətraflı tənzimləndi. Belə ki, dini qurumların dövlət 

qeydiyyatına alınması və xitam verilmə qaydaları müəyyənləşdirildi. Onların mülkiyyəti, istehsal və 

təsərrüfat fəaliyyəti beynəlxalq əlaqələri, dini icmaların xeyriyyə və mədəni-maarif fəaliyyəti ilə bağlı 

məsələlərə aydınlıq gətirildi. Hazırda dini təşkilatlar və dini qurumlar müstəqil kadr siyasəti həyata 

keçirir, dövlət sosial əhəmiyyətli məsələlərin həllində dini qurum və konfessiyalarla sıx əməkdaşlıq 

edir. Məhz dövlətin konssiyalarla əməkdaşlığın bu modeli cəmiyyətdə dini həmrəylik, ictimai- siyasi 

sabitlik, sülh və əmin-amanlığın təmin edilməsinə şərait yaradır. Azərbaycanda təmsil olunan islam, 

xristian, yəhudi dini icmaları ölkənin ictimai-siyasi həyatında aktiv rol oynayır. Dinlərarası dialoq 

Azərbaycan cəmiyyətinin konfessional təhlükəsizliyinin təmin olunması və bir sıra sosial əhəmiyyətli 

məsələlərin həllində öz müsbət töhvəsini verir. 

Azərbaycanda Müstəqilliyin əldə olunması ilə cəmiyyətin dini intibahı baş verdi. Məhz bu dö-

nəmdə missioner təşkilatlar Azərbaycan xalqının humanistliyindən, ölkədəki qeyri- stabil sosial-iq-

tisadi vəziyyətdən məharətlə istifadə edərək humanitar təşkilatlar adı ilə qununsuz dini təbliğatla məş-

ğul olurdular. 1997-ci ildən əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkədən dini təbliğat aparmaq 

qadağan edildi. «Dini etiqad azadlığı haqqında» Qanuna edilən bu dəyişiklikdən sonra qeyri-qanuni 

missionerlik fəaliyyəti göstərən humanitar təşkilatların qanunazidd əməllərinin qarşısı qismən alındı. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dini mənsubiyyəti müstəqil müəyyən 

etmək, bu sahədə qanuni hüquq və azadlıqların təmin edilməsi, radikal dini ekstremist yönümlü 

təşkilatların ölkədə fəaliyyətinin qarşısının alınması, suverenlik, o cümlədən milli-mədəni 

suverenliyin təmin olunması ilə bağlı müddəalar nəzərdə tutulmuşdur. 

Son illər Yaxın Şərq regionunun bir sıra müsəlman dövlətlərində baş verən hadisələr, dindən 

siyasi məqsədlər və qarşıdurma yaratmaq məqsədi ilə istifadənin, ölkədə sabitliyin pozulması, 

vətəndaş müharibəsinin baş verməsi ilə nəticələndiyini göstərir. Dini ekstremizm, ksenofobiyanın 

geniş vüsət aldığı bir şəraitdə ölkə daxilində effektiv, balanslaşdırılmış siyasətinin həyata 

keçirilməsini tələb edir. 

Azərbaycan Respublikası ölkədə azsaylı xalqların dil, adət-ənənələrinin qorunması istiqamətində 

məqsədyönlü iş aparır. Dilindən, dini, etnik mənşəyindən, sayından asılı olmayaraq ökədə təmsil 

olunan bütün dini qurum və konfessiyalarının nümayəndələrinə hörmətlə yanaşır. 
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Республики 

В статье исследуется основные направление государственно-конфессиональной политики 

Азербайджанской Республики, а также правовой статус религиозных учреждений и конфессии 

и взаимоотношение их с государством.   
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 The main directions of state-confessional politics of Azerbaijan Republic  
 

In the article the main directions of religious – confessional politics of Azerbaijan Republic, 

character of relations between government and religious community and confessions and their legal 

status very investigated. 
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Açar sözlər: müsəlman (İslam) dünyası, zəfər, böyük güc-qüdrət, inam, mühüm rol, ingilis 
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английский переводы 

Key words: the Muslim world, triumph, a great power, faith, an important role, English 

translations 
 

İngiltərənin baş naziri Uinston S. Çörçillinin islam dininə böyük maraq göstərməsi çoxları üçün 

təəccüblü ola bilər. İkinci Dünya müharibəsində İngiltərəni qalibiyyətə aparan bu dahi şəxsiyyət, 

islama və Şərqə o qədər böyük maraq göstərmişdir ki, hətta ailə üzvlərindən biri ona məktub yazaraq 

bu fikirdən daşınmasını istəmişdir. 

1907-ci ilin avqustunda Çörçillin gələcək baldızı ona məktubunda yazırdı ki : “Xahiş edirəm, 

islamı qəbul etməyin. Mən sizin xarakterinizdə islama və Şərqə necə meyilli olduğunuzu görmüşəm. 

Sizin bu dini qəbul etməyiniz güman etdiyinizdən daha asan baş verə bilər. Qan çağırışı-məğər nə 

dediyimi anlamırsınız, onunla mübarizə aparın.” 

Bu məktub Kembric Universitetinin elmi işçisi Uorren Dokter (Warren Dockter) tərəfindən 

tapılmışdır. O, məktubun Çörçillin qardaşı arvadı Qvendolin Berti (Guvendoline Bertie) tərəfindən 

yazıldığını da vurğulamışdır. 
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"The Independent" dərgisinə verdiyi müsahibəsində Dokter belə hesab edirdi ki, Çörçill islamı 

qəbul etmək fikrində olmamışdır. O, hətta bu illərdə ateist belə olmağı düşünmüşdür. 

Uinston S. Çörçillin Uilfrid Blantla olan dostluğu da diqqətçəkici olmuşdur. Uilfrid Blant məşhur 

antiimperialist, ərəb dilinin tədqiqatçısı, eyni zamanda şair olmuşdur. Onlar dost idilər, hər ikisi 

Blantın təşkil etdiyi məclislərdə ərəblərsayağı geyimlər geyinirdilər, bununla belə, onların arasında 

narazılıqlar olurdu. 

Maraqlı məqamlardan biri odur ki, o, 1940-cı ildə nasist Almaniyasına qarşı Britaniya 

hökümətinin başında durarkən Londonun mərkəzi məscidinin Regend parkında inşa edilməsi eyni 

zamanda müsəlman ölkələrinə bu müharibədə dəstək olduğunu bildirmək məqsədilə həmin məscidin 

inşasına yüz min funt sterlinq ayırmışdır. 

Daha sonralar ədib İcmalar Palatasındakı çıxışı zamanı vurğulamışdır ki, "müsəlman 
ölkələrindən olan əksər dostlarımız bizə bu hədiyyəyə görə təşəkkürlərini söyləmişdilər." 

1899-cu ildə Sudana həsr olunmuş “nitq müharibəsi” kitabında o yazırdı: “Məhəmməd 

peyğəmbərin qanunlarına əsasən hər bir qadın istərsə, kişinin qızı, həyat yoldaşı və ya kənizi olarsa, 

kişinin mülkiyyəti ona məxsus olmalıdır faktı quldarlığın məhv olma müddətini o vaxta qədər 

uzadacaq ki o vaxt islam dini kişilər arasında öz nüfuzunu itirəcəkdir. Bununla yanaşı, hərçənd 

Uinston Çörçill İslam dininə açıq aydın heyranlığını ifadə etsə də, o əsaslı tənqidi fikirlərini də 

söyləmişdir. Bəzi müsəlmanlar möhtəşəm xüsusiyyətlərə malik olduqlarını nümayiş etdirsələr də, 

dinin təsiri bu dinə etiqad göstərən sosial inkişafını iflic edir. Dünyada bundan güclü mürtəceliyi 

(geridəqalmışlığı) təlqin edən güc-qüvvə yoxdur. Yaxın gələcəkdə qürub etməyə hazırlaşmayan 

müsəlmanlıq özünə hər gün daha çox tərəfdaş cəlb edən müharibə dinidir.  

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, London meri olan Boris Conson (Boris Johnson) “Uinston 

Çörçill və islam dünyası: Yaxın Şərqdə oriyentalizm, imperiya və diplomatiya” (“Winston Churchill 

and the Islamic World: Orientalism, Empire and Diplomacy in the Middle East”) kitabında Uinston 

Çörçill və onun islama mübasibətinin geniş təhlil və şərhini vermişdir. 

Uinston Çörçillin islama qarşı marağı onun Sudanda Britaniya ordusunun zabiti kimi fəaliyyət 

göstərdiyi dönəmlərdən başlamışdır. O, hətta evinə ərəb geyimlərini gətirirdi. Bu işdə ona dostu 

Uilfrid Blantın (Wilfrid Blant) dəstəyi olmuşdur. Lakin qeyd edildiyi kimi, Kembric Universitetinin 

doktoru Uorren Dokterin (Warren Dockter) fikrincə Çörçillin islama belə maraq göstərməsi onları 

narahat etməməliydi. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 1940-cı ilin oktyabr ayı Britaniya üçün heç də asan bir dönəm 

olmamışdır. Belə ki, o, Almaniyaya qarşı vuruşda bütün gücünü səfərbər edərək, qələbə əzmi ilə 

yaşayırdı. Bu da bir həqiqətdir ki, Çörçillin Londonda, Regend parkında inşa edəcəyi məscidlə, bu 

ərəfədə müsəlman ölkələrindən Britaniyaya dəstək alması ümidi də danılmaz gerçəklik idi. 

Lakin bütün bu məqamlarla yanaşı bilirik ki, Britaniya həmin vaxt Hindistan, Misir və Orta 

Şərqdə öz hökmranlığını davam etdirirdi. 

Özünün “Çay Müharibəsi” ( The River War, 1899) kitabında ədib Hindistan və Sudanın apardığı 

müharibədən geniş söhbət açaraq, fikirlərini bu mövzuda geniş şəkildə əks etdirmişdir. 

Ancaq Dr. Dokter, Çörçillin geniş müsəlman dünyasına olan münasibətini daha yaxından 

araşdırdığını “müasirlərinin bir çoxunun saf imperialist və şərqşünaslıq perspektivlərindən fərqli 

olaraq” ortaya qoyduğunu bildirirdi. 

Onun kitabında deyilir: “İslam xalqının və mədəniyyətinin fikirləri tez-tez paradoksal və 

mürəkkəb birləşmə idi, onun erkən hərbi karyerasında təcrübəsindən əldə etdiyi hörmət, anlayış və 

möhtəşəmliyi ilə birləşdirilmiş tipik şərqşünas ideallıqlardan ibarət imperialist alqıların unikal bir 

perspektivini özünəməxsus şəkildə yaratmaq idi. 

Nəticə etibarı ilə onu söyləmək olar ki, dünyanın o cümlədən Qərb ölkələrinin siyasi tarixində, 

nüfus sahibi olan Böyük Britaniyanın baş naziri Uinston Spenser Çörçillin ədəbi görüşlərində xüsusi 

yeri ilə seçilir. “Uinston Çörçill və İslam dünyası” kitabı onun həm də böyük yazıçı olduğu haqqında 

müəyyən təsəvvür yaradır. 
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Об исламском мире Уинстона Спенсера Черчилля 

В исследовании затронуты восточные вопросы, выбранные по определенному месту в 
творчестве британского государственного и политического деятеля, почетного члена 

Британской академии, лауреата Нобелевской премии, великого писателя Уинстона Спенсера 

Черчилля, пробывшего премьер-министром Великобритании в 1940-1945 годах, а также в 

1951-1955 годах. В частности, он еще с юных лет питал большую веру и симпатию к исламу, 

был влюблен в исламскую культуру. В 1907 году в письме г-же Литтоно он отметил, что хочет 

стать пашой, получить почетный титул Османской империи, но, наряду с этим, как хороший 

арабист и поэт, высказал свои противоречивые мысли об исламе. 

Таким образом, мысли и суждения Уинстона Спенсера Черчилля об исламе дают нам 

основание понять что, насколько он быль заинтересован в этой области. Этот факт, который 

сегодня сохраняет свою актуальность, создает основу для формирования интересного и 

содержательного мнения а его отношение к Исламу для каждого из нас. 

 

Summary 

İbrahimova Türkanə Tofig 

The Islamic world by Winston Spencer Churchill 
 

The research work studies the Eastern culture in the works and performances of Winston Spencer 

Churchill, the British statesman and political figure, the Prime Minister of Great Britain in 1940-1945 

and 1951-1955, the Honorary Member of the British Academy, the Nobel Prize Winner and the great 

writer. Since his youth, he had great faith and love for Islam, and he was fond of the Islamic culture. 

Although, he stated in his letter to the lady Littono in 1907 his desire to be a “pasha” and to win the 

honorable title of the Ottoman Empire, he also expressed his contradictory ideas about the East and Islam 

as a good Arabist and poet.  

And thus, Winston Spencer Churchill’s thoughts and ideas about Islam enable us to understand 

his great interest towards this sphere. This fact, which keeps its urgency today, creates the basis for 

us to form the interesting and thoughtful ideas 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
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Приоритеты нашего государства на рубеже двух веков в сфере политики и религии лучше 

всего были определены общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым: 

«Азербайджан – светское государство, и как светское государство занимает свое место в мире. 

Это наш стратегический путь. Правовое, демократическое и светское государство – вот наш 

основной принцип в государственном строительстве» [2]. Сегодня в сфере идеологии и 

https://www.amazon.com/
https://www.timeshighereducation.com/
https://www.academic.oup.com/
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религии мы обязаны продолжать дело, начатое великим политическим лидером. Совершенно 

ясно, что последовательная политика Гейдара Алиева, основанная прежде всего на законе 

правоприменительной практики, привела к тому, что стали очевидными коренные позитивные 

изменения. 

Довольно продолжительное время самая распространенная точка зрения на этот вопрос 

заключалась в том, что в течение всей человеческой истории служители культа всячески 

старались приспособить религию для удовлетворения своих меркантильных интересов. 

Конечно, самым простым было бы отказаться от таких суждений, объявив их искаженными 

призмой многолетнего торжества научного атеизма. Хотя суждения о религии в истории 

представляются весьма сложными для вынесения однозначных выводов, мы все же 

попытаемся взглянуть на этот вопрос объективно. 
В доантичные и античные  времена самой главной линией соприкосновения религии и 

политики было божественное обоснование власти правителя. Такая схема не вызывала 

вопросов и была понятна большинству: не сам человек являлся источником власти, а лишь 

пользовался властью богов, чью волю он и призван был выразить (Древний Вавилон). Или, 

как вариант, правитель отождествлялся с божеством, и сам мог творить свою волю (Древний 

Египет).  

Таким образом, религия укрепляла позиции правителя и являлась основой внутренней 

политики государства. Впрочем, были попытки со стороны власти влиять на верования своих 

подданных, но они носили характер исключения, и, как правило, не приводили к 

существенным изменениям. Как пример, можно привести политику фараона Аменхотепа IV, 

принявшего позднее имя Эхнатон. Он упразднил традицию почитания старых богов, велев 

почитать единого бога Атона (Эхнатон – дословно, угодивший богу Атону). Но такой порядок 

продержался недолго, и сразу после его смерти, при фараоне Тутанхамоне был восстановлен 

прежний порядок почитания богов.  

Подобная схема устоялась, и работала вплоть до появления христианства, появление, 

которого внесло огромные коррективы в отношения власти с народом. Собственно частные 

возмущения нормального хода управления государством начались еще при царе Ироде, по 

приказу которого была проведена операция по истреблению первенцев в иудейских семьях, в 

надежде убить будущего иудейского царя, о рождении которого было возвещено. 

Политическое решение Понтия Пилата о казни Иисуса, сделанное, как мы помним из 

Евангелия, под давлением общественности, вообще можно посчитать самым крупным 

вмешательством политики в область религии за всю человеческую историю, по сравнению с 

которыми мелкие притеснения христиан со стороны языческого Рима именно таковыми и 

будут казаться, несмотря на то, что представляли собой порой публичные массовые казни. 

Перечислять частные случаи взаимного вмешательства религии и политики можно 

довольно долго, даже если обращать внимание только на самые существенные. Как то: 

установление Константином Великим христианства основной Византийской религией; 

возвышение Римского папы над всеми европейскими монархами; инквизиция, как способ 

удаления неугодных власти персон, с переходом их имущества в государственную казну; 

крестовые походы против неверных и многое другое. Ограничимся лишь общей 

характеристикой роли религии в политике. 

По мере становления христианства, оно, с точки зрения политики, приобретало все 

большую идеологическую мощь. Все от простых крестьян, до монархов прислушивались к 

голосу церкви. С наступлением Нового времени роль религии в жизни общества стала 

уменьшаться, из-за того, что общество стало постепенно переориентироваться на другие 

идеалы. Возможно, это обусловили объективные законы общественного развития, а так же 

самостоятельное развитие науки и техники, подкрепленное чередой фундаментальных 

изобретений и великих географических открытий. Именно в это время стал рождаться миф о 

противоборстве между наукой и религией, имеющий, впрочем, свои основания. Роль религии 

в жизни общества стала приближаться к современному положению. 
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Развитие философской мысли свело к минимуму мировоззренческую функцию религии 

хотя бы среди образованной верхушки общества, а именно, оно занималось политическим 

руководством. Относительно неизменным оставались только позиции религиозной морали, 

которые определяли социальные нормы, являющиеся для политики своеобразными рамками 

и ориентирами. При сохранении тенденции дальнейшего распространения, религия утратила 

свое влияние на политику также вследствие наметившихся тенденций секуляризма – 

отделения церкви от государства.  

Можно сказать, что эта ситуация, не подвергаясь существенным изменениям, сохранилась 

и до нашего времени. Значительные отклонения, выражавшиеся сначала в носильной 

пропаганде атеизма, а затем, в ужасающем религиозном разнообразии, можно было наблюдать 

только на территории влияния бывшего СССР, но это является одним из этапов развития 
религии в Азербайджане, и может быть правильно оценено только в его историческом 

контексте. 

Одним из разработчиков основных функций религии, в частности, является 

А.Ю.Григоренко, который указывает на пути, формы и методы реализации обобщённого 

опыта интеграции религии в политике [1, с.13-14]. Некоторые историки или философы-

религиоведы в ряде своих работ используют даже такой термин, как «политизированная 

религия». Политическая деятельность человека очень тесно связана с его гражданской 

позицией в обществе, мировоззрением, нередко продиктована такими психологическими 

мотивами и потребностями, как стремление к новым преобразованиям в профессиональном и 

личностном отношении. 
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Azərbaycanda din və siyasət münasibətləri 

 

Məqalədə Azərbaycanda din və siyasətin qarşılıqlı əlaqəsi araşdırılır. Müəllif din və siyasətin sıx 

əlaqədə olmasını vurğulayır. İddiaçının fikrinə görə, Azərbaycanın milli siyasətinin əsas hissəsini 

gerçəkliyin dini qavranması və müxtəlif din və dini inancların sülh şəraitində anlaşmasının vəhdəti 

təşkil edir. 
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Relationship of religion and policy in Azerbaijan 

 

The article explores the relationship between religion and politics in Azerbaijan. The author 

emphasizes the close relationship between religion and politics. According to the applicant, an 

important part of the national policy of Azerbaijan is a religious perception of reality and the peaceful 

coexistence of individual religions and beliefs. 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün tədqiqi Azərbaycan tarixşünaslığında mühüm elmi 

və siyasi əhəmiyyət kəsb edən aktual problemlərdən biridir. 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edən 

Azərbaycan Respublikası özünü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisi elan etmişdir. 

Bugünkü dövrdə müstəqil Azərbaycan dövləti üçün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq 

fəaliyyəti dönəmində üzləşdikləri çətinliklər, xarici və daxili problemlərə baxışı və bu problemlərin 

həlli dövlətçilik təcrübəsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan tarixşünaslığımızda 

Cümhuriyyət dövrünün geniş və ətraflı tədqiqi hər zaman başlıca vəzifə olaraq qalır. Sözü gedən 

problemin araşdırılması zamanı diqqət yetirilməsi vacib olan ən mühüm hadisələrdən biri Qafqaz 

İslam Ordusunun Azərbaycana gəlməsi və ölkəmizdə xilaskarlıq missiyasını həyata keçirməsidir. Bu 

problemin araşdırılması nəticəsində biz Qafqaz İslam Ordusunun yaradılması və fəaliyyəti, 

Azərbaycanda milli ordu quruculuğu, Azərbaycanın dövlətçiliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda 

mübarizə, bu məsələlər kontekstində Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı haqqında geniş məlumat 

əldə edirik. Peşəkar türk ordusu heyətindən, Azərbaycanın milli hərbi qüvvələrindən və yerli əhalidən 

ibarət çoxsaylı könüllülərdən təşkil edilmiş Qafqaz İslam Ordusunun Cənubi Qafqazda oynamış 

olduğu rol Azərbaycan və Türkiyənin maraqlarının vəhdətindən doğurdu və tarixin bu vacib 

məqamları günümüz üçün də aktualdır. Təqdim olunan məqalə tezisində 20-30-cu illər mühacir 

tədqiqatçılarının əsərləri əsasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və dövlətçilik ənənələrimizin 

qorunub saxlanılmasında mühüm rol oynamış Qafqaz İslam Ordusunun fəaliyyəti təhlil edilmişdir.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mühacir tarixşünaslığı dedikdə, 1920-ci il 27 aprel 

işğalından sonra mühacirətə getmək məcburiyyəti qarşısında qalan, Azərbaycandan kənarda Sovet 

imperiyasına qarşı mübarizə aparan Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurucularının, ictimai-

siyasi xadimlərin və görkəmli ziyalıların fəaliyyətləri və Cümhuriyyət haqqında yazdıqları əsərlər 

nəzərdə tutulur. Hadisələrin bilavasitə iştirakçıları və ya şahidləri olmuş, bu və ya digər dərəcədə 

proseslərin gedişatına təsiri olmuş siyasi və hərbi xadimlərin əsərlərində- Azərbaycanın istiqlal 

mübarizəsinin iştirakçısı olmuş M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycan Cümhuriyyəti” əsərində, M.B. 

Məhəmmədzadənin “Milli Azərbaycan hərəkatı” adlı əsərində, N. Şeyxzamanlının xatirələrində türk 

qoşunlarının Azərbaycana gəlməsi, Qafqaz İslam Ordusunun döyüş əməliyyatları ilə bağlı digər 

mənbələrdə təsadüf edilməyən qiymətli materiallar mövcuddur [5, 31]. 

Əli bəy Hüseynzadə yazır: "Əgər bu gün Anadolu Azərbaycanın azadlığı naminə qan tökürsə, 

sabah Azərbaycan Anadolunu yoxsulluqdan xilas edə bilər. Azərbaycanı xilas etməklə Anadolu həm 

də özünü xilas etmiş olur". Əli bəy Hüseynzadə həmçinin, 1923-cü ildə M.Ə. Rəsulzadənin Türkiyədə 

çap olunan "Azərbaycan Cümhuriyyəti” kitabına ön söz yazmışdır. "Bir mütaliə” adlanan kiçik 

məqaləsində Ə. Hüseynzadə müstəqilliyini itirən Azərbaycanın "beynəlmiləl insaf və ədalətdən 

doğan sülhü ümumiyyi aləmin” səyi ilə yenidən istiqlal yoluna qədəm qoyacağına ümid edir. 1914-

cü ilə qədər Azərbaycanın siyasi-ictimai, mədəni həyatını yaxından izlədiyini bildirən Əli bəy qeyd 

edir ki, I Dünya müharibəsindən sonra Türkiyə ilə Azərbaycan arasını alan "qalın sis pərdəsi” 

İstanbulla Bakı münasibətlərini aydın görməyə imkan verməyib. M.Ə. Rəsulzadənin istiqlal savaşına 

yüksək qiymət verən Əli bəy yazır: "Bu gün pərdə yavaş-yavaş qalxıyor. Siz də bu pərdəni 

https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1_%C9%99m%C9%99liyyat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1_%C9%99m%C9%99liyyat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Xalq_C%C3%BCmhuriyy%C9%99ti
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qaldıranlardan birisiniz”. Böyük mütəfəkkirin M.Ə.Rəsulzadənin kitabına yazdığı məqalədə 

göstərdiyi kimi artıq saxta tarixlə gerçəkləri əks etdirən tarix arasında qalan "qalın sis pərdəsi” 

götürülüb [5, 43].  

Əhməd bəy Ağaoğlu isə qeyd edir ki: "Mən Bakını İstanbulda və İstanbulu Bakıda görüb də 

özümü o qədər bəxtiyar görürəm ki, daha ölsəm də, o qədər qəmim yoxdur, dünyadan kam almış 

kimiyəm" [4, 160].  

Aprel işğalından sonra Rusiya və Türkiyə kimi ölkələrdə yaşamış M.Ə.Rəsulzadə də qələmə 

aldığı əsərlərdə Qafqaz İslam Ordusunun əhəmiyyətindən bəhs etmişdir: "Azərbaycan xalqının 

tarixində bu gün 28 May qədər böyük bir dəyərə malikdir. 28 Mayda Cümhuriyyətin istiqlalı bütün 

cahana elan edilmişsə, 15 sentyabrda bu istiqlal maddətən təyid olunmuş, Azərbaycan hökuməti öz 

təbii mərkəzinə müvəffəqiyyətlə daxil olmuşdur" [4,10]. 
İstanbulda çap olunan “Yeni Qafqaz”, “Odlu yurd” jurnallarında, Almaniyada çap olunan 

“Qurtuluş” jurnalında da Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycandakı fəaliyyəti haqqında məlumat 

verilmişdir. “Qurtuluş” jurnalında çap olunmuş maraqlı məqalələrdən biri “Bir zəfərin ildönümü” 

məqaləsidir. O dövrün mətbuatına diqqət yetirsək, görərik ki, yalnız zəfər, qalibiyyət, qurtuluş 

ifadələri işlədilir. “Bakı məsələsi”, “İstiqlal zəfərinin dastanı” və s. məqalələrdə Qafqaz İslam 

Ordusunun Azərbaycana gəlməsi haqqında çox əhəmiyyətli məlumatlar öz əksini tapmışdır. Bakının 

işğal edilməsi ilə bağlı Cümhuriyyət qurucuları tərəfindən çoxlu şeirlər də yazılmışdır [3,77]. 

Ümumiyyətlə Bakının azad edilməsi çox böyük bir hadisədir. Bu tarix bizim XX əsr 

Azərbaycanın istiqlal mübarizəsi tarixinin ən yüksək zirvəsində duran hadisədir. Məmməd Əmin 

Rəsulzadə yazırdı ki, 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan istiqlalını sülh ilə elan etmişdiksə, 1918-ci 

il sentyabrın 15-də əməl ilə həyata keçirdik [2, 90]. Bakının azad edilməsində bir faktı da önə çəkmək 

vacib məsələlərdəndir ki, burada azərbaycanlıların rolu, vətənpərvərliyi də mühüm rol oynamışdır. 

Bu faktor olmasaydı, təbii ki, Nuru Paşa qalib gələ bilməzdi.  
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Резюме 

Гурбанзаде Биллура Сияавуш кызы 

Марш спасения кавказская исламская армия в Азербайджан в историографии 

иммигрантoв 20-30-x годов 

Работы авторов-иммигрантов 1920–1930-х годов играют важную роль в изучении 

истории Азербайджанская Демократическая Республика и Кавказской исламской армии. В 

статье анализируется деятельность Кавказской исламской армии, сыгравшей важную роль в 

сохранении традиций государственности, основанной на трудах авторов периода миграции. 

 

Summary 

Gurbanzade Billura Siyavush 

The salvation march of the caucasian islamic army to azerbaijan in immigrant 

historiography of 20-30 years. the  

The works of the immigrant authors of the 1920-1930 years play an important role in studying 

the history of the Azerbaijan Democratic Republic and the Caucasus Islamic Army. The article 

analyzes the activities of the Caucasus Islamic Army, which has played an important role in the 

preservation of our statehood traditions based on the works of the authors of the migration period. 
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Azərbaycan Səfəvi dövlətinin iqtisadiyyatının əsas sahəsi olan kənd təsərrüfatında ipəkçilik, 

pambıqçılıq və üzümçülük mühüm önəm daşıyırdı. Səfəvi hökmdarları I Təhmasibin və I Şah 

Abbasın həyata keçirdikləri aqrar siyasət və vergi sistemində həyata keçirilən islahatlar nəticəsində 

bir sıra vergilərin ləğv edilməsi və bəzi vergi və rüsumların azaldılması kənd təsərrüfatının inkişafına 

müsbət təsir göstərmiş və məhsuldar qüvvələrin inkişafı üçün əlverişli şərait yaranmışdı (9, səh. 111). 

Məhsuldar qüvvələrin inkişafı şəhərlərin tərəqqisinə yol açmışdı. 

Ümumiyyətlə, orta əsr şəhərləri 3 qismə bölünürdü: öz inkişafına görə hökmdarın və ya iri əy-

yanların iqamətgahları kimi təşəkkül tapmış şəhərlər; bu və ya digər sənət sahəsinin mərkəzi olan 

şəhərlər; imperiya şəhərləri – böyük karvan yollarının kəsişməsində yerləşən və ya liman şəhərlər.Bu 

mənada, Azərbaycan Səfəvi dövləti ərazisində hər üç qismə aid şəhərlər mövcud idi (4, səh. 66-67). 

Azərbaycan Səfəvi dövlətinin ərazisindən beynəlxalq ticarət karvan yollarının keçməsi ölkə 

miqyasında daxili ticarətin inkişafına və xarici iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə hərtərəfli imkan 

yaratmışdı (2, səh. 78). 

Təbriz şəhəri: Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yarım əsrdən çox paytaxtı olan Təbriz şəhəri təkcə 

Azərbaycanın deyil, bütün Yaxın və Orta Şərqin iri sənətkarlıq, ticarət və mədəniyyət mərkəzi kimi 

şöhrət tapmışdır. Şəhər hələ qədimdən Şərq ilə Qərb ölkələrini birləşdirən ticarət karvan yolları 

üzərində yerləşirdi. Təbriz Azərbaycanın Rusya və Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələrində 

mühüm rol oynayırdı (8, səh. 142-143). XVI əsrin birinci yarısında Osmanlı ordusu tərəfindən şəhərin 

ələ keçirilməsi əhalinin azalmasına səbəb olmuşdu. O zaman burada 360 min əhali yaşayırdı. Dövrün 

qaynaqlarında Təbrizi dünyanın dörddə bir hissəsində olan ən abad şəhər hesab edlirdi. Oruc bəy 

Bayat Təbrizi “Şərqin paytaxtı” adlandırırdı. Şəhər əhalisinin çoxu ticarət və eyni zamanda 

sənətkarlıqla məşğul idi. M.Heydərovun təxmini hesablamalarına görə, XVII əsrdə Təbrizdə 30 min 

sənətkar olmuşdu (9, səh. 133). Evliya Çələbi Təbriz sənətkarlarının ustalığı və məharətindən bəhs 

edərək yazmışdı: “Təbrizdə olan ustad nəqqaş, rəssam, bənna, zərgər və dərzi başqa bir diyarda 

yoxdur. Hər işin ən əlası bu şəhərdə mövcuddur” (4, səh. 63). 

Şamaxı şəhəri: 1561-1563-cü illərdə Səfəvi ölkəsinin bir çox bölgələrində olmuş Antoni 

Cenkinson İngiltərənin «Moskva» ticarət şirkətinin nümayəndəsi kimi burada ipəkçiliyin vəziyyəti 

ilə ciddi surətdə maraqlanmışdı. A.Cenkinson Şirvan bölgəsi haqqındakı qeydlərində göstərirdi ki, 

Şirvanın əsas yerli məhsulu cürbəcür ipəkdir və burada xam ipək olduqca çoxdur «Moskva» şirkətinin 

başqa bir nümayəndəsi, ingilis taciri Artur Edvards A.Cenkinsondan bir qədər sonra 1566-cı ildə 

Şirvanda olmuşdu. A.Edvards yazırdı ki, əgər Şamaxıda şirkətin nümayəndəsi olarsa, yay aylarında 

burada qalaraq xam ipəyi birbaşa kənd sakinlərindən, yəni birinci əldən ala bilərik. Çünki xam ipəyi 

sakinlər Şamaxı şəhərinə satmaq üçün ətraf bölgələrdən gətirirlər (1, səh. 467-468).  

Keyfiyyətli xam ipək alveri üçün Şamaxıya rus tacirləri ilə yanaşı ingilis tacirləri də gəlirdi (12, 

s. 26). 

İlk mənbələr sübut edir ki, uzun zaman Şərqdə, o cümlədən Azərbaycanda müxtəlif ticarət 

əməliyyatları aparan, Şərqin mədəni təsirinə məruz qalan italyanlar, nəhayət, bu yerlərin istehsal 

ənənələrinə yiyələnməyə başladılar. Venesiya sənətkarları, çox keçmədən Azərbaycandan və başqa 

Şərq ölkələrindən gətirilmiş müxtəlif növ zərli ipək parçaları , xüsusən zərxaranı özləri toxumağa 

başladılar və bu sahədə mahir sənətkarlara çevrildilər (7, s. 313).  
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İsfahan şəhəri: XVI əsrin sonlarında Azərbaycan Səfəvi dövlətinin paytaxtına çevrilən İsfahan 

şəhərinin inkişafında yeni mərhələ başladı. L.Lokkart yazır: ”Böyük, qüdrətli Səfəvi şahları 

zamanında özünün brilyant dövrünü yaşayarkən İsfahan şəhərinin 650 min əhalisi olmuşdur” (3, s. 

67). Lakin 1722-ci ildə əfqanların işğalından sonra şəhərin vəziyyəti barədə Ceymis Moryer belə 

yazırdı: ”Belə fərz etmək olar ki, şəhər (İsfahan) Babil kimi allahın lənətinə gəlmişdir: evlər, bazarlar, 

məscidlər, saraylar, bütöv küçələr demək olar ki, tam boşalmış, tərk olunmuşdur (3, səh. 67).  

Azərbaycan Səfəvi dövlətinin sosial-iqtisadi strukturynda çoxsaylı şəhərlər önəmli yer tutur. Biz 

burada onların bir neçə barədə məlumat verməklə kifayətləndik. Səfəvi şahlarının həyata keçirdiyi 

tədbirlər nəticəsində XVI-XVII əsrlərdə ölkənin hərbi-siyasi qüdrəti daha da möhkəmləndi, 

iqtisadiyyatın əsas sahələri olan kənd təsərrüfatının, sənətkarlıq sahələrinin, daxili və xarici ticarətin 

inkişafında mühüm irəliləyişlərə nail olundu. Nəticədə ölkənin ictimai-iqtisadi, siyasi və mədəni 
həyatında böyük dəyişikliklər baş verdi (8, səh. 5). 
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Резюме 

Гулиевой Саялы Киблиали кызы 
 

Расположение городов в социально-экономической структуре Азербайджанского 

государства Сефевидov  

На основе путевых дневников и первичных источников в статье, изучены очень ценные 

информации о развития экономических отношений в стране, внутренних и международных 

торговых отношений, роли городов, а также установление торговых отношений. 

Проанализированы основные характеристики городов, как Тебриз, Шемахи, Исфахан и их 

роль в экономической жизни страны. На основе изучения источников новой информации и 

фактов, установлено что, эти города стал центром торговли и внешне экономических связей. 

В этом большую роль имели путевые дневники.  

 

Summary 

Guliyeva Sayala Gibliyeli  
 

Location of cities in the socio-economic structure of Azerbaijan's safavid state 

On the basis of the travel diaries and primary sources in the article, studied very valuable 

information on the development of economic relations in the country, domestic and international trade 

relations, the role of cities, as well as the establishment of trade relations. Analyzes the main 

characteristics of cities as Tabriz, Isfahan, Resht, Shemaxi and their role in the economic life of the 

country, based on the study of new sources of information and facts found that, these cities became 

the center of trade and foreign economic relations. This had a big role and diaries. 
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Qəribov Ağalar Vaqif oğlu 

Bakı Dövlət Universiteti 

 

KLASSİK ALMAN FƏLSƏFİ FİKRİNDƏ DÖVLƏTİN VƏ HÜQUQUN TƏBİƏTİ VƏ 

MAHİYYƏTİ 
 

Açar sözlər: Kant, Hegel, Fixte, dövlət, hüquq, əxlaq 

Key words: Kant, Hegel, Fichte, state, law, ethics 

Ключевые слова: Кант, Гегель, Фихте, государство, право, этика 
  

Klassik alman fəlsəfəsində dövlət və hüququn təbiəti haqqında söylənən fikirlər onun 

nümayəndələrinin müasiri olduğu dövrün məkan və zaman hüdudlarını aşaraq günümüzün hüquqi-
fəlsəfi firinə və buradan gələcək cəmiyyətlərin üstqurumuna uzanan böyük fikir sərvətidir. Klassik 

alman fəlsəfəsinin nümayəndələri XVII-XVIII əsr mütəfəkkirlərinin mahiyyəti qanun və qan 

qarışığından, habelə dövlətin icazəverici-qadağanedici fəaliyyəti ilə qanunun eyniləşdirilməsindən 

ibarət olan səhvlərinə diqqət çəkdilər. 

Bu yanaşma şəxslərin qanunu bilməməsi və iradələrinin olmaması, həssaslıq və laqeydliyi 

səbəbiylə öz hüquqlarını həyata keçirmə qabiliyyətinə inamsızlıqla izah edilirdi. Şəxslər qeyd olunan 

hallara görə yalnız cəza və ya mükafatla dəstəklənən qaydalara və təlimatlara əsasən yaşaya bilərlər. 

Şəxslərin öz xeyirlərinə təlimatlandırmaya ehtiyacları var, onlara qəyyumluq lazımdır. 
İ.Kant "Əxlaqın Metafizikası"nda insan davranışının öz-özünə qanunauyğunluğunu, onun 

muxtariyyətini vurğulayan və əsaslandıran ilk mütəfəkkirlərdəndir; bir insanın özünə nəyin yaxşı və 
nəyin pis olduğunu müstəqil şəkildə qərar vermək qabiliyyəti, əks təqdirdə mənəvi inancları, eləcə də 
onların törəmələri: ideal və məqsədlər səlahiyyətli-qanunvericilik təyininə tabe deyil. 

İnsanın mənəvi əqidəsi onun azadlığının, müstəqilliyinin və diqqətsizliyinin dərk edilməsi üçün 
əsasdır. Həm əxlaq, həm də hüquq Kant fəlsəfəsində insanın iradəsi, azadlıq və ya ondan imtina etmək 
qabiliyyəti kimi başa düşülən əməli səbəbdən irəli gəlir. 

Əxlaq və hüquq ortaq bir məqsəd - azadlığa çatmaqla birləşir. Əxlaq və hüquq azadlıqdan istifadə 
qaydaları və vasitələri ilə fərqlənir. Əxlaqın başlanğıc nöqtəsi refleksiya və vəzifədir, hüquqlar isə 
dövlət qanunları şəklində məcburetmə ilə birləşən əxlaqdır. 

Dövlət əxlaqa uyğun olmayan qanunlar qəbul edirsə, cəmiyyət insanlar arasındakı 

münasibətlərin antaqonizmini alır. Qanun və əxlaq əlaqələndirilsə belə, insanların münasibəti 

ikitərəfli olur, çünki digərinə münasibətdə azadlıq vəzifə hissi ilə deyil [1], öz mənfəətinin 

hesablanmasına və ya cəza qorxusuna əsaslanır. Kantın nöqteyi-nəzərindən bu fikirlər hazırda da 

aktual olaraq qalır. İnsana kömək edən maarifçilik fəlsəfəsi lazımdır: 
a) özünü başqa bir insanın dəyərinə bərabər bir dəyər kimi dərk etmək və heç bir halda heç kimə 

öz məqsədlərinə çatmaq üçün bir vasitə kimi baxmamaq; 

b) bütün insanlıq qarşısında məsuliyyət şüuruna, dünyada baş verən hər şeyə aidli hissi ilə 

yanaşmaq. 
Kant hesab edir ki, əsl hüquqi nizam yalnız cəmiyyətdən, dövlətdən asılı olmayaraq, hər bir 

vətəndaşın ictimai həyat normalarını tanıması və dərk etməsi üçün imkanları olduğu yerdə mövcud 
ola bilər. Əxlaqı ictimai şüurun bir forması kimi qorumaq, hər şeydən əvvəl vətəndaş cəmiyyətinin, 
ailə, məktəb, icma, kilsə, ictimai özünüidarəetmə və könüllü təşkilat kimi elementlərin üstünlüyüdür. 

Bu ünsürlərin, vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etməməsi səbəbindən dövlət öz funksiyalarını 
yerinə yetirirsə, vəziyyətin başa düşülməsi və qanuna qaldırılmayan fövqəladə tədbirlərin tətbiqi ilə 
bunu etməlidir. 

Dövlət hər kəsə onun üçün faydalı və ya əlverişsiz olanı qərar qəbul etməsinə icazə verməlidir. 

Dövlətin öz maraqlarını həyata keçirən insanlar arasında bərabər rəqabəti təmin etmək borcudur, 

çünki cəmiyyətin hər bir üzvü azaddır; bir vətəndaş olaraq bir-biri ilə bərabərdir; muxtariyyət və 

müstəqillik sahibidir. 

İnsan hüquqlarının nəzərə alınmadığı, əjdaha diktə qanunlarının topu idarə etdiyi yerlərdə heç 

bir tənzimləmə yoxdur. Bu qanunların xarici zərurəti heç vaxt müəyyən bir davranış növü üçün daxili 

təkan ola bilməz. 
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Hüquqi tənzimləmə, fərdi şəxslərin mütləq azadlığının və özbaşınalığının məhdudlaşdırılmasına, 

nəticədə insanların birgə fəaliyyətini təmin edən müəyyən məcburiyyət tədbirlərinə yönəlmişdir. 

Başqa sözlə, təbii bir vəziyyətdən vətəndaş cəmiyyətinə keçmək mümkündür, ancaq yalnız yuxarı və 

aşağı siniflərin, kiçik və ya böyük həmrəylik birləşmələrində birləşən dövlətin və insanların səyləri 

sayəsində mümkündür. 

Vətəndaş cəmiyyəti qurmağın subyekti itənilən bir dövlət ola bilməz, bu ancaq xəyanət, 

genişlənmə, zor, güc tətbiq etmə nəticəsində meydana çıxmayan, ancaq sosial müqavilə əsasında və 

ya respublika formasında meydana gələ bilər. Yalnız belə bir dövlət vətəndaşların müdafiəsini, qanun 

qarşısında bərabərliyini və vətəndaş müstəqilliyini təmin etməyi əhatə edir. 

Nəticədə dövlət qanunvericinin qüsursuz iradəsini, icra səlahiyyətlərini və ali hakimin hökmünün 

dəyişməzliyini nümayiş etdirməlidir. 
G.Hegel də hüquq ideyasının və dövlətin mahiyyətinin dərk edilməsinə öz töhfəsini vermişdir. 

Hegelin nöqteyi-nəzərindən "Hüquq fəlsəfəsi"nin predmeti onun həyata keçirilməsindəki qanundur [2]. 

Hegel üçün dünya özünü tanıyan dünya səbəbinin (və ya dünya düşüncəsinin) obyektiv formasıdır. 

Cəmiyyət səviyyəsində bu özünü tanıma prosesi siyasət, hüquq və mənəviyyat şəklində həyata keçirilir. 

Hegel qanunu insanlar arasında əmlak üzərində münasibətlərin tənzimləyicisi hesab edir. Alman 

mütəfəkkiri "qanun" anlayışını üç mənada istifadə edir: hüquq azadlıq kimi; hüquq müəyyən bir 

azadlıq forması kimi; hüquq azadlığın tənzimlənməsi qanunu kimi. 

Birinci halda Hegel "hüquq ideyası" na, ikinci halda "xüsusi qanun"a, üçüncüsü isə hüquqla 

qanun arasındakı fərqi aradan qaldırmağa, təbii və pozitiv qanun arasındakı ziddiyyəti həll etməyə 

çalışır [3]. 

Hegel hüququn məzmununun qanunvericilik prosesində təhrif oluna biləcəyini anlayır, lakin o, 

qanunu konkretləşdirməyin müxtəlif addımları və imkanları haqqında danışır. Hegelə görə, qanun 

hüququn ifadə formasıdır və əgər belə deyilsə, bu qanundan fərqli bir şeydir. 

Şəxsiyyətə gəldikdə, bu, fərdi mülkiyyətə münasibətlə təmin olunan hüquq qabiliyyəti ilə 

səciyyələnir və şəxsi mülkiyyətin ilk forması, azadlığının əsas təməli kimi iradəsinə görə insanın 

dünyaya münasibətidir. 

Hegel insanların bərabərliyinin rəsmi hüququnu əsaslandırır. İnsanlar azad şəxsiyyətlər kimi 

bərabərdirlər. İnsanlar şəxsi mülkiyyət hüquqlarına bərabərdirlər, lakin mülkiyyət formasında deyil. 

Həyata keçirilməsində qanunun ayrılmaz bir elementi xüsusi mülkiyyət qurumlarının bir-birinə 

qarşı çıxdığı bir müqavilədir. Müqavilə norma tələbi ilə gələcək bir qanunun başlanğıcı oldu. 

Qanunvericilik predmeti artıq fərd deyil, dövlətdir. Bu onun özəlliyi və əhəmiyyətidir. 

Vətəndaş cəmiyyətinə gəlincə, bu, qədim dünyada yox idi, çünki bu, azadlıq, öz iradələrini yerinə 

yetirmək qabiliyyətinə sahib insanların şəxsi maraqlarının reallaşdırılması sahəsidir. Qədim 

cəmiyyətdə azadlıq cəmiyyətin - fərdin yox, polisin preroqatividir. 

Hegelin fikrincə, vətəndaş cəmiyyəti ideal deyil, "hamının hər kəsə qarşı müharibə" formasıdır, 

çünki insanların ehtiyaclarına, rəqabətə, ədalətə və korporasiyaya əsaslanır. Vətəndaş cəmiyyəti 

dövlətin institutuna ehtiyac duyur və onu qanun yaradıcılığı subyekti kimi qəbul edir. Ümumiyyətlə, 

vətəndaş cəmiyyəti şəxsi mülkiyyət və universal rəsmi bərabərlik üzərində qurulan insanların 

ehtiyaclarının əmək vasitəçiliyi sistemidir. 

Dövlət qanun yaradıcılığının subyekti kimi nəzəriyyə və praktika baxımından fəaliyyət 

göstərdiyindən, insanların hüquq və azadlıqlarına dövlət tərəfindən riayət olunması, bir şəxsin özünü 

həyata keçirməsi üçün şərait yaradılması məsələsi əsas əhəmiyyət kəsb edir. Başqa sözlə, dövlət üçün 

vətəndaşlar və ya onlar üçün bir dövlət var. Hegelə görə dövlət prioritet dəyərdir. Yalnız hamının 

hamıya qarşı müharibəsinin qarşısını almağa, multikulturalizm siyasətini təmin etməyə qadirdir. 

İnsanlar bir vasitədir və dövlət dünya zehininin (ruh, mütləq fikir) inkişafının əsas dəyərlərindən 

biridir, inkişafı insanların fəaliyyəti ilə təmin edilir və mənəvi yalnız dövlətə xidmət edir. 

Yalnız dövlət qanunun, azadlığın və ədalətin qarantı ola bilər. Yalnız bu, onların həyata 

keçirilməsini təmin edə bilər. [4] 

Dövlətin Hegel konsepsiyası demokratiya anlayışından (xalqın suverenliyi) və liberalizm 

anlayışından (fərdi hüquqların prioriteti) xeyli fərqlənir. Hegelin konsepsiyası dünya düşüncəsinin 
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özünü inkişaf etdirmə və özünü reallaşdırma yolunda dövlətin üstünlüyünün nümayişidir. Əgər ailə 

“alfa” dırsa, dövlət bəşəriyyətin tarixi inkişafı yolunda olan "omeqa"dır. Ancaq tarix həmişə 

gələcəyin qeyri-müəyyənliyini daşıyan keçmişin yenidən qurulmasıdır [5]. Hegel həmkarlarının 

əksəriyyətindən fərqli olaraq qeyri-müəyyənlik sahəsinə nəzər salmaq üçün heç bir cəhd göstərmir. 

Hüququn mahiyyəti ilə bağlı bəzi mülahizələri klassik alman fəlsəfəsinin başqa bir nümayəndəsi 

İ.Fixte irəli sürdü. O, dövləti süni bir təşkilat olaraq qəbul etdi. Fixteyə görə, dövlətin vəzifəsi bütün 

insanları və onların səylərini birləşdirmək, bəşəriyyətin ömrünün uzadılması məsələsini məcburetmə 

yolu ilə, ancaq insanların hüquq subyektləri olduğu bir cəmiyyətdə manipulyasiya obyekti deyil, 

bərabər hüquqlarının təmin edilməsinə yönəltməklə həll etməkdir [6]. 
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Резюме 

Гарибов Агалар Вагиф оглы 

В тезисе рассказывается о природе и сущности государство и права в твочестве 

классических немецких философов, анализируется место понятий государства и права в 

учениях Гегеля, Канта и Фихте. Главная идея выдвинутая в тезисе это вклад рассмотренных 

мыслей в юридическо-филосойскую мысль Азербайджана. 
 

Summary 

Garibov Aghalar Vagif  

This thesis describe essence, nature of state and law. Also, this article analysis position of Hegel, 

Kant and Fixte's views. The contribution that the views of the ideas can give to Azerbaijan's law-

philosophical idea constitute the main idea proposed in the thesis. 
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Академия государственного управления 
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В современном развитии постиндустриального общества человеческий потенциал и 

возможность его трансформации в человеческий капитал привели к общепризнанному 

пониманиию того, что фундаментальной составляющей развития общества и экономического 

роста является человеческий капитал, а не материально-вещественные факторы.[5] В 

структуре национального богатства развитых стран человеческий капитал значительно 

преобладает (более 70%) над природным и физическим капиталами. [11] 
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В формировании условий воспроизводства человеческого капитала и использовании 

человеческого потенциала первостепенная роль отводится государственному управлению. 

Государственное управление в контексте концепции человеческого капитала предполагает 

органическое соединение социально-экономических интересов общества с текущими и 

перспективными потребностями человека. [3] 

В процессе формирования и развития человеческого потенциала современного 

Азербайджана определяющее значение имела стратегическая политика общенационального 

лидера Гейдара Алиева.[2] На всех этапах правления Гейдара Алиева основным приоритетом 

и решающим фактором развития страны во всех областях являлся человеческий потенциал. 

Находясь во главе Азербайджана при двух различных политических системах, Гейдар Алиев 

в значительной мере ускорил динамичное социально-экономическое развитие страны и 
предопределил стратегический курс, направленный на улучшения благосостояния, духовного 

и культурного развития народа, создав мощный фундамент для развития человеческого 

потенциала. 

Подписание в 1994 году исторического «Контракта века», успешная реализация Нефтяной 

стратегии Гейдара Алиева позволила осуществить процесс преобразования запасов 

углеводородного сырья в финансовые активы, генерирующие постоянный доход для 

нынешнего и будущих поколений. Интенсивный рост нефтяной отрасли, развитие частного 

сектора и его взаимодействие с государственным сектором, позволило решить важную 

социальную задачу - созданию рабочих мест, а также совершить трансформацию исчерпаемых 

природных ресурсов в воспроизводимые человеческие ресурсы.  

Благодаря последовательной и эффективной политике Президента Азербайджанской 

Республики Ильхама Алиева, были осуществлены программы по снижению бедности, раз-

витию регионов, занятости населения, улучшению системы образования и здравоохранения, 

социальной защиты уязвимых слоев населения.[1] Реформы по обеспечению эффективной 

системы государственного управления ускорили процесс экономического роста, проведения 

на территории всей страны политики, стимулирующей развитие человеческого потенциала.[2] 

Трансформации «черного золота в человеческое золото» продолжается посредством более 

тесного взаимодействия системы образования, рынка труда, создания новых высокотехно-

логичных предприятий, успешной реализации государственных экономических программ и 

концепций. 

Начиная с 2013 года, расширение инновационной деятельности во всех отраслях 

экономики стало одним из главных направлений в устойчивом экономическом развитии, 

создало платформу для формирования экономики знаний и ускорения создания наукоемких 

технологий и продукции. Экономический рост страны способствовал совершенствованию 

существующих систем в социальных сферах и соответствию международным стандартам.  

Новая социальная политика, ежегодно увеличивающиеся инвестиции на образование, 

охрану здоровья, социальную защиту создают реальные перспективы развития человеческого 

потенциала и его трансформацию в человеческий капитал, что находит свое отражение в 

международных отчетах и рейтингах.  

Азербайджанская Республика с 2010 года входит в категорию стран с высоким уровнем 

человеческого развития и занимает 80-е место из 189 –ти стран мира.[10] В «Глобальном 

отчете о конкурентоспособности» 2017-2018 гг., опубликованном Всемирным 

Экономическим Форумом, Азербайджан продвигаясь на два шага и занимает 35-е место среди 

137 стран. [12] 

Азербайджан вошел в десятку стран реформаторов в глобальном рейтинге «Doing Business 

2019», подготовленном Всемирным Банком. Азербайджанская Республика благодаря 

проводимым экономическим реформам продвинулась на 32 шага в этом отчете, заняв 25 место 

среди 190 стран. [9] Азербайджан занял третье место среди развивающихся стран в ежегодном 

“Индексе инклюзивного развития 2018” Всемирного экономического форума [12]. 
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В 2003-2017 годах социально направленные расходы государственного бюджета, 

увеличившись в 10 раз, достигли 7,0 млрд. манат, в том числе расходы на социальную защиту 

и социальное обеспечение в государственном бюджете возросли в 11 раз и достигли 2,4 млрд. 

манат. [4] 

Азербайджан продемонстрировал политическую волю к достижению «Целей Развития 

Тысячелетия» и решимость улучшить государственное управление, что привело к 

значительному снижению абсолютной бедности с 49,0% в 2001 году до 4,9% в 2015 году. [8] 

Для современных государств одной из важнейшей задач является развитие потенциала 

«мягкой силы» [13] как эффективной модели человеческого капитала, благодаря чему 

государство получает большое преимущество в условиях становления информационного 

общества. Ярким примером политики «мягкой силы» является деятельность вице-президента 
Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой. Заложив основу Фонда Гейдара Алиева в 

2004 году, Мехрибан Алиева создала институциональную базу «мягкой силы» для 

продвижению ценностей и идеалов Азербайджана.[7] Эффективная политика «мягкой силы» 

Мехрибан Алиева во многом способствует объективному восприятию Азербайджанской 

Республики в мире, как демократического государства с социально ориентированной 

экономикой и независимой внешней политикой. 

Азербайджанской Республике накоплен весомый опыт в области государственного 

управления устойчивым развитием и соответственно управлении человеческим капиталом. 

Вместе с тем страна находится в периоде становления воспроизводства человеческого 

капитала и создания условий для реализации человеческого потенциала.  

Азербайджанская Республика приступила к реализации Целей устойчивого развития, 

принимая их достижение как основной приоритет стратегии развития страны, который создаст 

экономически обоснованные, социально ответственные и экологически безопасные условия 

для развития человеческого потенциала в стране для последующей трансформации части его 

в человеческий капитал. 
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Dövlət idarəetməsi Azərbaycan Respublikasında insan kapitalının 

inkişafının əsas amili kimi 

   

Məqalədə müasir cəmiyyətin davamlı inkişafında insan potensialının və insan kapitalının rolu 

nəzərdən keçirilir, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında effektiv dövlət idarəçiliyi ilə insan 

kapitalının inkişafı arasındakı əlaqə analiz olunur. Bir sıra beynəlxalq sosial-iqtisadi göstəricilər 

nümunəsində ölkənin son illərdə insan kapitalının inkişafına töhfə verdiyi nailiyyətlər təhlil edilir, 

dövlət idarəçiliyinin ölkədə insan potensialının və insan kapitalının inkişafına təsirinin yeni 

mexanizmləri təsvir edilmişdir. 
 

Summary 
 

Mehdiyev Ulfat Rufat 
 

Public administartion as a key factor of the human capital development 

 in the Republic of Azerbaijan 
   

The article highlights the role of human potential and human capital in the sustainable 

development of the modern society, traces the relationship between effective public administration 

and the development of human capital in the Republic of Azerbaijan. Taking into consideration of a 

number of international socio-economic indicators, the country's achievements in recent years, 

contributing to the development of human capital are described, new mechanisms of the influence of 

public administration on the development of human potential and human capital are analysed. 
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ƏMƏKDAŞLIQ 
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Rusiya Federasiyası ilə Türkiyə Qafqaz, Orta Şərq və Qara dəniz hövzəsində müəyyən təsirə 

malik dövlətlərdir və hər iki ölkə bu ərazilərdə geosiyasi rəqibdirlər. İkinci dünya müharibəsindən 

1991-ci ilə qədər SSRİ və Türkiyə arasında hərbi sahəsində münasibətlər qurulmamışdır. [1,s.7]. 

Rusiya-Türkiyə arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq 1992-ci ildə Moskva və İstanbulda iki dövlət 

başçısı B.N.Yeltsin və T.Özalın görüşməsi ilə yeni mərhələyə qədəm qoydu. İki dövlət rəsmisi 

arasında keçirilən görüşlər zamanı 300 mln. ABŞ dolları dəyərində rus hərbi və döyüş texnikasının 

Türkiyəyə gətirilməsi ilə bağlı müqavilə imzalandı.  
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1993-cü ilin mayında tərəflər arasında imzalanan "Hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında 

Memorandum", 1994-cü ildə "Hərbi-texniki məsələlər və müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığa 

dair Memorandum"lar mühüm əhəmiyyətə malik idi və bu istiqamətdə münasibətlərin inkişafına 

xidmət edirdi. 1993-cü ildə imzalanan müqaviləyə əsasən Türkiyə Rusiyadan hərbi texnika əldə 

edirdi. Bu vaxta qədər isə Türkiyə hərbi silahları əsasən Almaniya və digər Qərb dövlətlərindən alırdı. 

Kürd Fəhlə Partiyasına qarşı hərbi əməliyyatlarda əsasən bu silahlardan istifadə olunurdu.  

Hər iki dövlət arasında 1994-cü ilin yayında hərbi sahədə əməkdaşlıqda ciddi böhran yarandı və 

münasibətlər donduruldu. Belə ki, Türkiyə hərbi qərargah rəisi Doğan Günəş Rusiyanı "işğalçı 

siyasət" yeritməkdə günahlandırdı. Çeçenistanda döyüş əməliyyatlarının başlanması və Moskvanın 

çeçen separatistlərini dəstəkləyən Türkiyənin sağ qüvvələrini günahlandırması ikitərəfli 

münasibətləri gərginləşdirdi [3, s.13-14]. 
1997-ci ildə iki ölkə arasında daha bir ciddi problem yarandı və buna səbəb Rusiyanın Kiprin 

yunan hissəsinə S-300 tipli Zenit-raket kompleksini satması oldu. 1997-ci il yanvarın 5-də Kipr 

hökuməti və "Russilahlanma" arasında S-300-ün Kiprə yerləşdirilməsi ilə bağlı müqavilə imzalandı. 

1997-ci ildə Kiprin yunan hissəsində elan olundu ki, adanın cənubunda müdafiə xarakterli raket 

sistemi yerləşdiriləcək. S-300 rus raktelərinin Kiprdə yerləşdirilməsi rus-türk münasibətlərində 

münaqişəli vəziyyət yaratdı. Bu zaman Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi etiraz olaraq bildirdi ki, Kiprin 

türk icmasına da təhlükə yaranır və Şərqi Aralıq dənizində türk-yunan balansı pozulur. 

Moskva hesab edirdi ki, bu komplekslərin satışı ilə o, Avropa silah bazarına çıxış əldə edir, 

Ankara isə bunu həyati vacib maraqlara qəsd hesab edirdi. Ankara bildirdi ki, əgər raketlər həqiqətən 

yerləşdirilsə, bu "müharibəyə bəhanə" olacaq [3, s.17]. 

Türkiyə ilə Rusiya arasında baş vermiş böhrana Aİ və ABŞ da qarışdı. Təzyiqlərə tab gətirməyən 

Kipr qərarını dəyişdi. 1998-ci il 29 dekabr tarixində Kipr hökuməti S-300-ün yerləşdirilməsindən imtina 

etdi. Beləliklə, Rusiya – Türkiyə münasibətlərinə hədə yaradan S-300 problemi həll olundu [4, s.25]. 

 2000-ci il iyunun 28-də Ankarada 6 Qara dəniz sahili dövlət Rusiya, Bolqarıstan, Türkiyə, 

Gürcüstan, Rumıniya və Ukrayna tərəfindən "Qara dəniz qarşılıqlı operativ hərbi-dəniz qrupu" – 

Blackseaforun yaradılması qərara alındı [3, s.25].  

ABŞ Obama administrasiyası dövründə Türkiyəyə Patriot raketlərini satmaqdan imtina edib. 

Türkiyənin də haqlı olaraq hava məkanını qorumağa ehtiyacı var idi. Buna görə də Ankara Rusiya ilə 

danışıqlara başladı. Rusiyada fürsətdən məharətlə istifadə etdi. Bu iki ölkə arasında hərbi-texniki 

əməkdaşlığın tarixdə ən yüksək dövri idi. Rusiyanın müsbət təklifləri və qiymətin sərfəli olması da 

hərbi-texniki ticarətdə mühüm rol oynadı. S400 əməkdaşlığında Ankaranın üç mühüm məqsədini 

xüsusi vurğulamaq lazımdır. Birincisi, Erdoğan gələcəkdə bu sistemlərin birgə istehsalı, ikincisi, 

2015-ci il təyyarə olayından sonra Rusiya ilə əlaqələri nizama salmaq üçün bir vasitə kimi istifadə 

etmək və üçüncüsü, 2016-cı ilin çevriliş hadisələrindən sonra Qərbə qarşı bir demontaj və ciddi mesaj 

vermək məqsədini güdürdü. 

 2017-ci ilin sentyabrında Türkiyə ilə Rusiya arasında S-400-ün idxalı ilə bağlı anlaşma 

imzalandı. Bu, NATO üzvü olan Türkiyənin Rusiya ilə ilk vacib silah anlaşması idi. S-400-ün 

Türkiyəyə ixracı, Moskvaya həm bu silahı maksimum şəkildə reklam etməyə, həm də NATO hava 

məkanına daxil olmağa şans yarada bilərdi. Kreml bu ticarətlə Ankaranı Şimali Atlantika Blokundan 

uzaqlaşdırmağı planlaşdırırdı. S400-lə bağlı əməkdaşlıq Qərbin Türkiyəyə qarşı təzyiqlərinin 

artırmasına səbəb oldu. Rusiya Prezidenti V. Putin 2017-ci ildə bu sahədə əməkdaşlıqla bağlı 

bildirmişdir ki, S-400 mürəkkəb sistemdir və bu cür sistemlərin tədarükündə zamana ehtiyac var. V. 

Putin hərbi texnikaların yaxın iki ildə Türkiyəyə çatdırılacağını da qeyd etmişdi[5]. 

Türkiyə üçün S400 həm texniki göstəricilərinə həm qiymətinə və birgə istehsaldaki imkanlarına 

görə Patriotdan daha üstündür. Türkiyə bu ticarətə görə NATO təyyarə proqramı olan F35-dən 

çıxarıldı[6]. 

Beləliklə, iki dövlət arasında hərbi-texniki sahədə əməkdaşlığın inkişafı hərbi texnologiyaların 

və materialların qarşılıqlı mübadiləsinə şərait yaratmış olur. Həmçinin, Türkiyə və Rusiya arasında 

hərbi əməkdaşlıq onların maraq dairələrinə daxil olan regionlar, ardıcıl olaraq, beynəlxalq arenada 

təhlükəsizliyin təmin olunmasına müsbət təsir edir.  

https://www.yenisafak.com/dunya/turkiye-neden-s-400-aldi-iste-dunyadaki-en-iyi-hava-savunma-sistemlerinden-s-400un-teknik-ozellikleri--3450383
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Военное сотрудничество между Россией и Турцией после «Холодной Войны» 
 

Развитие военно-технических отношений между Турцией и Россией доказывает, что они 

могут обмениваться материалами и технологиями, а тем более приступать к их совместной 

разработке. Однако это возможно только в том случае, если они рассчитывают долгие годы 

мирно и добрососедский сосуществовать друг с другом. Более того, сам факт торговли между 

ними оружием, военно-технической кооперации способствует укреплению безопасности во 

всех регионах, где они соприкасаются. К тому же, чем теснее, разностороннее взаимодействие 

России и Турции в разных сферах, включая военно-техническую, тем больше возможностей у 

каждой из них для позитивного влияния на политику друг друга. 

 

Summary 

Mammadova Sabina Ilqar  
 

Military cooperation between Russia and Turkey after “The Cold War” 
 

Turkey and Russian are the countries that always compete in the Caucasus, the Middle East and 

the Black Sea Region. By the development of military-technical relations between these two countries 

can make them from the rivals to the partners. And also it can positively influence to the political 

processes in the South Caucasus.  

So by the development of military relations will help to build a secure environment in the regions 

where their interests clash. 
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AZƏRBAYCANLILARIN MİLLİ KİMLİYİ 
 

Açar sözlər: milli kimliyimiz, etnik millətçiliyimiz, özünüdərk 

Key words: our national indetity, ethical nationalism, self-awareness 

Ключевые слова: наша национальная идентичность, этнический национализм, 

самосознание 

 

Millətlərin formalaşması və onun meyarları məsələsi elmdə ən çətin problemlərdən hesab olunur. 

Burada ümumi prinsiplər olsa da, hər xüsusi halın xeyli unikallıqları da mövcuddur. Azərbaycan 

siyasi elitası 1917-ci ilin aprelində Bakıda və mayında Moskvada keçirilən müsəlman qurultaylarında 

məhz bu məsələ ilə bağlı Dağıstan və tatar elitaları ilə diskussiyalar aparmışdı. Həmin dövrdə 
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azərbaycanlı ziyalılar əsası 1860-cı ildən etibarən, Bismark Almaniyasında qoyulmuş, ərazini də 

millətin müəyyənedici faktorlarına aid edən etnik millətçiliyin tərəfdarı kimi çıxış etmiş və dinin milli 

kimlik kimi xarakterizə edilməsinə qarşı olmuşdular. 

 Bu proses sonda Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə yekunlaşmışdı. Amma 1920-ci ildən sonra 

keçmiş SSRİ-nin “dəmir pərdəsi” bizim Avropa ilə əlaqələrimizi kəsir, proses Avropadan fərqli 

tərzdə inkişaf edir. Avropada nasizm və faşizm tipli ideologiyalara yol açmış romantik etnik 

millətçilik. İkinci Dünya müharibəsində məğlubiyyətə uğrayır və miqrasiyanın da artdığı şəraitdə 

milli kimliyin dini, etnik fərqlilikləri vahid çətir altında birləşdirən vətəndaşlıq mənsubiyyəti kimi 

qavranılması aparıcı amilə çevrilir. Qapalı Sovet dövlətində isə dövlətin özünəməxsus yanaşması 

siyasəti ilə milli kimliyin etnik kimlik üzərində quruculuğu davam etdirilir. Sovet siyasətində böyük 

vətəndaş kimliyi “SSRİ vətəndaşı” sayılırdı, milli kimliklər isə etnik mənsubiyyət əsasında müəyyən 
olunurdu. Keçən əsrin əvvələrində Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında aparıcı rollardan birini 

oynamış, sonra Türkiyə Cümhuriyyətində siyasi fəaliyyətini davam etdirmiş Əhməd Ağaoğlu 

xatirələrində yazır ki, əgər mənim atamdan kim olduğunu soruşsa idiniz, belə bir cavab verərdi: “Mən 

Məhəmməd ümmətindənəm, Əli şiəsiyəm... Onun türk olduğu heç vaxt ağlına gəlməzdi”. 

 Məhəmməd Əmin Rəsulzadə isə Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabında yazır ki “Birinci Dünya 

Müharibəsindən 5 il əvvəlki rəsmi coğrafiyaya görə Azərbaycan, şimali İranda olan Təbriz ilə ətrafına 

deyilirdi... (İndi isə) Cənubi-Şərqi Qafqasiyadan ibarətdir ki, mərkəzi Bakıdır. Azərbaycanlılar 

milliyyət etibarilə türk (dürlər)...”. 

 Lakin sovetlər həm də etnik kimlikləri təftiş edirdilər və bəzən yaradırdılar. M. Rəsulzadə 

yuxarıda gördüyümüz kimi azərbaycanlıları türk adlandırır və bu yanaşma sovetlərdə də 1937-cı ilə 

kimi davam edib. Amma 1937-ci ilin martından sonra “azərbaycanlı” ifadəsinə etnik kimlik statusu 

verilib və həmçinin dilin adından da “türk” ifadəsi yığışdırılıb. Sovetlərin bu, etnik milli kimlikləri 

formalaşdırmaq siyasəti stalinizmdən sonra özünün ən böyük baş ağrılarından birinə 

çevrilir.Azərbaycanda ümumən camaat arasında rus dilinin çəkisi artsa da, paralel olaraq ictimai 

elmlərə mənsub və həmçinin yaradıcı elita arasında yerli millətçilik də tədricən güclənməyə başlayır 

(2,s.3). 

 Bu elitanın millətçiliyi etnik azərbaycançılıq şəklində yox, daha çox türk etnik millətçiliyi 

şəklində təzahür edir. Sovetlər isə cavab olaraq məqsədyönlü regionçuluq siyasəti ilə elitanın 

millətçiliyini zəiflətmək siyasəti yürüdür. Lakin SSRİ dağılır və Azərbaycanda Xalq Cəbhəsinin 

liderliyi ilə türk etnik millətçiliyi sürətlə populyarlaşaraq əhalinin geniş kütlələrini əhatə edir.Fəqət 

SSRİ dağılanda Azərbaycanda yalnız türk etnik millətçiliyi populyarlaşmır, eyni zamanda bir sıra 

digər etnik millətçiliklərin də oyanışı baş veir, həmçinin dini kimliklər də dirçəlib inkişaf edir.Ən 

əsası, türk etnik kimliyi daxil, bütün bu təzahür edən kimliklərin, sovet dövründə formalaşmış 

“azərbaycanlı” kimliyi ilə görünən-görünməyən problemləri yaranır. 

 Ümummilli liderimiz, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə isə sovetlər 

dövründəki yanaşma, yəni azərbaycanlılığın etnik kimlik kimi möhkəmləndirilməsi siyasəti bərpa 

edilir və indiyə kimi mübahisəsi davam edən “bəy” - “müəllim” qarşıdurması başlayır. Bu 

qarşıdrumadakı yanaşmaların hər ikisi Avropadakı milli vətəndaş kimliyi yanaşmasından fərqlənir. 

Yəni, birincisi, 1860-lardan etibarən başlayan romantizm, etnik milli dövlət qurculuğu dövrünə 

qayıdışdırsa, ikincisi xeyli ölçüdə sovetlər siyasətinin bərpasıdır. Bəs, romantik etnik bağlardan, dini 

ümumilikdən kənar bu vətəndaş kimlyinin möhkəmliyi necə təmin olunur? Romantk etnik millətçilk 

şəraitində ən geniş yayılmış formalardan biri əsasən inzibati üsullarla həyata keçirilən assimilyasiya 

siyasəti olub. 

 Sovet dövründə də bir tərəfdən yuxarıda dediyimiz kimi millətçiliyin oyanışı baş versə də, digər 

tərəfdən pilləkənli şəkildə kiçik etnik kimliklərin daha böyük etnik kimliklər içərisində tədrici əriməsi 

prosesi də gedirdi.Lakin inkişaf etmiş dünyada post-müharibə dövründə azlıqların hüquqlarının 

müdafiəsi prioritetə çevrildikcə bu cür assimilyasiya xeyli çətinləşib. Əksinə azlıqların, məsələn 

İrlandiyada, yaxud Fransa Bretonunda az istifadə olunan, unudulmuş dillərinin dirçəldilməsi 

hərəkatları yayılıb. Assimilyasiya məvhumu da artıq biz bildiyimiz mənanı daşımır. Müasir 

dünyadakı anlamda assimilyasiya fərqlərin, kimliklərin qorunması şərtilə hansısa cəmiyyətə vahid 
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universal dəyərlər ətrafında inteqrasiyasını ehtiva edir. Belə halda, ümumiləşdirici vətəndaşlıq 

üzərində qurulan milli kimliyinin möhkəmliliyini ölkənin ictimai-siyasi, iqtisadi cəzbediciliyi və 

inkişaf perspektivləri təmin edə bilir. 

 Müasir dövrdə gənc nəslin milli mənlik şüurunun inkişaf etdirilməsi və vətənpərvərlik 

hisslərinin tərbiyəsi müasir dünyanın vacib elementlərindən hesab olunur. Hazırda dünyada baş 

verən qloballaşma və inteqrasiya prosesləri isə milli kimlik məsələsini gündəmə gətirir. 

Hər bir xalqın milli kimliyi dedikdə ilk növbədə onun təmsil etdiyi ölkənin vətəndaşlarının 

özünüidentifikasiyası başa düşülür. Azərbaycanda bu funksiyanı məhz Azərbaycançılıq ideyası 

tamamlayır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasınının milli dövlətçilik 

ideologiyası özündə Azərbaycan xalqının milli birliyini, azərbaycan (türk) dilinin, milli adət və 

ənənələrinin, milli dəyərlərinin qorunub saxlanması, mənəvi (islam) dəyərlərinin 
kənar təsirlərdən qorunaraq Azərbaycan xalqının qəbul etdiyi şəkildə saxlanması və təbliği, bunların 

əsasında müasir tipli dövlət quruculuğu və sürətli inkişafı özündə ehtiva edir(1, 27).  
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Национальная идентичность Азербайджанцев 

 

Вопрос формирования наций и их критериев является одной из самых сложных проблем 

в науке. Материал проясняет проблемы национальной идентичности азербайджанцев. 

Развитие национального самосознания подрастающего поколения и развитие патриотических 

чувств считаются важными элементами современного мирa 

 

Summary 

Nurushova Gunel Giyas 

National identity of Azerbaijanis 

 

The question of the formation of nations and their criteria is one of the most difficult problems 

in science. The material clarifies the problems of national identity of Azerbaijanis. The development 

of national self-consciousness of the younger generation and the development of patriotic feelings 

are considered to be important elements of the modern world 
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AVROPA ÖLKƏLƏRİNDƏ SƏMƏRƏLİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ TƏCRÜBƏSİNİN 

ÖYRƏNİLMƏSİ 

Açar sözlər: Avropa, idarəetmə,standartlaşdırma, sosial müdafiə 

Ключевые слова: Европа, управление, стандартизация, социальная защита 

 Keywords: Europe, management, standardization, social protection 

 

Avropa ölkələrinin səmərəli idarəetmə təcrübəsinin öyrənilməsi həmin ölkələrlə qarşılıqlı 

layihələrin həyata keçirilməsi zamanı özünü daha aydın şəkildə göstərir. Bu baxımdan sosial müdafiə 

sistemi üzrə aparılan əməkdaşlıq diqqəti daha çox cəlb edir. Layihələrə qısa nəzər yetirək: Avropa 

Komissiyasının ТACİS Proqramının təşkil etdiyi “Başlanğıc görüş” adlı silsilə seminarda 
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“Azərbaycanda Sosial Müdafiə və Pensiya İslahatları” layihəsi üzrə ТACİS Proqramı ilə birgə 

fəaliyyətinə dair məlumat verilir, fərdi uçot üzrə işçi qrupunun təklifləri (ərizə formasının yenidən 

işlənməsi, kompyuter proqramının təkmilləşdirilməsi, blank formalarının və bukletlərin çap olunması 

və s.) görüş iştirakçılarının nəzərinə çatdırılmışdır. Bundan əlavə, Avropa Komissiyasının maliyyə 

dəstəyi ilə BMТ-nin Ərzaq və Kənd Тəsərrüfatı təşkilatı tərəfindən “Ərzaq və qida təhlükəsizliyi” 

mövzusunda seminarlar keçirilmişdir. Ölkəmizdə sosial sığortadan yayınma hallarına qarşı görülən 

tədbirlər qeyd edilmiş, Şərqi Avropa ölkələrinin bu sahədəki təcrübəsindən Azərbaycanın da 

bəhrələnəcəyini xüsusi vurğulamışdır. Beynəlxalq Sosial Sığorta Assosiasiyasının prezidenti cənab 

Yohan Verstraten İşçi Qrupunun müzakirə etdiyi məsələlərin, aparılan təcrübə mübadiləsinin, mövcud 

problemlərin həlli üçün verilən təkliflərin iştirakçı ölkələrdə sosial sığorta işinin daha uğurlu qurulmasına 

kömək edəcəyinə inandığını bildirmiş, Azərbaycanı Beynəlxalq Sosial Sığorta Assosiasiyasına üzv 
olmağa dəvət etmişdir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun nümayəndələri MDB 

və Baltikyanı dövlətlərin sosial sığorta və pensiya fondlarının rəhbərləri və səlahiyyətli şəxsləri, BMT, 

Avropa Şurası, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı kimi beynəlxalq təşkilatların yüzə yaxın 

nümayəndəsi ilə birgə Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyası Bürosunun Cenevrə şəhərində, 

Beynəlxalq Pensiya və Sosial Fondlar Assosiasiyasının, Ukrayna Pensiya Fondunun və Ukrayna Əmək 

və Sosial Siyasət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Xarkov şəhərində, Vilnyus şəhərində və Amsterdam 

şəhərində keçirilən bir çox tədbirlərdə iştirak etmişdir. Tədbirlərdə sosial sığorta sahəsində idarəetməni 

həyata keçirən orqanların sosial sığorta islahatları prosesinin iştirakçılarına çevrilməsi, bu orqanların 

sosial sığorta sahəsində siyasi qərarları qəbul edən orqanlarla qarşılıqlı əlaqə məsələləri müzakirə 

olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Litva Respublikasının 

Dövlət Sosial Sığorta Fondu İdarəsi arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdır. [1,s.1-2] 

İdarəetmə sistemlərinin Avropa ölkələrində əsas nümunələri müxtəlif sahələr üzrə nəzərdən ke-

çirilməlidir : daxili sahə və xarici sahədə. Menecmentin səmərəli təşkili, işçilərin peşəkarlığının artı-

rılması, istehsalın və xidmətin səmərəli təşkili, proseslərə düzgün nəzarət, keyfiyyətin yüksəldilməsi, 

sənədləşmənin düzgün təşkili, daimi təkmilləşdirmə sisteminin formalaşması və innovasiyaların 

təşviqi, səlahiyyətlərin düzgün bölgüsü və qarşılıqlı əlaqə sistemi, xərclərin azaldılması, risklərin 

azaldılması və stabilliyin yaranması, resursların səmərəli istifadəsi və ona düzgün nəzarət və s. kimi 

nümunələr daxili sahəyə aid edilir. Xarici sahədə isə müştərilərin razı qalması, tərəfdaşlar və 

investorlar qarşısında inamın yaranması və tenderlərdə uğurlu iştirak, bazardakı dəyişikliklərə çevik 

uyğunlaşma imkanı, bazarlara rəqabət qabiliyyətli məhsul və xidmətlərin çıxarılması, satışın və 

gəlirlərin artması, ixrac potensialının artması və dünya bazarında asan ticarət imkanı, qanunvericiliyin 

tələblərinin yerinə yetirilməsi, marketinq siyasətinin düzgün təşkili və s.  

2003-cü ildə İSO-nun 15 ölkədə 5000-dən çox müəssisə arasında apardığı araşdırma nəticəsində 

məlum olmuşdur ki, həmin müəssisələr İSO 9001 standartını tətbiq etməklə aşağıdakı səmərəli 

müəssisələrin sayına görə keyfiyyətin yüksəldilməsində 1000, düzgün prosedurlarda 1100, nəticələri 

əldə ediblər: müştəri məmnunluğu üzrə 1000, yüksək imic üzrə 1000, xərclərin azaldılmasında 600, 

məhsuldarlığın yüksəldilməsində 700, vaxtında daşınmasında 800, gəlirlərin artmasında 600. 

İspaniyada 400 müəssisə arasında aparılan sorğunun nəticələrinə görə isə müəssisələrin əldə etdikləri 

səmərəli nəticələr aşağıdakı 4 əsas göstərici üzrə təsnifləşdirilmişdir. Proseslər üzrə təchizatçılarla 

qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı sahəsində nəticə 60 faiz, logistik xərclərin azalması üzrə 30 faiz, 

uyğunsuzluqların azalması üzrə 80 faiz, vaxtında daşınma üzrə 58 faiz,idarəetməyə sərf olunan vatın 

azalması üzrə 40 faiz nəticə əldə olunmuşdur. Maliyyə sahəsində satış və bazar payı 45 faiz artmış, 

investisiya cəlbi isə 35 faiz ilə nəticələnmişdir. Müştərilərlə bağlı nəticələrdə təkrar alışın 50 faiz , 

məmnunluğun 80 faiz artması müşahidə olunmuş,lakin şikayətlər 63 faiz azalmışdır. İşçilərlə bağlı 

nəticələrdə təkliflərin verilməsi 62 faiz, işdə sağlamlıq və təhlükəsizlik 60 faiz, komanda halında 

işləmək 60 faiz, işdən razılıq 47 faiz ilə nəticələnmişdir. [2,s.2-3] 

Ümumiyyətlə, inkişaf etmiş ölkələrin bir çoxunda, o cümlədən Böyük Britaniyada ilk standartlar 

birliyi (Britaniya Standartlar İnstitutu; BİS) 1901-ci ildə, ABŞ-da təşkil olunan Amerika Standartlar 

Komitəsi (Amerika Mühəndislik Standartlar Komitəsi) 1918-ci ildə, Almaniyada Alman Standartlar 
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Birliyi (DİN) 1917-ci ildə, İsveçdə İsveç Standartlar Komissiyası (SİS) 1922-ci ildə, Fransa 

Standartlar Birliyi (ANFOR) 1926-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. 

Bir neçə il sonra standartlaşdırmanın beynəlxalq əhəmiyyətini nəzərə alan ölkələr vahid orqanın 

yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etmişlər. Nəhayət 1946-cı il oktyabrın 14-də Böyük Britaniyanın paytaxtı 

London şəhərində, SSRİ də daxil olmaqla, 25 ölkənin standartlaşdırma üzrə orqanlarının rəhbərləri bir 

araya gəlmişdir. 65 nümayəndədən ibarət konfrans iştirakçıları Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının 

(İnternational Organization for Standardization – İSO) təsis edilməsi ilə bağlı qərar qəbul etmişlər. 

1970-ci ildə standartlaşdırmanın dünya iqtisadiyyatında aparıcı rolunu nəzərə çatdırmaq 

məqsədilə İSO-nun direktoru Farux Sunter (Türkiyə) 14 oktyabrın Ümumdünya Standartlaşdırma 

Günü kimi qeyd olunması təklifini irəli sürmüşdür. Bu təklif dəstəklənərək, həmin günün təsis 

edilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir. 1970-ci ildən dünyanın bütün elmi-texniki cəmiyyətləri 14 
oktyabr tarixini Ümumdünya Standartlaşdırma Günü kimi qeyd edir. [3,s.14-15] 

Beləliklə, ölkəmizi idxal ölkəsindən ixrac ölkəsinə çevirmək üçün müasir iqtisadiyyatın açarı 

sayılan beynəlxalq standartların tətbiqini həyata keçirmək günün prioritet məsələsidir. 

Avropa ölkələrinin səmərəli idarəetmə təcrübəsinin öyrənilməsi həmim ölkələrlə qarşılqlı layihələrin 

həyata keçirilməsi zamanı özünü daha aydın biruzə verir. Bu baxımdan sosial müdafiə sistemi üzrə 

aparılan əməkdaşlıq diqqəti daha çox cəlb edir.Beləliklə, Avropa ölkələrinin sosial müdafiə 

sahəsindəki təcrübəsinin mənimsənilməsi bu istiqamətdə nailiyyətlərimizin əsas amillərindən biridir. 
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Azərbaycanda qadının sosial statusu son bir neçə minillik ərzində çox böyük dəyişikliklərə məruz 

qalmışdır. Buna baxmayaraq, Azərbaycanda qadınlar ölkə tarixinin bütün dövrlərində xalqın 

taleyüklü məsələlərinin həll edilməsinə öz töhvələrini veriblər. Bunu tariximizə nəzər saldıqda bir 

çox qadınlarımızın timsalında aydın görürük. 1918-ci ildə yaradılmış Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti 

dövründə ölkə ərazisində yaşayan bütün xalqların və hər iki cinsin seçki hüququ qanunla təsbit edildi. 

Bununla da Azərbaycan Şərqdə qadınlara seçki hüququ verən ilk ölkə oldu. 
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Müasir dövrdə qadının sosial statsundan danışdıqda onun cəmiyyətdə və ailədə rolundan, gender 

münasibətlərindən bəhs etmək daha məqsədəuyğundur. Qadınsız heç bir cəmiyyət, sosial təsisat ola 

bilməz, olsa da, natamam olar. Azərbaycan ailəsində qadının yeri və rolu xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

Qadın ailənin möhkəmliyini, onun bütövlüyünü qoruyan, yeni nəsli böyüdən, tərbiyə edəndir. Qadın, 

ana, xanım – triadasının fəlsəfəsi özlüyündə bu rolun mahiyyətini açır. O, həyat yoldaşına hörmət 

edən, ailə ocağını daim isidən qadındır. O, dünyaya yeni insan bəxş edən, onu adət-ənənələrimizə, 

milli dəyərlərimizə uyğun böyüdən, tərbiyə edən anadır. O, cəmiyyətin inkişafında, dövlət 

quruculuğundaxüsusi rol oynayan xanımdır, vətəndaşdır. Böyük mədəni irsə malik olan Azərbaycan 

xalqı qadının və cəmiyyətdəki roluna daim ehtiramla yanaşmışdır [1, səh 7]. 

Bugün Avropaya inteqrasiya edən Azərbaycan ailəsinin klassik ailə modelinin qoruyub saxlaya 

bilməsi sualı meydana çıxır. Bu məsələyə birmənalı yanaşmaq olmaz. Biz Şərqlə Qərbin qovuşduğu 
coğrafi mövqedə yerləşirik. Buna görə də Avropaya inteqrasiya etsək də, klassik ailə modeli 

deformasiyaya məruz qalmır. Bir çox Avropa və MDB ölkələrinin vətəndaşları xalqımızın möhkəm 

ailə ənənələrinə böyük rəğbətlə yanaşır. Bəzi ölkələrdə ailə ənənələrinin zəif olmasıbir sıra soisal-

psixoloji fəsadların yaranmasına yol açır ki, bu da öz növbəsində, cəmiyyətdə deqradasiyanı 

sürətləndirir. Bütün bu spesifik xüsusuiyyətlərin qabarıq şəkildə özünü büruzə verməsi, təbii ki, 

xalqımızı digərlərindən yaxşı mənada fərqləndirir. Digər tərəfdən onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 

bütün bu nəcib keyfiyyətlər xalqımızın qan yaddaşından irəli gələn əxlaq normalarıdır. Bu əxlaq 

normaları, İslam və ümumbəşəri dəyərlər məişətimizdə, adət-ənənələrimizdə, həmçinin 

folklorumuzda qorunur və gələcək nəsillərə ötürülür. Ikincisi, ailə institutu dinamikdir. Zamana 

uyğun olaraq onun bu və ya digər funksiyalarına yeni elementlər daxil olur. Elm və texnologiyanı 

inkişafının ailəyə, ailə üzvlərinin roluna misal göstərə bilərik. Bu təsir həm müsbət, həm də mənfi ola 

bilər.biz daha çox bu barədə düşünməliyik. Bu qiymətli sərvəti yad təsirlərindən qorumaqla yanaşı, 

dünyanın mütərəqqi mənəvi dəyərlərindən istifadə edərək ənginləşdirməli. Sözsuz ki, bu işdə ailənin 

rolu danılmazdır [2, səh 39]. 

Bugün qadının cəmiyyətdə rolundan danışdıqda istər onun siyasi həyatda, istərsə də sosial 

həyatda tutduğu mövqeyindən və fəaliyyətindən bəhs etməliyik. Bu baxımdan Azərbaycan ikinci dəfə 

öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra qəbul edilən konstitusiyasında qadın hüquqlarına geniş yer 

verilmişdir.Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiyası qadınların 

kişilərlə bərabər demoktratik dövlət quruculuğu prosesində fəal iştirakının hüquqi bazasını 

yaratmışdır. Konstitusiyaya əsasən qadın və kişilərin qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyi, 

habelə eyni hüquq və azadlıqlara malik olduğu təsbit edilmişdir. 

Konstitusiyanın qəbulundan sonra Azərbaycanda gender bərabərliyinin təmini istiqamətində 

mühüm addımlar atıldı. Gender geniş mənalı bir anlayışdır. Bioloji fərqlər əsasında 

müəyyənləşdirilən cinsdən fərqli olaraq, gender kişi və qadınların ictimai münasibətlər çərçivəsində 

formalaşan rol və vəzifələrini əhatə edir. Bu rollar və vəzifələr konkret cəmiyyətdə mövcud olan 

“kişi” və “qadın” sosial kateqoriyalarının mahiyyətini təşkil edir. Digər mühüm sosial 

klasifikasiyalarla bərabər, gender insanların cəmiyyətdəki mövqeyini müəyyənləşdirən əsas 

amillərdən biridir.  

Heydər Əliyevin 1998-ci il 14 yanvar fərmanı ilə gender siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədilə 

Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. Komitənin yaradılmasında əsas məqsəd qadınların 

hüquqlarının qorunmasından, ölkənin sosial və siyasi həyatında onların iştirakının artırılmasından 

ibarətdir. 2000-ci ildə Heydər Əliyev qadınların kişilərlə hüquq bərabərliyini, xüsusilə onların dövlət 

idarəçiliyi sistemində lazımı səviyyədə təmsil olunmasını əməli surətdə təmin etmək məqsədilə 

“Azərbaycan Respublikasında dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında” fərman 

imzaladı. Həm dövlət komitəsinin yaradılması, həm də fərmanın imzalanması ölkədə qadın 

siyasətinin həyata keçirilməsində yeni mərhələ açdı [3, səh 29]. 

Müasir dövrümüzdə Azərbaycan qadını ölkənin ictimai-siyasi həyatında rol oynayan bir 

varlıqdır. Bununla yanaşı, ölkənin həyatında yüksək fəallıq göstərən Azərbaycan qadını ictimai-siyasi 

proseslərdə də yaxından iştirak edir. Azərbaycan dünya dövlətləri sırasında tanınmasında, müstəqillik 

dövrümüzünilk illərində ölkəni mövcud olan xaoslardan xilas edən Ümummilli Lider Heydər 
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Əliyevin qadınlarımıza verdiyi qiymət hər zaman bəllidir. Azərbaycan qadınının adını ən yüksək və 

layiqli formada Avropa, Amerika kimi ölkələrdə daha da ucalara qaldıran Azərbaycanın birinci 

xanımı, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın 

timsalında da qadına münasibət, inam tamamilə başqa bir səpkidə olduğunu aydın şəkildə görmək 

mümkündür. 
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Статус женщины в обществе всегда считается актуальным вопросом. Связи с этим мы 

должны исследовать место женщины в семье и в обществе, а также выявит особенности и 
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Key words: Sumgait, chemical industry, ethylene propylene, superphosphate, steam generator 

 

Müasir dünyanın ən qüdrətli dövlətlərinin iqtisadiyyatının inkişaf istiqamətlərinə nəzər salsaq 

görərik ki, kimya sənayesi başqa sənaye sahələrindən əhəmiyyətinə görə kəskin şəkildə fərqlənir. 

Müasr dünya dövlətlərinin iqtisadi, bununla yanaşı hərbi–siyasi gücü xeyli dərəcədə kimya 

sənayesindən asılıdır. Bu baxımdan Sumqayıt kimya sənayesinin tarixi probleminin araşdırılması 

Azərbaycan tarixi üçün müasir dövr baxımından aktualdır.  

2001-ci il iyulun 7-də Sumqayıt Etilen-polietilen zavodunda buxar generator qurğusunun 

istifadəyə verilməsinə həsr olunmuş mərasim keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

Heydər Əliyev qurğunun istifadəyə verilməsi mərasimində iştitak etmək üçün zavoda (Sumqayıta) 

gəlmişdir. Binanın girəcəyində lövhədə bu sözlər yazılmışdır. “Buxar generator qurğusu. Gücü 

buxara görə saatda 480 ton, elektrik enerjisinə görə 32 meqavat olan bu qurğunun tikintisi üçün saziş 

1998-ci ildə prezident Heydər Əliyev tərəfindən Yaponiyada imzalanmış, təməli bilavasitə onun 

tərəfindən 1999-cu ilin martın 24-də qoyulmuş, 2001-ci ilin iyulun 7-də onun iştirakı ilə işə 

salınmışdır”.[6] 
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Burada istehsal ediləcək istilik enerjisi kimya sənayesinin təlabatını indi və gələcəkdə tam 

ödəyəcəkdir. Həm istilik, həm də elektrik enerjisi ucuz başa gəlir. Bir kilovat-saat elektrik enerjisi 80 

manata, bir hekokalori istilik enerjisi isə 33 min manata başa gəlir. Bu indiyədək aldığımız elektrik 

enerjisi qiymətlərindən iki dəfə yarım ucuzdur. Həm də burada yanacağa qənaət olunur. Yaponiyanın 

Azərbaycandakı səfiri Tetsua Xirosin çıxışında bildirmişdir ki, artıq bir neçə dəfədir ki, Yaponiyanın 

iştirakı ilə Azərbaycanda həyata keçirilmiş layihələrin uğurla başa çatdırılmasının şahidi olmuşam. 

Mən çox şadam ki, bu günkü tədbir kimyaçılar şəhəri olan Sumqayıtda keçirilir.[6]  

2001-ci ildə Sumqayıt kimya və neft- kimya sənayesində məhsul buraxılışı 262,9 milyard manat 

olmuşdur ki, keçən ilin müvafiq dövünə nisbətən 24,7 faiz azalmışdır və ümumi məhsul buraxılışının 

65, 8 faizini təşkil etmişdir.[7] 

EP-300 kompleksi ümumiyyətlə neft-kimya prosesləri üçün əsas xammal bazasıdır. Həmin 
dövrdə neft emalından alınan karbohidrogen məhsulları və kimyəvi cevirmələr Bakıda və Sumqayıtda 

kiçik istehsal gücünə malik qurğularda həyata keçirilirdi. Bu isə artan təlabatı ödəmirdi. Təlabatı 

ödəmək və iqtisadi səmərəliliyi artırmaq üçün enerji tutumu az olan və yüksək məhsuldarlığa malik 

sənaye sahələrinin yaradılması lazım gəlirdi.[2] 

 “Azərbaycan Respubliksının 2002-ci il Dövlət Büdcəsi haqında” Qanunun tətbiq edilməsi 

haqqında Respublika Prezidentinin 26 dekabr 2001-ci il tarixli 612 saylı fərmanında “Etilen-

polietilen” zavodunun rentabelli işləməsini nəzərə almaqla, cari ildə xammalla və yanacaqla təminatı 

barədə göstərişi əsaslı dönüş üçün geniş imkanlar yaratmışdır. Məhsulun maya dəyərini aşağı 

salmaqla müəssisənin rentabelliyi təmin edilmişdir. 2002-ci ilin 4 ayı ərzində 67211 milyon manatlıq 

əmtəəlik məhsul istehsal edilmişdir. Cari ilin birinci rübündə 1 manatlıq əmtəəlik məhsula çəkilən 

xərc 0.84 manat təşkil etmişdir.[2] Kimya və neft kimya sənayesində məhsul buraxılışı 83,6 milyard 

manat olmuşdur ki, bu keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 93,2 faiz artmış, ümumi məhsul 

buraxılışının 85,1 faizini təşkil etmişdir.[8] 

2002-ci ilin 9 ayı ərzində şəhərin iqtisadi inkişafında kimya sənayesi mühüm çəkiyə malik 

olmuşdur. Bu müddət ərzində kimya və neft- kimya sənayesində məhsul buraxılışı 221,9 milyard 

manat olmaqla keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 12,3 faiz artmışdır.[3] 

2002-ci ilin 10 ayı ərzində faktiki qiymətlərlə 44300 milyon manatlıq əvəzinə 45242 milyon 

manatlıq əmtəəlik məhsul istehsal olunmuş, tapşırıq təmin edilmişdir. İstehsal ötən ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə 7,8 faiz artmışdır. İlin 10 ayı ərzində alıcılara 36 milyard 481 milyon manatlıq məhsul 

göndərilmişdir. Bu məhsulun 60,3 faizi və yaxud 20,2 milyard manatlığı respublika müəssisələrinə 

göndərilmişdir. 16,1 faizi MDB ölkələrinin, qalan 23,6 faizi isə uzaq xarici ölkələrin payına düşür.[4] 

Təssüfki sovet ideologiyası və o dövrdə mövcud olan iqtisadi istehsal münasibətləri bütün 

sahələrə olduğu kimi kimya və neft-kimya sənayesinin işinə də öz mənfi təsirini göstərmişdir. Həmin 

dövrdə müəssisələr demək olar ki, bir-birindən asılı idi. İstehsal prosesləri elə qurulmuşdur ki, 

İttifaqın dağılması zavodların öz fəliyyətinin dayandırılmasına gətirib çıxarmışdır.[5] 

Şəhər sənayesinin əsasını təşkil edən kimya müəssisələrinin 2002-ci il fəaliyyəti hesbat dövründə 

, “Etilen-polietilen” və ”Superfosfat” Səhmdar Cəmiyyəti istisna edilməklə qeyri-qənaətbəxş 

olmuşdur. İl ərzində bütövlükdə kimya sənayesi kompleksində cüzi istehsal artımı olmasına 

baxmayaraq, müəssisələrin əksəriyyətində, ötən dövrlərdə olduğu kimi, mövcud potensialdan 

səmərəli istifadə edilməmişdir.[1] 

Sumqayıt kimya və neftkimya sənayesinin cox geniş potensial imkanlara malikdir və müasir 

texnologiya baxımından dünya standartları səviyyəsinə catdırılmışdır. XX əsrin sonu-XXI əsrin 

əvvəllərindən başlayaraq Sumqayıt kimiya sənayesi sahəsində səmərəli və məqsədyönlü tədbirlər 

həyata keçirilmiş və keçirilməkdədir.  
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Самадов Фарман Фамиль оглы 

 

История химической промышленности Сумгаита 

в первые годы XXI века 
 

В тезисах говорится об истории химической промышленности Сумгаита в первые годы 

XXI века, особенно о переговорах с Японией для привлечения иностранных инвестиций в 

химическую промышленность и применении новых технологий по инициативе президента 

Азербайджанской Республики Гейдара Алиева.  

 

Summary 

Samadov Farman Famil  

History of the chemical industry of Sumgait 

in the early years of the 21st century 

 

Theses talk about the history of the chemical industry of Sumgait in the early years of the XXI 

century, especially about negotiations with Japan to attract foreign investment in the chemical 

industry and application of new technologies at the initiative of the President of the Republic of 

Azerbaijan Heydar Aliyev. 

 
Səmədova Sürəyya Əli qızı 

Bakı Dövlət Universiteti 

 

AZƏRBAYCAN – TÜRKİYƏ MÜNASİBƏTLƏRİ: MƏHƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏ VƏ 

MUSTAFA KAMAL ATATÜRKÜN BAXIŞLARINDA 

 

Açar sözlər: Azərbaycan, Türkiyə, Cümhuriyyət, tarix, Mustafa Kamal Atatürk, Məhəmməd 

Əmin Rəsulzadə 

Ключевые слова: Турция, Республика, История, Азербайджан, Мустафа Кемаль 

Ататюрк, Мухаммед Амин Расулзаде 

Keywords: Turkish, Republic, History, Azerbaijan, Mustafa Kemal Ataturk, Mammad Amin 

Rasulzadeh 

 

XX əsrin əvvəllərində Cümhuriyyət uğrunda mübarizəyə aparan iki Türk liderinin bir-birlərinə 

dəstək olmaları Azərbaycan - Türkiyə münasibətləri üçün tarixi əhəmiyyətə malikdir. XX əsrin 

əvvələrində sarsılmaz dostluğumuz ciddi sınaqlardan keçmişdir. 1918-ci ilin mayın 28-dən 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıldığı elan olundu və sonra 1923-cü il 29 oktyabrda Türkiyə 

Cümhuriyyətinin yarandığını M.K.Atatürk elan etdi. Təsadüfi deyil ki, 1920-ci il aprel isdilasından 

sonra Azərbaycan siyasi xadimləri Türkiyə torpaqlarına üz tutmuş və burada bir neçə təşkilat, mətbuat 
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orqanı yaratmışdır. Aprel istilasından sonra həbs edilən M.Ə.Rəsulzadə ilə Stalinin görüşmüş və onun 

göstərişi ilə M.Ə.Rəsulzadə azdlığa buraxılmışdır. Həmin görüşü M.Ə.Rəsulzadə bu cür xatırlayır: 

“...Gözətçi qapını açdı. Girdim. Masanın arxasında ayaq üstə duran Pankratovun yanında uca boylu Qızıl 

Ordu uniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədilə iki addım irəli gəldi, 

əlini uzadaraq: - Yoldaş Rəsulzadə, tanıdınızmı (bir az pauza ilə), Stalin, - dedi. - Bəli, tanıdım (bir az 

dayandıqdan sonra), Koba, - dedim. Dayanmağımda bir məna var idi, mən rus sovet komissarı “Stalin” 

deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir “Koba” vardı. (1,səh18)”. Bu görüşdən 

sonra belə M.Ə.Rəsulzadə qardaş Türkiyəyə üz tutmuşdur. Belə ki, müxtəlif zamanlarda müəyyən 

məsələlərlə bağlı aralarında anlaşmazlıqlar olan bu iki Türk liderin münasibətlərindəki ziddiyyətlərin 

siyasi mənzərəyə uyğun olaraq tutarlı səbəbləri vardır.  

M.Ə.Rəsulzadənin Türkiyə ilə bağlılığının hələ 1918-ci ildən əvvəl olduğunu qeyd edək. Belə 
ki, M.Ə.Rəsulzadə hələ 1909-cu ilin fevralında “Gənc türklərin qələbəsi haqqında” məqalə yazmış 

və Bakıda rus dilində cəmi iki sayı çap edilən “Volna” jurnalının birinci sayında çap etdirmişdir 

(2,səh10,11). M.Ə.Rəsulzadənin Osmanlı, Türkiyə tarxi və ədəbiyyatı ilə bağlı bilgisi o həddə idi ki, 

1919-cu ildə Bakı Dövlət Universiteti təsis edildikdən sonra burada tarix-filalogiya fakultəsində 

Osmanlı ədəbiyyatı tarixindən mühazirələr oxuyurdu (3.səh29). 1922-ci ilin oktyabrından etibarən 

İstanbulda mühacirətdə yaşayan M.Ə.Rəsulzadənin burdakı fəaliyyəti mövcud rəhbərlik tərəfindən 

yüksək qiymətləndirilir və 1923-cu ilin mayında İstanbulda “Azərbaycan Cumhuriyyəti(keyfiyyəti-

təşəkkülü və şimdiki vəziyyəti)” kitabı nəşr edilir və həmin il İzmirdə keçirilən “İzmir İqtisadi 

Konqresi”ndə Atatürk mükafatına layiq görülürmüşdür (3.səh30). Ancaq 1931-ci il də Ankarada 

Türkiyə ilə SSRİ arasında imzalanan müqaviləyə əsasən Türkiyə dövləti fəal mühacirləri ölkəsindən 

getməyə məcbur edir və SSRİ əlehinə təbliğata artıq imkan vermir. Bu hadisədən sonra Türkiyyəni 

tərk edən M.Ə.Rəsulzadənin bura yenidən qayıda bliməsi üçün Türkiyənin rəsmi icazəsi lazım idi və 

xüsusi sərəncam ilə buna icazə verildi. Bakanlar Kurulunun qərarı ilə M.Ə.Rəsulzadə Türk vətəndaşlığına 

qəbul edilir və 1947-ci ilin sentyabrında Türkiyəyə gəlir.(2 səh 46). 1955-ci il martın 6-da M.Ə.Rəsulzadə 

Ankarada 71 yaşında dünyasını dəyişir. Beləliklə, M. Ə. Rəsulzadənin Türkiyədəki fəaliyyətini iki dövrə 

bölmək olar. Birinci dövr 1922-1931-ci illəri əhatə edir. İkinci dövr isə 1948-ci ildən başlayır, 1955-ci ilə 

qədər davam edir. Hər iki dövrdə o, mühacirət həyatının ağır şərtləri daxilində mübarizə aparmaq 

məcburiyyətində qalmışdı. M.K.Atatürk başda olmaqla Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycan siyasi 

xadimləri üçün etdikləri fədakarlıqları unutmaq olmaz. M.Ə.Rəsulzadə 1953-cü ildə Ankarada nəşr 

olunan “Azərbaycan” jurnalında nəşr etdiyi “Qurtulan Şərqin sinvolu” məqaləsində öz qələmi ilə 

M.K.Atatürkü qurtulan Şərqin sinvolu kimi təqdim edir və onun şəxsiyyətinə olan ehtiramını vurğulayır(3 

səh 261). Beləliklə, hansı tarixi dövrdə olmasından, hansı məqsədə xidmət etməsindən asılı olmayaraq 

Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri sarsılmaz mənəvi bağlarla bağlıdır. 

Ədəbiyyat 
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Резюме 
 

Самедова Сурая Али кызы  

Взаимно отношеиие Азербайджан-Турция: взглядами Мухаммед Амин Расулзаде и 

Мустафа Кемаль Ататюрк 
 

В начале 20 века Турция и Азербайджан пережили сложный исторический период. На 

протяжении всех этих лет такие лидеры, как М. А. Расулзаде и М. К.Ататюрк, произвели 

неизгладимое впечатление в истории Турции и Азербайджана. Оба лидера смогли построить 

нацию на своей земле в результате долгой борьбы. Есть одна или другая причина, почему эти 

два лидера, которые были во времена истории, поддерживали друг друга. Мы рассмотрим 

деятельность обеих исторических личностей в истории Азербайджана и Турции, 

проанализировав события этого периода истории. 
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Summary 

 Samadova Suraya Ali  
 

Azerbaijan-Turkey relations: in views of Mammad Amin Rasulzadeh and Mustafa Kemal 

Ataturk 

At the beginning of the 20th century, Turkey and Azerbaijan have gone through a difficult 

historical period. Throughout these years, leaders such as M.A.Rasulzadeh and M. K. Ataturk have 

made a lasting mark in the history of Turkey and Azerbaijan. Both leaders have been able to build a 

nation on their land as a result of a long struggle. There is one or other reason why these two leaders, 

who were at the time of history, supported each other. We will review the activities of both historical 

personalities in the history of Azerbaijan and Turkey by reviewing the events of this period of history. 

 
Tağıyeva İradə Məhəmməd qızı 

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu 

        

ARXİV SƏNƏDLƏRİ ƏSASINDA SƏADƏT XEYRİYYƏ CƏMİYYƏTİ VƏ TƏHSİL 

FƏALİYYƏTİ 

 
Açar sözlər: xeyriyyə cəmiyyətləri, Səadət cəmiyyəti, Səadət mədrəsəsi, İttihad məktəbi, İttifaq 

məktəbi 
 Ключевые слова: благотворительные общества, общества Саадат, медресе Саадат, 

школа Иттихад, школа Иттифаг 
Key Words: charitable society, society Saadat, madrasah Saadat, school of Ittihad, school of Ittifag 
  

XIX əsrin ikinci yarısından etibarən başlayan cədid hərəkatı, 1905 inqilabından, xüsusilə 17 

oktyabr manifestindən sonra daha aktiv bir şəkildə tarix səhnəsinə çıxmışdır. Bu aktivlik müxtəlif 

illərdə təşkil olunan ümumrusiya müsəlman qurultayları ilə təzahürünü tapmışdır. Qurultaylarda əsas 

müzakirə obyektinə çevrilən müsəlmanların təhsil probleminin həllində çıxış yollarından biri kimi 

hər bir müsəlman bölgəsində xeyriyyə cəmiyyətlərinin təşkil edilməsi qeydə alınmışdı. Bu 

istiqamətdə aparılan çalışmaların nəticəsi olaraq Azərbaycanda da xeyriyyə cəmiyyətləri fəaliyyət 

göstərməyə başlamışdı. Doğrudur daha əvvəlki dövrlərdə burada Zərdabinin yoxsul uşaqların təhsili 

üçün qurduğu cəmiyyət, Bakı və Gəncə müsəlman xeyriyyə cəmiyyətləri mövcud olsa da təhsil 

sahəsindəki xidmətləri ilə ön plana Nəşri-maarif, Nicat, Səadət və Səfa cəmiyyətləri çıxmışdır.  

Qeyd olunan məşhur cəmiyyətlər arasında orta təhsil sahəsindəki fəaliyyəti ilə məşğul olan Bakı mü-

səlman ruhani quruluşu “Səadət”in 7 iyun 1907-ci ildə nizamnaməsi qəbul edilmişdir. Səadətin məqsədi 

Bakıdakı klassik məktəb və mədrəsələri islah etmək, dövrün tələblərinə uyğun cədid üsullu mədrəsələr, 

müəllim institutları və digər yüksək təhsil verən müəssisələri açmaqdı. Bu məqsədlərə çatmaq üçün 

cəmiyyət, xalq kitabxanaları açmağı, şagirdlərin, tələbələrin mütaliəsi üçün kitablar, dərsliklər, sorğu ki-

tabçaları nəşr etdirməyi, yüksək din məktəbləri və mədrəsələr üçün təcrübəli müəllimlər tapmağı, peda-

qoji kurslar və müəllimlər qurultayını təşkil etməyi, klassik məktəblərin uğurlu məzunlarını Rusiyanın və 

xarici ölkələrin ali məktəblərinə göndərməyi, axşam kursları təşkil etməyi və s. hədəflərinə daxil etmişdi.1  

Cəmiyyət 1907-ci ildə Bakıda Səadət mədrəsəsi adlı orta təhsil müəssisəsi açmış və xalq 

tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdı. Kiçik və orta siniflərdə şagirdlərə orta səviyyədə ümumi 

təhsil, böyük siniflərdə isə din xadimi yetiştirmək məqsədilə din təhsili verilməsi mədrəsənin təməl 

hədəfləri şəklində müəyyən edilmişdi. Hazırlıq sinfinə bir qayda olaraq tamamilə təhsil almamış 

uşaqlar alınır və burada ərəbcə-farsca əlavə edilməklə rus-tatar məktəblərinin proqramına uyğun 

dərslər tədris edilirdi.2 

                                                             
1 ADTA, Fond 311, Siyahı 1, İş 64, s. 76-76ar.  

2 ADTA, Fond 515, Siyahı 1, İş 107, s. 43-43ar. 
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Mədrəsənin tədris planına elmihal, şəriət, Qurani-Kərim, fiqh, əqaid, İslam tarixi, türkcə, farsca, 

ərəbcə, rusca, almanca, hesab, coğrafiya, təbiət tarixi kimi dərslər daxildi. Mədrəsənin ruhani 

seminariyanın proqramına uyğun hazırlanmış əvvəlki tədris planında kəlam, fransızca, üsuli-dəftəri 

(mühasibə), hikməti-təbiiyyə (fizika), kimya, əsasi hifzis-sıhha (gigiyena), elmi-heyət 

(kosmografiya), qavanini hökümət (siyasət) dərsləri də yer almaqdaydı.3 Səadət mədrəsəsi dil və 

elmlərlə zəngin, eyni zamanda gimnaziya və real məktəblərin proqramına bənzər şəkildə hazırlanan 

tədris planı və ödənişsiz təhsil verməsi səbəbiylə müsəlman məktəbləri arasında müasir tələbləri 

qarşılayan bir qurum olaraq milli maarif tarixində əhəmiyyətli yerə sahibdir. 

Bakı qazısının 1918-ci il hesabatına görə mədrəsədə 1913-cü ilə qədər Əli Bəy Hüseynzadənin 

tədris proqramı, 1913-1915 müddətində başqa bir proqram, 1915-1918-ci ildə ruhani seminariyanın, 

1918-ci ildən etibarən yenə Hüseynzadənin proqramı əsasında təhsil verilməkdəydi. 1918-ci ildə 
mədrəsədə üç şöbə və bir sinif mövcud olub, dörd müəllim təlim-tədris fəaliyyətini sürdürürdü. 

Müəllimlərin maaşı Bakı dumasının qərarı ilə tədris edilən dərslərə görə müəyyən edilirdi. Lakin qazi, 

son vaxtlarda müəllimlərin maaş ala bilmədikləri üçün başqa dövlət məktəblərində də işləmək 

məcburiyyətində olduğunu bildirmişdir. Məsələn, mədrəsə müdürü II gimnaziyada, müəllimlərdən 

molla Mirzə Ağa II real məktəbdə şəriət dərslərinə girirdi. Qazi, müəllimlərin bu cür məktəblərdə 

yaxşı maaş qarşılığında işlədiyinə baxmayaraq mədrəsəni buraxmadıqlarını da dilə gətirmişdir. 

Hesabata görə bu dövrdə məktəbdə cəmi 115 şagird mövcud olub, hamısı ödənişsiz təhsil alırdı.  

Mədrəsənin gəlirlərini hər il ruhanilərdən, Peyğəmbərin mövludundan və başqa yardımlardan 

yığılan ianələr təşkil edirdi. O, 1913-cü ilə qədər Bakı şəhər idarəsinə, 1918-ci ilə qədər maarif 

nazirliyinə, bu dövrdən sonra isə cümhuriyyətin din işləri-Məşixət idarəsinə tabe edilmişdir. 

Mədrəsənin mövcud vəziyyətini və problemlərini açıqlayan qazi onun inkişaf etdirilməsi üçün AXC 

hökümətinə belə bir müraciətlə çıxış etmişdir: “İdarənin nəzarətində hal-hazırda mədrəsənin küsuratı, 

təcrübəli müəllimlərin olmaması, müdirin fəaliyyətsizliyi, müəllimlərə vaxtında məvacib 

verilməməsi (buna da səbəb idarənin pulunun olmamasıdır) və üzvlərin mədrəsə barəsində 

çalışmamaları, yəni ildə bir dəfə də olmuş olsa mədrəsəni təftiş edib küsuratını, maddi və mənəvi 

tərəfini nəzərə almamaları və dəxi bir çox səbəb olmuşdur. Lakin şagirdlərin azalmasına mədrəsənin 

idarəsinin mülkünü dəyişmək, müdirin fəaliyyətsizliyi mədrəsənin fəna bir halda nəzarət olması 

səbəb olmuşdur. Bəli, müxtəsəri-kəlam 1906-cı ildən davam edən ali bir mədrəsənin şimdi payimal 

olmasını nəzərə alıb çalışmamız ən birinci səylərdəndir”.4 

Qazinin müraciətindən sonra 1919-cu ilin yanvarında hökümət lazımi məlumatların toplanması 

məqsədi ilə mədrəsəyə dövlət məktəbləri IV bölgə müfəttişi M. Mahmudbəyovu göndərmişdir. O, 

mədrəsənin quruluşu, məqsədi, strukturu, təhsil-tədris fəaliyyətini incələyərək 1918-1919 tədris 

ilində bu qurumun gəlir qaynağının tamamilə tükəndiyini vurğulamış və lazımi maliyyə 

hesablamalarını çıxararaq raportunda təqdim etmişdir.5 Bu cür ehtişamlı bir mədrəsənin birinci dünya 

müharibəsi illərində nüfuzunu itirdiyindən, nəzarətdən və hər cürə maddi-mənəvi dəstəkdən məhrum 

qaldığından, Səadətin çətinliklərə baxmayaraq mədrəsənin əsasını təşkil edən din təhsili proqramının 

qorunması tələbindən, maaş səbəbiylə müəllimlərin başqa məktəblərdə işləməyinə bağlı olaraq 

təhsildə nizam-intizamın pozulduğundan, qurumdakı 315 şagirdi mədrəsənin hesabına oxutmağın 

imkansızlığından maarif nazirliyinə göndərilən hesabatda bəhs edilmişdir.6 Yazışmalar nəticəsində 

din işləri idarəsi maarif nazirliyi ilə birlikdə mədrəsənin fəaliyyətini davam etdirməsi üçün lazımi 

dəstəyi vermişdir.  

Səadət cəmiyyəti, Güney Azərbaycandan gəlmiş işçilərin uşaqları üçün Bakıda “İttihad” və 

Tiflisdə açdığı “İttifaq” adlı məktəbləri ilə də məşhurlaşmışdı. Progimnaziya modelindəki bu 

məktəblərin təsis edilməsində Səadət idarəsi iranlı tacirləri də işə cəlb etmişdi. Bu haqda əldə edilmiş 

                                                             
3 ADTA, Fond 515, Siyahı 1, İş 107, s. 33-40. 

4 ADTA, Fond 515, Siyahı 1, İş 107, s. 42-43; 24.  

5 ADTA, Fond 515, Siyahı 1, İş 107, s. 43-44. 

6 ADTA, Fond 515, Siyahı 1, İş 107, s. 60-60ar.  
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sənədə görə 1906-cı ildə Bakıda yaşayan iranlı tacirlər qubernatora məktub yazaraq, artıq Rus-İran 

ticari əlaqələrində rus dilinin vacibliyi qənaətinə gəldiklərini, fəqət dövlət məktəblərində rus dili ilə 

birlikdə ərəbcə və farsca tədris edilmədiyindən “İttihad” adlı məktəbin açılmasını rica edirdilər. 

Maliyyə dəstəyinin müraciət edənlər tərəfindən qarşılanması şərtiylə məktəbin açılmasına icazə 

verilmişdir.7  

Məktəbdə 8-17 yaşlı şagirdlər təhsil alır, ərəbcə, farsca və türkcə xaricində digər 

progimnaziyalarla eyni tədris planı tətbiq olunurdu. Tiflis məktəbi təhsilin ödənişli olması ilə Bakı 

məktəbindən fərqlənirdi, lakin uğurlu və ehtiyac sahibi şagirdlər (birinci il 126 şagirddən 46-ı, ikinci 

il 132-dən 108-i, üçüncü il 300-dən 200-ü) cəmiyyətin maddi dəstəyi ilə təhsilini davam etdirirdi. 

Səadətin xalqın maarifləndirilməsi sahəsində yürütdüyü çalışmalardan biri də Bakıda kitabxanaların 

açılması ilə bağlı idi. Buradaki kitabların yığılmasına dövrün maarifçiləri rəhbərlik etmiş, kitab 
toplama kampaniyaları təşkil edərək müxtəlif dillərdə çox sayda kitabların kitabxanalarda yer 

almasına töhfə vermişdilər.8 
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Резюме 

Тагиева Ирада Магомед кызы 

Благотворительное общество Саадат и образовательная деятельность на основе 

архивных документов 
 

Эта статья посвящена изучению того, как традиция благотворительности в истории 

Азербайджана воплощена на примере общества Саадат. Исследование основано на архивном 

материале, который выявил подлинность предмета. Исследование показывает, что общество 

было на переднем крае своей деятельности на уровне среднего образования. Благодатная бо-

гатству учебного плана и качеству образования, Медресе Саадат является наиболее ярким 

следствием этого общества и занимает особое место в нашей истории образования. Как пра-

вило, в открытии разных школ, библиотек и т. д. роль благотворительных обществ, играющих 

ключевую роль сообщества, заслуживает высокой оценки. Как правило, деятельность 
 

Summary 

Taghiyeva Irada Mahammad 

Charitable society of Saadat and its educational activities on the basis of archive documents 

 

This article seeks to explore how the tradition of philanthropy in the history of Azerbaijan is 

embodied in the example of the Saadat society. The research is based on archival material, which has 

revealed the authenticity of the subject matter. The study shows that the Saadat society is largely 

dominated by secondary education activities. Blessed with the richness of the curriculum and the 

quality of education, the Saadat Madrassah is the most striking consequence of this community and 

has a special place in our educational history. Generally, the a ctivities of charitable societies that 

play a role in the opening of different schools, libraries etc. are commendable for each period.  

                                                             
7 ADTA, Fond 311, Siyahı 1, İş 46, s. 1-5. 
8 Məmmədəli Babaşlı, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli oyanış və maarifçilik hərəkatı, KÜ jurnalı, 2003, sayı 

12, ss. 223-240, s. 235; AXC Ensiklopediyası, cild II, s. 336-337. 
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Son illər Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında və tənqidində avtobioqrafik nəsr nümunələrinə 
maraq artmaqdadır. Bu, ilk növbədə roman janrının inkişaf təmayülləri ilə sıx bağlıdır. Müasir 

Azərbaycan romanının təhkiyə formaları, süjetqurma prinsipləri sürətlə dəyişir, məzmun diapazonu 

genişlənir. 

XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq Azərbaycan nəsrində avtobioqrafik təhkiyə formaları geniş 

vüsət alır. Yaşlı və orta nəslin nümayəndələri avtobioqrafik diskursun imkanlarından istifadə edirlər. 

Müəllif yaddaşı bədii əsərlərin süjet yaradıcılığında mühüm yer tutur. Bu planda yazılmış romanlar 

üçün təhkiyənin çoxyaruslu olması ilə diqqəti cəlb edir. Xüsusən postmodern romanlarda zaman 

formalarının ardıcıllığı pozulur. Fərqli zaman formaları təhkiyə də baxış bucağını, müəllif və 

təhkiyəmi mövqelərini dəyişdirir. Bu zaman təhkiyənin ictimai-siyasi, kulturoloji qatları qarışdırılır. 

Epik təhkiyənin xatirə formaları müasir nəsrin süjetqurma təşkilində fəal iştirak edir. 

Avtobioqrafik janrda müəllifin öz həyatında baş vermiş hadisələrə və faktlara münasibəti və ya 

baxış bucağı vacibdir. Məhz burada müxtəlif zaman layları toqquşur, məkan təsəvvürləri dəyişdirilir. 

Memuarlardan fərqli olaraq, müəllif sadəcə xatirələrə müraciət etmir, yaşanılan və yaşanılmış 

ömürdən “ikinci bir ömür” yaradır. Keçmiş bu günlə əlaqələndirilir, təhkiyənin məsamələrində 

gələcəyin ümid dolu nəfəsini hiss edirsən. Müəllif eyni vaxtda əsərin qəhrəmanı və təhkiyəçi-

söyləyici kimi çıxış edir. O, yalnız əsəri yazmır, həm də öz əsərində yaşayır. 

Avtobioqrafik və qeyri-avtobioqrafik əsərlərdə xatirənin funksiyası və bədii ümumiləşdirmənin 

xarakteri fərqlidir. Müəllif təhkiyəsində xatirə forması və personaj dilindən verilən xatirələrlə bağlı 

məsələlərdə hələ də yanaşma yoxdur. Tədqiqatçılar ya üslubi təsnifata, ya da tematik prinsipə 

üstünlük verirlər. Biz müasir roman strukturunda xatirə formasının bədii funksionallığına diqqət 

yetiririk. 

Yaddaş avtobioqrafik romanın əsasıdır. Onda bədii ədəbiyyatda (konkret olaraq romanlarda) 

təcəssümünü tapan tarixi, fərdi bioqrafik yaddaş müəllifin ömür təcrübəsi kimi maraq doğurur.  

N.Əbdürəhmanlı “Yalqız” romanında yazıçının avtobioqrafik təcrübəsi aydın hiss edilir. Əsərin 

qəhrəmanı ixtisasca psixoloqdur. Ona görə də başına gələnlərin dəqiq psixoloji analizini aparmağa 

çalışır. Bu romanın bir səciyyəvi xüsusiyyəti müəllif obrazının ikiplanlı olmasıdır. O, mətndə iki 

səviyyədə – avtobioqrafik qəhrəman və təhkiyəçi kimi mövcud olur. Psixoloq müəllifin, təhkiyəçinin 

“alter-epo”su kimi çıxış edir. Özü ilə aktrisa arasındakı münasibətlərə aydınlıq gətirməyə cəhd edir. 

Hadisələrin yorumu qəhrəmanın peşəkar statusundan (psixoloq) irəli gəlir. O, aktrisanın kinoya 

çəkilməsinə qarşı çıxmasının səbəbini belə etiraf edir: “…özüm o mühitdən uzaq olsam da, hərdənbir 

operator dostumun yanına gedib-gələndə orda aktrisaya, qadına necə münasibətin olduğunu sezirdim; 

çoxundan ütrü aktrisa potensial məşuqə, söz atmaq, əl vurmaq, dalınca olar-olmaz şeylər danışmaq 

üçün bir məxluqduq”. 

B.Əhmədov “Yalqız” romanını polifonik roman kimi səciyyələndirir: “Assosiasiyalar üzərində 

qurulmuş roman çoxqatlı məzmuna malik olmaqla yanaşı, polifinikliyi ilə seçilir. Əsərin ön 

assosiasiya üzərində qurulması, müəllifə qəhrəmanın və cəmiyyətin ayrı-ayrı problemlərlə bağlı (real 

və irreal) informasiya verməyə imkan yaradır. Roman boyu qəhrəmanın ətrafında baş verən hadisələr 

də onun yalqızlığını, tənhalığını şərtləndirən amil olduğundan, əslində bu yalqızlığı bütövlükdə 

cəmiyyətə aid etmək olar...” [2]. 
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Bizcə, müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında “polifonik roman”, “polifonizm” bir çox 

əsərlərlə (İ.Muğannanın “İdeal”indan tutmuş N.Əbdülrəhmanlının “Yalqız” romanına qədər) şamil 

edilir. M.M.Baxtin “polifonizm” anlayışını ilk dəfə yalnız F.Dostoyevskinin romanlarına şamil 

etmişdi. Dostoyevskinin personaj dünyası “çoxsəslilik dünyasıdır”. Amma Nəriman 

Əbdülrəhmanlının təhkiyəsini daha çox monoloji tip kimi qəbul etmək olar. Ola bilsin ki, B.Əhmədov 

“polifonizm” terminini fərqli anlamda işlətmişdir? 

Yalqız daim özünütəhlillə məşquldur, bəxtsizliyinin səbəblərinin arayır.  

“Yalqız” romanı ilk baxışdan monoton görünsə də, maraqlı struktur özəlliyinə malikdir. 

“Yazıçının üslub sinkretliyi romandakı hadisələri bir-birinə ilmək edir, eyni anda bir çox zaman və 

məkan ünsürünü, baxış bucağını ələ ala bilir, onları bir-birilə qarşılaşdırır, eləcə də birləşdirir” [1].  

Digər tanınmış tənqidçi – Vaqif Yusifli yazıçının fərdi üslubunu səciyyələndirərək, “Bir otağın 
içinə qapılasan və başına gələnləri”, dünənini, keçmişini, münasibətdə olduğun insanları, ətraf aləmi, 

dostları, yaşadığın ədəbi mühiti məhz bu otaqdan seyr edəsən... bu təsvir üsulu başqa bir bədii 

priyomu da sərtləndirir, o da bundan ibarətdir ki, Nərimanın romanında mətndaxili “parçalanmalar” 

yoxdur, bir mətn digərini şərtləndirir. Hadisələr, təfsilatlar birnəfəsə nəql edilir” [4, s.295]. 

Müəllif haşiyələri, xülasələr, macəra-dedektiv elementlərindən tarixi informasiyalardan ibarət 

ayrıntılar üzvi surətdə bir-birinə baəlanır və bir təhkiyə bütövlüyü yaradır. 

Bu romanda da retrospektiv xətt qabarıq görünür. Müəllif ustalıqla zamanı irəli-geri 

“sürüşdürür”; gah keçmişə qayıdır – personajların keçmişini xatırlayır. Hər kəsin keçmişi haqqında 

xülasə şəklində də olsa, məlumat verir və yenidən “bu günə” qayıdır. 

Roman qəhrəmanı müəyyən dərəcədə obyektiv obrazdır: bu cür obyektivləşmənin son həddi – 

birinci şəxsin üçüncü səxsə keçməsidir. 

Avtobioqrafik romanın ikinci səviyyəsi təhkiyəçi obrazıdır ki, qəhrəman bütün yaşanılmış ömür 

təcrübəsini “özünküləşdirir”, yaxud özünkü ilə birləşdirir. Təhkiyəçinin baxış bucağı avtobioqrafik 

qəhrəmanın mövqeyini nə dəyişmir, nə də əvəz etmir. Avtobioqrafik (xüsusən memuar tipli) 

romanlarda təhkiyəçi ilə qəhrəman birgə mövcudğu baxış bucaqlarının üst-üstə düşməsi ilə 

nəticələnir. 

“Yalqız” romanında təhkiyəçi yalnız keçmişin deyil, həm də indiki zamanın içindədir. Onun 

baxışları müasirlərinə, oxuculara yönəlib, fabula səviyyəsində onlarla birbaşa təmas qurur. Təhkiyəçi 

keçmişə “bu gündən”, “gələcəkdən” baxır. Yalnız bu cür baxış bucağı hadisələrin mahiyyətini və 

mənasını anlamağa imkan verir. 

B.Əhmədli haqlı olaraq qeyd edir ki, “Zamanda geriyə dönüş (retrospection) obrazların keçmişini 

özətləməklə yanaşı, yazıçını təhkiyə monotonluğundan da qurtarmış olur” [1]. 

T.Əlişanoğlu romanın təhkiyəçinin özünəməxsus tərzdə izah edir: “Əsərdə güclü dil enerjisi var; 

təhkiyə ritmini götürüb-idarə edən, roman müstəvisini qurub sökən də odur, ağına-qarasına baxmadan 

qəhrəmanın iç-şüuruna açılıq: qəzəbi qəzəb, ikrahı aşkar, ittihamı birbaşa, etirafı düzünə - 

assosiasiyalar lənətlənmiş təkiu bir yerdə sayır, işləyən çox-çox dildir” [3, s.296]. 

Təhkiyənin bütün ağırlığı yalqızın “boynuna düşür”: əvvəl axıracan o , hadisələr münasibətini 

bildirir, dəyər verir, etiraf edir və xatırlayır... Xatırlama və düşünmə daha çox şüuraltı axın kimi baş 

verir: “...otağa çökmüş toranlığın içində divarın dibinə qalaq-qalaq yığdığım kitablatım, yazı-

pozularım nədənsə mənə təzəcə qazılmış məzar torpağını xatırlatdı, fikirləşdim, bütün bunlar öləndə 

üstümü bastırmağa da yaramayacaq: başqaları oxuyub yaşamaq öyrəndilər, pillə-pillə qalxıb normal 

həyat üçün gərək olan məqama çatdılar, amma mən hər şeyi öz inadıma, bəlkə də yekəxanalığıma 

qurban verdim”. 

Ə.Rəsulov: “Lakin nə real hadisələr, nə də bu hadisələrə dair rasional və irrasional düşüncələr 

onun yalqızlıq adlı həyat həqiqətini dəyişdirmir, bütün şüurlu yaşamı boyunca qəhrəmanı tərk 

etməyən tənhalıq hissini zərrə qədər azaltmır”.  

Bütün hadisələrdə bir “ədalətsizlik izini” axtarır. “...niyə məktəbdə ildə bir dəfə atasız uşaq kimi 

yardım (özü də nə yardım!) etməliydilər, niyə hamıdan yaxşı oxuya-oxuya bir dörd yazdılar, (bədən 

tərbiyəsindən!) – qızıl medala düşmədim, niyə universitetdə başıma eyni oyunu açdılar – fərqlənmə 

diplomu almadım, niyə şəhərdə qalmağa haqqım ola-ola üç illiyə ucqar rayona sürgün elədilər, niyə 
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sonralar işlədiyim yerlərdə məni tərifləyə-tərifləyə başqalarını irəli çəkdilər. Niyə ev növbəsində 

çoxundan qabaq ola-ola lap axırda, üstəlik, məşəqqətlə mənzil aldım – sonrasından da az-çox 

xəbəriniz var; mən Allahın verdiyi ömrü bütün bu ağrı-acılara xərcləyəcəkdimsə, özümə məxsus olan 

həyatımı kefim istəyən kimi yaşamayacaqdımsa, ümumiyyətlə, var olmağın mənası vardımı...! 

Müəllifin təhtəlşüur axını təhkiyənin xarakterini müəyyənləşdirən vacib amillərdən biridir. 

“Yadıma düşdü, dünəndən bəri siqaret çəkməmişəm, ağzım acı dadırdı, bayaq qutudan çıxartdığım 

eləcə stolun üstündə qalmışdı, onu götürüb mətbəxdən keçdim, eyvanın qapısını açdım: külək 

aynabəndin iki sınıq şüşəsinin yerinə bərkitdiyim qəzet parçalarını yırtmışdı, arabir içəri girəndə 

uğultu qopartırdı”.  

Rüstəm Kamal “Yalqız” romanının təhkiyə poetikası haqqında yazır: “Yalqız” romanı müxtəlif 

situasiyaların bir-birinə ustalıqla pərçimləndiyi bir böyük cümlədir, tükənməyən monoloqdur. 
Müxtəlif hadisələr, adamlar, üzlər, səslər görüşür, çulqaşır, təhtəlşüur axına çevrilir. Hiss olunur ki, 

görüb bildikləri haqında susa bilmir, ürəyini boşaltmağa imkan axtarır. İctimai problemləri, 

umuküsüsünü, giley-güzarını fəlsəfi-sosialrefleksiyaya çevirmək üçün bir macal axtarır”. 

N.Əbdürəmanlının “Yalqız” romanı ədəbi prsesin uğurlu nümunələrindən biridir. Roman 

avtobioqrafik təhkiyənin imkanları haqqında geniş təsəvvürlər yaradır. 
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В статье рассматривается автобиографический жанр в новейшей Азербайджанской 

литературе. Анализируется роман Наримана Абдурахманлы «Одинокий».  

 

Summary 

Bakhshaliyeva Sevil Mirzakhan 

The article considers the autobiographical genre in the latest Azerbaijani literature. The novel 

of Lonely by Nariman Abdurahmanli is analyzed. 
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AZƏRBAYCAN POEZİYASINDA “SU” VƏ “HAVA” KOMPONENTLİ FRAZEOLOJİ 

VAHİDLƏRİN SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Acar sözlər: semantik məna, poeziya, konsepsiya, frazeoloji vahid, komponent 

Ключевые слова: семантическое значение, поезия, концепция, фразеологическая 

единица, компонент 

Key words: semantic meaning, poetry, conception, phraseological unit, component 

 

Dilimizdə lap qədimdən işlənən və həyati əhəmiyyət kəsb edən ünsürlərdən olan su və hava 

komponentlərin öyrənilməsi, xüsusən də onların poeziyamızda təşəkkülü elmdə ən az öyrənilən 

sahələrdəndir.Əbəs yerə deyil ki, A.D.Qriqoryeva bu məsələyə toxunarkən qeyd edir: 
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“Poeziya dilinin təkamülü ədəbi dil üslubunun ən mürəkkəb tarixi problemlərindəndir” (9,səh.3). 

Dinamik xüsusiyyətlərə malik olan frazeologiya poeziyada struktur və semantik dəyişikliklərə 

açıqlığı ilə digər dil vasitələri arasında bəlkədə ön cərgədə oluduğundan poeziya dilinin təkamül 

prosesində ən çox dəyişikliklərə məruz qalır. Dilçi-alim M.Hüseynov frazeoloji vahidlər haqqında 

qeyd edir: “Mühüm estetik ünsür kimi, poetik mətni təşkil edən ilkin dil materiallarından biri kimi 

frazeoloji vahidlər adi danişiq, məişət-ünsiyyət funksiyasindan fərqli olaraq özündə, daxili 

semantikasında gözlənilməz əsrarəngizliklər gizlədir” (1, səh.3). 

Bildiyimiz kimi, su və hava konsepsiyası insan yaranandan dövrdən bəri həyati əhamiyyətli 

ünsürlərdir və onlar insan həyatında çox vacib bir yer tutduğundan nitqimizdə də, xüsusilə poetik 

dildə çox dinamik və çevik şəkildə həm sabit həm sərbəst söz birləşmələrdə, bəzən bu formadan 

digərinə keçməklə rast gəlinir.  
Məsələn, B. Vahabzadənin “İki mühacir” şeirində su və hava sözləri özgə sözü ilə birləşdikdə 

söz birləşməsi formasında yad olan yerdə insanın özünü qərib hiss etməsi anlamına gəlir (8.,səh.37). 

Deməli müəllif su və hava konsepsiyalarının semantik mənasına insan duyğularına yaxın olan, onu 

vətənində, evində hiss etməsini təmin edən ən zəruri təbii ünsür mənasını qatır. Tarixinə özgə, dilinə 

özgə, Havasına özgə, suyuna özgə. Bu şerdə daha iki misrada özgə hava birləşməsinə rast gəlmək 

olar, Vətən çörəyini təpə gözünə, Özgə havasıyla yaşayar insan. Bu söz birləşmələrindən istifadə 

edərək muəllif sonraki misralarda vətən sözüylə hava sözünü birləşdirib yuxarıda adı çəkilən birləş-

məyə antonimlik təşkil edən döğma yer, ozünü rahat hiss etdiyin məkan mənasını əks etdirən vətən 

havası sabit söz birləşməsini yaradır. Qürbət çörəyini yeyər mühacir, Vətən havasıyla yaşayar insan. 
 Frazeoloji birləşmələr arasında əks mənalılıq yuxarıdakı misralarda özünü təkcə özgə 

havası(suyu)-vətən havası birləşmələrində deyil, həmçinin qürbət çörəyi- vətən çörəyi cütlüyündə də 
göstərir. Semantik məna baxımından bu birləşmələr boğazdan rahatlıqla keçən tikə (vətən çörəyi) və 
əksinə boğazda ilişən tikə (qürbət çörəyi) anlamına gəldiklərinə görə, cörək konsepsiyasının su və 
hava konsepsiyaları ilə semantik yaxınlığı hiss olunur.  

 Hava və su ünsürlərinin həyat əhəmiyyətli olmaları, onların birbaşa həyat və ölümlə bağlılığı 

dirilik suyu və ya həyat suyu və ölüm havası sabit söz birləşmələrində əks olunur. Dahi Azərbaycan 

şairi Nizami Gəncəvi “Xosrov və Şirin”, “İsgəndərnamə” əsərlərində həyat suyu və dirilik suyu 

birləşmələrini həyat mənbəyi olan bir vasitə kimi qeyd edir. (Saray həyətindən çıxdılar çox şad, Həyat 

suyu içmiş Xızırtək azad. (2, səh. 88, 90)). 

 Gördüyümüz kimi, şair şad və azad olmaq hissini həyat suyunu içilməsiylə eyni tutur. Şirinin 

ova getməsi beytində şair gözəl bir çeşmənin suyunu dirilik suyuna bənzədir. (Gördü behişt kimi xoş 

bir çəmənzar, Dirilik suyutək bir çeşmə də var. (2. Səh. 88, 90)). 

 Şair “İsgəndərnamə” əsərində İsgəndərin əbədi qalmaq məqsədi ilə dirilik suyu dalınca 

getməsindən yazır. (İsgəndər bir böyük yol təqib etdi, Dirilik suyunun dalınca getdi, Əbədi qalmaqçın 

həyat suyundan, Çox gəzdi, dolaşdı hec yorulmadan. (3, s. 513)) 

Həyat suyu birləşməsinə M.H. Şəhriyar poeziyasında da rast gəlmək olar (Mən eşq çeşməsinin 

içmişəm həyat suyunu). Nizami dövründən Şəhriyar dövrünədək həyat məvhumunun suyla birbaşa 

bağlı olması aktuallığının qorunub saxlanılması hec də təsadüfi deyil. Bunun əsasında su 

məvhumunun həyatın təməlini təşkil edən ünsür olmasıdır.  
Hava və su sözləri frazeoloji birləşmə komponentləri kimi XX əsrin Azərbaycan Sovet 

ədəbiyyatının görkəmli şairlərindən olan Səməd Vurğun poeziyasinda da geniş əksini tapıb. Məsələn, 
“Vaqif” dramında da rast gəlinən ölüm havası birləşməsində hava sözü insan həyatının sonuna 
yaxınlaşarkən ətrafında olan aura mənasını verir, yəni müasir poeziyada da hava komponentli 
frazeoloji birləşmələrdə həyat və ölümlə bağlı semantik mənanı qoruyub saxlamaqdadır. (Yan, yan 
tərlanların yaşıl yuvası, Ruhuma can verir ölüm havası.(7. Səh. 88)). 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Vaqif poeziyasında hava sozu öz çoxmənalılığı ilə sərbəst söz birləş-

mələrində də rast gəlinir. (Çoxdur bu dağların sərin havası, Çal qarışsın ona gürcü havası(7, səh. 122)). 

 Təbii ki, Azərbaycan poeziyasında su və hava konsepsiyası sadəcə bu mənalarla məhdudlaşmır. 

Eyni poemada şair dəfələrlə su komponentli frazeoloji birləşmələrə qayıdır. (Gözüm su içməyir heç 

Xuramandan, Onu başqa ruhda böyüdüb zaman. (7,səh. 57)).  
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Müxtəlif bədən üzvləri ilə su sözünün müxtəlif mənalı frazeoloji birləşmə şəklində çıxış etməsinə 

baxmayaraq (gözün suyu, ağzın suyu, bədənin suyu) gözüm su içmir birləşməsində su komponenti öz 

semantik mənasını tamamilə itirib yalnız birləşmə şəklində məna kəsb edir (qarşı tərəfin şübhə 

doğurması). Bu məna gözün suyu birləşməsinin ədəbiyyatda yalniz göz yaşı kimi deyil, həmçinin 

canın qiymətli bir hissəsi mənasında işlədilməsi ilə də izah oluna bilər. Gözdən su verib suvarram,ey 

can könlü ( 5, səh. 85). Bir çox əsərlərdə su sözünün məhz hər hansı bir bədən üzvü tərəfindən ifraz 

olunan maye və bu üzvü adlandıran sözlə birlikdə semantik məna kəsb etməsinə rast gəlmək olar. 

Böyük Azərbaycan satiriki Mirzə Ələkbər Sabirin “Hop-hopnamə” əsərində belə misraya rast gəlmək 

olar: “Biri pul sayanda bunun ağzı sulanır”(6, 194). Mirvarid Dilbazinin “Ana qanadı” şerində də 

“Lap ağzının suyu axdı“(4, 283). Gördüyümüz kimi, eyni sözlərdən həm feli, həm də substantiv 

frazeoloji birləşmələrin yaranması frazeologiyamızın zənginliyindən xəbər verir və bundan 
poeziyamızın bəhrələnməsi danılmaz bir həqiqətdir . 

 Beləliklə, Azərbaycan poetik dilində su və hava leksik vahidlərin tədqiqi onların semantik 

mənasının acıqlanmasında bir çox araşdırmalarda yardım edə bilər.  
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Фразеология языка народа является его национальным достоянием. Изучение 

фразеологизмов с компонентом вода и воздух в классической азербайджанской поэзии 

помогает раскрывать подчас скрытую семантику этих фразеологизмов, что точнее раскрывает 

психологию и менталитет нашего народа. В статье также рассматривается роль 

фразеологизмов в эволюции поэтической речи.  
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The study of phraseological units with components water and air, being of vital importance for 

humanity, particularly in our poetry helps to reveal psychology of Azerbaijan people. The article 

studies semantic meaning of some phraseological units in verses of some classical poets of Azerbaijan 

literature that may contribute to investigation of evolution of poetic language. 
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Dialekt və şivələrimizin lüğət tərkibi uzun əsrlərin məhsuludur. Zaman keçdikcə bir sıra sözlər, 

o cümlədən köhnə ictimai quruluşla bağlı olan sözlər ədəbi dilin lüğət tərkibindən çıxdığı halda, 
şivələrimizdə hələ də yaşamaqdadır. Burda həmçinin ictimai quruluşla bağlı olmayan, lakin vaxtilə 

dilimizdə əvvəllər işlənmiş və hazırda ədəbi dilin lüğət tərkibindən çıxmış sözlərə də rast gələ bilirik. 

Dialekt və şivələrin lüğət tərkibi dilin ən qədim dövrlərinə aid söz və ifadələri mühafizə edib saxlayan 

zəngin və qiymətli leksik qatlara malikdir. Şimal – qərb şivələrimizdə işlənən frazeoloji birləşmələrin 

də bu sahədəki rolu əvəzolunmazdır. Frazeoloji birləşmələr yarandığı gündən etibarən dilimizdə sabit 

və bölünməz şəkildə işləndiyindən tərkibinə daxil olan sözləri mühafizə edib saxlayır. Hətta dialekt 

leksikasından çıxıb arxaik fonda keçmiş sözləri belə tərkibində qoruyub saxlaya bilir.  

Bu baxımdan şimal –qərb şivələrimizdə işlənən bir neçə frazeoloji birləşməni nəzərdən keçirək. 

Müasir Azərbaycan dilində işlənən “kələk gəlmək” frazeoloji birləşməsi şimal-qərb şivələrindən 

Şəki şivəsində “hil gəlmax” şəklində işlənir. Məsələn, olar bir-birinə hil gəlifdi; İstədi mana hil gəlsin 

(1, səh. 206). 

Birləşmənin birinci tərəfində hiylə, fırıldaq, kələk mənalı hil sözü işlənmiş, gəlmək feilində isə 

şimal-qərb şivələrində özünü göstərən incə saitlərin ahənginin pozulması hadisəsi baş vermişdir. 

“Xoş günə çıxmaq” frazeoloji birləşməsi şimal-qərb şivələrindən Qax şivəsində “ağmağana 

çıxmax” şəklində işlənilir. Məsələn, hindi həmi ağmağana çıxıp (1, səh.15). Birləşmənin baş sözü 

kimi işlənən ağmağan sözü Qax şivəsində xoş gün mənasında işlənilir. 

Müasir ədəbi dilimizdə işlənən “məəttəl qalmaq” frazeoloji birləşməsi Şəki şivəsində “ayrası 

qalmax” formasında işlənilir. Məsələn, Söynün işinə lap ayrası qalmışam (4, səh. 234). 

Müasir ədəbi dilimizdə işlənən “gopa basmaq” frazeoloji birləşməsi şimal-qərb şivələrindən 

Oğuz şivəsində “basmə gəlməx̍̍” formasında işlənir. Məsələn, özgəsinə gəl basmə gəlmə (1,səh.42). 

Müasir dilimizdə işlənən “əmələ gəlmək, baş vermək” frazeoloji birləşməsi Şəki şivəsində 

bəhəm olmax şəklində işlənilir. Məsələn, qavaxlar bi para adam başmax giyərdi, sora çus, hindi qaluş 

bəhəm olufdu ( 4, səh. 236). Birləşmənin baş sözü bəhəm fars mənşəlidir, mənası əmələ gəlmə, 

törəmə deməkdir. 

Ədəbi dilimizdə “şuluqluq salmaq” şəklində işlənən frazeolji birləşmə Oğuz şivəsində “pələşo 

salmax” şəklində işlənir. Məsələn, toyda uşaxlar pələşo salır. Pələşo sözü şimal-qərb şivələrində 

müstəqil söz kimi işlənmir, ancaq Salyan şivəsində bulanıq, lilli su mənasında işlənməkdədir (1, 

səh.398). 

Ədəbi dilimizdəki “əl tutmaq” frazeoloji birləşməsi Şəki şivəsində “möhüb düzmək” şəklində 

işlənilir (1,səh.361). Bu birləşmədə baş söz kimi işlənən möhüb sözü şivələrimizdə müstəqil söz kimi 

işlənə bilmir, ancaq möhüb düzmək birləşməsinin tərkibində işlənir. 

Ədəbi dilimizdə “möhtac qalmaq” şəklində işlənən frazeoloji birləşmə şimal-qərb şivələrindən 

Qax şivəsində “musaxar olmaq” formasında işlənir. Heş kəs musaxar olmasın (1, səh. 364). 

Birləşmənin baş sözü Qax şivəsində müstəqil şəkildə işlənmir, yalnız birləşmənin tərkibində məna 

ifadə edir.  

Müasir dilimizdə “didərgin düşmək” şəklində işlətdiyimiz frazeoloji birləşmə Oğuz şivəsində 

“bərrax tüşməx̍” şəklində işlədilir. (1,Səh.52). Bu frazeoloji birləşmənin baş sözü bərrax ayrılıqda 

müstəqil söz kimi işlənmir, sadəcə birləşmənin tərkibində işlənir. Bərrax sözü müasir dilimizdəki 

bərq vuran, parıldayan anlamlı ərəb mənşəli bərraq sözü ilə formaca bənzəyir, lakin onların eyni söz 

olub olmadığını müəyyən etmək etimoloji araştırma tələb edir. 
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Müasir Azərbaycan dilində yox olmaq, itmək, qeyb olmaq mənasında işlənən “yoxa çıxmaq” 

frazeoloji birləşməsi Şəki şivəsində “əncəri itmək” formasında işlədilir. Məs. Əncərin issin sənin (1, 

səh. 161). Ədəbi dilimizdə işlədilməyən əncər sözü Şəki şivəsində üz, sifət mənalarında işlədilir. Şəki 

şivəsində eyni mənanı ifadə etmək üçün “şikli itmək” frazeoloji birləşməsi də işlədilir. Şəkil sözündə 

şimal-qərb şivələrinə xas olan açıq saitin qapalı saitlə əvəzlənməsi hadisəsi (ə<i; şəkil-şikil) baş 

vermişdir. 

 Hüseyin Bayramov frazeoloji vahid səciyyəsində olan frazeoloji birləşmələrin iki xətt üzrə- 

1)birləşmə daxilində sözlərin frazeoloji mənada əlaqələndirilərək sabit birləşmə yaradılması 

(məsələn, acığı gəlmək, ağlı kəsmək); 2)sərbəst söz birləşmələrinin yenidən mənalandırılması yolu 

ilə (məsələn, üz çevirmək, ayağından çəkmək) təşəkkül tapdığını qeyd edir (3,səh.55).  

 Deməli, burdan belə qənaətə gələ bilərik ki, müəllifin ikinci qrupa aid etdiyi birləşmələrin hansı 
mənanı ifadə etməsi mətndən asılıdır, yəni onun həqiqi mənada, yoxsa məcazi mənada işlənməsi 

mətndə onu əhatə edən başqa sözlərlə əlaqədə müəyyənləşir. Şikli itmək frazeoloji birləşməsini də bu 

qəbildən olan birləşmələrə aid edə bilərik. 

Beləliklə, gətirilən nümunələrdən də göründüyü kimi, şimal-qərb şivələrində işlədilən bu 

birləşmələrin feil hissəsi dilmizdə olduğu kmi saxlandığı halda, baş söz kimi işlənən birinci tərəflər 

müasir ədəbi dilimizdə öz işləkliyini itirərək arxaik fonda keçib və yalnız şivə leksikasında işlənir. 

Baş sözlərin bəziləri isə hətta şivələrimizdə belə öz müstəqil işlənmə xüsusiyyətini itirmiş, yalnız 

frazeoloji birləşmənin tərkibində məna ifadə edir. Bu, ikinci tərəflərin, yəni feillərin əsl Azərbaycan 

sözləri kimi mühafizəkarlığı ilə əlaqədardır . Dilin inkişafı, ictimai quruluşun dəyişməsi və bir sıra 

başqa səbəblərdən adlarla ifadə olunan birinci tərəflər arxaikləşərək passiv fonda keçmiş və yerini 

yeni sözlərə vermişdir. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi dialektlərimizin frazeoloji tərkibi hətta dialekt 

leksikasından belə çıxan sözləri öz tərkibində mühafizə edib saxlaya bildiyi üçün dilimizin tarixini 

öyrənmək baxımından önəmli mənbələrdən hesab edilir. 
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Резюме 

Дадашова Айнур Нураддин кызы 

Фразеология как страж словарнога состава 

 

В статье рассматриваются фразеологические соединения используетые в севере-западных 

слогах. Подчеркивается, что некоторые ключевые слова в их содержание утратили свою 

функциональность даже в словаре диалекта и в пассивном фоне и в диалектной лексике 

говорится, что фразеологические соединения являются важными источниками в изучении 

истории нашего языка. 

 

Summary 

Dadashova Aynur Nuraddin  

Phrazeology as a guard of vacabulary content 

 

In the article the phraseological units using in northwest accents are dealt with. It is emphasized 

that some of the top words within them has passed to passive reserve by losing their usefulness even 

in the dialect vocabulary and the significance of phraseological units in dialect vocabulary on learning 

the history of our language is noted. 
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AZƏRBAYCAN  NƏSRİNDƏ  İSLAM  MAARİFÇİLİYİ  FAKTI 

 

Açar sözlər: maarifçilik, İslam maarifçiliyi, maarifçi realizm, dini dünyagörüş 
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Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında maarifçiliyin bir məfkurə hərəkatı, maarifçi realizmin bir ədəbi 

cərəyan olaraq həmişə Qərb ədəbi-mədəni, ictimai-fəlsəfi düşüncəsinin təsiri ilə formalaşması məsələsi önə 

çəkilmişdir.   

Tədqiqatlarda çox doğru vurğulanır ki, “tənqidi realizm öz sərt və barışmaz mövqeyi, romantizm qlobal 

problemləri ədəbiyyatımıza gətirməsi ilə cəlbedici olsa da, maarifçilik yeni bir mərhələdə (XIX əsrin sonu, 

XX əsrin əvvəllərində - D.M.) azadlıq və səadət idealına milli şüuru aşılaması ilə diqqəti cəlb edirdi. Artıq bu 

realizm Qərbi Şərqə gətirməkdən daha çox öz ənənələri üstündə dünya ilə əlaqələr quran Şərqi Qərbə çıxarma 

probleminin həllinə yönəlmişdi”[2, c.44].   

 Məsələ burasındadır ki, XIX əsrin son rübündən başlanan və özünün “canlı, əməli və təşkilati fəaliyyət 

dövrü”nə [1, c.120] daxil olan maarifçilik hərəkatı və maarifçi estetik düşüncə öz ideya əsasları ilə bütövlükdə 

və tam şəkildə Qərb mədəniyyətinə söykənmirdi. Maarifçiliyin “canlı, əməli və təşkilati fəaliyyət dövrü”ndə 

Qərb maarifçiliyi və bu maarifçiliyə söykənən ədəbiyyatla bərabər,  ictimai-mədəni hərəkat və estetik 

düşüncədəki Şərq-İslam maarifçiliyinin mövcudluğu sovet ədəbiyyatşünaslığında kəskin tənqid mövqeyindən 

qarşılanır, “dini-mürtəce antiədəbiyyat” [1, c.120] kimi damğalanır və rədd olunurdu. Sovet ədəbiyyatşünaslığı 

İslam maarifçiliyini XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərinin ictimai-mədəni və estetik hərəkatının bir qolu kimi 

yox, mürtəce və yaşamaq iqtidarı olmayan, məna və mahiyyətdən uzaq, guya öz-özünə ölüb gedən, Avropa 

tipli maarifçiliyə rəqabət göstərə bilməyən hadisə kimi şərh edir və onun milli ictimai və ədəbi yaddaşda özünə 

yer tutmasına hər vəchlə mane olurdu. 

Bununla bərabər, indi artıq diqqətimizi cəlb edir ki, müstəqillik dövrünün ədəbiyyatşünaslığında sözü 

gedən dövrün maarifçilik hərəkatını və maarifçi ədəbiyyatını tipoloji cəhətdən fərqləndirmək meyli özünü 

göstərməkdədir. Nəzəriyyəçi alim R.Əliyev XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindəki maarifçi ədəbiyyatı və 

hərəkatı tipoloji cəhətdən iki qismə ayırır. Tədqiqatçı yazır: “Müsəlman şərqində maarifçilik dünyagörüşünün 

ayrılmaz tərəfi Qərb xalqlarının siyasi, mədəni və iqtisadi tərəqqi yoluna nümunə kimi baxmaq, Avropa sənaye 

inqilabları istiqamətində inkişafın qaçılmazlığına inam idi. Sovet hakimiyyəti qurulana qədər Azərbaycanda 

bu qərbçi maarifçilik üstünlük təşkil edirdi. Lakin islami maarifçilik də var idi” [4, c.45]. R.Əliyev Avropa 

tipli maarifçiliklə müqayisədə İslam maarifçiliyinin zamanın tələblərndən geridə qalmasını, müasirlik 

tələblərinə cavab verməməsini qabartsa da, bu maarifçi qanadın İslam dünyagörüşünə söykənməsini, 

cəmiyyətin inkişafında İslam dünyagörüşünün mütərəqqi əhəmiyyətini irəli çəkmələrini, ictimai-siyasi, əxlaqi-

mədəni və hətta iqtisadi məsələlərdə Quranı-Kərim hökmlərinə istinadı onun əsas fəaliyyət istiqaməti kimi 

şərh edirdi. Tədqiqatçı yazır: “Bizim islam maarifçiliyinin əsas ideyaları islam təəssübkeşliyi və İslam dinini 

müdafiədən ibarət idi... İslam müdafiəçiləri üçün konkret müsəlmanın və icmanın deyil, İslam dininin özünün 

təəssübünün çəkilməsi xas idi... Sovet dövründə bolşeviklər dini qadağan etməklə islam maarifçiliyini zorla 

aradan götürdülər” [4, c.46]. Tədqiqatçının Qərbi Avropa tipli maarifçiliklə bir sırada İslam maarifçiliyi faktını 

etiraf etməsi, onun istinad mənbəyini və fəaliyyət istiqamətini ümumiləşdirmək təşəbbüsü yaxşı olsa da, 

bütövlükdə bu yanaşma sovet ədəbiyyatşünaslıq inersiyasından tam azad ola bilmir.  

XIX əsrin ortaları ilə müqayisədə yeni mərhələdə milli ictimai düşüncənin, milli varlıq və şüur uğrunda 

mübarizənin köklü bir hərəkət şəklinə düşdüyünü nəzərə alsaq, ictimai və mədəni-estetik düşüncədə getdikcə 

daha dərindən özünə yer etməyə başlayan İslam dünyagörüşünün milli özünütəsdiq, milli tərəqqi, tarixi kökə 

bağlılığın ifadəsi kimi meydana çıxdığını düşünmək olar. Bu dövrdə milli mühitin bir çox hallarda islam mühiti 

kimi dərk olunduğunu da nəzərə alsaq və düşünsək ki, milli varlıqla dini mənsubiyyətin sərhədləri də tam 

ayrılmamışdı, onda ictimai-mədəni düşüncədə İslamın oynadığı rolun köklərini, psixoloji əsaslarını tam 

təsəvvür etmək olar. 

S.M.Qənizadə islam dininin həqiqi fəlsəfəsini insanlığa xidmətdə görür. İslamda, Qurani-Kərimdə çox 

ciddi yer alan “uxuvvət”in bəşəri məzmununu açır. İslamda bu bəşəri məzmunun – uxuvvətin 
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“həqqaniyyət”dəki təcəssümünü önə çəkir. S.M.Qənizadə “həqqaniyyət” anlayışı altında İslamda bir olan 

Allahın bütün insanları birləşdirmək məqsədinin gerçəkləşdiyini göstərir.  

Bu tip əsərlərdən ən səciyyəviləri kimi S.M.Qənizadənin “Allah xofu” və “Qurban bayramı” əsərlərinə 

ədəbiyyatşünaslığın yanaşmalarına nəzər yetirək. Əvvəlki mərhələlərdən fərqli olaraq 80-ci illərin 

ədəbiyyatşünaslığında maarifçi-realist nasirlərin bəzi hallarda İslam dünyagörüşündən çıxış etməsi etiraf 

olunur. S.M.Qənizadənin “Allah xofu” və “Qurban bayramı” hekayələrini təhlil edərkən prof. X.Məmmədov 

belə qənaətə gəlir ki, “əslində ədib uşaq psixologiyasının bu xüsusiyyətindən istifadə edib əsrinin təbliğ 

olunması zəruri olan siyasi-ictimai və dini məsələlərinin tarixi və sosial mahiyyətini təbliğ və şərh edir. Qurban 

bayramının tarixi, “millət” və “hümmət” sözləri haqqında verilmiş məlumat bu qəbildəndir” [6.s.196] 

Maarifçi realist nəsrdə yer alan dini məsələlərə “əsrinin təbliğ olunması zəruri olan” məsələləri sırasında 

yer ayırması, “Qurban bayramının tarixi”ni bu tip zəruri məsələlərdən biri hesab etməsi ədəbiyyatşünaslığın 

irəliyə doğru addımı kimi dəyərləndirilməlidir.         

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindəki maarifçi nəsr sənətkarlarının dünyagörüşləri ilə tədqiqatçıların 

dünyagörüşləri arasında yaxınlaşma prosesi müstəqillik dövründə baş verir. Bu dövrün ilk illərinin tədqiqatları 

üçün səciyyəvi olan cəhət budur ki, tədqiqatçı öz təhlillərində bir çox hallarda ikili standartlardan çıxış edir.  

Bizi narahat edən məsələ  bu həqiqətlərin İslamın yaranması tarixindən üzübəri  həqiqi mənasında dərk 

edilməməsi,cəmiyyət həyatının prinsipinə çevrilə bilməməsidir. 
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Резюме 

Довлетзаде Махрух Афсарага кызы 

Факт исламского просвещения в Азербайджанской прозе 

 

В литературоведении Азербайджана просвещенное движение и просвещенная 

реалистическая литература изучались в контексте западноевропейского просвещения. Это 

исследование подчеркивает исламский просветительский фактор в конце 19 и начале 20 веков 

в азербайджанской прозе. 

Н. Нариманов, М. Ганизаде и др. Вопрос о влиянии религиозных идей на мировоззрение 

автора и идейно-эстетическую сущность произведений стал серьезным объектом 

исследования. Проблема, которую автор держит в центре внимания, является актуальной. 

 

Summary 
 

Dovletzade Mahrux Afsaraga 

 

The fact of islamic enlightenment in Azerbaijani prose 

 

In Azerbaijani literary studies, the enlightenment movement and the enlightened realist literature 

have been studied in the context of Western European enlightenment. This study highlights the 

Islamic enlightenment factor in the late 19th and early 20th centuries in the Azerbaijani prose. 

N. Narimanov, M. Ganizadeh and others the issue of the influence of religious ideas on the 

author's worldview and the ideological and aesthetic essence of the works has become a serious 

research object. The problem that the author keeps in the spotlight is topical. 
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Əliyeva Ülviyyə Qalib qızı 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

 

NƏSİMİ HÜRUFİZMİNİN ALLAHA QOVUŞMAQ KONSEPSİYASI 

 

Açar sözlər: kamil insan,eşq,tanrı, ilahiyə qovuşmaq  

Key words: perfect man, love, the God, approach the God 

Ключевые слова : совершенный человек, любовь, Бог, воссоединиться с Богом 

 

Altı yüzüncü ilə yaxındır ki, beytləri dillərə dastan olan bütün dünyaya şərqdən doğan günəş kimi 

işıq saçan , mərdlik, mübarizlik, fədakarlıq və iradə rəmzinə çevrilən böyük Nəsiminin adı 
Azərbaycan xalqının qürur mənbəyi kimi çəkilir. 

 Hər bir xalq həm fəlsəfi ,həm elmi , həm də ictimai baxımdan keçdiyi yol və hadisələrin 

məhsuludur. Xalqın millət kimi formalaşmasında bu xalqa məxsus böyük zəka sahiblərinin təfəkkürü 

fonunda formalaşan milli düşüncələrin əhəmiyyətli rolu vardır. Məhz bu baxımdan tarixin ən 

keşməkeşli bir dövründə Ulu tanrının Azərbaycan xalqına olan lütfi kimi dəyərləndirilən böyük 

Nəsimi milli təfəkkürün formalaşmasında misilsiz xidmətlərin sahibidir. Çünki həmin keşməkeşli 

dövrdə dünya Şərq və Qərb təfəkkürünün məhsulu kimi müxtəlif baxış bucaqlarından dəyərləndirilən 

və dərk edilməsi mümkünsüzləşdirilən bir anlamda qəbul edilirdi. Şərq təfəkkürünün əsas istiqaməti 

insanın “Allah” qorxusu ilə fəaliyyətinin çərçivəyə salınaraq idarə olunması ilə məhdudlaşırdı.  

 Müxtəlif təriqətlərin yaranması və böyük kütlənin bu təriqətlərə bidət gətirməsi feodal zülmü 

aıtında əzilən, istismar edilən insanı xilas etmək, Allah qorxusunu, Allah sevgisi ilə əvəz edilməsinə 

inam hissini formalaşdırmağa xidmət edirdi. 

 XIV – XV əsrlərin dar çərçivəsinə sığmayan zəkaları ilə kamil insan zirvəsinə yüksələn bir çox 

dahilər məhz bu xidmətin cismani qurbanına çevrildilər. Nəsimi də bu qurbanların ən müqəddəsi idi. 

Nəsimi Şamaxıda o dövrün ən yaxşı universitetlərinin tələblərinə cavab verəcək bir dərəcədə kamil 

təhsil ala bilmişdir. O dövrün elmlərini , dinlərin tarixini, klassik şərq və qədim yunan fəlsəfəsini 

,habelə ədəbiyyatını dərindən mənimsəmiş, İslam və Xristianlıq dinlərinin əsaslarına yaxından bələd 

olmuş, Quran, hədis elminə gözəl yiyələnmiş ,tarix,psixologiya,etika,coğrafiya,tibb, astronomiya və 

astrologiya ,riyaziyyat və məntiq elmlərinə dərindən nail olmuşdur. O, Azərbaycan , fars və ərəb 

dillərində eyni dərəcədə gözəl məzmunlu şeirlər yaza bilirdi.  

 Hər üç dildə yazdığı şeirlərində Allahdan insanlıq dəyərlərinə üstünlük diləyərək tanrıya 

tapındığını nümayiş etdirirdi. Nəsimi çox mürəkkəb həyat və yaradıcılıq yolu keçmişdir. Nəsimi 

ruhən lirik şairdir. O, sonralar dövrün siyasi, ictimai ,əxlaqi mövzularında əsərlər yazmış , 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ana dilində yaranan fəlsəfi qəzəlin qurucusu olmuşdur. Nəsiminin 

yaradıcılığı dilçilik , xüsusilə Azərbaycan dilinin tarixi inkişafını öyrənmək baxımından da böyük 

əhəmiyyətə malikdir. Nəsimi Azərbaycan şeirinin bədii xüsusiyyətlərinin inkişafında çox mühüm rol 

oynamış ,əruz vəzninin bəhrlərini Azərbaycan dilinin göstəricilərinə uyğunlaşdırmağa çalışmışdır. 

Onun Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində ilk dəfə müləmmə, müstəzad, mürəbbe və tərcibənd 

janrında yazdığı əsərlər misilsiz sənət nümunələridir. Müləmmə şəklində yazdığı beytlərinin ruhu 

tamamilə xalq şeiri janrına yaxındır.  

Fars dilində yazdığı (Ey həyatı sevənlər, bilin ki,gedən gün geri gəlməz .) 

 

 Foti fersət məkon ki, vəqti səfast  

 Ki, bəsi həst dər cəhan afat  

 və yaxud  

 Bərəkət istəmə ol adəmdən  

 Ki, bu mövsümdə etməyə hərəkat . 

 Bu beytlər atalar sözlərindəki və ya aforizmlərdəki bədii fikrin inkişafı kimi çox dəyərlidir.  

 Onun rübailəri, tüyuğları bədii forma və məzmunca çox qiymətli əsərlərdir. Rübailərində 

hürifiliyin əsasları, şairin fəlsəfi düşüncələri məntiqli bir şəkildə ifadə olunmuşdur.  
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 Kafü nun əmrində oldu kainat  

 Həm süfatdır kafü nun ,həm eyni-zat 

 Kafü nundan vacib oldu mümkünat , 

 Bil ki, sənsən aləmu zatü süfat. 

 Nəsiminin şeirlərindəki bir çox fikirlərində insan və kainatla bağlı düşüncələri təsvir olunur. 

İnsan dünyaya çılpaq gəlir və yalnız sonradan geyinir. Geyinib də soyuqdan qorunur,ictimailəşir, 

sosial varlıq olur, mədəni əlaqələr sisteminə daxil olur. Nəsimi bütün ömrü boyu özündən 

ayrılmaq,qopmaq arzusunda olmuşdu və burada qəribə heç nə yoxdur. Bu səbəbdən bu çirkinliklər 

girdabı olan dünyanı “Murdar leş” adlandırırdı. Ümumiyyətlə , Nəsiminin əqidəsinə görə Allah-təala 

özünə oxşar xəlq etdiyi insanı yaradarkən onun camalını Quran ayələrinin hərfləri ilə bəzəmişdir. Və 

o, İlahiyə qovuşmaq üçün yeganə yolu ixlasdan doğan eşqdə görür. Allah insanı eşqlə yaratdığı kimi 
imsan da yalnız öz Tanrısına eşqlə çatar. Bu eşq isə nə cəhənnəmin qorxusundan ibadət edən zahiddə 

olar, nə də cənnəti qazanmaq üçün ibadəti ticarət hesab edən abiddə olar. Zahid də , abid də mərifət 

üçün çalışmalıdır,çünki Allahı tanımağın yolu mərifətə çatmaqdadır.Nəsimiyə görə əsl dindar nə 

zahid mərhələsində,nə də abid mərhələsində ilişib qalmamalıdır. Əsl dindar daima seyri-sülük 

yolunda olmalıdır. Çünki arif olmaq istəyən Allahını tanıya bilər,arif olmaq istəyən salikliyini davam 

etdirə bilər. Zahidin ibadətinin əsasında qorxu,abidin ibadətinin əsasında cənnəti qazanmaq durursa, 

fəqət arif bütün etdiyi əməllərini İlahiyə olan eşqinə görə edər. Ariflər üçün cənnət mükafat yox 

Allaha qovuşmaq üçün bir bəhanədir və onlar cənnəti bu səbəbdən qazanmaq istəyərlər. 

Bu nöqteyi nəzərdən yanaşma Nəsimini öz sələfilərindən tamamilə fərqləndirirdi. İnsanı İlahi 

varlığın bir parçası kimi mənəvi oyanışa və varlığı uğrunda mübarizəyə səsləyərək  

 Ey özündən bixəbər qafil,oyan ! 

 Həqdən olma jadü həm batil,oyan! 

 Olma fani aləmə mail,oyan! 

 Mərifətdən nəsnə qıl hasil,oyan!  

deyən böyük Nəsimi arzuladığı insan kamili yolunda mübarizəsini bu gün də yorulmadan davam 

etdirməkdədir. 
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Резюме 

Аилева Уливя Галиб кызы 

 

Концепция воссоединения с Богом Хуруфизма Насими 

 

Бескорыстный поэт Имадеддин Насими, считающийся образцом решительности, 

мужества и борца азербайджанской литературы, является первоисточником величавости 

Азербайджанского народа. Он жил, творил в XIX веке и в этом же период получил 

превосходное образование. Стихи Насими ,владеющего всесторонними знаниями и 

совершенным литературным мышлением ,стекали через века ,освещая беспросветные 

рассуждения.  

Поклоняющийся хуруфизму и считающий человека самым ценным из созданных, Насими 

настаивал, что лицо человека украшено Богом буквами свящённого Корана. Он увековечился, 

пожертвовав собой ради желания подарить человеку духовную свободу, вознеся его на 

вершину совершенства. 
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Summary 

Aliyeva Ulviyya Galib  

The conception of approaching Nasimi’s Hurufizm the God 

 

Thesis Imadaddin Nasimi a self-sacrificing poet,who is an example of bravery, struggle and 

perseverance in Azerbaijani literature is the source of pride of the Azerbaijani people. He lived and 

created in the 14th century and was well educated. Nasimi’s poems, with all-round knowledge and 

perfect artistic thinking , shed light on the dark intelligence, filtered through the memory of the 

centuries. Nasimi believed in Hurufi religious sect and considered human the most valuable creation. 

He confirmed that the human face was adorned with the divine letters by God. He gained eternity by 

rising the human to perfection, attained the moral freedom of the man by being a physical victim of 
his desire. 

 
 

Əliyeva Günel Mübariz  qızı 

Gəncə Dövlət Universiteti 

  

ƏRZAQ VƏ İÇKİ ADLARI İLƏ BAĞLI LAKUNALAR  

  

Açar sözlər: linqvokulturoloji mühit, leksik vahidlər, xüsusi sözlər,  

təsviri üsul, nitq faktları 

 Ключевые слова: лингвокультурная среда, лексические единицы, особые слова, 

описательный метод, речевые факты 

Key words: linguocultural environment, lexical units, special words, descriptive method, speech 

facts 

 

Ərzaq və qidaların adları ilə bağlı lakunalara xüsusi ilə maraq daha çoxdur. Ona görə də bu və 

ya digər linqvokulturoloji mühitin nümayəndələri tədqiqatçıları dad/qida vərdişlərini göstərən leksik 

vahidləri diqqətdən kənarda qoymamışlar. P.Foset bu cür vahidləri diyetonim adlandıraraq, diqqətə 

çatdırır ki, “onlar etnik səciyyəli mozaikanın elementləri sırasına daxil olub verbal və qeyri-verbal 

davranışın seçilə bilməsini göstərirlər. Belə lakunalar mədəniyyətlərarası müqayisəsi tədqiqatçılar 

üçün maraqlıdır. Çünki onlar xalqın, onun gündəlik ünsiyyətinin milli-mədəni spesifikasını tamamilə 

əks etdirirlər” (8, 59). 

Linqvist V.İ.Jelvis bu cür lakunalardan danışarkən belə bir konkret nümunəni verir: “Rusların 

колбаса, сосиска, сарделька-kolbasa, sosiska, sardelkası ingilis dilində kolbasa anlayışı adı altında 

gözdən keçirilə bilər. Rus üçün tamamilə fərqli olan bu üç referent ingilisin şüurunda sausage 

şəklində birləşir. Rusların arasında populyar olan bütün kolbasa növləri ingilis dilində sözbəsöz 

təmsil olunmur”(4, 145-146). 

Başqa nümunələri gözdən keçirək. Rus və ingilis dillərində inək ətini bildirmək üçün xüsusi 

говядина – beef söz vardır.  

Azərbaycan dilində bu anlayış mal əti söz birləşməsinin köməyilə verilir. Bundan əlavə: 

баранина – mutton – qoyun əti. 

Свинина – pork -donuz əti 

телятина – veal – dana əti. 

Verilən nümunələrdən göründüyü kimi bu anlayışları ifadə etmək üçün ingilis dilində xüsusi 

sözlər – mutton, pork, veal, rus dilində eyniköklü баран – баранина, свинья – свинина, теленок – 

телятина sözlər var. Azərbaycan dilində isə mal əti, qoyun əti, donuz əti söz birləşmələri adekvat 

rolu oynayır:. Maraqlıdır ki, digər heyvanların ətinin yanında heyvanın adı olsa da mal əti ifadəsində 

ümumi anlayışdan istifadə edilir.  

Azərbaycan və rus dillərində: мясо – ət. İngilis dilində: flesh – 1)çiy ət. 2)bədən, cisim; meat – 

yemək üçün ət. 
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Azərbaycan və rus dillərində istənilən yağ–масло; kərə yağı, zeytun yağı, qarğıdalı yağı; 

сливочное масло, оливковое масло, кукурузное масло; və s. Adlanır. İngilis dilində isə oil – bitki 

yağı; butter-inək (kərə) yağıdır.  

Azərbaycan və rus dillərində istənilən xəmir тесто – xəmirdir. İngilis dilində: paste – xəmir 

(yağlı), dough – çörək xəmiridir . 

Rus dilində: кипяток. Azərbaycan və ingilis dillərində: qaynar su– boiling water – hərfi tərc. 

«qaynayan su».  

Azərbaycan və rus dillərində: сливки – qaymaq. İngilis dilində bu anlayışı vermək üçün 

çoxmənalı cream sözündən istifadə edilir: 

cream - 1) krem; qaymaq. 2) krem (kosmetik vasitə). 3) köpük. 

Köpük anlayışı ilə bağlı çox maraqlı bir lakuna müşahidə edilir. Belə ki, rus dilində: пена – 1) 
güclü çalxalanma, qaynama, donma və s. Nəticəsində yaranan ağımtıl, qovuqcuqlu kütlə; 2) köpüklü 

kütləyə çevrilmiş sabunlu məhlul// qızışmış atın ağzından tökülən maye; 3) güclü həyəcan, xəstəliklər 

zamanı meydana gələn qatı, ağımtıl maddə və s. Azərbaycan dilində: köpük – пена, kəf – пена, пенка. 

İngilis dilində aşağıdakı differensiasiya mövcuddur: foam –köpük; froth – çaxır qədəhində köpük; 

lather –atın üstündəki köpük; sabun köpüyü; scum –köpük (kəf). 

Azərbaycan və rus dillərində: сок – şirə, su; фруктовый сок – meyvə şirəsi; яблочный сок – 

alma şirəsi, лимонный сок – limon suyu və s. İngilis dilində: juice – şirə; sap – şirə (bitki və 

ağaclaırn). 

Azərbaycan və rus dillərində istənilən xəmir тесто – xəmirdir. İngilis dilində: paste – xəmir 

(yağlı), dough – çörək xəmiridir və s. 

Azərbaycan və rus dillərində istənilən bulka (hazırlanma şəklindən asılı olmayaraq): bulka – 

булка. İngilis dilində: roll–bulka, bun-yağlı bulka.  

Azərbaycan və rus dillərində: свекла – çüğundur. İngilis dilində: beet- şəkər çuğunduru, mangel 

(-wurzel) – yemlik çuğundur. 

Azərbaycan və rus dillərində qatılığından asılı olmayaraq каша – sıyıq. İngilis dilində: porridge 

–sıyıq; pap ,gruel- duru sıyıq adlanır. 

Azərbaycan və rus dillərində бульон – bulyon (söz+suyu konstruksiyasından da istifadə edilir: ət 

suyu, toyuq suyu. Bəzən müəyyənləşdirici söz buraxılır və ancaq suyu sözü qalır. Suyu hazırdır? 

Suyuna kök, kartof və göyərti atdım və s.). İngilis dilində: broth – bulyon; beef-tea (hərf. ət çayı) – 

xəstə üçün bulyon. Azərbaycan və rus dillərində сухари – suxari (rus dilindən alınma söz). 

İngilis dilində bu anlayış təsviri üsulla verilir: a piece of dried bread (hərf. Quru çörək parçası). 

Lakin məhz şirin suxarini bildirmək üçün ingilis dilində rusk sözündən istifadə edilir.  

Rus dilində: сусло – üzüm şirəsi. Azərbaycan və ingilis dillərində üzüm şirəsi – vine juice. 

Azərbaycan və rus dillərində патока – patka. İngilis dilində aşağıdakı differensiasiya 

mövcuddur: treacle – patka; syrup – təmizlənmiş patka; molasses – qara patka. 

Müəyyən sivilizasiyada əşyanın (hadisənin) nitq faktlarına – sözün istifadə edilməsinə təsirini 

artıq qeyd etmişdik. Söz səviyyəsində də analoji təsir yer ala bilər. Belə ki, bu və ya digər sivilizasiya 

hazırda onun üçün əhəmiyyətli olan və ya xalqın tarixində müəyyən rol oynamış anlayışları linqvistik 

baxımdan tərtib edir. Məsələn, meşələr ölkəsi olan Rusiyada talaşadan təkcə sobaların yandırılması 

üçün deyil, həm də kənd daxmalarının işıqlandırılması üçün istifadə edilirdi (A.S.Puşkini xatırlayaq: 

«В избушке распевая дева прядет 

И зимний друг ночей 

трещит лучина перед ней…»). 

Elə buna görə də, bu predmeti xarratlıq və tikinti işində meydana gələn predmetdən 

fərqləndirmək zərurəti meydana çıxmışdı.  

 Ümumiyyətlə, bu cür lakunaların tədqiqi mədəniyyətlərarası müqayisələrin və xalqların 

gündəlik ünsiyyətinin əksi üçün maraqlıdır. 
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 Резюме 

Гюнель Алиева Мубариз кызы 

  

Лакуны, связанные с наименованиями продуктов питания и напитками 

 Статья посвящена описанию сравнительного анализа лакун, связанных с 

наименованиями продуктов питания и напитков, на примере образцов по материалам 

азербайджанского, английского и русского языков. В ней обоснована актуальность проблемы, 

как в теоретическом плане, так и в практическом аспекте. Сопоставительная характеристика 

лакун, связанных с наименованиями пищевых продуктов и напитков, была нацелена на 

пополнение языковой системы. 

 

Summary 

Aliyeva Gunel Mubariz 

  

Lacunae related to food and beverage names  

 The article deals with comparative analysis of lacunae connected with food and beverage names, 

on sample of materials Azerbaijani, English and Russian languages. The actuality of the problem is 

grounded both in theoretical and in practical aspects. Comparative characteristic of lacunae connected 

with food and beverage names was pointed at replenishment of language system. 
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BƏDİİ ƏDƏBİYYATDA XÜSUSİ ADLARIN TERMİNLƏŞMƏSİ 

 

Açar sözlər: Dilçilik, onomastika, onomastik vahidlər, bədii ədəbiyyat, terminləşmə, ədəbi 

termin 

Key words: Linguistics, onomastics, onomastic units, fiction, terminology, literary term 

Ключевые слова: Лингвистика, ономастика, ономастические единицы, художественная 

литература, терминология, литературный термин 

  

Dilçiliyin ən böyük şöbələrindən biri olan onomalogiyanın bəhs etdiyi xüsusi adlar xalqın 

tarixini, psixologiyasını, milli adət-ənənələrini, dünyagörüşünü, həyat tərzini və s. izah edir, 

aydınlaşdırır. A.Qurbanov tədqiqatlarında dilçiliyin tarixi köklərini XIV əsrlə deyil, eramızdan 

əvvəlki dövrlərlə əlaqələndirərək fikrini elmi və məntiqi cəhətdən əsaslandırır: “Məlumdur ki, 

insanlar hələ uzaq keçmişdə dilin nə olduğunu, onun quruluşu, bir dilin xüsusən öz ana dilinin başqa 

xalqın dilindən fərqlənməsi ilə maraqlandığı dövrdən dilçilik elmi tədricən yaranmağa başlamışdır. 

Onun yaranma tarixi çox qədimdir, bu elmin tarixi eramızdan əvvəlki əsrlərdən başlayır. Onomastik 

leksikanın yaranmasının bir qismi xalqın dili, dilin mənşəyi, etimologiyası ilə əlaqəli olsa da, digər 

bir qismi məhz obyektlərin coğrafi quruluşu, relyefi ilə sıx bağlıdır. Buna görə də dilçiliyin 

onomastika bölməsi tariх və coğrafiya elmi ilə sıx bağlıdır. (1,5) Dramaturgiyada əsərin əvvəlində 

obrazların təqdim olunması onomastik tədqiqat üçün daha əlverişlidir. Obrazın adlandırılmasında 
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müəyyən tələblər olsa da, surətlərin dilində işlənən antroponimlər həm əsərin ideyası, süjet xətti ilə, 

həm də obrazların mənəvi və zahiri xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Bədii əsərlərdə iştirak obrazlara 

verilmiş şəxs adları, ləqəblər, titullar, ata adları, soyadlar aktiv antroponimlərdir. Hər hansı bir əsərdə 

obrazlara həm ənənəvi adlar, həm də yazıçılar tərəfindən yaranan – uydurulmuş adlar verilə bilər. 

Ənənəvi adlar qeyd etdiyimiz kimi, adətən zamanın tələbinə uyğun olaraq verilir. Ənənəvi adlarda 

millilik və tarixilik prinsipi əsas götürülür. Uydurulmuş adlar isə ləqəblərə bənzəyir, yəni yazıçı 

tərəfindən uydurulmuş adlar obrazın mənəviyyatına, xarici görünüşünə, fiziki qüsuruna və digər bir 

cəhətinə uyğun olaraq verilir. M.F.Axundov dövrü üçün, yəni XIX əsr üçün həmin adlar 

xarakterikdir. Bədii əsərdə personajların adlarının lüğəvi mənası surəti səciyyələndirir, onun əməli 

ilə eyni olur, şəxs adı ilə obrazın xarakteri arasında əlaqə yaranır. Hacı Nuru M.F.Axundovun 

“Hekayəti-Molla Ibrahimxəlil Kimyagər” komediyasında iştirak edən müsbət obrazdır. “Nuru” şəxs 
adı ərəbcə “nur” sözündən olub, “işıq,” “aydınlıq”, “parıltı” anlamlarını bildirir. Oхucu komediyanın 

“əfradiəhli-məcalis”ini nəzərdən keçirərkən məhz Hacı Nurunun əsərin müsbət obrazı olduğunu 

yəqin edir. Mirzə Fətəli “Kimyagər” komediyasında Molla Ibrahimxəlilin xalqı və hökümət 

adamlarını aldatmasını çox gözəl bir surətdə göstərmişdir (2, s.82). Ə.Haqverdiyev “Hacı Qara” 

(“Sərgüzəşti-mərdi-xəsis”) və “Müsyö Jordan” komediyalarının süjetini Qasım bəy Zakir verdiyini 

qeyd etmişdir. Komеdiyanın sürət хətti Hacı Qaranın ətrafında inkişaf еdir. Hacı Qara pul, qızıl, var-

dövlət düşkünüdür. Onun yaşamaq məqsədi, həyat devizi puldur. Hacı Qara yaxşı yaşamaq, həyatdan 

zövq almaq üçün pulu yığmamışdır. O, pulu pul, qızılı isə qızıl olduğu üçün toplamışdır. Hacı Qara, 

demək olar ki, bütün məclislərdə əhvalatın mərkəzində dayanır, tamaşaçı onun müxtəlif sifətlərinin 

şahidi olur. Hacı Qaranın müxtəlif sifətləri var: malını sata bilməyəndə, dükanda qonaqlarına tənbəki 

verməyəndə, böyük müamilə ilə borc verəndə riyakar tacir, yolda aciz əkinçilərlə üz-üzə gələrkən 

“qəhrəman”, murovun hüzurunda isə yaltaq, yazıq olan Hacı Qara bir neçə xüsusiyyətləri özündə 

birləşdirir. Deməli, o, tamahkar, xəsis, qorxaq, riyakar və gülüncdür. Cəlil Məmmədquluzadə 1906-

cı il fevralın 21-də Tiflis qubernatoruna ərizə ilə müraciət edərək "Molla Nəsrəddin" adlı satirik-

yumoristik jurnal çıxarmasına icazə istəmişdi. "Molla Nəsrəddin"i dövrün ən müasir inqilabi 

məsələləri ilə yanaşı, Azərbaycan xalqının min illərdən bəri davam edib gələn dərdləri də çox 

düşündürürdü. Bu dərdlər içərisində dini-fanatizm daha dəhşətlisi idi. Şərqin müdrik 

ağsaqqallarından hesab olunan Molla Nəsrəddin onları oyatmağa çalışır. Molla Nəsrəddinçilər xalqı 

öz hüquqları uğrunda mübarizəyə çağırır, bu işdə xalqın haqqını tapdalayanlara, qanunsuz işlərlə 

məşğul olan məmurlara qarşı birgə mübarizəsinin vacibliyini önə çəkirdi (5). “Leyli və Məcnun” 

Nizami Gəncəvinin "Xəmsə" toplusuna daxil olan üçüncü poemadır. Əsərin süjetinin əsasında 

sonradan "Məcnun" (dəli) adlandırılan gənc Qeys və gözəl Leylinin nakam eşqindən bəhs edən 

qədim “Leyli və Məcnun” dastanı dayanır. Nizami “Leyli və Məcnun” poemasında insanın mənəvi 

əsarətinə və məhəbbətin faciəsinə səbəb olan ictimai-dini ziddiyyətləti tənqid etmişdir. “Leyli və 

Məcnun”da ideya və məzmun iki əsas ədəbi priyom üzərində qurulmuşdur. Birinci halda Nizami iki 

gəncin faciəli məhəbbətini ictimai-dini şəraitlə əlaqələndirir. Əsərin bu hissəsində orta əsr həyat 

həqiqətlərinin güclü ifadəsi müşahidə edilir. İkinci halda isə, mövcud ictimai mühitdə insan 

səadətinin qeyri-mümkünlüyü fonunda yalnız maddi aləmi seyr edib ruhani aləmdəki əbədi gözələ 

qovuşmaq yolu ilə xoşbəxtliyə çatmağın mümkünlüyü göstərilir (4). Don Kixot ispan yazıçısı Migel 

de Servantesin yazdığı "Ağıllı zadəgan Don Kixot" romanının baş qəhrəmanıdır. Don Kixot surəti isə 

insan təbiətinin tipik göstəricisi kimi götürülürək psixoloji kateqoriya kimi başa düşülür. Fəlsəfədə 

"donkixotluq" kimi anlayış yaranmış və bununla bağlı çoxlu sayda kitablar yazılmışdır. Bu əsər adı 

da artıq bədii termin kimi qəbul edilmişdir. Əsərin qəhrəmanı zadəgan Alonso Kixano İspaniyanın 

kiçik bir şəhərində yaşayır. O, cəngavərlər haqqında romanları oxumağı xoşlayır. Elə bu romanlardan 

ilhamlanaraq özünü cəngavər hesab edir. Alonso Kixano dünyanı səyahət etmək, macəra axtarmaq 

və igidlik göstərmək qərarına gəlir. Özünə Don Kixot adını seçir, ulu babalarından yadigar qalan 

yaraq-əsləhəni taxır, Rosinant adlı qoca və arıq atına minir və ilk səfərinə yollanır. Sanço Pansa adlı 

kəndlini isə özünə köməkçi götürür (3). 
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Pезюме 

Алийева Кенул Ахад кызы 

Специальные имена как термин в литературе 
  

Ономалогия, одно из крупнейших подразделений лингвистики, обладает способностью 
создавать, развивать, изменять, функционировать, лексические и грамматические структуры, 

стили и так далее. Ономастика литературного стиля азербайджанского литературного языка 

девятнадцатого века - это, прежде всего, набор специальных имен на национальном языке, а 

затем смысл использования специальных имен в литературной литературе - поэтическая 

ономастика. Появление как общих, так и специальных имен приводит нас к эпохе речи. 

Вообще понятие имени очень старое. Общие имена являются первыми, а специальные имена 

являются производными от общих имен. Конкретные имена включают историю, психологию, 

национальные традиции, мировоззрение, образ жизни и так далее. Процесс присвоения имен 

в первую очередь отражает особенности национального языка нации.  

 

Summary 

Aliyeva Konul Ahad  

Special names as terms in literature 

  

Onomalogy, one of the largest divisions of linguistics, has the ability to create, develop change, 

function, lexical and grammatical structures, styles and so on. The onomastics of the nineteenth-

century literary style of Azerbaijani literary language are, first of all, a collection of special names in 

the national language, and then the point of the use of special names in the literary literature is poetic 

onomastics. The emergence of both general and special names leads us to the era of speech. Generally, 

the concept of a name is very old. Common names are the first, and special names are derived from 

the common names. Specific names include history, psychology, national traditions, outlook, 

lifestyle, and so on.  

 

Əlizadə Fatma Abbas qızı 

Bakı Slavyan Universiteti 

 

DÖVLƏT DUMASI VƏ VƏKİLLƏRƏ VERİLƏN İMTİYAZLAR “HƏYAT” QƏZETİ 

(1905-1906-cı illər) SƏHİFƏLƏRİNDƏ 

 

Açar sözlər: “Həyat” qəzeti, Dövlət Duması, Ə.Hüseynzadə, vəkillər, imtiyazlar, publisist 

Ключевые слова: газета «Хаят», Государственная Дума, А.Гусейнзаде, адвокаты, 

привилегии, публицист 

Key words: “Hayat” newspaper, State Duma, A.Huseynzada, lawyers, concessions, publicist 

 

XX əsrin əvvəllərində Rusiya və onun ucqar ərazilərində əmələ gələn narazılıqlar sakitləşmək 

bilmirdi. Rus-yapon müharibəsində Rusiyanın məğlubiyyəti ölkənin iqtisadi vəziyyətinə ağır zərbə 

vurdu. 1905-ci il avqustun 5-də II Nikolay Dövlət Dumasının təsis edilməsi haqqında fərman 

imzaladı. “Birinci Dumanın təntənəli açılışında bir həftə keçməmiş (mayın 5-də) onun nümayəndələri 

çara ünvanlanmış tələblər irəli sürdülər. Bunlara liberalların vaxtı ilə irəli sürdükləri: ümumi seçkilər 

keçirmək, Dumanın qanunvericilik fəaliyyətinə qoyulmuş bütün məhdudiyyətləri ləğv etmək, 
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vətəndaş azadlıqlarını qorumaq, ölüm cəzasını ləğv etmək, ağrar islahatı hazırlamaq, vergi sisteminə 

yenidən baxmaq, ümumi və pulsuz təhsilə keçmək, milli azlıqların tələblərini ödəmək, tam siyasi 

əhfvermə keçirmək və b. kimi tələblər daxil idi. Çara itaətkar hökumət bu tələbləri rədd etdi. Nəhayət, 

1906-cı il iyulun 8-də birinci Duma buraxıldı.”. (3, səh. 30-31) 

1905-ci 17 oktyabr tarixli çar manifestində Dövlət Duması ilə əlaqədar məsələyə də toxunulurdu, 

əsas məsələ Dövlət Dumasına seçiləcək vəkillərlə əlaqədar idi.  

Ümumiyyətlə, vəkillər kimdirlər və hansı imtiyazlara malikdirlər?! Xalqın arasında seçilərək, 

Dövlət Dumasında xalq elçisi kimi çıxış edən, əhalinin bütün sosial problemlərinin həll olunmasını 

hakim dairələr qarşısında ciddi məsələ kimi qarşıya qoyan və həlli yollarına axtaran şəxslər nəzərdə 

tutulurdu. Və bu mövzu ilə bağlı dövrün ziyalıları “vəkillərimiz nə tövr olmalıdırlar?” (5, səh. 40) 

deyə çox polemik fiikirlər ortalığa atırdılar.  
“Həyat” qəzetinin sütunlarında da bu mövzuya ciddi məsələ kimi toxunulur, Dövlət Dumasına 

seçilən vəkllər kimdir sualına yetərli cavab verilirdi: “Bir məclisə ya bir cəmaətə bir cəmaətin öz 

tərəfindən vəkili-mürəxxəs, məb’us ya nümayəndəsiçün göndərmək haqqinə “həqqi-intixab” deyirlər. 

Bu vəkillər getdigi məclisdə sair cəmaətlər tərəfindən seçilən vəkillər ilə birlikdə öz intixabçılarının 

yerinə, intixabçıların ümuminə aid məsələləri həll və fəsl edir. 

O məsələləri ki, intixabçılar ona tapşırmışlardır, vəkil seçmək haqqinə həqqi-faili-intixab, ya 

həqqi-müvəkkəl, yaxud həqqi-müntəxib və vəkil seçmək həqqinə həqqi-məf’uli-intixab ya həqqi-

müntəxib, yaxud müvəkkəli-tə’bir olunur”. (4, 23 dekabr, 1905) .  

1905-ci ildən Dövlət Dumasında dövlət işlərinin həll olunması məsələləri yenidən gündəmə 

gəldi. Qəzet materiallarındakı faktlara istinadən, avqust ayında əhaliyə elan edildi ki, “tənzimi-

qüvvə” (islah etmə qüvvələri) işinə baxmaq üçün “müəssəsati-aliyə dövlət şurəsinə, yəni təsis edilmiş 

ali dövlət şurasına adamlar seçilməyə başlanılacaqdır. 

Ü.Hacıbəyovun “əhalinin dərdlərinə dərman, ehtiyaclarına əncam və çarə apamaq üçün əhali 

tərəfindən vəkil olub Dumaya getmək nəhayət dərəcə böyük bir əmrdir ki, hər kəs bu əmri əmələ 

gətirməyi bacarmaz” (5, səh. 40) deyə inandırıcı fikirləri həqiqətən vəkilliyə seçilmək istəyən şəxsləri 

bir qədər də öz işində vicdanlı qərar çıxartmağa cəlb edir. Publisist vəkillərin qarşısına bir sıra 

məsələləri qoyur. Əgər vəkil xalq arasından seçilirsə, deməli xalqın bütün ehtiyaclarını duymalı, hər 

bir sinfin özünəməxsus ehtiyacının həll olunmasına diqqət yetirməlidir.  

Ü.Hacıbəyov vəkillərin xalqın ehtiyaclarını layiqincə Dövlət Dumasına çatdırmaq üçün rus dilini 

mükəmməl bilməsini vacib məsələ kimi qiymətləndirirdi. Çünki dil bilməyən vəkil əvam xalqın 

ehtiyacatını Dövlət Dumasında izhar edə bilməzdi, yəni “... vəkil bu ehtiyacatı layiq surətdə izhar 

etməkdən ötrü rus dilinə kəmalən və təmamən dara (dara – malik olma) olmalıdır”. 

Vəkil öz fikirlərini ifadə etmək üçün bir qədər cəsarətli olmalıdır. Utancaqlıq, qorxaqlıq, 

çəkinmək kimi xüsusiyyətlər vəkil üçün deyil. “Bu bir meydandır ki, burada hər bir millət bahadırı 

öhdəsinə götürdüyü vəzifənin ifa və icrası üçün hər nə tövr iş görməyi lazım bilirsə, o işləri görməkdə 

özünü sərbəst, azad və muxtar hesab etməlidir. Vəkil bunu heç bir an unutmamalıdır ki, o, əhalinin 

ümidgahi-yeganəsidir. Onu seçib göndərən əhalinin gözü bir tək ondadır. Bu isə vəkilə cür’ət və 

cəsarət verib, onu hər dəm ürəkləndirir” (5, səh. 41).  

Mövzu bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Dövlət Duması, onun seçicilərinin dövlət 

quruculuğunda, onun fəaliyyətində, qanunların icraatında böyük rol oynadığı bir daha öz təsdiqini 

tapır. 
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Pезюме 

Ализаде Фатма Аббас кызы 

Привилегии, предоставленные государственной думе и адвокатам, на страницах 

газеты «хаят» («həyat») (1905-1906 г.г.) 
 

В манифесте, подписанном царской Россией 17 октября 1905 года, выдвинуты 

необходимые привилегии о Государственной Думе и его адвокатах. Накануне одним из 

важных вопросов был тот факт, что даже женщины имели право избирать адвокатов. В ходе 

данных событий газета «Хаят» в своих страницах превратили те или иные вопросы в объект 

обсуждения. В статье затронуты вопросы об обязанностях Государственной Думы и 

количестве адвокатов избранных в Думу. При исследовании использованы газетные 

материалы, и факты, указанные там. 
 

Summary 

Alizada Fatma Abbas  

Concessions issued to the state duma and lawyers 

on “hayat” newspaper (1905-1906) pages 

 

Necessary privileges on State Duma and its Lawyers were put forward in the manifesto signed 

by Tsarist Russia on October 17, 1905. In this time, the fact that even women had right to choose 

lawyers was one of important issues. “Hayat” newspaper turned this or other issues into a discussion 

object on its pages in the course of those events. In the article, responsibilities of the State Duma and 

issues on what lawyers to choose for this Duma were discussed. While researching, it was used from 

newspaper materials, facts mentioned there. 

 
 

Əlizadə Aygül Şamil qızı 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
 

MEHDİ HÜSEYNİN “NİZAMİ” ƏSƏRİNDƏ MƏHSƏTİ GƏNCƏVİ OBRAZI 

 

Açar sözlər: Məhsəti Gəncəvi, ədəbiyyat, tarix, obraz, əsər 

Ключевые слова: Мехсети Гянджеви, литература, история, образ, произведение 

Key words: Mahsati Ganjavi, literature, history, character, work  
 

Rübailəri ilə könül oxşayan Məhsəti Gəncəvi yaşadığı dövrdən bəri tarixə əsərləri ilə öz dəsti- 

xəttinə uyğun iz qoyan ən böyük qadın sənətkarlarımızdandır. Mehdi Hüseyn kimi tənqidçi 

dramaturqumuz “Nizami” əsəri üzərində işləyərkən bu qadın ustadın obrazını yaratmaya bilməzdi. 

Çünki Məhsəti Gəncəvinin sənətinə sevgi, əsər yazıçı beynində doğulmazdan öncə var idi. Bu, Mehdi 

Hüseynin bir azərbaycanlı kimi ədəbiyyatını dərindən bilib keçmişinə olan hörmətindən irəli gəlirdi 

və bunu gələcək nəsillərə ötürmək istəyini artırırdı. Nəticədə, Məhsəti Gəncəvi ruhu “Nizami” 

dramına əsərin əsas obrazı ilə yanaşı dolmuşdur. 

Doqquz şəkildən ibarət olan “Nizami” dramında Məhsəti Gəncəvi obrazı ilə əsərin ilk şəklində 

qarşılaşıb, cərəyan edən hadisələrin demək olar sonuna qədər onu izləməklə yolumuza davam edirik. 

Əsər davam etdikcə Məhsəti Gəncəvinin dilindən səslənən və ya ona aid edilən lirik parçalara rast 

gəlirik. Buna nümunə olaraq aşağıdakı misraları qeyd etmək olar: 

“Xərabat üstündə bir ay ucaldı, 

Fələyin damında bir çadır saldı; 

Qəflətən çadırdan ucaldı bir səs: 

“Bu dünya bir saman çöpünə dəyməz!”” (1, 82) 

Qeyd etdiyimiz misralar, Məhsətiyə aid olar şeirlər sırasından bu əsərə daxil edilən ilk misralardır 

və Qivami obrazı vasitəsilə xatırladılır. Şeirdən sonra Qivami belə fikir işlədir: “Eh, Məhsəti xanım, 

sən də doyunca şərab içsəydin, bu sözləri deməzdin. Dünyanın qədrini bilərdin.” (1, 82) 
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Bu fikirdən sonra bizi düşündürən bir sual yaranır: “Mehdi Hüseyn niyə məhz Məhsətinin bu 

şeirini birinci olaraq əsərə salıb? ” 

Məlumdur ki, Məhsəti haqqında bir çox rəvayətlər dildən dilə gəzmiş, “Əmir Əhməd və Məhsəti” 

adlı bir əsər yaranmışdır. Əsərdə qeyd edilir ki, Məhsəti xanım Gəncənin Xərabat məhəlləsində 

yaşamış, günləri nikbin əhval- ruhiyyədə, müxtəlif məclislərdə keçmişdir. Rəvayətlər həm də 

Məhsətini içkiyə- şəraba meyilli bir şəxs kimi göstərmişdir. 

Məhsəti Gəncəvi haqqında reallığa uyğun olmayan rəvayətlər o qədər çoxdur ki, Mehdi Hüseyn, 

həqiqətləri bədii dillə qismən də olsa üzə çıxarmağa ehtiyac duymuşdur. 

Qivami obrazı ilə oxucularına çatdırmaq istədiyi sözlərində yazıçı, Məhsəti Gəncəvi haqqında 

uyğun olmayan uydurmalara inanmadığını təsdiqləyir və bu qadının aliliyini önə çəkir, ona olan 

hörmətini uca tutur. Nasir nikbin şairə kimi tanınan xanımın kədərini, daxili iztirablarını əsərində 
canlandırmağa nail olmuşdur. 

Məhsəti Gəncəvi, rübailərində özü haqqında ətraflı məlumat vermədiyindən, onun haqqında 

yaranan “Əmir Əhməd və Məhsəti” adlı əsər rəvayətlərin nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. Əgər bu 

əsər Məhsətinin Gəncəyə sonradan gəldiyini qeyd edirsə, bundan əlavə, hətta onun tarixi şəxsiyyət 

olmasına belə şübhə ilə yanaşanlar olmuşdur. Lakin həqiqət zamanla öz təsdiqini tapmışdır. Bu 

həqiqət ondan ibarətdir ki, Məhsəti Gəncəvi tarixi şəxsiyyət olmaqla yanaşı, həm də Gəncədə 

doğulmuşdur. Məhsəti xanımın tarixi şəxsiyyət olduğuna dair şübhələrə Nizami Gəncəvinin “Xosrov 

və Şirin” poemasındakı qeydləri bir cavabdır.  

Zamanla Məhsətinin həyat və yaradıcılığı haqqındakı mübahisələr daha yeni- yeni tədqiqatların 

aparılmasına gətirib çıxarmışdır. Nəşr edilən, faktlarla zəngin olan elmi əsərlərlə yanaşı, Mehdi 

Hüseynin “Nizami” bədii əsərini qeyd etməmək doğru olmazdı. 1940-41- ci illərdə yazıçı 

təxəyyülünün məhsulu olan bu əsər bədii olsa da Məhsəti haqqında bir çox həqiqətlərin göstəricisidir. 

Sənət və sənətkarlarımız haqqındakı reallığı istər bədii, istərsə də elmi əsərlərlə önə çəkməyə hər 

zaman olduğu kimi bu gün də ehtiyac vardır. Xüsusilə, həyat və yaradıcılıqlarının tədqiqində hələ də 

mübahisəli məsələlər qalan şair və yazıçılar haqqında bədii və elmi əsərlərin yaranması daha 

zəruridir. Bu mənada “Nizami” əsərini öyrənmək, bədii əsərdəki tarixiliyin yerini və rolunu 

dəqiqləşdirmək, müəllifin yaradıcı niyyətini, məqsədinin nə olduğunu, buna nail ola bilib- 

bilmədiyini dərindən araşdırmaq, eyni zamanda əsərindəki tarixi obrazları ayrı- ayrılıqda, xüsusi 

təhlil etmək bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslığımızda böyük əhəmiyyət kəsb edir. “Nizami” 

əsərinə münasibətdə Məhsəti obrazı üzərində dayanmaq da bu cür vacib və aktual məsələlərdəndir. 
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Резюме 
 

Ализаде Айгуль Шамиль кызы 

Образ Мехсети Гянджеви в произведении Мехти Гусейна «Низами» 

 

И на сегодняшний день, как и всегда, имеется необходимость особо подчеркнуть 

реальность о творчестве и о лицах, занимающихся творчеством, будь то в художественных 

или научных произведениях. В частности, еще более важно создание художественных и 

научных произведений о поэтах и писателях, в исследовании жизни и творчества которых все 

еще остаются спорные вопросы. В этом смысле имеет большое значение в художественной 

литературе и литературоведении глубокое изучение произведения «Низами», место и роль 
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историчности в художественном произведении, исследовать творческий замысел автора, 

какова его цель, добился ли он этого или нет, в то же время особо проанализировать отдельно 

исторические образы в произведении. В отношении произведения «Низами» сосредоточение 

на образе Мехсети также является одним из важных и актуальных вопросов. 
 

Summary  

Alizadeh Aygul Shamil 

The character of Mahsati Ganjavi in the work “Nizami” by Mehdi Huseyn 
 

For today, as always, we need to promote the reality on our art and artists with both literary and 

scientific works. Especially it is more important write literary and scientific works about poets and 

writers those there is some disputable issues in the study of their life and creativity. In this meaning 

to learn “Nizami”, to specify the role and place of historicity in the work, creative aim of author, what 

his purpose is, to explore deeply whether he succeed or not, at the same time to analyses historical 

characters separately are very important in our fiction and literary criticisim. Attittude to the “Nizami” 

to settle on Mahsati character is also one of the important and actual issues. 

 
 

Əzizova Kəmalə Əziz qızı 

Bakı Slavyan Universiteti 
 

AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ KULİNARİYA TERMİNLƏRİNİN 

STRUKTUR TƏHLİLİ 

 

Açar sözlər: kulinariya , termin-söz birləşməsi, monoleksem vahid, struktur model 

Ключевые слова: кулинарные термины, словосочетание, односторонние слова, 

структурная модель 

Key words: culinary terms, term-word combination, monolexeme unit, structural model 
 

Terminologiyanın digər sahələri ilə müqayisədə kulinariya terminlərini xalqın mənəvi ruhuna, 

milli mentalitetinə daha yaxın bir sahə hesab etmək olar. Təbii ki bu kulinariya terminlərinin struktur-

semantik quruluşuna, yaranma xüsusiyyətlərinə də öz təsirini göstərir və bu terminlərin daha çox milli 

səciyyə daşımasını şərtləndirir. Məhz bu səbəbdən iki ayrı-ayrı milli mənəvi keyfiyyətlərə malik 

xalqların müxtəlif sistemli dilində kulinariya terminlərinin struktur baxımdan müqayisəli şəkildə 

araşdırılması maraqlı tədqiqat işinin ortaya çıxmasına zəmin yaradır. 

Müxtəlif sistemli Azərbaycan və ingilis dillərində kulinariya terminologiyası rəngarəng morfem 

strukturuna malik terminlərdən təşkil olunmuşdur. Terminlərin təşkil olunduğu morfemlərin quruluşu 

və formal struktur tiplərinin təhlili müxtəlif sahə terminologiyalarının ənənəvi tədqiqat 

obyektlərindən biri kimi çıxış edir. Bütövlükdə terminoloji leksika, eləcədə kulinariya 

terminologiyasına daxil olan leksik vahidlər struktur baxımdan iki əsas qrupa bölünür – monoleksem 

strukturlu termin sözlərə və çoxkomponentli struktura malik termin söz birləşmələrinə.  

Bu və ya digər anlayışları ifadə etmək imkanlarından biri kimi sözlərin birləşmədə leksik-

frazeoloji variyasiyalaşması müəyyən dərəcədə müstəqil söz birləşməsi və frazeoloji vahidlərin 

yaranması ilə nəticələnə bilər. ( turizmden 112ci ədəbiy. Səh 29-30) 

Dilimizdə tədqiq edilən kulinariya terminlərindən az bir hissəsi təktərkibli, böyük əksəriyyəti isə 

çoxtərkibli terminlərə daxildir. Təktərkibli terminlərə borş, şorqoğal, düşbərə, qayğanaq və s., 

çoxtərkibli terminlərə isə balıq ləvəngisi, döşəmə plov, quba bükməsi, səməni halvası və s. daxildir. 

İngilis dilində də eyni mənzərəni müşahidə etmək olar. Beləki, tədqiqata cəlb olunmuş kulinariya 

terminlər içərisində monoleksem strukturlu terminlər nisbətən azlıq təşkil edir. Məsələn: pie, wine, 

vermouth, waffle, macarone, tea, coffee, gateau, trifle, meringue, scones, marmit və s 

İngili dilində kulinariya terminlərinin böyük əksəriyyətini çoxkomponentli leksik vahidlər təşkil 

edir. Bu terminlərə nümunə olaraq sunday lunch, fish and chips, Cornish pasties, submarine 

sandwich, chicken tikka masala, mixed grill, eggs in moonshine, və başqalarını misal göstərmək olar. 
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Deməli, həm ingilis, həm də Azərbaycan dillərində kulinariya terminoloji leksikasına xas olan 

tipik xüsusiyyət təktərkibli terminlərə nisbətən termi- söz birləşmələrinin kəmiyyətcə üstünlüyüdür.  

Tədqiqata cəlb olunan Azərbaycan və ingilis dillərində komponentlərinin sayı müxtəlif olan söz 

birləşmələri də işlənir. Məsələn: badımcan-pamidor qiyməsi, üç bacı dolması, ballı Naxçıvan 

qayğanağı, turşu-qovurma plov, qəbələ üçqulaq paxlavası, Ordubad qozlu ruleti və s. göstərmək olar. 

İngilis dilində mürəkkəb termin söz birləşmələrindən sifət+sifət +isim (English crusty baton, the full 

English breakfast), isim+sifət+isim (Kentucky fried chicken, Sunday Roast beef), sifət+isim+isim 

(Hot cross buns, Sticky toffee pudding), isim+isim+isim (Chicken Tikka Masala, Sussex Pond 

Pudding) isim+sözönü/bağlayıcı+ isim+isim (Bread and butter pudding, Steak and Kidney Pie, 

cheese and tomato roll) və s. modellərə rast gəlmək olar. 

Dilin əsas lüğət fondunun nüvəsini təşkil edən kök sözlər böyük nominativ potensial daşıyır və 
qeyri- xətti (semantik) derivasiya vasitəsilə leksik-semantik variantlarla ifadə olunan konkret məna 

sisteminin inkişafında böyük rola malikdirlər. 

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, hər iki dilin kulinariya terminologiyasında diqqəti cəlb edən 

xarakterik xüsusiyyət terminoloji söz-birləşmələrinin monoleksem vahidlərə nisbətən kəmiyyətcə 

çoxluq təşkil etməsidir. Lakin əgər digər terminoloji sahələrdə yeni-yeni, çoxsaylı terminoloji söz-

birləşmələrinin yaranması müasir dövrün tələblərindən irəli gəlirsə, mənsub olduğu xalqların 

mədəniyyət və adət-ənənələrini daha parlaq əks etdirmək xüsusiyyətinə malik kulinariya 

terminologiyasında termin söz-birləşmələri xalqların qədim adət-ənənələrini ifadə etmələri 

baxımından xeyli “yaşa” malikdirlər. Bunun əksinə olaraq, kulinariya ilə bağlı yaranan müasir 

terminlərin əksəriyyəti monosemantik strukturu ilə səciyyələnir.  

Azərbaycan dilinə gəldikdə isə termin söz-birləşmələri daha çox birinci tərəfi atributiv təyin 

rolunda adlıq halda və ya qeyri müəyyən yiyəlik halda olan isim, ikinci tərəfi isə üçüncü şəxsin 

mənsubiyyət çəkilçisi ilə ifadə olunan nüvə elementdən ibarət ikikomponentli təyini söz birləşmələridir. 

Məs: Qarabağ basdırması, balıq dolması, yarpaq xəngəli, badımcan dolması, Qarabağ kətəsi və s. 

İngilis dilinin kulinariya terminologiyasında termin söz-birləşmələri daha çox müşahidə olunan 

növü prepozitiv təyin funksiyasında isim və adlıq halda olan isim strukturudur. Məs; chicken broth, 

meat soap, fish soap, cheese sandwich, mutton chop, milk porridge və s. 

İkikomponentli kulinariya termin söz-birləşmələrinin əksəriyyəti “isim+isim” və “sifət+isim” 

modeli uyğun gəlir. Bu komponentlərdən biri nüvə söz, digər komponent isə əsas terminin mənasını 

dəqiqləşdirir. Məs; Melba peach, semolina porridge, Czech beer, Swiss roll, turkish delight,roast 

goose və s. 

Kulinariya terminlərinin tədqiqi göstərir ki, ingilis dilində “isim+isim” və “sifət+isim” strukturlu 

ikikomponentli model digərlərinə nisbətən daha məhsuldardır. Bu müəyyən dərəcədə ingilis dilinin 

şəkilçilərdən kasad qrammatik quruluşu ilə də bağlıdır. Bu modellərə əsaslanan söz-birləşmələrində 

sintaktik əlaqələr öz ifadəsini heç bir formal göstərici olmadan, sözlərin sadə mövqeyi ilə tapır. 

Müasir ingilis dilində ikikomponentli substantiv söz-birləşmələrinin kəmiyyətcə çoxluğu nitq 

hissələrindən ismin zəngin nominativ ifadə imkanlarına əsaslanır desək yanılmarıq.  

  Kulinariya terminləri içərisində “Past participle + N” strukturlu modelə əsasən formalaşan 

ikikomponentli aktiv işləkliyə malik söz-birləşmələri də rast gəlinir. Məsələn grilled mushrooms, 

mashed potetos, jellied fish, mixed grill, roasted and stewed meats, Chilled cucumber soup və s.  
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Резюме 

Азизова Камала Азиз кызы 

Структурный анализ кулинарных терминов на Азербайджанском и английском 

языках 

По сравнению с другими областями терминологии, кулинарные термины можно считать 

областью, более близкой к духовному духу и национальному мышлению людей. Конечно, эта 

особенность также влияет на структурную и семантическую структуру кулинарных терминов, 

а также на особенности их происхождения, и делает эти термины более национальными. 

Типичной особенностью кулинарной терминологии на английском и азербайджанском 

языках является численное преимущество терминологического словаря по отношению к 

моносемантическом терминам. Напротив, большинство современных кулинарных терминов 
характеризуются их моносемантической структурой. 

Большинство двухкомпонентных кулинарных терминов совместимы с моделью «с.+ с.» и 

«п.+с.». В английской кулинарной терминологии этот модель является наиболее 

распространенным типом словосочетаний, например 

Один из этих компонентов является ядерным словом, а другой компонент разъясняет 

значение основного термина. 

 

Summary  
 

Azizova Kamala Aziz  

Structural analysis of culinary terms in Azerbaijani and English 
 

Compared to other areas of the terminology, culinary terms can be considered an area closer to 

the spiritual character and national mentality of the people. Of course, this feature also influences the 

structural and semantic form of culinary terms, and the specifics of their origin, and makes these 

terms more national.  

A typical feature of culinary terminology in the English and Azerbaijani languages is the 

numerical advantage of the terminological dictionary in relation to monosemantic terms. 

A typical feature of culinary terminology in both English and Azerbaijani is a greater number of 

word combinations than single-word terms. 

In English culinary terminology, the most common type of word-combinations is a noun and an 

adjective in the function of prepositive definition. Example: chicken broth, meat soap, fish soap, 

cheese sandwich, mutton chop, milk porridge etc. 

 Most of the two-component culinary terms are compatible with the "noun + noun" and "adjective 

+ noun" model. 
 

Əliyev Nəsimi Qaraş oğlu 

Lənkəran Dövlət Universiteti 
 

ELLİPSİS VƏ ONUN TABELİ MÜRƏKKƏB CÜMLƏDƏ TƏZAHÜR FORMALARI 

 

Açar sözlər: ellipsis, tabeli mürəkkəb cümlələr, təkamül meyli, dildə qənaət meyli 

Ключевые слова: эллипсис, сложноподчиненных предложения, евалюционных уклон, 

уклон економии в языке 

Key words: ellipsis, complex compound sentences, evalituation tendency, economical 

tendency in language 

 

Müasir Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlənin struktur semantikasının öyrənilməsi 

istiqamətində müxtəlif zamanlarda bir çox dilçi alimlərimiz tərəfəindən müəyyən addımlar 

atılmışdır.Tabeli mürəkkəb cümlənin dərindən araşdırılması yeni-yeni problemlərin aşkara 

çıxarılmasına səbəb olmuşdur ki, bunlardan biri də ellipsis və onun tabeli mürəkkəb cümlədə təzahür 

formalarıdır. 
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Tabeli mürəkkəb cümlədə ellipsis və onun təzahür formalarının yaranması Azərbaycan dilində 

mürəkkəb cümlənin təkamül meyilləri ilə birbaşa bağlıdır.Təkamül meyli isə özünü iki formada 

göstərmişdir: mürəkkəbləşmə və sadələşmə.”Bu formalar zahirən bir-birini inkar etsə də, əslində 

ikinci birincinin təbii davamı kimi meydana çıxır və mahiyyətcə struktur səciyyə daşıyır, fikir isə hər 

ikisində mürəkkəbləşmə mahiyyətinə malikdir.” (4, səh.165) İkinci halda fikirdə mücərrədləşmə faktı 

əsas rol oynayır; belə ki, konstruksiyada struktur sıxılma fikirdə mücərrədləşməni gücləndirir və əsas 

fikir daha çox mücərrəd şəkildə struktur cəhətdən sıxılan cümlədə qorunur.Bu cür sıxılma nəticəsində 

isə mürəkkəb cümlənin müxtəlif elliptik formalarının meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur.Bu 

tendensiya isə öz növbəsində dildə daim müşahidə olunan qənaət meyli ilə bağlıdır.Qeyd etmək 

lazımdır ki, dildəki qənaət meyli təkcə söz birləşməsinin tərəfləri arasında deyil, həmçinin sadə 

cümlə, eləcə də mürəkkəb cümlənin (həm tabeli, həm də tabesiz mürəkkəb cümlə) tərəfləri arasında 
özünü göstərir. 

Tabeli mürəkkəb cümlədə ellipsis məqsəd və cümlənin struktur-semantik xüsusiyyətlərindən 

asılı olaraq müxtəlif şəkildə həyata keçirilir. Elliptik forma tabeli mürəkkəb cümlənin natamam 

formalarından biridir, burada ixtisar olunan komponentin bərpasına ehtiyac duyulmur. Sadə cümlədə 

olduğu kimi, tabeli mürəkkəb cümlənin də elliptik formasında ixtisar faktı dilin qənaət meyli əsasında 

olub, forma və məzmun vəhdətində həyata keçirilir.”Çox zaman baş cümlənin üzvləri dilin qənaət 

meylinə əsasən ixtisara düşür” (3, səh.30)  

Tabeli mürəkkəb cümlədə ellipsis özünü aşağıdakı formalarda göstərir: 

Paralel konstruksiyada ellipsis. Paralel struktura malik və komponentlərində təkrarlıq olan 

çoxkomponentli konstruksiyalarda paralel ifadələrin birində və ya bir neçəsində təkrar komponent 

ixtisar edilir: Ev dedin, aldım, evlən, onu da elədim... Bu cümlədə paralel verilmiş ikinci cümlənin 

xəbəri (dedin) ixtisara düşmüş və beləliklə, baş cümlədə ellipsis yaranmışdır.Bu halda paralel işlənən 

tabeli mürəkkəb cümlələrin həm baş, həm budaq cümləsi ellipsisə uğraya bilir.  

Ardıcıl konstruksiyada ellipsis. Dildə elə tabeli mürəkkəb cümlələr və ya çoxkomponentli 

mürəkkəb cümlələr var ki, sonda gələn budaq cümlə əvvəldə gələn baş cümlənin ardıcıl yerləşən 

xəbərlərindən birinə aid olur, onu bu və ya digər cəhətdən izah edir, konkretləşdirir. Məsələn: Geri 

döndü (gördü) ki, heç kim yoxdur.Verilmiş nümunədə əvvəl gələn baş cümlədə gördü həmcins xəbəri 

ellipsisə uğramışdır. Baş cümlədən sonra gələn budaq cümlənin isə ixtisar olunmuş həmcins xəbərə 

aid olduğu aydın şəkildə müşahidə edilir.Bu nümunənin zamann budaq cümləsinə aid olduğunu da 

mütləq şəkildə qeyd etməliyik.Çox asanlıqla baş cümlədə o zaman qəlib sözünü artırmaq 

mümkündür. 

Dialoji nitqdə ellipsis. Müasir Azərbaycan dilində elliptik formalara təbii ki, şifahi danışıqda 

dialoji nitqdə daha sıx şəkildə rast gəlinir.Dialoji nitqin xarakter xüsusiyyətlərindən biri qənaət 

meylindən maksimum yararlanmaqdır; bu zaman sualda olan hər hansı fikir cavabda təzədən 

təkrarlanmır, ya da hətta potensial fikri ifadə edən komponent, ümumiyyətlə, sual nitqində olmur. 

Birinci halda yarımçıq cümlə yaranır, çünki cavab konstruksiyanın ellipsisə uğrayan komponentinin 

işlədilməməsi yalnız yersiz təkrara yol verməməklə bağlıdır. Məsələn: Bu gün dərsə gedəcəksən? –

Xəstəlik aman versə.  

İkinci halda isə sual məzmunu olmadığı kimi, suala cavab da planlaşdırılmır və elliptik 

konstruksiya formalaşır. Məsələn: --Bu gün tarlada qızğın iş olacaq. –Yağış hər şeyi korlamasa.  

Verilmiş nümunələrin birincisində elliptik konstruksiya suala verilən cavabda formalaşırsa, 

ikinci nümunədə bu konstruksiya maraqlıdır ki, sual-cavab formasında deyil, adi dialoji nitq zamanı 

formalaşır. 
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Резюме 

Алиев Насими Гараш оглы 

 Эллипсис и его проявление в сложно-подчиненных предложениях 

 

В стате всесторонно освешается эллипсис и его проявление в сложноподчиненных 

предложениях в современном азербайджанском языке.в том цисля анализируется связи 
уклонной евалюции сложного предложения с формами их образования. 

  

Summary  

Aliev Nasimi Garash 

ellıpsıs and ıts forms of appearance ın a complex compound sentence 

 

Broad information is given about appearance forms of ellipsis in complex compound sentences 

in azerbaiyjany. At the same time . The connection with the evaluation tendency of forming these 

forms of a composite sentence. 

 
Heydərova Aygün Eyyub qızı 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

HÜSEYN ABBASZADƏNİN “BURULĞANLAR” ROMANINDA İCTİMAİ-SİYASİ 

PROBLEMLƏRİN BƏDİİ ƏKSİ 

 

Açar sözlər: H.Abbaszadə, insan, ictimai-siyasi problemlər, ideologiya, yazıçı mövqeyi 

Ключевые слова: Г.Аббасзаде, человек, социально-политические проблемы, идеология, 

позиция писателя 

Keywords: H.Abbaszadeh, human, socio-political problems, ideology, writer's position 

 

Hüseyn Abbaszadənin bədii nəsri ədəbiyyatın həm sovet, həm də müstəqillik ideologiyasının əks 

olunduğu mərhələsini əhatə edir. H.Abbaszadənin təhlil müstəvisinə gətirdiyi problemlərdən biri də 

cəmiyyətdəki ictimai-siyasi vəziyyətin bədii nəsrdə əksidir. İnsanı hər şeydən yüksək qiymətləndirən 

yazıçı qəhrəmanlarının həyatını, fəaliyyət və davranışlarını geniş müstəvidə ətrafdakı insanlar, 

cəmiyyətlə qarşılıqlı əlaqədə araşdırır. Bildiyimiz kimi, 50-ci illərin ikinci yarısında baş verən 

dəyişikliklər, yəni Stalinin diktator rejiminin devrilməsi, nəticədə baş verən liberallaşma ədəbiyyata 

da təsirsiz ötüşmədi. Hadisələrin bədii dərki, onların siyasi-ideoloji şərhi, cəmiyyətdəki ab-havanın 

gətirdiyi sərbəstlik ədəbi aləmdə də yer alır.  

H.Abbaszadə yaradıcılığının özünəməxsusluğu daha çox cəmiyyət, insan, onun taleyi ilə bağlı 

yeni məqamların təbii ifadəsində açılır. O, mənfilikləri göstərməklə onların yaranma səbəblərini və 

həlli yollarını da göstərmək, şüurlu surətdə onlarla mübarizəni ifadə etməyə çalışırdı.  

70-ci illərin ikinci yarısında yazılmış “Burulğanlar” romanı təkcə 30-40-cı illərin geniş 

mənzərəsini canlandırmır, ümumilikdə sovet quruluşu, sovet cəmiyyəti, sovet insanı və müharibə 

dövrünün xarakteristikasını verir. Romanda məişət planı, sevgi mövzusu öndə olsa da, hadisələrin 

inkişafı daha çox sosial-ictimai məsələlərə söykənir. Həmidin saf, təmiz məhəbbəti fonunda 

cəmiyyəti bürüyən ədalətsizlik, quruluşun baş verənlərə siyasi don geydirməsi dalğalı xətt kimi əsərin 

üstündən keçir.  
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Ədəbiyyatşünas alim, tənqidçi T.Salamoğlu yazır: “Sovet hökumətinin antimilli ideologiyaya 

təbliğatı müqayisəgəlməz dərəcədə güclü olduğu üçün milli varlıq uğrunda mübarizə aparanların və 

bu yolda ölümə gedənlərin qəhrəmanlığı, nəcib, müqəddəs niyyətləri ört-basdır edilib. Uzun müddət 

ədəbiyyat da bu ideologiyaya dəstək olub. Ədəbiyyatda sinfi mübarizə qəhrəmanları önə çəkilib. 

Ədəbiyyatşünaslıq və tənqid də onları müsbət qəhrəman kimi qiymətləndirib. Ədəbiyyatda 

antimüstəmləkə əhvali-ruhiyyəli qəhrəmanlara “sinfi düşmən” damğası vurulub” [3, s.129]. 

“Buruğlanlar” romanında dövrün qarışıq hadisələri insanların dinc həyatını pozur, onların 

səbəbsiz, gecə-gündüz bilmədən həbs edilməsi, “xalq düşməni” adı ilə damğalanması adi bir hal 

olduğu göstərilir. “Çeka” gəlib gecə Balağanı evindən aparanda onu tanıyan insanlar belə şübhəyə 

düşür, “günahı olmasa idi aparmazdılar, bəlkə günahı olub” deyə fikirləşirlər. Lakin haqq-nahaq, bu 

insanların halına yanmaq, adlarını çəkmək belə qorxulu idi. Balağanın həbsində Davudun Həmidə bu 
işə qarışma deməsinin səbəbi də bu idi. Davudun “Bir ananın qarnından çıxan iki qərdeşin hərəsi bir 

yol seçir, sonra da hərəsi səngərin bir tərəfində dayanıb o birinə atəş açır” (H.Abbaszadə. seçilmiş 

əsərləri. Iki cilddə, II cild. Bakı, Şərq-qərb, 2006, 392 səh., səh. 147) sözləri dövrün total rejimini tam 

çılpağlığı ilə əks etdirir.  

Dövrün insanın düşüncələrini mişarladığı, əməllərini baltaladığı bir dövrdə uşaq bağçası tikmək 

üçün Qubalılar məscidi sökülür. Məscidin sökülməsi yaşlı nəslin heysiyyətinə toxunur; sovet 

dövründə məscidləri kluba, bağçaya çevirirdilər. Üzdə olmasa da, ürəklərində bunu qəbul etməyənlər, 

Allaha qarşı çıxmaqdan qorxanlar, əksəriyyəti yaşlı nəsil insanlar belə danışmaqdan qorxurdular. 

Məscidin sökülməsinə heyifsilənən qocaya “Əşşi, ağzını nə qoymusan Allah yoluna?! Dilini dinc 

qoy, əksinqilabi söz danışma, tutub apararlar, əlli-ayaqlı gedərsən. Məscidi sökürlər, sənə nə?!” deyən 

cavana qocanın “Necə yəni, sənə nə? Məgər bu bina bizim deyil, xalqın deyil?” [1, s.193] cavabı 

ironik səslənərək, yazıçı mövqeyini göstərir. Çünki məscidin sökülməsi təsadüfi deyildi, məscid 

xalqın inancı, dini görüşlərinin evi idi. Məscidlə yanaşı, başqa tikililərin “kiminsə ovcuna pul basıb” 

qaldığı halda, xalqın evi heç kimin qazanc yeri deyildi deyən ona sahib çıxan da olmurdu. Bu məsələ 

cavan bir oğlanın dilindən əsaslandırılır: “Gərək elə uşaq bağçası tikmək üçün bu məscidi 

sökəydilər?! Aşağıdakı o xırdaca dükanlar sahiblərindən savay, kimə lazımdır? Heç kimə! Ordakı 

çayçı, pitici, papaqçı kiminsə ovcuna filan qədər basıb, ona görə də o dükanlara dəymirlər” [1, s.194]. 

Belə ifadələrlə yazıçı bir tərəfdən rüşvətxorluğun baş alıb getdiyini, digər tərəfdən sovet quruluşunun 

xalqın dinə, məscidə ehtiramının qarşısını aldığını göstərirdi. 

Və ya alman zabiti Ruhullanın “bəy” sözü ilə bağlı mülahizəsi: “-Yazıqlar, Sovet hökuməti sizin 

gözünüzün odunu elə alıb ki, bəy sözündən ilandan qorxan kimi qorxursunuz” [1, s.282] sözləri 

insanların ictimai-siyasi həyatdakı rolunu ifadə etmək baxımından əhəmiyyətlidir. Ruhulla bəyin 

cavabındakı həqiqəti H.Abbaszadə neçə il öncədən görür və razılaşırdı. Sovetlərin gözdən pərdə asan 

siyasəti, insanların kortəbii inamı, xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin korlanmasını H.Abbaszadə 

mətnaltı məna ilə hələ o dövrdə çəkinmədən verir, özü də bilmədən neçə il sonra qazanılacaq 

müstəqilliyin ədəbiyyatda rüşeymlərini cücərdirdi.  

İnsanın vətəndaş vəzifəsini xüsusi təsvir etməyi sevən H.Abbaszadə Umur baba simasında adi 

bir dənizçinin belə ictima-siyasi fəaliyyətinin əhəmiyyətini vurğulayır. Ömrünü-gününü Xəzərin 

sularında keçirən Umur baba öz “dəli” dənizini azad görmək istəyir. “Qoca hər dəfə dənizdə xarici 

gəmilərlə rastlaşanda elə bilirdi ki, əcdadının müqəddəs ruhunu təhqir eləyirlər, dünya başına 

fırlanırdı” [1, s.116]. İnqilab naminə, azadlıq yolunda canını qurban verməyə hazır olan Umur baba 

savadsız olsa da, havasını udduğu, dolanacağı olan Xəzərdə xarici gəmi görəndə hirslənir. Bununla 

yazıçı xarici təhlükəni göstərir.  

Ədəbiyyatşünas alim Təyyar Salamoğlunun da qeyd etdiyi kimi, “keçmiş SSRİ məkanında 80-ci 

illərə qədər yazıçı heç vaxt sözünü “axıra qədər” deyə bilməyib və deməli, həyat həqiqəti bədii 

həqiqətə çevriləndə bu və ya digər dərəcədə təhrif olunub” [4, s.43]. 

T.Salamoğlunun bu dəyərli fikrini H.Abbaszadə yaradıcılığına da aid etmək olar. Yazıçının 

əsərlərində həqiqətən də hər hansı bir mövzunun gündəmə gətirilməsində bir yumşaqlıq, ideyadan 

“yan qaçmaq” cəhdi duyulur.  
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H.Abbaszadə bədii nəsrinin ifadə etdiyi ideya, əqidə, fikir və dünyagörüşü müsbət xarakter 

daşıyırdı ki, bu da onun ədəbiyyatın tərbiyəedici tərəfini əsas götürməsində idi. H.Abbaszadənin 

yazıçılıq missiyası və orijinallığı da bunda idi; gördüklərini, demək istədiklərini və düşündüklərini 

qələmə almaq. Bəzən oxucuya elə gəlir ki, yazıçı çox bəsit, sanki “yazmaq xatirinə” deyə bir əhvalatı 

qələmə alır. Lakin əsəri oxuyub başa çıxandan sonra aydın olur ki, “sadə” də görünməyən və görünən 

mürəkkəb mətləblər var. 
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Гейдерова Айгун Эйюб кызы 

 

Художественное отражение социально-политическиx проблем в романе г. Аббасзаде 

«водовороты» 

 

Художественное выражение Гусейна Аббасзаде отражает как советские, так и период 

независимости. Одной из проблем, анализируемых Г.Аббасзаде, является социально-

политическиx проблем в обществе. Свержение Сталинской диктатуры во второй половине 

1950-х годов привело к либерализации литературы. Литературное восприятие событий, их 

политическая и идеологическая интерпретация и свобода в обществе отражаются в 

литературном мире. Написанный во второй половине 70-х годов, роман «Водовороты» не 

только захватывает более широкую картину 30-х и 40-х годов, но также дает характер 

советской системы, советского общества, советского человека и военного времени. В романе 

политические вопросы представлены на фоне происходящих событий. Социальная 

несправедливость, политический взгляд на происходящее в обществе в некоторой степени 

описан в работе. 
 

Summary 

Heyderova Aygun Eyyub 

 

The artıstıc reflectıon of socıo-polıtıcal problems ın h. Abbaszade's novel “whırlpools” 

 

The artistic expression of Hussein Abbaszade reflects both the Soviet and the period of 

independence. One of the problems analyzed by H.Abbaszade is socio-political problems in society. 

The overthrow of Stalin's dictatorship in the second half of the 1950s led to liberalization of literature. 

The literary perception of events, their political and ideological interpretation, and freedom in society 

are reflected in the literary world. Written in the second half of the 70s, the novel "Whirlpools" not 

only captures the wider picture of the 30's and 40's, but also gives the character of the Soviet system, 

the Soviet society, the Soviet man and the wartime. In the novel, political issues are presented in the 

background of developments. The social injustice, the political view of what is happening in the 

society is described in some way. 
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MƏHƏMMƏDHÜSEYN ŞƏHRİYARIN ANA DİLLİ YARADICILIĞINDA MİLLİ 

YADDAŞ APARICI MÖVZU KİMİ 

 

Açar sözlər: Şəhriyar, ana dilli, millət, milli təəssübkeşlik, vətənpərvərlik 

Ключевые слова: Шахрияр, родной язык, нация, национальный фанатизм, патриотизм 

Key words: Shahriyar, native language, nation, national admiration, patriotism 

 

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar dünya ədəbiyyatı tarixində imzası olan, zamanın vaxt kimi sərt 
sınağından üzüağ çıxmağı bacaran az sayda sənətkarlardan biridir. M.Şəhriyar təkcə yaşadığı dövrdə 

deyil, ölümündən on illiklər sonra da, ən çox oxunan, çap olunan şairlərdəndir. Ustad şairə tükənməz 

oxucu marağı və sevgisinin səbəbi M.Şəhriyarın ədəbi yaradıcılığının çoxşaxəli və çox məzmunlu 

olmasında deyil, həmçinin,bu poeziyanın həyat həqiqətinə söykənməsi, səmimiliyi, şairin sözdən 

sənətkarlıqla istifadə etmək bacarığı ilə bağlıdır. Eyni zamanda, Şəhriyar şeirini yaşarı edən, həm də, 

xalqına və millətinə bəslədiyi tükənməz sevgi, onun qayğı və iztirablarına vaxtında verdiyi vətəndaş 

reaksiyası, milli təəssübkeşlik hissidir. 

Yaşadığı dövrdə Cənubi Azərbaycanda baş verən hadisələrə, millətin ağrı-acılarına Şəhriyar kimi 

kəskin və anında reaksiya verən ikinci müasiri yoxdur. Şəhriyarın poeziya aynasında XX əsrin 

ortalarındakı Cənubi Azərbaycan olduğu kimi görünür-təlatümlü, başı bəlalı, çaşqın. “Qardaşım 

Süleyman Rüstəmə” şerində Şəhriyar bu çaşqın millətin dərdini ürək ağrısı ilə şair məsləkdaşı ilə 

bölüşür: 

Biz millətin var harası? 

Hardan sağalsın yarası? 

Öz şeytanı, öz barası, 

Buna deyir: “Qaç çaparı” 

Ona deyir: “Vur şikarı!”[ 4.s.155]. 

Şəhriyarı narahat edən şəxsi kədəri deyil, aclıq və fəlakət həddində yaşayan yurddaşlarının 

zaman-zaman üst-üstə qalaqlanan problemləridir: 

Neftimizi basdırırlar, 

Millətə qan qusdururlar, 

Bir iddəyə qısdırırlar, 

Qalan qalır acbəsusuz, 

Cavandısa acdı, quduz. [4.s.155]. 

 “Şəhriyar xalqının qarşısında məsuliyyətini dərk edən şairdir”. [3.s.125]. Elə bu məsuliyyət hiss 

idi Şəhriyarı divan əhli ilə düşmən edən. Millətin acızliyini onun fəlakətinin əsas səbəbi hesab edən 

şair çıxış yolunu mübarizədə görür. M.Şəhriyarın mübarizəsi xalqa mübariz ruh aşılayan mübariz 

ruhlu əsərləri idi. “Yaşadığı mühit,cəmiyyətdə hökm sürən bu ağır vəziyyət,zülm və ədalətsizliklər 

Şəhriyarı coşdurur, onu daha mübariz şeirlər yazmaq qərarına gətirdib çıxardır”[1.s.17]. Görkəmli 

Şəhriyarşünaslar bu qənaətdədirlər ki, milli təəssübkeşlik ideyasının təbliği şairin yaradıcılığında 

həmişə əsas, aparıcı mövzu olub: 

“Xalqını sevən,onun gələcəyini düşünən Şəhriyar bir vətənpərvər şair kimi millətinin bu bəladan 

xilas olmasını daim arzulamışdır. Ona görə də şairin bir çox şeirlərində xalqını xoşbəxtliyə çıxaracaq 

yollar barədə düşüncələr əsas fikrə çevrilir və bu düşüncələr ən çətin, ən gərgin anlarda xoşbəxtlik 

yollarını arayan səmimi şair duyğuları təsiri bağışlayır. [3.s.124]. 

Biz insan olaq,ya ki heyvan,aman yox, 

Nə insan qurtarmış, nə heyvan əlindən. 

Salıb xalqı dərman adilə nə dərdə 

Ki, dərd ağlayır belə dərman əlindən. [4.s.79]. 
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“Oyun olduq” şerində Şəhriyar millətin başında duran səriştəsiz rəhbərlərə sətiraltı mesaj ötürür, 

xalqın aciz hala salınmasında onları günahkar bilir:  

İtimiz qurd olalı, biz də qayıtdıq qoyun olduq, 

İt ilə qol-boyun olduq. 

İt əlindən qayıdıb, qurdla da bir zad boyun olduq. [5.s.122]. 

“Şeytanlara”-xarici talançılara ağuşunu açaraq məzlumları ayaqlayan “böyük başların,millətin 

içindən çıxıb onun adını daşıyan və başına bəlalar ələyən qeytətsiz səlahiyyət sahiblərinin 

rəzilliklərini, nadanlığını,“şeytanlığını” tənqid edən Şəhriyar onları utandırmaqla pis əməllərdən 

çəkinməyə, xislətlərindəki alçaqlıq və rəzillikdən əl götürməyə çağırır”. [2.s.193]. Şair həm də 

belələrinə xəbərdarlıq edir: 

Nədir axı,bu millətin günahı? 
Tutsun sizi, görüm məzlumlar ahı! [4.s.260]. 

 Gəlinən nəticə budur ki, xəlqilik, millilik, mübarizlik Şəhriyar poeziyasının ana xəttidir. Şairə 

ümumxalq məhəbbətini, ən əsası, oxucu sevgisini qazandıran da elə budur- poeziyasındakı millilik 

və bəşərilik. 
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Резюме 

 

Исмаилова Эсмира Халил кызы 
 

Национальная память как ведущая тема в творчестве  

М. Шахрияра 

 

В статье Эсмиры Исмайлову «Национальная память как ведущая тема в творчестве 

Шахрияра» был проведен подробный разбор произведений поэта на родном языке. При 

исследовании автор пришёл к нескольким научным выводам.Исследование показывает, что 

Шахрияр на протяжении всего своего творческого пути всегда придерживался национальных 

традиций.Поэт-патриот своевременно отреагировал на боли народа, старался найти им 

решение.Национальный фанатизм, активная гражданственность и высокий патриотизм поэта-

мастераясно чувствуется в произведениях, написанных на родном языке.Независимо от темы, 

все произведения Шахрияра имеют национальный дух.  

 

Summary 

Ismailova Esmira Khalil  

 

National memory as a leading theme in Shahriyar’s native language creativity 

 

In the article "National memory as a leading theme in Shahriyar’s native language creativity" 

by Esmira İsmayilova the author's research object is M. Shahriyar’s native language works. The 

scientific conclusion that the author came into in the detailed analysis of these works is that the main 

focus of the poet's creativity is patriotism. He has been a poet who deeply has loved his nation. The 

spirit of national admiration is inherent in the poetry of the poet. The poet has not considered his 

works to be completed by glorifying his homeland.  
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SƏMƏD VURĞUNUN DİLİNDƏ İŞLƏNƏN PAREMEOLOJİ VAHİDLƏRDƏ 

OBRAZLILIĞIN QRAMMATİK SƏVİYYƏDƏ İFADƏSİ 

 

Açar sözlər: Səməd Vurğun, şifahi xalq ədəbiyyatı, atalar sözləri, obrazlılıq, inversiya  

Ключевые слова: Самед Вургун, устная народная литература, пословицы, образность, 

инверция 

Key words: Samad Vurgun, folk literature, proverbs, figurativeness, inversion  

 
Şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim, sanballı nümunələrindən olan, xalqın həyat təcrübəsinin, 

təfəkkür və düşüncəsinin bədii ifadəsi sayılan atalar sözləri yazılı ədəbiyyatda da fikrin əsas ifadə 

vasitəsidir. Belə ki, təkcə məzmun, məna baxımından deyil, eyni zamanda forma və quruluş 

baxımından da zəngin, rəngarəng olan bu nümunələr bir növ dilimizdə “aksiom” rolunu oynayır, belə 

ki, onun vasitəsilə fikrin ifadəsi daha inamlı olur, təsiredici qüvvəsi yüksəlir. Görkəmli rus 

tədqiqatçısı Q. Permyakovun sözləri ilə desək “Folklorun digər janrları ilə müqayisədə təcrübənin 

barı sayılan, xalq zəkasını özündə əks etdirən hikmət dolu atalar sözü və məsəllər məhz yığcamlılığı, 

qısa forması, lakin geniş məzmunu, dərin mənası, yüksək bədiiliyi, güclü təsiri, həyatiliyi, 

ibətamizliyi ilə hər kəsi heyran edir. Eyni zamanda paremik vahidlər sayılan atalar sözləri müəyyən 

hadisəni, vəziyyəti izah etdiyinə görə məntiqi mənaya malikdir” (4, səh. 179). Məhz bütün bu 

xüsusiyyətlərinə görə atalar sözü nitqə, fikrə məna özəlliyi, forma gözəlliyi ilə yanaşı lakoniklik, 

yığcamlıq gətirmiş olur, yazılı ədəbiyyatda da yazıçı və şairlərimizin, ədiblərimizin bəhrələndiyi əsas 

mənbə, istinad nöqtəsi rolunu oynayır. Bu cəhətdən Xalq şairimiz Səməd Vurğunun yaradıcılığı 

xüsusi ilə nəzərəçarpan, tədqirəlayiqdir. Sözün əsl mənasında xalqın şairi olan Səməd Vurğunun 

yaradıcılığı prioritet istiqaməti olan dilinin xəlqiliyi, sadəliyi məhz şairin xalqına, onun ruhuna 

yaxınlığı, doğmalığı, eyni zamanda bədii ustalığından, məharətindən irəli gəlir.  

Atalar sözləri təkcə məzmun baxımından deyil, ümumilikdə forma, obrazlılıq baxımından da əsl 

sənət nümunəsidir. Məhz bu obrazlılıq dilin ifadə imkanları, rəngarənliyi, zənginliyi, qədimliyi ilə 

assosiasiya olunur və emosionallığın, təsvirin, tərənnümün qabarıq ifadəsinə xidmət edir. Bu 

cəhətdən Səməd Vurğunun yaradıcılığında işlədilən bədii ifadə vasitələrindən istifadə olunmaqla 

yaradılan obrazlı atalar sözləri qrammatik səviyyədə obrazlılığın ən gözəl nümunəsidir. Atalar 

sözlərində rast gəlinən qrammatik obrazlılıq müxtəlif formalarda özünü göstərir, lakin hazırda Səməd 

Vurğun yaradıcılığında istifadə olunan bəzi atalar sözlərindəki inversiyaya diqqət yetirək.  

 İnversiya- hərfi mənada desək qrammatik hadisə və üslub xüsusiyyəti olaraq cümlədə sözlərin 

yerdəyişməsidir (3, səh 74) . Məlumdur ki, sözlər nitqdə müəyyən qrammatik ardıcıllıqla sıralanır, 

lakin bədii dildə qrammatik səviyyədə obrazlılığın göstəricisi olan inversiya nitqin, ifadənin bədii 

təsirini artırmaq məqsədi ilə sözlərin qrammatik ardıcıllığının qəsdən pozulması ilə müşayət olunur.  

Şairin “Zəncinin arzuları” poemasından aşağıdakı nümunəyə diqqət yetirək: 

Candan çıxardılar ürəyimizi, 

Gedir qəlbimizin isti qanı da, 

 Ehtiyac qul eylər qəhrəmanı da... (2, səh. 268)  

“Ehtiyac qul eylər qəhrəmanı da” paremeoloji vahidində inversiya hadisəsi diqqət çəkir. Əslində 

“ehtiyac qəhramanı da qul edər” şəklində olmalı ifadədə obrazlılıq yaratmaq məqsədi ilə cümlə 

üzvlərinin yeri dəyişdirilərək xəbər qarşıya keçmiş və obrazlılığa nail olunmuşdur. 

Yaxud “Aygün” poemasında 

Qayaları dəlib keçər yığışan bir su... 

 Qılıncdan da kəskin olur bir ipək bəzən (2, səh. 268)  

“Qılıncdan da kəskin olur bir ipək bəzən” ifadəsində söz sırasının qəsdən pozulması nəticəsində 

yaranan obrazlılıq ifadəyə həm də axıcılıq gətirmişdir. Belə ki, “bir ipək bəzən qılıncdan da kəskin 

olur” şəklində işləndikdə eyni fikir ifadə olunmuş olsa da, bədii cəhətdən kasadlıq özünü göstərir. 
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Və ya eyni poemadan 

Bir də dərd eləmə özünə bunu, 

 Tapar su gələndə öz yolumunu (2, səh. 393)  

Burada işlədilən “Tapar su gələndə öz yolumunu “ ifadəsi elə şifahi xalq ədəbiyyatından bizə 

məlum olan “su axar, çuxurun tapar” ifadəsinin eynidir. Burda şair sanki bu el deyiminə rəngçalarlığı 

əlavə etməklə bədiiliyi, ahəngdarlığı daha da artırmış olmuşdur. Göründüyü kimi şair burada da 

inversiyada ən çox istifadə olunan üsuldan istifadə etməklə-yəni xəbəri cümlənin əvvəlinə - 

mübtədadan əvvələ keçirməklə obrazlılığı qrammatik səviyyədə təmin etmiş olmuşdur. 

Yuxarıdakı nümunələrə diqqət yetirəndə məlum olur ki, dilimizdə mövcud olan atalar sözləri 

məzmun baxımından zəngin olduqları qədər, forma cəhətdən də o qədər gözəldirlər. Belə ki, bu 

nümunələrin yaradıcısı olan xalqımız öz hikmətini həm də bədii gözəlliyə bürüyərək şifahi xalq 
ədəbiyyatımızın ən gözəl nümunəsini yaratmışdılar.  

Beləliklə, bir daha aydın olur ki, atalar sözləri təkcə, geniş məzmunu, həyatiliyi, ibrətamizliyi, 

dərin mənası yığcamlılığı ilə deyil, eyni zamanda yüksək bədiiliyi, güclü təsiri, quruluş, forma 

əlvanlığı ilə də mükəmməl şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsidir, ondan yerli-yerində, məqamında, 

zamanında istifadə isə əsl bədii ustalıq, sənətkarlıqdır. Məhz bu cəhət də Səməd Vurğun 

yaradıcılığının möhtəşəmliyi, ucalığıdır.  

 

Ədəbiyyat  

1. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı. Atalar sözləri, Bakı. Öndər nəşriyyatı, 2004,  

2. Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri 5 cilddə, III cild, Bakı: Şərq-Qərb, 2005 

3. Şəmsizadə N. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı-Proqres-2012 

4. Пермяков Г. Л. Пословицы и поговорки народов Востока. Москва, Лабиринт, 2007 

 

Резюме 

 

Ибрагимова Лейла Тофиг кызы 

Выражение на грамматическом уровне образности парологических единиц 

используемых в языке Самеда Вургуна 

 

Пословицы являются подлинным образцом произведения искусства не только с точки 

зрения содержания, но и с точки зрения формы и образности в целом. Именно эта образность 

ассоциируется с выразительностью разнообразием насыщенностью и древностью языка. В 

статье исследовано влияния паралогических единиц не только на значимость содержания, но 

и на обогащение языка, с точки зрения формы, более красочного выражения мысли Даны 

сведения о художественной образности пословиц и о путях их создания. Выражение 

образности на грамматическом уровне нашло своё отражение на основе некоторых пословиц, 

использованных в творчестве великого поэта Самеда Вургуна. 

 

Summary 

 

Ibrahimova Leyla Tofig 

Expressıon of fıguratıveness at grammatıcal level used wıth paremeologıcal unıts ın Samad 

Vurgun’s language 

Paremeological units, which emdody customs and traditions, outlook, ethical and moral values, 

in brief, characteristic features of a spiritual world of a nation where they belong to, is crucialmean 

for expressing thoughts in literature as well. By using these examples, synthesis of folklore and 

written literature found its the most perfect expression particularly in the prominent poet Samad 

Vurgun’s creativity. By using these examples not only as a way for uniqueness of content and 

definition, but also as a mean for creation beauty of form, the poet brought our literature new direction 

and style. 
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MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ AZƏRBAYCAN HEKAYƏSİNDƏ  FOLKLORUN İZLƏRİ 

 

Açar sözlər: müstəqillik dövrü, folklor, yazıçı, hekayə, obraz, motiv  

Ключевые слова: период независимости, фольклор, писатель, рассказ, образ, мотив 

Key words: independence period, folklore, writer, story, character, element 

 

Hər bir xalqın milli-mənəvi dəyərlərini əhatə edən mədəni irsi müxtəlif variantlarda illərlə və 

əsrlərlə bir nəsildən digər bir nəslə ötürülmüşdür. Bu variantlardan ən geniş yayılanı xalqın şifahi söz 
sənətidir. Qeyd edək ki, bu uğurlu ötürməni tədqiq edən folklorşünaslıq elminin yüz əlli il inkişaf 

yolu vardır. Təbii ki, həm folklorun təbliğinə, həm də folklorşünaslığın bir elm kimi təşəkkülünə, 

formalaşmasına və inkişafına xidmət edən fundamental əsərlər yazılmalı idi. Azərbaycan 

müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra sovet dönəmində olduğu kimi bu dövrdə də xalqın milli 

mənafeyinə xidmət edən obyektiv araşdırmalar yarandı. Paşa Əfəndiyevin “Azərbaycan şifahi xalq 

ədəbiyyatı” (1992), Azad Nəbiyevin “Azərbaycan xalq ədəbiyyatı” (2002, 2009), Füzuli Bayatın 

“Folklor haqqında yazılar” (2010), “Folklor dərsləri”(2012) kitabları nəşr edildi. Bu kitabların həm 

müxtəlif janrlarla təmsil olunan şifahi xalq ədəbiyyatı irsimizin öyrənilməsi, həm də Azərbaycan 

folklorşünaslığının tədqiqi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdıqları şübhəsizdir (2, 5). 

Şifahi xalq ədəbiyyatının müxtəlif janrlarının, obraz və motivlərinin, bir sözlə, xalq 

təfəkkürünün yaratdığı tükənməz və saysız-hesabsız nümunələrin hər zaman yazılı ədəbiyyatımız 

üçün də bir qaynaq, mənbə rolunu oynaması danılmazdır. Bu ənənə həm klassik, həm də müasir dövr 

ədəbiyyatımızda özünü geniş şəkildə göstərmişdir. Klassik ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələri 

olan Nizami Gəncəvinin, Məhəmməd Füzulinin, Molla Pənah Vaqifin, Cəlil Məmmədquluzadənin, 

Mirzə Ələkbər Sabirin, Hüseyn Cavidin, Səməd Vurğunun yaradıcılığında olduğu kimi çağdaş dövr 

yazıçılarımızdan Elçin, Kamran Nəzirli, Sadıq Elcanlı, Vaqif Sultanlı, Kamran İmranoğlu, Nurəddin 

Ədiloğlu, Aydın Tağıyev, Mübariz Cəfərli, Cavi Dan və başqa yazarların da əsərlərində folklor obraz 

və motivlərindən məharətlə istifadə bədii söz sənətimizi poetika baxımından daha da 

zənginləşdirmişdir.  

Müstəqillik dövrü Azərbaycan hekayəsində digər folklor janrları ilə müqayisədə nağıllara 

müraciət daha geniş yer tutur. Bunun da başlıca səbəbi nağıllarda olan təhkiyə ilə çağdaş dövr 

yazıçılarının hekayə yaradıcılığına aid bədii nümunələrin təhkiyəsi arasındakı yaxınlıqla əlaqədardır. 

Hətta bəzən dil vahidlərinə, mətnin leksik tərkibinə görə də onlar bir-birlərinə bənzəyirlər. Eyni 

zamanda obraz müştərəkliyi də nağıllarla müasir hekayələr arasında ortaqlıq yaradır. 

Müasir nəsrimizin nümayəndəsi Aydın Tağıyevin “Simurq quşunun lələkləri” hekayəsində 

“Məlikməmmədin nağılı”ndan istifadə edilir. Hekayədə xeyirsevər insanlardan olan Nadir müəllim 

bir növ özünü Simurq quşu ilə müqayisə edərək hər tanıdığına “dara düşəndə bu vizitkanı götür və 

zəng elə” deyərdi (4, 20). Bu məqam, nağıllarda çətinə düşən adamın Simurq quşunun lələyini 

yandırarkən quşun həmin an hazır olaraq imdada yetişməsi məqamının, demək olar ki, eynidir. 

Görkəmli folklorşünas alim M.H.Təhmasibin tədqiqatlarında və digər araşdırmalarda Simurğ 

quşunun həm etimologiyası, həm də funksiyası ətraflı təhlil olunmuşdur. Simurğ quşu, əsasən, nağıl 

qəhrəmanlarının bir növ xilaskarı olaraq adamları qaranlıq dünyadan işıqlı dünyaya aparmağın 

vasitəçisi rolunu oynayır və onları mətləbə çatdırır. Aydın Tağıyevin “Simurq quşunun lələkləri” 

hekayəsində də məhz bu cəhət öz ifadəsini tapmışdır.  

Müstəqillik dövrü hekayələrində üç və yeddi rəqəmlərinin işlənməsi də özünə geniş yer tutur. 

Məsələn, üç gün keçməz sevindirərəm səni, üç qız övladı, üç oğul övladı, üç alma və yaxud yeddi 

gün əvvəl, yeddi il əvvəl, yeddi sarı tülkü, yeddi sarı yarpaq və s. Bütün bunlar xalq təfəkküründə 

özünə geniş yer tutmuş üç və yeddi rəqəmlərinin sakrallığından irəli gəlir.  

Tanınmış yazıçı Kamran Nəzirlinin “Göydən üç alma düşmür” hekayəsində isə imkansız, 

çarəsiz vəziyyətdə olan ananın uşağının israrla ağlayaraq istədiyi oyuncağı ala bilməməsi, uşağa nağıl 
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danışaraq başını qatması əks olunur. Sonda ana “göydən, göydən üç manat...” deyərək yuxuya gedir 

(3, 15). Yazıçının bu hekayə vasitəsilə oxuculara çatdırmaq istədiyi fikir odur ki, həyat heç də 

nağıllardakı kimi deyil.  

Müasir dövr yazarlarımızdan Sadıq Elcanlının “İlk iş günü” adlı hekayəsində ilahi varlıqlardan 

olan mələklə demonik qüvvə olan şeytanın qarşıdurması əks edilir. Baş mələk və sıravi mələk – 

tapşırıqları yerinə yetirən ikinci dərəcəli obraz kimi qeyd edilir. Təbii ki, söhbət Şeytan-İnsan 

qarşıdurmasında deyil, əksqütblük, müsbət-mənfilik varlığın cövhərində, xilqətində, mayasındadır. 

Müsbət-mənfi qarşıdurması olmadan heç nə, heç bir canlı, hətta cansız varlıq belə mövcud ola bilməz 

(1, 91). Buradan göründüyü kimi, yazıçı Sadıq Elcanlının “İlk iş günü” adlı hekayəsində dövrünün 

problemlərinə, insanlar arasındakı qarşıdurmalara öz münasibətini xalqın mifik təfəkküründən 

istifadə edərək bildirmişdir.  
Müstəqillik dövrü ədəbiyyatımızda, o cümlədən nəsrimizdə şifahi xalq ədəbiyyatının ölməz 

ideyalarından, obraz yaradıcılığından bəhrələnmə müxtəlif forma və məzmun çalarlarına malikdir. 

Bu əsərlərdə zəngin yazıçı təxəyyülü, sənətkarın demək istədiyi fikir xalq ədəbiyyatı fonunda, 

folklor-mifoloji elementlərdən istifadə edilməklə öz bədii ifadəsini tapır.  
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Резюме 

 

Исмаилова Гюльнар Вахаб кызы 

 

За период независимости 

следы фольклора В Азербайджанских рассказах  

 

У любой народности, ее национально-духовное и культурное наследие годами, веками, 

разными путями передавались из одного поколения другому. Одним из этих путей является 

устное народное творчество. В период независимости в нашей литературе, в том числе и в 

прозе бессмертны идеи устной народной литературы, источники творческого образа обладают 

оттенками различных форм и идей. Эти произведения владеют богатейшими фантазиями 

писателя, мысли мастера на фоне народной литературы, который использует фольклорно-

мифологические элементы представляется читателю произведением искусства в наивысшей 

степени. 

 

Summary  

 

Ismayılova Gulnar Vahab 

 

Folklore sıgns of Azerbaıjan story ın ındependence tıme 

 

Every cultural and national heritage of each nationality is passed from one generation to onother 

in different kinds for ages. In our modern literature especially in our prose having benefit from 

valuable ideas and character,s creativity has different forms and meanings. In those works writers 

rich thoughts are presented to the readers as a work having important features using folklore-

mythological elements in the background of folk literature. 
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TOFİQ MAHMUDUN POVESTLƏRİNDƏ VALİDEYN-ÖVLAD MÜNASİBƏTİ 

(“DƏNİZ SƏYAHƏTİ”, “GECƏ QAPI DÖYÜLÜR” POVESTLƏRİ ƏSASINDA) 
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XX əsr Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri də Tofiq Mahmuddur. 

Yaratdığı ədəbi nümunələrlə uşaqlara və yeniyetmələrə düzgünlük, mərhəmət, xeyirxahlıq, 

çalışqanlıq kimi müsbət keyfiyyətlər aşılamağı qarşısına məqsəd qoyan ədib gənc oxucusunu gələcək 

həyata hazırlayır. Əsərlərində bir çox mövzuya toxunan Tofiq Mahmudun diqqət çəkdiyi 

problemlərdən biri də valideynin övlada, övladın valideynə olan münasibətidir.  

Ədəbiyyatımızda elə bir şair, yazıçı tapılmaz ki, o öz yaradıcılığında ana mövzusuna müraciət 

etməsin. Bu baxımdan ana mövzusu həmişə aktual və əhəmiyyətli səciyyə daşımışdır. Tofiq 

Mahmudun bu mövzuya yanaşması fərqlidir. O, reallığı əsərə gətirərək həm fədakar, həm də laqeyd 

valideynlərin obrazını yaradır. 

“Dəniz səyahəti” povestində həyat yoldaşı vəfat edən Güllü obrazı canlandırılır. Üç övladını bö-

yütmək yükü fədakar Güllünün çiyinlərindədir. O, hər cür çətinliyə qatlaşaraq bu vəzifəni şərəflə 

yerinə yetirir. Qaynı Bahadurun dediyi bu sözlərlə fikrimizi əsaslandıra bilərik: “Eh Güllü, əgər o 

bilsəydi o boyda binanı silib süpürməklə üç yetimə baxırsan, bəlkə də xəcalət çəkərdi” [1,səh.78]. 

Amma Güllünün fədakarlığını böyük oğlu Valeh yetərincə qiymətləndirmir. O, anasının xəbər-

darlıqlarına baxmayaraq evə gec gəlir, göstərdiyi etinasızlıqla, soyuqqanlılıqla anasının qəlbinə dəyir. 

Ədəbiyyatşünas R.Yusifoğlu bədii əsərdə hər hansı bir hadisənin əks olunmasından bəhs edərkən 

yazır: “Hadisə gərək həm təsvir olunan dövrün real mənzərəsini verməyə, həm hadisələrin iştirakçısı 

olan insanların xarakterinin açılmasına, həm də müəllif qayəsinin, əsərin ideyasının ifadəsinə kömək 

etsin[3,səh.192]. T.Mahmudun əsərlərində bunun dolğun təzahürünü görmək mümkündür. Ədibin 

əsərlərində əsas obrazların xarakteri əsərin ideyasının bəlli olmasına xidmət edir. O heç də bütün 

əsərlərində valideynləri qüsursuz əks etdirmir. Real həyatda olan bəzi valideynləri öz mənfi cəhətləri 

ilə əsərə gətirir, əslində onları tənqid etməklə yeniyetmələrə düzgün yolu göstərməyə çalışır.  

“Dəniz səyahəti” povestində təsvir olunan məktəbli Düymə və valideyn münasibəti bu baxımdan 

çox maraqlıdır. Buradakı ana obrazı övladı Düyməyə olan laqeyd münasibəti ilə yadda qalır. 

Düymənin atası da soyuqqanlı münasibəti ilə keçmiş arvadından geri qalmır. Onlar dünyaya 

gətirdikləri uşağın məsuliyyətini dərk etmirlər. Oğlan atasının yanında qalsa da, atanın başı yeni 

qurduğu ailənin problemlərinə qarışır. Düymə nə qədər cəsur, qorxmaz olsa belə valideynlərinin belə 

laqeydlikləri onu sarsıdır. Səyahət zamanı uşaq həkimi olan Nazilə onu qucaqladıqda Düymənin 

verdiyi cavab bunun göstəricisidir: “Anam haqqında heç nə soruşmayın, xahiş edirəm” [1,səh.137]. 

 Tofiq Mahmudun valideyn-övlad münasibətinə toxunduğu əsərlərdən biri də “Gecə qapı 

döyülür” povestidir. Kəndə həkim təyin olunan, burada tibb məntəqəsinin işçisi Rəsulla ailə quran 

Dilşad bir müddət sonra şəhər həyatı üçün darıxır. Təkəbbürlü, qarşısındakı insanı alçaltmaqdan 

çəkinməyən Dilşad öz qızı Süsənə qarşı da xoş münasibətdə deyildir. Soyuq payız havasında belə 

onu nəzrətsiz qoyan ana uşaqla qəti maraqlanmır. Süsənin atası Rəsul isə bacardıqca qızının qayğısına 

qalır. Balaca Süsən belə münasibətlər arasındakı fərqi hiss edir, xəstə olarkən atasını arzulayır. “Süsən 

səhər oyananda atasını görməyib ağlamağa, qışqırmağa başlamışdı. Dilşada isə heç əhəmiyyət 

verməmişdi. Rəsul içəri girən kimi Süsən kiridi” [2,səh.129]. 

Əsərdə Rəsulun timsalında qayğıkeş, məsuliyyətli ata obrazı ilə təzad təşkil edən bir obraz da 

yaradılıb ki, o əvvəlki evlilikdən olan qızı Sonanı axtarmayan, onun qayğısına qalmayan Şamildir. 

Yenidən ailə quran Şamil qızının necə ağır xəstələndiyindən belə xəbər tutmur. Sonanın anası Suğra 
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isə Rəsulun arvadı Dilşaddan fərqli olaraq öz qızı üçün canından belə keçməyə hazırdır. Həm ev, həm 

çöl işində işləyən Suğra ur xəstəsi olsa belə qızını canından artıq tutur , onunla çox adamın ailə 

qurmaq istəməyinə baxmayaraq qızını ögey ata qucağına atmaq istəmir.  

Povestdə Səlbinazın timsalında daha bir fədakar ana obrazı yaradan Tofiq Mahmud qadınların 

çiyinlərində olan yükü necə əzmlə daşıdıqlarını göstərir. Səhhətində ciddi problem olan Səlbinaz öz 

uşaqlarını saxlamaqdan ötrü gərgin iş rejimində çalışır, günlərlə evə gələ bilmir. Səlbinaz özünü yox, 

övladlarını düşünərək: “Nə olur olsun, doktor, təki tifillərimə heç nə olmasın, onları allaha 

tapşıracağam” deyir [1,səh.187]. Səlbinazın uşaqları ona bacardıqları qədər kömək etməyə çalışırlar. 

Evdə nənə himayəsində qalan uşaqlar özlərinə uyğun işin qulpundan yapışaraq analarının yükünü 

azaltmağa, ona az da olsa dəstək olmağa çalışırlar.  

Ailədə qarşılıqlı münasibət, valideynlərlə övladlarının bir-birini anlaması, dəyər verməsi, onlar 
arasında xoş münasibət, hörmət, sevgi günümüzün də aktual -mövzularındandır. Tofiq Mahmudun 

yuxarıda adları çəkilən povestləri XX əsrin 70-80-ci illərində yazılsa da əsərdə nəzərə çatdırılan 

problemlər günümüzlə səsləşir və öz oxucularını müqəddəs ailə dəyərlərini qorumağa səsləyir. 
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Резюме 

Исмаилова Ламия Магаррам кызы 

Отношения родителей-детей в повестях Тофига Махмуда 
  

В тезисе Тофик Махмуд рассказывает об отношениях между родителями и детми в 
повествованиях “Морское путешествие”, “Ночью в дверь стучатся”. Иследуется внутренний 
мир образов. Он изложил положительные и отрицателные черты родителей и детей. 
Вниманию представляется играющая роль, этих повестей в воспитании и мировоззрении 
подростков и молодёжи. 

 

Summary 

Ismailova Lamiya Maharram 

Relatıonshıps between parents and chıldren  

ın Tofıg Mahmud's narratıves 
  

İn the thesis, Tofig Mahmud talks about the parent-child relationship in the narratives of “Sea 

travel”, “The door is knocked at night”. Te inner world of the images explores. He outlined the 

positive and negative feature of parents and children. The role of these narratives in the upbringing 

and worldview of teenagers and youth is presented to attention.  

 
İbrahimova Lamiyə Mahir qızı 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

 

SÖZÜN MƏNASI VƏ FRAZEOLOGİZMLƏ PARADİQMATİK MÜANSİBƏTLƏRİ 

 

Açar sözlər: söz, söz birləşməsi, leksik vahid, frazeoloqizmlər, paradimatik münasibətlər 

Ключевые слова: слова, словосочетание, лексическая единица, фразеологизмы,  

 парадигматические отношения  

Key words: word, word combinations, lexical units, phraseological units, paradigmatic relations  

  

Söz, dilin mühüm struktur –semantik vahidi olub, əşyaların, əlamətlərin, vəziyyətlərin, 

proseslərin adlandırılması üçün səciyyəvidir. Sözlər, öz idiomatikliyi ilə fərqlənən, xüsusi 

semantikaya maliik olan səs qrupudur. Onun quruluşu bölünməz olub, tərkibinə səslərin girməsinə 
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imkan vermir. Sözlər xüssusi nominativ funksiyaya malikdirlər. Bu xüsusi nominativliyə malik olan 

səs qrupları cümlədə özünəməxsus funksiya daşıyır.  

 Sözlərdə leksik və qrammatik məna birləşir və onlar cümlədə hər hansı nitq hissəsinin ifadə 

etdiyi cümlə üzvləri ola bilər. Sözlər dildə insanların təfəkkür fəaliyyətinin ifadəsidir. Onlar ümumi 

və xüsusi anlayışların dialektik vəhdətini ifadə edir. Sözlərin məna strukturunda olan təkamül daha 

yeni anlayışların ifadəsinə imkan yaradır. Bu isə, öz növbəsində, bədii söz yaradıcılığının təkamülünə 

şərait yaradır. Sözün mənasındakı dialektik inkişaf çoxmənalılığı, sinonimliyi, omonimliyi, 

antonimliyi yaradır. Söz dil sisteminin struktur – semantik vahididir. Bəzi alimlər sözü nitq aktıının 

bir jhissəsi kimi başa düşürlər. Onlar ən minimal məna hissəciyini- morfemi təhlil zamanı əsas 

götürürdülər.4 

Sözün leksik mənası onun hər hansı anlayışa münasibəti ilə müəyyən olunur. Bu anlayışa 
münasibət leksik mənanın nüvəsini təşkil edir. Bu leksik nüvə sözün dildəki digər leksik vahidlərlə 

münasibətlərini müəyyənləşdirir. Hər bir leksik məna fərdi xüsusiyyətlər daşıyır. Lakin, bəzən bu 

mənalar bir ümumi qruplarda birləşə bilir. Bu isə həmin mənaların qarşılıqlı müqayisəsinə və 

differensial əlamətlərin müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradır. Mənaların qarşılaşdırılması sözlərin 

fərdi əlamətlərini üzə çıxarır. Sözlərdə yeni əlamətlərin yaranması onların fərqliliyinə səbəb olur və 

bu proses müxtəlif istiqamətlərdə gedir. Söz mənaları dildə təcrid olunmuş şəkildə funksionalaşmır. 

Müxtəlif söz qruplarında mənaların səciyyələndirilməsi fərdi xarakter daşıyır. Bu isə üslubi 

ekspressiv variantların yaranmasına səbəb olur. Lakin mənalar bir nüvə ətrafında birləşərək polisemik 

xarakter daşıya bilər.3  

Azərbaycan dilində bu sözlər birmənalı və çoxmənalı ola bilər. Məsələn, “ağ” Azərbaycan 

diliində çoxmənalı leksik kimi işlədilir. “Ağ” sözünün əsas mənası rəng bildirir. Bundan əlavə “ağ” 

sözü “tor” mənasında da işlənmişdir. Ağ” sözü qədim türk dilində və orta türk dövründə “ağmaq”- 

“yüksəlmək” , “qalxmaq” feilinin kökü olmuşdur. Bu mənalar “ağ” sözünün əsas nominativ 

mənalarıdır. Azərbaycan dilində “ağ” sözü frazeoloji bağlı mənaları ilə paradiqmtik münasibətlərə 

girir. Məsələn, “Ağ at arpa yeməz?” Bu frazeologizmin rus dilinə hərfi tərcüməsi belədir- Разве 

белый конь ячмень не есть? Rus dilində məna ekvivalenti belə səslənir – мышиный жеребчик. Ağ 

bayraq qaldırmaq – rus dilindən kalka olunmuşdur – Поднять белый флаг; Ağ eləmək – 

Перегибать палку, далеко заходить, слишком многое взять на себя, переходить все границы, 

падать в излишнюю крайность; Ağ günə çıxarmaq- сделать счастливым, добиться счастья; 

Ağ ləkələr – rus dlindən kalka – белые пятна, Ağa ağ, qaraya qara demək - Называть вещи своими 

именами və s.2  

Azərbaycan dilində frazeoloji vahidlərin mənası onların komponentlərindən birinin və ya bir 

neçəsinin əsas və ya düzəltmə nominativ mənası əsasında formalaşdığı kimi, düzəltmə mənası olmaq 

etibarilə sözlərin məcazi mənası ilə də əlaqədar deyildir. H.Bayramovun fikrincə, sözün düzəltmə 

nominativ mənası əsas nominativ mənadan yarandığından, əsasən, söz birləşmələri daxiliində, yəni 

başqa sözlərlə əlaqədə daha aydın nəzərə çarpır, konkretləşir.1  

Məhz buna görədir ki, izahlı və ya tərcümə lüğətlərində əvvəlcə sözün əsas nominativ mənası 

verilir, sonra onun düzəltmə nominativ mənalarından danışılır.  
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Резюме 

Ибрагимова Ламияа Махир кызы 

 В статье исследуется вопрос лексической единицы слов и фразеологических 

словосочетаниях. Отмечается, что слова соединяет в себе, как и лексический, так и 

семантический характер. Сопоставление лексических значений в слове раскрывает их 

индивидуальные особенности. Объединяясь в одном ядре, значения носят полисемический 

характер. В Азербайджанском языке эти слова могут быть однозначными и многозначными.  

 

  Summary 

Ibrahimova Lamiya Mahir  

The article examines the question of the lexical unit of words and phraseological phrases. It is 
noted that the words combines both the lexical and semantic character. A comparison of lexical 

meanings in a word reveals their individual characteristics. Combining in a one core, the meanings 

of words are polysemic in nature. In Azerbaijani language, these words can be unambiguous and 

ambiguous.  

 

Kərimova Çimnaz Eldar qızı 

Bakı Slavyan Universiteti 

 

FEİL FORMALARI MƏTNİN İNTEQRASİYA VƏ TAMLIĞINI REALLAŞDIRAN 

VASİTƏ KİMİ 

 

Açar sözlər: feil formaları, inteqrasiya, mətn, tamlıq, qrammatik formalar 

Ключевые слова: формы глагола, интеграция, текст, целостность, грамматические 

формы 

Keywords: verb forms, integration, text, completeness, grammatical forms 

 

Cümlənin struktur və semantik nüvəsi olan feil, təbii ki, mətn yaradan potensiala malikdir. Feili 

zaman predikat tərəfindən göstərilən hərəkətin zamanda lokallaşdırılmasına səbəb olan deyktik 

kateqoriyadir, yəni bu hərəkətin zamanı və nitqin zamanı arasında əlaqə yaradır. 

Mətn inteqrasiyasının ən geniş yayılmış növlərinin təhlilinə keçməzdən əvvəl, keçmiş zamanın 

aspekt formalarını qeyd etmək lazımdır, çünki nəqletmə adətən bədii əsərlərdə aparılır. 

Qrammatik semantikalara zidd olan feil formalarının bərabər yerləşdirilməsi fəaliyyətin 

inkişafının dialektikasını, onun daxili strukturunun gərginliyini əks etdirir. Eyni feilin qrammatik 

formalarının müqayisəsi / qarşı-qarşıya qoyulması konteksti semantik və struktur bütövə birləşdirir, 

yəni o, mətn inteqrasiyasının bir növü kimi çıxış edir. 

Azərbaycan dilində olan feil zamanlarının mürəkkəb sintaktik bütövlərin (MSB) mətndə 

inteqrasiyanın qrammatik vasitəsi kimi nəzərdən keçirilməsi bu səviyyədə yaranan nisbi, taksis və 

effektiv mənaları tətbiq etməklə əlaqələndirilir. 

Azərbaycan dilində MSB səviyyəsində Ş.T.Zeynalova aşağıdakı üç nisbi zaman mənalarını 

qeyd edir [1, s.27-31]: 

1. Öncəgəlmə nisbi mənasının ifadəsi. 

Azərbaycan dilində indiki zaman baxımından öncəgəlmə perfekt şəklində, keçmiş zaman 

baxımından plyuskvamperfekt formasında ifadə olunur. 

а) Perfekt. Azərbaycan dilində perfekt mövcudluq baxımından öncəgəlmənin nisbi mənasını 

ifadə edir. Buna səbəb nəticədən əvvəl gəlmək, ya da nəqletmənin məntiqi qaydasını pozaraq, 

hərəkətin ardınca getmək ola bilər ki, bu da “perfekt formanın istifadəsi ilə kompensasiya olunur və 

öncəgəlmənin əhəmiyyəti onun nəticədən əvvəl olmasını aydın şəkildə vurğulayır” [2, с. 140]: 

Hacı Həsən (oğluna): İskəndər, qulaq as, gör nə deyirəm. Mir Bağır ağa da özgəsi deyil. Sən 

bilirsən ki, bacın Nazlı səni nə qədər istəyir. Bugünkü gündərazı olma ki, mənim evimdə göz yaşı 
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tökülsün. Şeyx cənablarına getməyə mən onu razı eləmişəm; amma bayaqdan ağlamaqdan sakit 

olmur, deyir ki, nə bilim, gərək İskəndər razı olsun (C.Məmmədquluzadə). 

b) plyuskvamperfekt. Keçmiş zaman baxımdan öncəgəlmənin nisbi əhəmiyyəti 

plyuskvamperfektlə ifadə edilir: 

Günorta azanında qonaqlar dağıldı. Məmmədhəsən ağa Vaqifi, Mirzə Əliməmmədi və Ohan 

keşişi nahara saxladı. Yemək otağına kecdilər. Otağın ortasında xalının üstünə qələmkar süfrə və 

ətradına ipək döşəklər salınmışdı (Y.V.Çəmənzəminli). 

“Əgər keçmişdə bitməmiş hərəkətlərdən bəhs edilirsə, belə MSB-də plyuskvamperfekt 

keçmişin bitmiş formaları və ya müəyyən imperfektlə uyğunlaşa bilər. Bitmiş və uzun müddətli 

hərəkətlər də müxtəlif ardıcıllıqla çıxış edərək, bir-birinə keçə bilər” [1, 27]. 

2. Bir vaxta təsadüf etmənin nisbi əhəmiyyətinin ifadəsi. Mürəkkəb sintaktik bütövlər 
Azərbaycan dilində bir vaxta təsadüf etmənin nisbi əhəmiyyətini ifadə etmək üçün çox əlverişli bir 

fondur, çünki fərdi cümlələrdə bir vaxta təsadüf etmə yalnız hərəkətlərin ardıcıllığına çevrilir. 

Beləliklə, aşağıdakı parçada durmadı - davam edildi - qalxdı hərəkətləri eyni vaxtda davam edir, lakin 

fərdi cümlələr səviyyəsində ardıcıl siyahını verən birdəfəlik bitmiş hərəkətlərdən söhbət gedir. 

Lələ ayağa durmadı və Şahin hüzurunda yenidən başını yerə vurmağa davam etdi. Bu zaman 

şah özü yerindən durub qalxdı. Lələlyə tərəf gəldi, hər iki əli tutdu Lələnin hıçqırıqdan qalxıb-enən 

çiyinlərindən, qaldırdı (K.Abdulla). 

2. Qarşıda olanın nisbi əhəmiyyətinin ifadəsi. Azərbaycan dilində keçmiş baxımdan qarşıda 

olanın nisbi əhəmiyyəti xüsusi müvəqqəti formada – keçmişə görə gələcək zamanda ifadə edilir. MSB 

çərçivəsində qarşıda olan fəaliyyətə bir dəfə tamamlanmış hərəkətlər zənciri və ya uzunmüddətli, 

tamamlanmamış xarakter daşıyan hərəkətlər daxil ola bilər: 

Əbdul Qafarzadə həmin əməliyyatdan nəğd iki yüz min manat mənfəət əldə etdi. Nəcəf 

Ağayeviç isə bu əməliyyatdan cəmi on min manat pul qazandı, amma bu əməliyyatın qiyməti onun 

üçün, həqiqətən, qat-qat artıq idi: Əbdul Qafarzadənin dostları sırasına keçirdi və Bakıda canavar 

kimi burun-buruna dayanmış rəqiblərinin arasında rahat bir ömür sürəcəkdi... (Elçin). 

Belə MSB çərçivəsində müxtəlif zamanlarda işlənən feil formaları ilə iki zaman müstəvisi 

müqayisə edilir və bununla da zaman yönümündə irəliləyiş həyata keçirilir. 

MSB-nin komponentləri arasında eynizamanlılığın əlaqələri tez-tez təbiətin, insanın zahiri 

görünüşünü təsvir edərkən baş verir və leksik və feilin məna növləri və leksik göstəricilərin 

mövcudluğu əlaqəsindən yaranır. “Həmmövqe” üzrə qurulan və ayrı-ayrı situasiyaların təfərrüatlarını 

təsvir edən mürəkkəb sintaktik bütövün komponentləri Azərbaycan dilində adətən müəyyən 

imperfekt formaları ilə ifadə olunur: eynizamanlılığın zaman münasibəti feli xəbərlərin növ 

mənasından irəli gəlir: Şair neçə gündən bəri Rənanın görüşünə gəlmədiyini xatırlayıb çaya baxırdı. 

Çayın o biri sahilində Xanəgah kəndindən şəhərə gələnlər yığın-yığın durub çaydan nə cür keçməyi 

fikirləşirdilər. Heyvanı olanlar, heyvanı olmayan kəndlilərin şeylərini qucaqlarına alıb sudan 

keçirirdilər (M.S.Ordubadi). 

Müxtəlifzamanlılıq mənasını ifadə edən sintaktik konstruksiyalarda xəbərin ardıcıllığı 

hərəkətin yerinə yetirilməsi ardıcıllığına uyğundur. Hadisələrin obyektiv ardıcıllığına müvafiq olaraq 

hərəkətlərin geniş ifadəsi qəti keçmiş/gələcək və “indiki tarixi” zaman funksiyası ilə uyğunlaşdırılmış 

indiki zaman formasının zənciri vasitəsilə həyata keçirilir: 

Bu sözü qonşuda olan arvad Fərhada söylədi. Fərhad çox şadlıqla razılıq verdi. Həmin arvad 

Gülzarın anasının yanına elçi gedib razılığını bildi və iki nəfər kişini atasının yanına göndərib, 

axirüləmr Gülzarı Aslan üçün aldılar (C.Cabbarlı). 

Azərbaycan dilində fərqəndirilməmiş tipli (qeyri-ciddi eyni zamanda olma və qeyri-ciddi 

müxtəlif zamanda olma) əlaqə adətən hərəkətin tez-tez təkrar olunduğu, qeyri-məhdud və bir-birinə 

nisbətən qaydaya salınmadığı indiki zamanın formaları və imperfekt formaları ilə təmsil olunur. Belə 

parçalarda olan hər bir hərəkət qeyri-müəyyən zaman mövqeyini tutan kimi təqdim olunur: 

Bütün bunlar bizə gəribə gəlirdi. Təəccüblə bir-birimizdən “bu nə işdir” deyə soruşurduq. 

Bəzən hamımızın aciz qaldığı bir sualı Həsən öz sakit, şirin sözləri ilə aydın bir şəkildə izah etdikdə, 

Gülaranın iri gözləri parlayır, müəllimin razılığı onun dodaqlarıda isti bir təbəssümə səbəb olurdu... 
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Əvvəllərə yaraşıqlı gənclərə qarşı o qədər də laqeyd olmayan Gülara, indi demək olar ki, heç kimlə 

yaxınlıq etmirdi (İ.Əfəndiyev). 

Azərbaycan dilində feil zamanlarının mürəkkəb sintaktik bütövün inteqrasiyanın vasitəsi kimi 

nəzərdən keçirilməsi yalnız bu səviyyədə nisbi və taksis mənalarının reallaşdırılması ilə bağlı deyil. 

Beləliklə, MSB-nin tərkibində müəyyən imperfekt formaları qəti keçmiş zamanla ifadə 

olunmuş hərəkətlərə aid bir fon yaradır. İmprfektin fon yaradan formaları nəticə etibarı ilə səmərəli 

əhəmiyyət kəsb edən və beləliklə fonların yaradılmasında iştirak edən perfekt formalarla birləşə bilər: 

Zəkəriyyə atın başını çəkib saxladı. Dönüb arxaya baxdı. Palıdların arxasından, məşənin 

üstündən qulaqlarına dırnaq səsi və “eyhey” nidası uçub gəlirdi. Günəş batırdı. Meşə qıpqırmızı 

qızarmışdı, elə bir od tutub yanırdı (F.Kərimzadə). 

Bundan əlavə, bəzi hallarda bir zaman mənasının digərinə keçidi bütün MSB-yə sintaktik 
perspektiv adlandırılan sintaktik hərəkəti bildirir. Digər hallarda, MSB tərkibindəki sintaktik hərəkət 

dəyişməz olaraq qalır və bu isə, əsasən, bütün MSB-yə düz xətlə gedən, tək istiqamətli sintaktik 

hərəkət verən müəyyən imperfekt şəklində MSB-nin xəbərləri ilə əldə edilir: 

Bu qar topası görükürdü. Külək ağ qarı dənə-dənə bunun başı üstdən o tərəfə, bu tərəfə 

sovurmağındaydı. Dərənin qurtardığı yerdən o tərəfdə Görükməzin ətəyində səssiz-səmirsiz başını 

aşağı salıb külək-boran öz işini görürdü, cövlan eləyirdi, qar da səssiz-səssiz yağırdı, hər yan da 

ağappaq parıldıyırdı (K.Abdulla). 

Yekunlaşdırarkən qeyd etmək olar ki, qrammatik kateqoriyalar müvafiq mətn kateqoriyalarının 

inteqrantlarıdır və sonuncuların həyata keçirilməsi birincilər həyata keçirilmədən mümkün deyil. Və 

onların inteqrativ xüsusiyyətlərinin təzahüründə inteqrasiyanın mətn kateqoriyası həyata keçirilir. 
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Резюме 

 

Керимова Чимназ Эльдар кызы 

Формы глаголов как средства реализации интеграции и целостности текста 

 

В статье анализируются формы глаголов, которые рассматриваются как средства 

реализации интеграции и целостности текста. Целостность текста это смысловое единство 

текста, которое имеет психолингвистическую природу, целостность всегда осознаётся и 

определяется человеком, воспринимающим текст. Целостность текста, всегда обусловлена 

совместной деятельностью сознаний коммуникантов. 

 

Summary 

Kerimova Chimnaz Eldar 

Verb forms as a means of implementing integration and text integrity 

 

The article analyzes the forms of verbs, which are considered as a means of implementing 

integration and text integrity. The integrity of the text is the semantic unity of the text, which has a 

psycholinguistic nature, the integrity is always realized and determined by the person who perceives 

the text. The integrity of the text is always due to the joint activity of the consciousnesses of the 

communicants. 
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Параллельные компоненты являются средством внесения в предложение повторности в 

грамматическом и содержательном плане. Формальная однотипность проявляется в том, что 

члены разных повторных компонентов входят в одинаковые или почти одинаковые 

грамматические отношения. Повторение такой схемы сопровождается такими определенными 

факторами, как синонимия или антонимия. Формальное (грамматическое) значение 

определяется и сопоставительной семантикой предложений. Исследование соотношения 

грамматического и семантического аспектов параллельных (этот термин был предложен К. М. 

Абдуллаевым) предложений представляет собой особый интерес: они влияют взаимно на 

структуру своих конструкций [1, c.9]. Полное повторение определенного предложения-

компонента в формальном плане уже располагает определенной частицей грамматического 

значения [4, c.187]. Это общее для всех формальных параллельных предложений значение - 

значение однотипности. Таким образом, синонимичные или антонимичные, а также 

некоторые моменты между двумя этими полюсами располагают к параллельному 

(одинаковому) строению. «Параллелизм начинает существовать только тогда, когда 

параллельные предложения связаны не только повторением синтаксической (т.е. формальной) 

структуры, но и единой мыслью, общностью смысла, семантической связью» [8, c.60].  

Параллельные предложения имеют некоторое сходство с однородными членами 

предложения. Но предложения состоит как минимум из двух членов. Связь его с общим 

членом отличается от связи однородных членов с общим членом. Так, исследователи в области 

тюркских языков не согласны с вопросом согласования между однородными членами 

предложения. Одни считают, что «однородные члены согласуются между собой» [3, c.157]. 

Другие же считают, что «между однородными членами нет согласования» [5, c.75]. Мы будем 

придерживаться точки зрения, что между однородными членами предложения не может быть 

согласования, так как они определяются общим членом. Отличие однородных членов от 

параллельных предложений заключается в том, что последние способны взаимно влиять на 

структуру друг друга. 

Параллельные предложения – компоненты в отличие от однородных членов могут 

выполнять разные синтаксические функции, которые определяются разнородной семантикой 

членов предложения в составе предложения и их соотношением и соотношением 

предложений-компонентов друг с другом [8, 21]. Значительную роль между предложениями – 

компонентами играет и общий член (общий элемент – от С. Г.). В роли общего элемента в 

параллельных предложениях могут выступать союзы и союзные слова. Так, в «Песни» 

встречаются примеры, в которых сопоставительное значение предложений – компонентов 

ощущается без союзных показателей. Надо отметить, что наличие союза в параллельных 

предложениях – компонентах необязательно. Союзы и союзные слова недостаточно ясно 

воспринимаются как средства, которые устанавливают различные смысловые отношения. 

Отметим, что не союзы и союзные слова устанавливают смысловые отношения как между 



Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika                               

Elmi Konfransının Materialları:2 cilddə, IIc.                                                              Azərbaycan filiologiyası 
 

 

108 

предложениями, так и между членами в составе предложения, а сами отношения как бы 

«выбирают» тот и другой союз. Благодаря ясной параллельной структуре легко определяются 

смысловые отношения между предложениями – компонентами. Поэтому союзам и союзным 

словам отводится небольшое количество места.  

В «Песне» прослеживаются параллельные предложения, выраженные определенными 

союзами. Определенные союзы употребляются, чтобы подчеркнуть присоединительные 

отношения.  

Общий элемент в конструкциях, составы, которых лишены смысла, особенно характерен 

для таких построений, где они разобщены. Это лишний раз подтверждает, что мыслят 

предложениями в целом, а не отдельными их частями. Следует особо отметить, что основной 

элемент своим существованием обязан контекстуальному эллипсису [6, c.98]. Без эллипсиса 
нет и общего элемента. Эллипсис может распространяться до тех пор, пока не нарушается 

основной смысл предложения. Поскольку параллельное строение также в достаточной 

степени рассчитано на определенную информацию, то эллипсис не должен вторгаться в 

область параллельных компонентов. Это значит, что один параллельный компонент не должен 

быть по отношению к другим (или к другому) эллиптированным. 

Структура азербайджанского языка предполагает место предиката в конце предложения, 

а немецкому языку присуща рамочная конструкция предложений. Рамочная конструкция 

предписывает обрамление предложения двумя сказуемыми. Надо отметить, что в немецком 

предложении не всегда имеется наличие двух предикатов. Это зависит от времени, 

употребляемого в предложении. В Азербайджанском языке основной элемент в конце 

конструкции выражается обычно сказуемым, а в средневерхненемецком предложение может 

завершаться причастием или неопределенной формой глагола.  

В примерах из «Книги» и «Песни» глаголы являются основными элементами. Глагол 

является грамматико-логическим завершителем содержания своих параллельных 

компонентов. Благодаря определенному и стабильному порядку слов в предложении 

происходит плавный ход мысли, где «сказуемое находится в постпозиции ко всем 

конструктивным членам предложения» [2, c.210]. Как полагает И.С.Рахманкулова, 

«предложение с предикатом в отношении с членами предложения составляет сильную модель 

предложения и образует основной структурный тип предложений в рамках логико-

грамматического аспекта» [7, c.5]. 

В заключение отметим, что благодаря параллельным предложениям и основному 

элементу обеспечивается крепкая связь между предыдущими и последующими 

предложениями в сверхфразовом единстве. 
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Xülasə 

Hüseynova Səbinə Çingiz qızı  

 

“Kitabi Dede Qorqud” və “Nibelunqların nəğməsi” orta əsr dastanlarında bir 

cümlənin ayrı-ayrı hissələrinin sintaktik paralelizmi 

 

Bu tezis paralel cümlələrin qrammatik quruluşundan və bu cümlələrdə əsas elementin rolundan 

bəhs edir. Paralel cümlələr fərqli sintaktik funksiyaları yerinə yetirir. Bağlayıcı və bağlayıcı sözlər, 

həmçinin predikat, hər iki dastanın paralel cümlələrində əsas element rolunu oynaya bilər.  

 

Summary 

Huseynova Sabina Chingiz  

The syntactic paralellism of the different parts of a sentence in the medieval epics 

“Kitabi Dede Korkud” and “Song of the Nibelungs” 

 

The thesis deals with the grammatical construction of parallel sentences and the role of the main 

element in these sentences. Parallel sentences perform different syntactic functions. Conjunction and 

conjunction words, as well as a predicate, can serve as the main element in parallel sentences of both 

epi  
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В современной лингвистике возрастает роль и значимость антропоцентрического, 

культурологического и когнитивного подходов к изучению языка литературных 

произведений. 

По словам В.А. Масловой, «антропоцентрическая парадигма выводит на первое место 

человека, а язык считается главной конституирующей характеристикой человека, его 

важнейшей составляющей. Основные направления в современной лингвистике, 

формирующейся в рамках данной парадигмы – это когнитивная лингвистика и 

лингвокультурология. Ключевые понятия когнитивной лингвистики – это понятие 

информации и ее обработки человеческим разумом, понятия структур знаний и их 

репрезентации в сознание человека и языковых формах» [1, 102]. 

Лингвокультурологический подход в изучении антропонимов и топонимов способствует 

их многостороннему изучению как фактов языка и речи в тесном взаимодействии с культурно-

историческими условиями той или иной лингвокультурной общности. Несмотря на прове-

денные в этой области многочисленные научные исследования, ономастикон современных 

писателей практически не рассматривался как объект лингвострановедческого анализа. 

Народный писатель Азербайджана Ч.Абдуллаев является основоположником 

политического и интеллектуального детектива в азербайджанской литературе. В данной 

работе мы рассматриваем репрезентацию имен, фамилий и прозвищ в детективных романах и 

повестях писателя. При детальном рассмотрении поэтического ономастикона детективных 
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романов Ч.Абдуллаева выявляется тот факт, что центр их онимического пространства 

занимают не только анторопонимы, но и топонимы, урбанонимы, прагматонимы, эргонимы, 

мифонимы, фольклоронимы и др.  

Литературные топонимы помимо дифференцирующего значения в художественном 

тексте несут эстетическую, стилистическую и сюжетно-образующую нагрузку. Топонимика 

романов Ч.Абдуллаева поражает необычайным богатством по количественному составу имен, 

обозначающих географические объекты. Топонимические единицы в его произведениях в 

целом совпадают с названиями географических объектов на современной карте мира. Они 

раскрывают индивидуальный подход писателя к историческим местам и событиям. Топонимы 

в романах совмещают в своей основе геофизическую и общекультурную информацию, 

обладают широкими коннативными знаками, выполняя не только информационно-
стилистическую, но и эмоционально-стилистическую функции. Широкое использование 

географических названий, обозначающих различные страны мира, говорит о ее безусловной 

значимости для автора, а также позволяет максимально подробно воссоздать пространство 

родины, передать свое мироощущение, приблизить читателя к городской жизни и культуре.  

Очень часто в романах Ч.Абдуллаева используются топонимы Азербайджан и Россия, 

представленные астионимами: Баку, Москва, так как действие большинства романов писателя 

происходит в этих городах и странах. Также представлены хоронимы: США, Афганистан, 

Либерия, Сербия, Чили, Карабах; астионимы: Киев, Барселона, Ницца, Ла-Пас, Париж. Кабул, 

Ходжалы, Рим, Джакарта; комонимы: Чухур-Юрт, Мархал, поселок Умбаки, Ясенево. 

В произведениях Ч.Абдуллаева периферийные онимы также составляют большую группу, 

отличающуюся тематическим разнообразием. Сюда входят эргонимы, гемерпонимы, 

прагматонимы, хрематонимы, библионимы и т.д. Эргонимы: рестораны «Помидор», «Буря», 

гостиница «Украина», отель «Варвик», кафе-бар «Дронго», «Гранд-опера», дворец 

«Гюлистан», Интерпол, подпольная организация «Луч Исава», добровольная организация 

«Голубые ангелы», террористические организации «Легион дьявола», «Черные мечи» и т.д. 

Прагматонимы широко используются Ч.Абдуллаевым, чтобы передать личные вкусы, 

пристрастия героев: пища, одежда, парфюмерия, печатные издания. Например, костюмы от 

«Валентино», туфли фирмы «Балли», одеколон «Фаренгейт», галстуки «монсеньёр Кристиан 

Диор» и др. Также представлен хрематоним: картина Гойи «Сатурн, пожирающих своих 

детей»; наутоним: яхта «Глория»; документоним: «Совершенно секретно. Литера А», 

операция «Возвращение Голиафа». 

Все библионимы Ч.Абдуллаева лаконичны, ясны, информативны, легки для восприятия 

читателем. В них нет двойных смыслов. Они имеют сдержанную, строгую форму: «Зеркало 

вампиров», «Бремя идолов», «Тоннель призраков», «Симфония тьмы», «Исповедь Сатурна», 

«Среда обитания», «Мое прекрасное алиби», «День Луны», «Идеальная мишень», «Зло в 

имени твоем» и др.  

Библионим «Зеркало вампиров» привлекает внимание читателя, заключая в себе интригу. 

В этом случае открывается связь библионима с категорией ретроспекции: происходит 

возвращение к заглавию. Уровень эрудиции и образованности, фоновые знания подсказывает 

читателю, о ком и о чем будет идти речь в произведении, заголовок которого уже 

семантически загружен. Ч.Абдуллаев выбирает заглавие романа «Зеркало вампиров» не 

случайно. Таким представляется писателю современное телевидение. Оно как вампир сосет у 

людей кровь, посылает кошмары.  

Название романов «Зло в имени твоем» и «Измена в имени твоем» говорит само за себя. 

Ч, Абдуллаев приводит высказывание англичан о том, что в самом имени женщины кроется 

измена и таится зло. Главная героиня романа Марина (от лат. marinus – морской) [2,151] 

подтверждает это своей работой и действиями. 

Проведя анализ онимов в произведениях Ч.Абдуллаева мы пришли к выводу, что они 

представляют собой ценный источник семантической, эстетической и лингво-

культурологической информации. 
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Ç.Abdullayevin romanlarının onimik məkanı 
 

Məruzənin tezisində Ç.Abdullayevin dedektiv romanlarının onomastikasının linqvokulturoloji 

tədqiqat problemindən bəhs olunur. Tədqiqat ümumi onimlərin (antroponimlər, toponimlər) təhlilinə 

yönəldilmişdir. Eyni zamanda periferik onimlər (urbanonimlər, praqmatonimlər, ergonimlər, 

mifonimlər, folkloronimlər və s.) müəllifin romanlarında və kiçik hekayələrində şəxsi adların böyük 

bir qrupunu təşkil edir. 

 

Summary 

Huseynova Lala Osman 

 

Onymic Space of the Ch. Abdullayev’s Novels 

The thesis deals with the problem of linguoculturological study of the onomasticon of Ch. 

Abdullayev’s detective novels. The central place in the study is given to the analysis of common 

onyms (anthroponyms, toponyms). Peripheral onyms (urbanonyms, pragmatonyms, ergonyms, 

mythonyms, folklore names, etc.) also make up a large group of proper names in the author’s novels 

and short stories 

 

 

Məmmədova Günel Elmir qızı  

Lənkəran Dövlət Universiteti 

 

DİLÇİLİKDƏ “GENDER” VƏ “GENDER TƏDQİQATLARI” ANLAYIŞLARINA 

YANAŞMALAR 

  

Açar sözlər: gender, dil, qrammatik cins, qadın və kişi nitqi 

 Ключевые слова: гендер, язык, грамматический род, женская и мужская речь 

 Key words : gender, language, grammatical gender, women's and men’s speech 

 

Dilin sosiallaşması, antroposentrik meyillər XX əsrin son onilliklərindən başlayaraq genderlə 

bağlı təqdimatların artmasına səbəb olmuşdur. Son illərdə gender problemləri müxtəlif elm 

sahələrində, o cümlədən də dilçilikdə ardıcıl olaraq tez-tez diqqət mərkəzinə çəkilməkdə, intensiv 

inkişaf etməkdədir. Fəlsəfə, sosiologiya, psixologiya, hüquq, kulturologiya, antropologiya, 

ədəbiyyatşünaslıq, ilahiyyat, dilçilik və digər sahələrdə araşdırılır. Tədqiqatlarçılar gender 

probleminə dilçilik yanaşmalarının nisbətən gec başlanmasını söyləsələr də, bir çox dillərdə cins 

kateqoriyasının varlığı ən azı qrammatik və leksik səviyyələrdə dildə cinsə münasibətin hələ qədim 

zamanlardan mövcud olduğunu təsdiqləyir. Mahiyyət etibarı ilə dəyişmə və yenilənmə gender 

məsələsinin yeni aspektlərdən öyrənilməsi ilə bağlıdır. 

Gender mürəkkəb sosial-mədəni quruluş olub kişi və qadınların sosial funksiyaları, davranışları, 

mental və emosional xüsusiyyətləri, bir-birinə, eləcə də hadisələrə münasibətləri kimi fərqli cəhətləri 

əhatə edir. Bu baxımdan gender kişi və qadınlar arasında sosial münasibətlərin təşkil olunmuş 

modelidir. O, kişi və qadınların təkcə qarşılıqlı ünsiyyətini səciyyələndirmir, həm sosial münasibətləri 

təyin edir. 
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Dilçilikdə gender problemi haqqında ilk tədqiqatlardan biri R.Lakoffa aiddir. Onun “Dil və 

qadınların yeri” əsərində birinci dəfə “qadın dili” anlayışından istifadə edilmişdir (1, səh.2).  

Qərb dilçiliyində roman-german dilləri materialları əsasında aparılan ilk gender tədqiqatlarında 

diqqət qadınların ünsiyyət prosesində iştirak xüsusiyyətləri və onların kişilərin kommunikasiya 

davranışları ilə müqayisəsi şəklində aparılmışdır. Burada kommunikativ taktika və gedişlər, 

ünsiyyətdə dominantlıq meyilləri, istifadə olunan dil vasitələri, cümlə növləri nəzərdən keçirilmişdir. 

R.Lakoffun 1975-cü ildə çap olunmuş əsərində qadın nitqində inamsızlığın güclülüyü, kişi nitqi 

ilə müqayisədə az aqressivliyin müşahidə edilməsi qeyd olunur. Qadın nitqi daha humanistdir, 

kommunikativ müsahibə ünvanlanması ilə seçilir. Müəllifin fikrinə görə, ingilis dilində qadınlar 

qalxan intonasiyaya, semantik cəhətdən az yüklənmiş leksik vahidlərdən, emfatik vasitələrdən, 

intensivləndirilmələrdən və modal ədatlardan çox istifadə etməyə meyillidirlər. (3, səh.17) 
Qeyd olunduğu kimi, dilçilikdə qrammatik cins kateqoriyası və cinsi ifadə edən leksik vahidlər, 

həm də ümumiləşdirici adların öyrənilməsi bu və ya digər səviyyədə gender problemi ilə əlaqəyə 

malikdir. Məsələn, “adam”, “insan”, “O” kimi sözlərdə cins ümumi məzmun kəsb edir, kişi və qadın 

fərqi aşkara çıxmır. XIX əsrin ortalarında ingilis dilindəki ümumiləşdirici he əvəzliyinin işlənməsində 

gender məsələsi ətrafında elmi mübahisələr getmişdir. Qeyd edilən məsələ bu gün də aktuallığını 

saxlamışdır. K.Qreyin təsnifinə görə, 1900-1960-cı illərin ortalarına qədər qərb dilçiliyində gender 

probleminə aid aşağıdakı istiqamətlərdə tədqiqatlar aparılmışdır: 1) qadın və kişi nitqinin fərqləri; 2) 

doctress, authoress tipli sözlərdə gender məsələsi; 3) genderi konkret ifadə edən sözlər; 4) genderi 

konkretləşdirməyən ümumi sözlər və s. (2. səh.19) Genderin sosial-mədəni, psixoloji və linqvistik 

aspektləri fərqləndirilir. “Gender (gender)- 1. Kişi və qadının anatomik cinsə görə fərqi; 2. Çox zaman 

anatomik cinsə görə sosial bölünmə” (5). 

İkinci məna terminin sosial mənasını ifadə edir və onun başqa koqnitiv sahələrdəki şərhindən 

fərqlənə bilər. Müasir elm sosiallıq və onun formalarının təhlininin vacib əsası kimi bu anlayışı ardıcıl 

və məhsuldar şəkildə öyrənir.  

Qeyd olunduğu kimi, cins amili antik dövrdə qrammatik cins kateqoriyasının dərki fonunda dildə 

istifadəsini tapmışdır. Təbii və bioloji sexus kateqoriyası ilə qrammatik genus kateqoriyalarının 

qarşılaşdırılması zəminində formalaşmış simvolik-semantik cins kateqoriyasının – genderin dildə 

meydana çıxması və funsionallığı sahəsində uzun müddət dilçilikdə yeganə cins kateqoriyası 

olmuşdur. Simvolik-semantik cins kateqoriyasını Herder, Qrim, V.Humboldt və başqaları linqvistik 

təsvirdə istifadə etmişlər. Onların bu məsələ ilə bağlı fikirləri uzun illər hegemon mövqe tutmuşdur. 

L.J.Buyanova və O.M.Boqarovanın fikrinə görə, gender cəmiyyətin sosial strukturunun baza 

ölçülərindən biri olub sosial-demoqrafik və mədəni xarakteristikalarla (irq, sinif, yaş) sosial sistemi 

təşkil edir (4, səh.117). 

“Gender” termininin linqvistikada işlənməsinin ilkin səbəbi ingilis dilində onun qrammatik cinsi 

ifadə etməsi olmuşdur. Sonralar bu termin başqa humanitar elmlərdə istifadə olunmuşdur. Gender 

tədqiqatları elmlərarası mahiyyət kəsb etdikdən sonra “Gender” termini yenidən dilçiliyə 

gətirilmişdir. Qərb dilçiliyində paralel olaraq sex, sexus, bias, sex role, sex difference kimi 

terminlərdən istifadə edilmişdir. Onu da qeyd edək ki, termin müxtəlifliyi cinsin sosial və mədəni 

aspektlərdən öyrənilməsi ilə bağlılığa malikdir. Təbii ki, burada müəllifin konseptual mövqeyi də öz 

rolunu oynayır. 
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Резюме 

Мамедова Гюнелъ Элмир кызы 

Подходы к понятию «гендер» и «гендерные исследования» в лингвистике 

 

В последние десятилетия в лингвистике интенсивно развиваются новые направления 
исследований, опирающиеся на антропоцентрический подход к изучению языковых явлений. 

Особое место в таких лингвистических направлениях занимают гендерные исследования, к 

которым в настоящее время в нашей стране наблюдается все возрастающий интерес. В центре 

этой статьи находятся гендерные исследования, определяющие отношение общества к 

мужчинам и женщинам, поведение индивидов в связи с принадлежностью к тому или иному 

полу, стереотипные представления о мужских и женских качествах – все то, что переводит 

проблематику пола из области биологии в сферу социальной жизни и культуры. 

 

Summary 

Mammadova Gunel Elmir  

Approaches to the concept of "gender" and "gender studies" in linguistics 

  

Gender and language have become an interesting topic on which some linguists have done 

research to find out the relationship between them. Some of studies focus on the differences between 

language that is spoken by men and women in terms of phonology, syntax, and lexicon and 

conversation analysis. While the other studies have investigated the influence of gender-based 

differences on establishing and maintaining the imbalance power between the two genders. This paper 

attempt to find out the relationship between gender and language and mentions briefly the main 

sociolinguistic approaches used in the study of gender and language. 

 

 

Mikayılov Ülvi Aydın oğlu 

Bakı Dövlət Universiteti 

 

İSA MUĞANNANIN “MƏHŞƏR” ROMANINDA NƏSİMİ OBRAZI TƏXƏYYÜL VƏ 

TARİXİLİK KONTEKSTİNDƏ 

 

Açar sözlər:Nəsimi, Teymur, Məhşər, roman, obraz  

Key words: Nasimi, Teymur, Mashkhar, novel, character 

Ключевые слова: Насими, Теймур, Машхар, роман, образ 

  

Bilindiyi kimi, tarixi roman yazmaq yazıçıdan əhatəli bilik, mütaliə və dünyagörüşü tələb edir. 

Tarixi romanın müəllifi müraciət etdiyi dövrün qaranlıq məqamlarına işıq salmalıdır ki, yazdığı əsər 

əhəmiyyətliliyi ilə seçilsin. Yazıçı İsa Muğannanın “Məhşər” romanı bu baxımdan Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixində əhəmiyyətli yer tutur. İstər şərqşünaslar, istərsə də Nəsimi tədqiqatçıları əsəri 

tarixi fəlsəfi roman kimi qəbul etmişlər. İsa Muğanna “ədəbiyyat tarixdir, tarix isə hər şeydir” – 

deyirdi və sanki bununla əsərlərində tarixiliyə müraciət etmə səbəbini göstərməyə çalışırdı (3, 323). 

“Nəsimi” filminin ssenarisini ədib romanı yazmadan öncə ərsəyə gətirmişdir. “Məhşər” romanı kitab 

şəklində ilk dəfə 1979-cu ildə çap olunmuşdur. Roman ilk variantda “Azərbaycan” jurnalında 

“Nəsimi” adı ilə çap olunmuşdur (1, 149). Əsər bədii gücü ilə bərabər intellektual səviyyəsinə görə 

https://cyberleninka.ru/%20article/v/frazeologizm-kak-gendernyy-eksplikator-kulturno-tsivilizatsionnyy-aspekt
https://cyberleninka.ru/%20article/v/frazeologizm-kak-gendernyy-eksplikator-kulturno-tsivilizatsionnyy-aspekt
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də yüksək qiymətləndirilmişdir. “Məhşər” Azərbaycan nəsrində tarixi roman janrında yazılmış ən 

mükəmməl əsərlərdən biridir. Bu baxımdan, “Məhşər” yalnız Məmməd Səid Ordubadinin “Qılınc və 

qələm” romanı ilə müqayisə edilə bilər. Lakin bu nisbi müqayisədir. Çünki istər tarixi gerçəkliklərə 

sədaqətinə, istərsə də bədii-estetik səviyyəsinə, dil və üslubuna görə “Məhşər”, “Qılınc və qələm”dən 

çox yüksəkdir (2).  

Nəsiminin həyatından bəhs edən bu əsərdə Muğanna şairin bədii obrazını tarixi həqiqətlərin 

fonunda vermişdir. Romanda şairin portreti bədii sözün cizgiləri ilə olduğu kimi təsvir olunur. Sifəti 

kəhrəba rəngində, arıq, uzun bir gənc, bazar barısının üstündə dayanıb, şah pişvazına çıxan camaata 

müraciətlə şeir oxuyur və “Ənəlhəq” qışqırırdı (4, 29). Əsərin gedişində Nəsiminin ustadı Fəzlullah 

Nəimini xilas etməyə cəhd göstərməsi ilə bağlı məqamlar yer alır. Ən diqqət çəkən və təsirli məqam 

isə Nəsiminin Əmr Teymur ilə görüşüdür ki, bu məqam müəyyən zamana qədər romanın 
oxucularında və tədqiqatçılarında parodoksal fikir yaratmışdı. Əsəri bir dəfə oxuyan şəxsdə belə bir 

fikir yaranır ki, Nəsimi ilə Teymurun görüşü yazıçı təxəyyülünün məhsuludur. İki və ya daha çox 

oxuduqda isə bu görüşün real tarixi hadisə olduğu oxucu beynində hakim mövqe tutur. 

Ədəbiyyatşünas alim Vaqif Yusifli yazır: Teymurlənglə Nəsiminin görüşü mənim üçün realdır və İsa 

Hüseynov “Məhşər” də iki əzəmətli şəxsi – fatehlər fatehini və poeziya - fikir - əqidə fatehini üz-üzə 

gətirməklə orta əsrlərin baş açılmaz müəmmalı həqiqətlərinə işıq saldı (5, 53). Bu fikirlər göstərir ki, 

ədəbi tənqidçilər və tədqiqatçılar da Nəsimi ilə Teymurun görüşünü tarixi həqiqət kimi qəbul edirlər. 

İmadəddin Nəsiminin yaşadığı dövr tarixi şərait baxımından da Şirvanşahlar dövlətinin mövcudluğu 

zamanına təsadüf edirdi. Müəllif əsəri Nəsiminin həyat və ideologiyası ilə bağlı yazsa da, digər tarixi 

şəxsiyyətlərin obrazlarına da geniş yer verməklə həmin dövrün hadisələrinə münasibət bildirmişdir. 

Nəsimi ilə Teymurun görüşündə şair hökmdarı ilk anlardan təəccübləndirməyi bacarmışdır. Bu da 

Nəsiminin elmindən, əqidəsindən möhkəm iradəsindən və özünə inamından irəli gəlirdi. Nəsimi tər-

qan içində Teymurun görüşünə gəlib çıxsada, özündə güc tapıb fikirlərini hökmdara söylədi: Qalx, 

ey həq! - dedi və bu dəfə, doğrudan da, ayağa qalxdı. (4, 232) Bunu görən Teymur – “Həqqəm” deyib 

it kimi gəbərənlər çox olub! Sən ölürsən! Uzan və üzünü qibləyə çevir! – dedi (4, 232). Göründüyü 

kimi, Nəsiminin iradəsinin və istəyinin qarşısını heç nə ala bilmirdi. Şair özündə güc tapıb: - Dayan, 

əmir! Məramımı sənə çatdırmayınca ölüm yoxdur mənə! – dedi və qamətini düzəldib, başdan-ayağa 

qan içində Divə doğru addımladı.(4, 232) Ədibin əsərdə Teymuru div adlandırması rəmzi xarakter 

daşıyır. Div dedikdə elmi idrakı olmayan başa düşülür. Nəsimi Teymuru heyrətləndirməklə bərabər 

həm də hiddətləndirmişdir. -Baş açmıram, nə sirri – xudasan! Gah mənə təzə qiblə göstərib rəhm 

diləyirsən, gah da müttəfiqlərinizlə hədələyirsən! – dedi. – Kütahını de: nə üçün gəlibsən? (4, 235) 

Şairin açıq danışması, cəsarəti, ruhuna xas olan bu xüsusiyyətlər bu görüşün tarixi həqiqət olması 

fikrini oyadır. Teymurun zəhmi, qəddarlığı şahları çətin vəziyyətə salsada görünür Nəsiminin 

sözünün gücü qarşısında özü çətin halda idi. - Qəflətdəsən, əmir! – dedi. – Mən sənə isbat edə bilərəm 

ki, Fəzlullah əl-Hürufinin qətlinə yox, sən öz qətlinə fitva verdiribsən! Şirvanda yüz min Fəzl 

müridinin yox, sən öz yeddiyüzminlik ordunun başını kəsdirirsən! İmkan ver isbat edim! - 

İsbat elə! – dedi. Bu qələbə idi (4, 237). 

Sözün və elmin qüdrəti yalnız Nəsiminin Teymur üzərində qələbəsi kimi ifadə olunmur, həm də 

elmin qələbəsi hesab edilir. Nəsiminin yaradıcılığından məlumdur ki, o, elmin tərəfdarı idi. Romanın 

müəllifi olan İsa Muğanna da bütün kainatın elmlə bağlı olduğunu bəyan edirdi. Muğannanın və 

Nəsiminin ortaq düşüncəsinin təzahürünü əsərdə Nəsiminin gerçək şəxsində də görmək olur. - Mənim 

ustadım elə bir Məcnundur ki, qılıncla əldə olunan qələbə gərək deyil ona. Çünki Fəzlə görə, elminin 

düşmənində də həq zərrəsi var. (4, 241). Digər bir məqam isə Nəsiminin ustadı Fəzlin qızı Fatma ilə 

görüşüdür. Fatmaya təcrid qadağası qoyulsada, Fatma təcridi ayaqlayıb görüşə gəlir. Bu məqamlar 

yazıçı təxəyyülü kimi nəzərə çarpsada, lakin “Mərhaba” qəzəli bu görüşün də tarixi gerçəklik 

olduğunu deməyə əsas verir. Qeyd edilən faktlar göstərir ki, roman yazıçı təxəyyülünə əsaslansa da, 

tarixi gerçəkliklər mühüm yerə sahibdir. 

 Nəticə olaraq qeyd olunmalıdır ki, tarixi-fəlsəfi roman olan “Məhşər” həm tarixi aspektdən, həm 

də yazıçı təxəyyülünə söykənərək yazılmışdır.  
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Резюме 

Микаилов Ульви Айдын оглы  

Образ насими в произведении исы муганна машхар в контексте воображения и 

историчности 
 

Несмотря на то, что основным предметом исследования статьи является роман «Машхар», 

автором которого, является народный писатель Иса Муганна, объектом служит образ Насими. 

Было исследовано, что образ Насими выражен с точки зрения воображения или исторической 

реальности. Основу исследования составляют встречи Насими с Теймуром и Фатмой – 

дочерью Фазла. В конце статьи автор пришел к заключению, что Иса Муганна выразил образ 

Насими средствами художественного описания, однако, в произведении, было предоставлено 

широкое место историческим фактам, путем указания случаев из биографии поэта. 

 

Summary 
 

Mikayilov Ulvi Aydin 
 

Nasimi’s character within a context of imaginationa and historicity in “Mashkhar” by Isa 

Muganna 
 

Nasimi’s character is the object of this article, despite the fact that the main subject of the study 

is “Mashkhar” novel by Isa Muganna, the people`s writer. It was studied that Nasimi’s character is 

expressed in terms of imagination or historical reality. The basic of the study are meetings of Nasimi 

with Teymur and Fatma, the daughter of Fazl. The author came to a conclusiuon that Isa Muganna 

has expressed Nasimi’s character by means of imaginative description, however, a wide place was 

given to historical facts in the work, by indicating some cases from the biography of the poet. 
 

 

Məmmədova Ruqiyyə Bəhrəm qızı  

Bakı Slavyan Universiteti 
 

ƏLİ ƏMİRLİ KOMEDİYASININ XÜSUSİYYYƏTLƏRİ 

 

Açar sözlər: dramaturgiya, yazıçı, pyes, yaradıcılıq     

 Keywords: dramaturgy, play, writer, creation     

Ключевые слова: драматургия, пьеса, писатель, творчество 

 

Mirzə Fətəli Axundov dühası hesabına yaranan, xəmiri komediya ilə yoğrulmuş, uzun bir inkişaf 

yolu keçmiş Azərbaycan dramaturgiyası neçə-neçə dahi sənətkarların meydana gəlməsində böyük rol 

oynamışdır. Yazıçı, dramaturq, ssenarist, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Əli Əmirli də milli 

dramaturgiyamızda böyük mövqeyə malik olmuşdur. Yazıçı son iyirmi ildə özünü bütünlüklə 

dramaturgiyaya həsr etmişdir. Onun indiyə qədər yazdığı iyirmiyə yaxın pyesini müstəqillik 

dönəminin bədii-dramaturji tarixi də adlandırmaq olar.     
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Sənətkar daim öz əsərlərində oxucu və tamaşaçının estetik zövqünün qeydinə qalaraq dürüst 

biçimli, janrın tələblərinə dəqiqliklə riayət edən, dövrün bəlalarını məharətlə ifşa edən və ədəbiyyat 

xəzinəmizi xeyli zənginləşdirən maraqlı pyeslər qələmə almışdır.  Əli Əmirli dramaturji yaradıcılığa 

1990-cı illərdən başlamışdır. Əli Əmirli “Onun iki qabırğası”, “Yeddi məhbusə”, “Köhnə ev”, “Varlı 

qadın”, “Bala -bəla sözündəndir? kimi pyeslərin müəllifidir. Əli Əmirli dramaturgiyası sosial 

yönümlü bir dramaturgiyadır. Onun bir dramaturq kimi uğur əldə etməsində həyat hadisələrinə 

yaxından bələd olması, cəmiyyətin ziddiyyət və problemlərinə diqqət yetirməsi əsas rol oynayır. O, 

öz komediyalarında əsas fikri həyatın acı, maddi və mənəvi borc tərəflərinə yönəltmişdir. O, sosial 

və mənəvi tarazlığın pozulduğu cəmiyyətdə məhz həllolunmaz problemlərə daha çox toxunmuşdur. 

Belə problemlərədən biri də yazıçının “Bala-bəla sözündəndir” pyesində işıqlandırılır. Əsərdə 

Qarabağ müharibəsi dövründə arxa cəbhədə-Bakıda bir ailə daxilində baş verən hadisələr təsvir 
olunur. Hadisələrə komik tərəfdən yanaşan müəllif oğlunu cəbhədən yayındırmaq üçün əcaib yollara 

baş vuran bir ailənin komik cəhdlərini qələmə alıb.  

Bir oğlunu əsgərliyə getməməyi üçün devitbe kağızı alıb dəlixanaya göndərən, digər oğulu 

Cəmilin isə əsgərliyə getməyini istəməyən ata və ana bunun üçün çox yol fikirləşirlər. Onlar axırda 

hətta razılaşırlar ki, Cəmil adını, cinsini dəyişib ev qızı, ev gəlini olsun, Cəmilə olsun. ”Ata: Sən kiri! 

Düşmən gülləsinə gəlməkdənsə, sənin kimi arvad olmaq yaxşıdır. Vremenni şeydi də... müharibə 

ömürlük deyil ki, bunun bir qurtaran vaxtı olacaq də. Lap lazım gəlsə, qızgili də başa salarıq. Bir də 

kim biləcək? İndi bir beş-on gün arvad paltarı geyməklə dönüb qız olacaq?“ (2, səh.93). 

Fikirləşib tapdıqları bu yol isə Azərbaycanlı ailəsi üçün əsl biabırçılıq, fəlakət hətta faciə idi. 

Ən dəhşətli hal da ondadır ki bu problem 1993-cü ildə necə aktual idisə, indi də eləcə aktualdır. 

Yüzlərlə vəzifəli, vətənpərvər, alicənab azərbaycanlı övladlarını ordudan gizlətmək naminə min cür 

yollara əl atırlar. Yazıçı da İzzətlilər ailəsinin timsalında belə ailələri canlandıraraq onlara qarşı öz 

sərt mövqeyini göstərir. 

Müəllifin bu komediyasında personajların dili heç bir zaman maneə, sərhəd tanımır, bu adamlar 

tamaşaçılar üçün yox, özlərinə görə söhbət eləyirlər, çığırışırlar, qiyyə çəkirlər, boğuşurlar və onlar 

heç kimə əhəmiyyət vermirlər, danışdıqlarından utanıb qızarmırlar da. Bu da yazıçının öz 

personajlarını həyatda danışdıqları kimi danışdırmaq bacarığının yüksək olduğundan xəbər verir. 

Yazıçının dövrün mühüm problemlərinə həsr etdiyi pyeslərdən biri də “Onun iki qabırğası” 

əsəridir.  

Ə.Əmirlinin “Onun iki qabırğası” pyesində keçid dövrünə xas ailə dramı mövzusu fonunda bir 

neçə önəmli məsələlər əks olunur. Bu pyesinin mövzu dairəsi əsasən kəndçilərin ağlamalı və gülməli, 

cəfəng və qüssəli Bakı sərgüzəştlərini özündə əks etdirir. Əsərdə şəhərə ərə gəlsə də keçid dövrünün 

qayğıları ilə yaşayaraq “Azadlıq” adlı təsərrüfatında toyuq saxlamaq və inqubatorda cücə çıxartmaqla 

məşğul olan kənd qızı Maralın və onun həyat yoldaşı Səyyadın maddi-mənəvi problemləri təqdim 

olnur. Yeni ailə qurmuş Səyyadın birinci arvadı Ceyranın öncədən razılaşmaya görə yayın ortasında 

bir ay yaşamaq üçün bağa gəlməsi, kənd qızı Maralın isə içi dolu inqubatorları qoyub gedə bilməməsi 

əsərdəki ziddiyyətin xarakterini müəyyən edir. Əsərin əsas dramaturji xəttini isə Maral-Səyyad və 

Ceyran-Cavanşir cütlüklərinin qarşılıqlı münasibətləri təşkil edir.  Yazıçı əsərdə ailə-məişət mövzu-

sundan əlavə bir neçə məsələyə də toxunmuşdur. Vətən, onun azadlığı, Qarabağ məsələsi sənətkarı daim 

narahat edən məsələlərdən olmuşdur. O bu əsərində ötəri də olsa bu problemə toxunmuşdur. “Cavanşir- 

Mən Cavanşirəm, Aslanam, Babəkəm, Koroğluyam, lap elə Azərbaycan oğluyam. Maral- Şairlərimiz, 

nərlərimiz belədir ki, erməni bir “bə” eliyən kimi çıxdıq dayna o cürə torpaqlardan”. (1, səh.235).  

Əsərdə həmçinin xalq təsərrüfatının “Azadlıq” adlandırılması, təsadüfi deyildi. Yazıçı dolayı 

yolla da olsa xalqımızın azadlığı məsələsinə toxunurdu. Bu təsərrüfatın sonda cücə verə bilməsi 

azdlığımızın artıq əldə olunduğundan xəbər verirdi. “Səyyad. Mən... mən inanmazdım ki, “Azadlıq” 

cücə çıxardacaq, məhsul verəcək. 

Cavanşir. Deyirsiniz bu qədər zəhmətin nəticəsi olmasın? O mütləq cücə verməliydi. 

Professor. Nə gözəl, gözəl! Hər şeyə səbəb sizin mehribanlığınızdır, işbirliyinizdir. O yerdə ki, 

adamlar bir-birini başa düşür, o yerdə ki, dilbirlik var, orda azadlıq cücə verər, demokratiya da qoyun-

quzu...” (1, səh.266).  
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Əli Əmirli pyesdə məşhur professorun simasında dövrümüzdə təhsilə verilən dəyərdən də bəhs 

etmişdir. Bir vaxtlar xarici simpoziumlarda, konfranslarda məruzələr edən professorun indi öz 

bağında qoyun-quzu saxlamağa məcbur olması təhsilmizdəki boşluqlardan xəbər verir.  

Bütün bu deyilənlərədən belə bir qənaətə gəlmək olar ki Əli Əmirli həqiqətən də böyük 

sənətkardır. Müasir azərbaycanlıları tanımaq və anlamaq üçün yazıçının komediyalarını oxumaq 

kifayət edər. 

Əli Əmirlinin komediyaları xalqın müstəqillik və azadlıq sərgüzəştlərinin güzgüsüdür, “xalqın 

mentaliteti” deyilən bir anlayışın içidir, tutumudur.       
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Резюме 

Мамедова Ругийя Бахрам кызы 

Художественные особенности комедий Али Амирли 
 

Данная статья исследует творческий путь писателя, драматурга, сценариста, заслуженного 

деятеля искусств Азербайджанской Республики Али Амирли. Острота драматического 

конфликта Али Амирли носит отчетливо выраженный социальный характер. Приступив к 

драматургическому творчеству только в 1990-м году, в период борьбы за независимость он 

мастерски отобразил новую страницу в истории Азербайджана. Драматург Али Амирли 

является автором таких пьес, как: «Два его ребра», «Семь арестанток», «Ветхий дом», «Богатая 

женщина», «Дитя есть слово беда?». 
 

Summary  

Mammadova Rugiyya Bahram 

Artistic features of Ali Amirli’s comedies 
 

This article explores the creativity of writer, playwright, screenwriter, honored artist of 

Azerbaijan Republic Ali Amirli. Sharpness of dramatic conflict of Ali Amirli has a clear social 

character. Started his dramatic creation in 1990, he displayed the whole struggle period for 

independence in Azerbaijani history. Ali Amirli wrote the next books: “Two his ribs”, “Seven 

prisoners”, “The old house”, “Rich woman”, “Is the child a trouble word?” 
 

 

Məmmədzadə Vüsal Səyyaf oğlu 

Bakı Dövlət Universiteti 
 

ONLAYN PLATFORMALAR ÜÇÜN KONTENT İSTEHSALINDA YENİ FORMAT – 

LONQRİD 
 

Açar sözlər: multimedia jurnalistikası, multimedia materialları, lonqrid, yeni kütləvi informasiya 

vasitələri 

Ключевые слова: мультимедийная журналистика, мультимедийные материалы, 

лонгрид, новые средства массовой информации 

Keywords: multimedia journalism, multimedia materials, longread, new media 

 

Multimedia jurnalistikası meydana çıxdığı ilk dövrdən media sahəsinin yaradıcı insanları daim 

axtarışdadırlar. Auditoriyanın marağından, təqdim olunan multimedia kontentlərinə münasibətindən 

yaranan yeni formatların sınaq prosesi, hələ də davam edir. Bu prosesi keçə bilən formatlar yeni 

media mühitində yerini möhkəmlətməyə çalışır. Auditoriyanın “qəbul etmədiyi” formatlar isə 
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“süzgəcdən keçmir”. Yeni formatlar jurnalistikaya elə təsir edib ki, məzmun istehsalına yeni baxış 

formalaşıb. Hətta, jurnalistika sahəsində nəzərdə tutulan ən mötəbər mükafat – “Pulitser 

Mükafatı”nın da nominasiyalarında dəyişikliklər edilib. 2011-ci ildən bu mükafat, həm də ən yaxşı 

multimedia kontentinə verilir. (1) 

Son bir neçə ildə meydana çıxan və “süzgəcdən keçən” formatlardan biri “lonqrid” (ingilis 

dilində “long” – “uzun” və “read” - “oxumaq” sözlərinin birləşməsi ilə yaranıb) adlanır. Bu format 

olduqca yeni olduğu üçün elmi ədəbiyyatda onunla bağlı tədqiqat yazılarına da az rast gəlinir. Bəs, 

bu format hansı şəraitdə meydana çıxıb? Ümumiyyətlə, “lonqrid”i digər formatlardan fərqləndirən 

xüsusiyyətlər nələrdir? 

Əvvəlcə, “lonqrid”ə verilən təriflərə baxaq. Berkli Universitetinin mütəxəssisləri multimedia 

hekayəsi haqqında danışarkən, “bu, mətn, foto, video, audio, qrafiklər və interaktiv elementlərdən 
ibarətdir. Multimedia hekayəsində təqdim olunan heç bir element yersiz olmur və müəyyən bir 

əhəmiyyət daşıyır”, – deyirlər. (4) 

Digər mənbələrdə verilən təriflər də oxşardır və bildirilir ki, “lonqrid” multimedia hekayəsinin 

yeni və daha inkişaf etmiş formasıdır.  

Multimedia kontenti, daha çox internet mühitinə, onlayn jurnalistikaya uyğun gəlir. 

Jurnalistikanın bu yeni istiqaməti tamamilə auditoriyanın istəklərindən asılıdır. Müasir informasiya 

mühitində rəqabət böyük olduğu üçün məzmunu mümkün qədər maraqlı etmək tələb olunur. İndiki 

rəqabət mühitində, bu, heç də asan deyil. Məzmun elə təqdim olunmalıdır ki, həm informasiya versin, 

həm multimedia materialları ilə zəngin olsun, həm də istifadəçini yormasın. “Lonqrid” bütün bu 

tələblər nəzərə alınaraq yaradılıb. İlk dəfə “Nyu York Tayms” öz veb səhifəsində bu formatda kontent 

təqdim edib. “Snow Fall”, yəni “Qar yağıntısı” adlanan multimedia hekayəsində 16 xizəkçinin başına 

gələn real əhvalat hekayə şəklində təqdim olunub. (5) Bu multimedia hekayəsinə video və 

fotoqalereya əlavə edilib. Yazının müəllifi Con Branç olsa da, ümumilikdə “lonqrid”in 

hazırlanmasında fotoqraf və videoqraf kimi bir neçə nəfər iştirakçı var. Ümumiyyətlə, “lonqrid”lərin 

hazırlanmasında fərqli sahələrdən olan bir neçə nəfərin iştirakı vacibdir. Məsələn, “Kommersant” 

tərəfindən hazırlanan və Çernobıldan bəhs edən “Təcrid olunmuş ərazi” adlı “lonqrid”in mətnini iki 

müəllif hazırlayıb. Layihədə, həmçinin, iki fotoqraf, bir videoqraf, üç dizayner və proqramçı, eləcə 

də, daha dörd nəfər iştirak edib. Bu “lonqrid”ə bir neçə video və fotoqalereya, interaktiv xəritə, 

infoqrafika, arxiv sənədi, hadisənin yaşandığı günün xronikası və s. əlavə olunub. Xüsusi səs 

effektləri isə mövzuya uyğundur. Bu effektləri istəyə uyğun olaraq aktiv, ya da deaktiv etmək 

mümkündür. (6) Bir neçə nəfərin eyni mövzu üzərində işlədiyini və yekunda bir məzmunun ərsəyə 

gəldiyini nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, “lonqrid” kollobrativ layihədir.  

 “Lonqrid”in texniki tərəflərinə nəzər salanda görürük ki, ön planda mətn dayanıb. Digər 

elementlər, sadəcə, mətni daha rəngli etmək üçündür. “Lonqrid” veb-saytların ayrıca səhifələrində 

yerləşdirilir. Bunun üçün proqramçı dəstəyi vacibdir. Məzmunu təşkil edən elementlər düz xətt üzrə 

yerləşdirilir və növbəli şəkildə təqdim olunur. Məsələn, mətn → fotoqalereya → mətn → qrafika → 

mətn → fotoqalereya → mətn → video və s. İstifadəçi səhifəni aşağı endirdikcə elementlər bir-birini 

əvəz edir. Bu məqamda parallaks effekti diqqətdən yayınmır. Bu, veb proqramlaşdırmada istifadə 

olunan metodlardan biridir. Parallaks səhifələrdə səhifəni aşağıya sürüşdürdükdə fon yuxarıda qalır 

və yerini dəyişmir. “Lonqrid”də qrafikalar, fotoqalereyalar və digər multimedia elementləri də bu 

qaydada təqdim olunur.  

Adından da göründüyü kimi, “lonqrid” uzun mətnlərdən, bir neçə multimedia materialından 

ibarət hekayədir. İnternet istifadəçilərinin uzun yazılardan qaçdığı, tədqiqatçıların onlayn məkanda 

“F” şəklində oxunmadan danışdığı bir məqamda (mənbə) necə oldu ki, “lonqrid”lər aktuallıq 

qazandı? Bu suala Ayova Universitetindən Deyvid Daulinq və Travis Voqan cavab axtarıb. Bayaq 

haqqında danışdığımız “Snow Fall” (“Qar yağıntısı”) və digər multimedia hekayələrini tədqiq edən 

mütəxəssislər, “İstifadəçilər tədricən qaynar xəbərlərdən qaçırlar və diqqətlə və böyük zövqlə 

hazırlanmış hekayələrə yönəlirlər. Uzun mətnləri müşahidə edən multimedia elementlərinin əmələ 

gətirdiyi hekayələr bu tələbatın nəticəsi kimi ortaya çıxıb”, - deyirlər. (2; səh. 12)  
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Belə uzun yazıları maraqlı edən multimedia materiallarıdır. Hələ, 2010-cu ildə Suzan Yakobson 

tərəfindən təqdim olunan və “Nyu York Tamys” qəzetinin onlayn səhifəsi “nytimes.com”da aparılan 

tədqiqatın nəticələrinə görə, 2000-ci illə müqayisədə 2008-ci ildə veb səhifədə multimedia 

materiallarından istifadə halları 7 dəfə artmışdı. (3) Təbii ki, hazırda multimedia daha aktualdır.  

Bu gün “lonqrid”lər, daha çox, iki məqsədlə hazırlanır: 

1) Analitik və digər araşdırma yazıları üçün. Belə mövzularla bağlı hazırlanan yazılar, adətən, 

statistik və digər məlumatlarla zəngin olur. İnfoqrafika və digər multimedia elementlərinə ehtiyac 

duyulur. “Lonqrid” formatı bu mövzularda hazırlanan yazıları daha maraqlı edir; 

2) Müsahibələr. “Lonqrid” formatına müraciət edən media qurumları müsahibələri daha maraqlı 

etmək üçün bu üsuldan yararlanır. Məsələn, bayaq haqqında danışdığımız “Snow Fall” (“Qar 

yağıntısı”) da müsahibə üzərində qurulmuş hekayədir. Burada hadisənin iştirakçısı əhvalatı hekayə 
kimi danışır. Belə müsahibələrdə sualları yazıda təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. 

“Lonqrid” hazırlanarkən bəzi məqamlar nəzərdən qaçmamalıdır: 

- Hekayənin “zəngin keçmişi” (“background”) olmalıdır; 

- Video və foto çəkilişinə əlverişli olmalıdır; 

- Hekayənin təsviri asan olmalıdır; 

- Hekayənin təsviri üçün qrafika və digər vizual elementlərdən istifadə mümkün olmalıdır; 

- İstifadəçilərin hekayəni genişləndirmək fürsəti olmalıdır. 

Bu tələblərə cavab verən istənilən hekayə asanlıqla “lonqrid”ə çevrilə bilər.  

 

Ədəbiyyat 

1. Diana K., Multimedia Longread Stories as a new format of online journalism: “Snowfall” 

projects and other experiments with content, Moscow, 2018, s. 202 

2. Dowling D., Vogan T.,Can We “Snowfall” This? Digital Longform and the Race for the Tablet 

Market, Digital Journalism, 2014, 3 (2). 

3. Jacobson S., Emerging Models of Multimedia Journalism: a Content Analysis of Multimedia 

Packages Published on nytimes.com, Atlantic Journal of Communication, 2010, 18 (2) 

4. Stevens J., What Is a Multimedia Story? 2013. URL: http:// multimedia. journalism. berkeley. 

edu/tutorials/ starttofinish/multimedia/ 

5. http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek 

6. https://www.kommersant.ru/projects/chernobyl/en 
 

 

Резюме 

Мамедзаде Вусал Саяф оглы 

 

 Новый формат производства контента 

для онлайн платформ – лонгрид 

 

Одним из самых остро обсуждаемых тем в процессе интеграции в мультимедийную 

журналистику является генерация контента в новом формате. Специалисты с первых этапов 

процесса стремились поднять новый формат на более высокий, качественный уровень. В 

итоге, на разных этапах возникали отличные друг от друга новые форматы. И на текущем 

этапе одним из таких форматов является недавно возникший но, несмотря на это быстро 

усваиваемый и активно применяемый лонгрид. В научном докладе указаны обстоятельства 

возникновения лонгридов и их место в современной медийной среде и на конкретных 

примерах предоставлены сведения о сущности данного формата.  

 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/projects/chernobyl/en
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Summary 

Mammadzada Vusal Sayyaf  

The new format of content productıon  

for onlıne platforms - longread 

 

In the process of integration into multimedia journalism one of the most discussed topics is 

content production in a new format. From the first stage of the process experts, and media 

organizations have been trying to make much better the new format. As a result, different types of 

formats had appeared in different stages. At the present stage one of the most popular format that 

have appeared recently is longread. In this scientific report an information about the condition that 

longread had seemed was given; the place of the new format was shown; an information about the 
essence of longread was presented with the examples. 

 

 

Mahmudbəyli Mətanət Mahmud qızı 

Bakı Dövlət Universiteti 

 

MİR CƏLAL ƏSƏRLƏRİNDƏ ŞİFAHI XALQ ƏDƏBİYYATININ YERİ 

 

Açar sözlər: Mir Cəlal, roman , folklor, atalar sözü və məsəllər, bayatı   

Ключевые слова: Мир Джалал, роман, фольклор, пословицы и поговорки, баяты   

Key words:Mir Jalal, novel, folklore, proverbs and sayings, bayati  

 

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri də Mir Cəlal Paşayevdir. Mir Cəlal 

Paşayev 1908-ci ildə aprelin 26-da Cənubi Azərbaycanın Əndəbil kəndində anadan olmuşdur. Mir 

Cəlal elm yolunda heç dayanmamış, həyatı boyu bir çox naliyyətlər əldə etmişdir. 1940-cı ildə 

“Füzulinin poetik xüsusiyyətləri” tədqiqatına görə filologiya elmləri namizədi adına layiq 

görülmüşdür. Bununla kifayətlənməyən ədib ədəbiyyatımıza yaşadiği müddətdə yeni tövhələr 

vermişdir.1947-ci ildə isə “Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917)” əsərinə görə filologiya 

elmləri doktoru adına layiq görülmüşdür. Mir Cəlal “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli 

mütəxəssisi, müasir ədəbi proseslə ciddi maraqlanan nüfuzlu alim, respublikanın əməkdar elm 

xadimi, milli kadrların hazırlanması, gənc nəslin yetişməsi və təlim-tərbiyəsi sahəsində böyük əməyi 

olan istedadlı pedaqoq idi.”(1, səh.6) Mir Cəlal əsərlərində xalq həyatını, eləcə də dövrün aktual 

problemlərini işıqlandırırdı. Eyni zamanda, Mir Cəlal xalqa, kökə bağlı insan idi. O, xalqın 

psixologiyasını dərindən bilir, ruhunu duyurdu. Şifahi xalq ədəbiyyatına yaxşı bələd olan yazıçı 

əsərlərində yeri gəldikcə folklor nümunələrindən istifadə edirdi. Bununla da ədib yaradıcılığını 

zənginləşdirir, əsərlərinə canlılıq gətirirdi. Ədibin əsərlərini diqqətlə nəzərdən keçirsək, folklorla 

qırılmaz bağı hiss edərik. Yazıçı bəzi əsərlərində folklor motivlərindən istifadə etmiş, bəzi əsərlərini 

isə sırf folklor nümunələri əsasında qurmuşdur.      

Xalq yaradıcılığı ilə canlı və qırılmaz əlaqə ədəbi əsərin yaşamaq hüququnu təmin edən mühüm 

şərtlərdəndir. Folklordan istifadənin vasitə və yolları isə müxtəlifdir. Yazıçı folklordan mövzu, süjet, 

motiv də götürə bilər, əsərində məsəl, atalar sözü, bayatı və sair nümunələr də işlədə bilər. Mir Cəlal 

ədəbi mirasdan həmin sağlam və düzgün yaradıcılıq prinsipi, ədəbi-estetik meyar əsasında istifadə 

etməyə, zəngin xəzinə ilə əlaqəsini qüvvətləndirməyə çalışmışdı. Ədibin elə əsərləri var ki, başdan-

başa adət-ənənələr ilə zəngindir. “Elçilər qayıtdı” hekayəsində xalqımızın milli dəyər süzgəcindən 

keçən elçilik mərasimi təsvir olunub: “Söz yox, çatan kimi ev sahibi salam-kalam ilə bizim 

qabağımıza çıxacaq. Əyləşən kimi qənd-çay da gələcək. Qızın adamlarından da gəlib stol başında 

əyləşəcəklər.”(2, səh.72) Mir Cəlal hekayə və romanlarında xalq inanclarına rast gəlirik. Məsələn, 

“Bir gəncin manifesti” romanında “Gecənin hökmü” adli altıncı fəsildə Bahar yuxusunu anasına 

danısır. Anası Bahara cavab olaraq: “-Axar suya danış , bala, Allah xeyir eləsin! –Quş- muştuluq, at-

ucalıq, kitab nağıldır.Yuxun çin olsun bala!”(3, səh.189) Yuxulari axar suya danışmaq inancı demək 
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olar ki, indi də öz gücünü itirməmiş, insanları narahat edəcək bir yuxu gördükdə onu axar suya 

danışmaq, yuxudakı bütün mənfiliyi yuyub aparır, insana bir rahatlıq verir. Mir Cəlal əsərləri atalar 

sözü və məsəllərin işlənməsinə görə seçilir. Məna zənginliyi, fikir dolğunluğu və ifadə gözəlliyi ilə 

seçilən atalar sözü və məsəllər yazıçıya həm də sözə qənaət etməyi, aydın, yığcam, səlis və obrazlı 

yazmağı öyrədir. Epiqraflarla zəngin “Bir gəncin manifesti” əsərində “Qarışqa qanad gətirəndə ölümü 

yaxınlaşar”, “Arxalı köpək qurd basar”, “Yaxşı dostları qılınc da ayıra bilməz”, “Ölmək ölməkdir, 

xırıldamaq nə deməkdir” atalar sözləri yer almışdır. Bir çox atalar sözü və məsəllər ədibin bəzi 

əsərlərinin bir növ ideya özəyini təşkil edir. Məsələn, “Oğul” hekayəsində “Kölgədə bitən ağacın 

kölgəsi olmaz” kəlamı epiqraf kimi götürülüb, hər kəsin öz zəhməti, qabiliyyəti sayəsində ucalması, 

hörmət və şöhrət qazanması, xalq və cəmiyyət üçün faydalı olması fikri əks etdirilir. “Yalan ayaq 

tutar, yeriməz” aforizmi “Yalan yeriməz” hekayəsinin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Mir 
Cəlalın hekayə və romanlarında lirik folklor nümunələrindən-bayatı , xalq mahnılarından istifadəyə 

geniş yer vermişdir.Mir Cəlalın yazdığı ilk roman olan “Dirilən adam” əsəri bayatı nümunələri ilə 

zəngindir: 

Qızıl gül olıııuyaydı,      

Saralıb-solmuyaydı.           

Bir ayrılıq, bir ölüm            

Heç biri olmuyaydı!..(4, səh.187)       

“Bir gəncin manifesti” əsərinin proloqunda Mir Cəlal təbiətin gözəlliklərini əks etdirmiş, cavan 

oğlanın dilindən xalq mahnısı vermişdir:     

Dolayda kəklik qovdum,         

Dağda yemlikdən doydum.      

Mənə bol ruzi verən,          

Torpağa nişan qoydum...          

Xalq dilindən bu günümüzə qədər gəlmiş bu xalq mahnısı insanda gözəl duyğuların yaranmasına 

səbəb olur. Yazın gəlişi bu sözlərlə daha da gözəlləşir.       

Yazıçı xalq epik ənənə və sujetlərindən də istifadə etmişdir.Şifahi xalq yaradıcılığının ən qədim 

janrı olan nağıllar müəyyən struktura malikdir. “Müalicə” hekayəsinin giriş hissəsini nağıl formulası 

ilə başlayır: “Sənə kimdən deyim, özümdən. Günlərin bir günündə, qardaş, Bakıda özümə bəzəkli bir 

otaq düzəltdim”.(1, səh.52)   

Bütün bu nümunələr onu göstərir ki, Mir Cəlal xalq kəlamlarına, şifahi xalq ədəbiyyatına 

yaxından bələddir. 
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     Резюме 

Махмудбайли Матанат Махмуд кызы 

Место устной народной литературы в творчестве Мира Джалала 

  

Мир Джалал, впервые появившийся в поэзии, а затем в эссе и рассказах в литературном 

мире в 20-30-х годах 20-го века, позже был признан талантливым и оригинальным писателем. 

За свои пятьдесят лет своей творческой деятельности он занял свое достойное и славное место 

в истории азербайджанской литературы как выдающийся поэт. Писатель всегда использовал 

в своих произведениях образцы устного народного творчества. Включая их в свои 

произведения, он не только украшал их этим, но и показывал тем самым, что он выходец из 

народа.    
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Summary 

Mahmudbayli Matanat Mahmud 

The place of spoken folk literature in Mir Jalal’s works    

 

Mir Jalal, who first appeared in poetry and then in essay and stories in the literary world during 

the 20-30s of the 20th century, was later recognized as a talented and original writer. During his fifty 

years of his creative activity, he occupied his worthy and glorious place in the history of Azerbaijan 

literature, as an outstanding poet. Mir Jalal has never hesitate to use folklore samples in his works. 

The folklore samples even made his works more colorful and it showed that he is a folk writer.  

 

 

Nəcəfova Bikə 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

TARİXİ NƏSRDƏ MACƏRAÇILIQ VƏ MÜASİRLƏŞDİRMƏ MEYLLƏRİNƏ 

TƏNQİDİ MÜNASİBƏT 

 

Açar sözlər: macəraçılıq, müasirlik, müasirləşdirmə, tarixi həqiqət, bədii imkişaf 

Ключевые слова: авантюризм, современность, модернизация, историческая правда, 

художественное развитие 

Key words: adventure, modernity, modernization, historical truth, artistic truth, artistic 

development 

 

60-80-ci illərdə meydana çıxan tarixi romanlarda macəraçılıq meylinin təzahür intensivliyi ədəbi 

tənqidin ona analitik elmi münasibət bildirməsini və tarixiliklə macəraçılığın keyfiyyət 

müstəvisindəki fərqini araşdırmağa sövq edirdi. Ədəbi tənqid “ciddi tarixi roman üslubu ilə macəra 

elementlərinin bir araya sığmazlığı” qənaətini aktuallaşdırır və hər bir ədəbi nümunəyə fərdi 

yanaşaraq tarixə ciddi münasibətlə “ekzotik marağ”ın fərqini aşkarlamağa çalışırdı. Tənqidçi 

V.Quliyev F.Kərimzadənin “Xudafərin körpüsü”ndə “Şah İsmayılın həyatının aramsız yerdəyişmə 

və təqiblərdə keçən hissəsi”nin “roman müəllifinə macəraçılıq üçün geniş imkanlar verməsi”nə 

baxmayaraq, onun bundan imtina etməsini tarixiliyin bədii ifadəsinin düzgün yolu kimi dəyərləndirir.  

Bununla belə, ədəbi tənqid ümumi halda tarixiliyin bədii ifadəsində macəraçılığa artan meyli də 

müşahidə edir və bu onun məsələyə daha sərt və tələbkar yanaşmasını önə çıxarırdı. Tənqidçi 

N.Cabbarov problemə elmi baxışını aşağıdakı kimi ifadə edirdi: “Açığını demək lazımdır ki, 

nəsrimizdə tarixi hadisələrə macəraçı həvəsilə, ən pisi, böyük tarixi şəxsiyyətlərimizə ekzotik bir 

maraqla üz tutmaq meyli hələ də davam etməkdədir. Məsələn, son zamanlar Şah İsmayıl Xətayi 

haqqında üç roman yaranmışdır.Lakin bu üç roman üst-üstə milli varlığımızın bu böyük nümayəndəsi 

barədə müasir oxucuya arzuolunan məlumatı verməyə qadir deyil”.Yaxşı cəhətdir ki, ədəbi tənqid 

məsələyə baxışda ümumi mülahizələrlə kifayətlənmir, ayrı-ayrı romanları fərdi təhlil müstəvisinə 

gətirməklə problemin fərqli təzahürlərini aşkarlayırdı.  

Ümumiyyətlə, 60-80-ci illər tarixi nəsrində macəraçılığa artan meyl ədəbi tənqidi sosial romanla 

macəra romanının arasındakı ciddi fərqlər barədə düşünməyə, sosial romanda macəra elementlərinə 

ayrılan yer və s. haqqında elmi-nəzəri konsepsiya formalaşdırmağa sövq edir, bu problemin dünya 

ədəbiyyatındakı həlli yollarını izah etmək zərurəti qarşısında qoyurdu. Tənqidçi P.Xəlilov sosial 

romanla macəra romanı arasındakı fərqi aşağıdakı kimi izah edir: “…İctimai romanlarda insan 

psixologiyası ilə yanaşı ictimai amillərin, ictimai prosesin təhlilinə artq diqqət yetirilir. Macəra 

romanlarının da mərkəzində insan dayanır, insanın ruhi vəziyyəti, həyəcanları burada da təsvir 

obyekti olmaya bilməz.Lakin bu janrda hərəkətin, hadisənin dinamikliyi, tez-tez baş verib sürətlı 

cərəyan etməsi daha xarakterik olduğundan, hadisənin təfsilatı üzərində ətraflı durmaq lazım gəlmir”. 

Mahiyyətcə bu, o deməkdir ki, macəra romanında hadisə hadisəni əvəz etdikcə insanın ruhu aləminə, 

psixologiyasına nüfuz imkanı zəifləyir.Bu, janrın öz təbiətini ifadə etdiyi üçün təbii qarşılanır.Lakin 
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sosial, yaxud tarixi romanda da müəllif bu yolu tutduqda – hadisə ardınca hadisə danışdıqca insanın 

təbiətinə psixoloji nüfuz, ictimai-tarixi proseslərin tədqiqi arxa plana keçir. Demək janr öz təbiətindən 

çıxarılır.Tarixi roman, müəllif özü də hiss etmədən, macəra romanına çevrilir. Tənqid tarixi romanda 

macəra təsvirinin dünya ədəbiyyatındakı ənənəsinə diqqət yetirir: “Puşkin, Lermontov, L.Tolstoy, 

Dostoyevski, Turgenev, Qonçarovun əsərlərində rus cəmiyyətinin milli həyat tərzi epik genişliklə, 

çox rəngarəng şəkillərdə, eyni zamanda, kübar təbəqələrin kef məclisləri, ballarda özünün bədii əksini 

tapmışdır… “Hərb və sülh”də saysız-hesabsız rəqs təsvirinə təsadüf edirik. Demək, tarixi romanda 

da macəra xarakterli hadisələrin təsviri, hətta onların təfsilatlı təsviri də mümkündür. Ancaq hansı 

şərt daxilində? Şərt odur ki, bu tipli hadisələrin süjetə daxil edilməsi bədii məntiqin tələbindən 

doğmalı, konkret estetik funksiya daşımalıdır. Əgər hadisə ardınca hadisə təsviri müəllifin tarixə 

estetik münasibətinin üzvi tərkib hissəsinə çevrilmirsə, tarixi milli konkretliyində və kaloritində əks 
etdirməyə xidmət etmirsə və bu təsvir məqsədə çatmağın vasitəsi yox, məqsədin özüdürsə, onda artıq 

macəraçılıq başlayır.Tənqid məsələni məhz belə qoyur. “Hərb və sülh”də, eləcə də yuxarıda adını 

çəkdiyimiz rus yazıçılarının əsərlərində “kübar təbəqələrin kef məclisləri”nin, balların təsvirinə 

əhatəli yer ayrılmasını P.Xəlilov macəraçılığa yox, tarixi kaloritin dəqiq ifadəsinə xidmət edən 

təsvirlər kimi qiymətləndirməkdə haqlıdır: “Demək, burada təfərrüat təsvirin həm kaloritinə, həm də 

yazıçı nöqteyi- nəzərinin meydan çıxmasına kömək edən bir vasitə olmuşdur”. 

Tənqidin bu müşahidə və qənaətləri son nəticədə ona gətirib çıxarır ki, milli əsər dünya 

ədəbiyyatının tarixi nəsr ənənələrini mükəmməl mənimsəməli, bədii təhlil obyektinə çevirdiyi tarixi 

dövrün sosial-fəlsəfi məzmununu bütün dərinliyinə qədər əxz etməlidir. 

A.Hüseynov yazır: “İstər-istəməz təəssüflə düşünürsən: həqiqi süjetin yanından yazıçı yan 

keçmişdir” . İlk baxışda belə təəssürat yarana bilər ki, tənqidçi sanki resept verir. Belə düşünmək olar 

ki, tənqidçi müəllif hüququna müdaxilə edir, onun xəyalının sərbəst qanad açmasına, tarixi öz yazıçı 

dünyagörüşü ilə izah etməsinə mane olur.Lakin bu ancaq ilk baxışda belədir. Söhbət burada hansısa 

tarixi faktın təhrifindən getmir.Tənqidçi estetik qanunauyğunluğun pozulmasından danışır.Tarixi 

dövrün tarixin həqiqətlərinə uyğun təsviri tələbindən gedir.Söhbət əsərdə “bizə daha çox macəra ruhlu 

hadisələrdən danışılması”ndan gedir.Tənqid “yazıçıdan dövrün daha təravətli lövhələrini, daha 

düşündürücü cizgilərini gözləyir”, lakin qeyri-ciddi təsvirlərin baş alıb getdiyini müşahidə 

edir.Tənqidçi bu qeyri-ciddiliyin romandakı təzahürlərini konkret təsvirlərə münasibət kontekstində 

aşkara çıxarır. 

A.Hüseynov yazır: “Məlum olur ki, tacir yolda-irizdə xatadan uzaq olsun deyə Aytəkinə oğlan 

paltarı geyindirib və bu zərif vücudlu, mələksimalı gözəlin oğlan olmadığını guya heç kəs başa 

düşmür, hətta gecə-gündüz onunla birgə yol gedən, üns saldığı, mehr bağladığı İbrahim belə guya 

şübhələnsə də, bundan baş açmır. Əlbəttə, bütün bunlar nağıllarda, romantik süjetlərdə, ya da deyək 

ki, vodevil qəbilindən olan tamaşalarda tamamilə mümkün olan şeylərdir.Ancaq biz unutmuruq ki, 

yazıçı ciddi roman təqdim etmişdir, özü də biz macəralarla əylənmək yox, real həyati lövhələrlə, tarixi 

keçmişdə insan taleyinin dəqiq inikası ilə tanış olmaq, dövrün mahiyyətli mənzərələri ilə təsirlənmək 

istəyirik”. 

Bununla belə, tənqid və ədəbiyyatşünaslığın özündə də müasirliyi müasirləşdirmə kimi başa 

düşmək tendensiyasına da rast gəlinir. Tədqiqatçı Y.Babayeva “Fərman Kərimzadənin yaradıcılıq 

yolu” adlı dissertasiyasınin avtoreferatında yazır: “Ümumiyyətlə, belə nəticəyə gəlinir ki, “Çaldıran 

döyüşü” romanı ideyası, mövzusu və məzmunu baxımından tarixi roman janrının qiymətli 

nümunəsidir. Müəllif əsərdə tarixi hadisələri müasirləşdirməyi, dövrün tələbləri nöqteyi-nəzərindən 

ümumiləşdirməyi bacarmışdır”. Bu, əlbəttə, yanlış mülahizədir və ədəbi tənqidin mövqeyi üçün 

səciyyəvi sayıla bilməz. 

Ədəbi tənqidin 60-80-ci illər nəsrində tarixilikdə müasirlik və tarixiliyin müasirləşdirilməsi ilə 

bağlı qənaətləri ümumən obyektiv elmi ümumiləşdirmə səciyyəsi daşıyır və bu ümumiləşdirmələr bir 

qayda olaraq müasirləşdirmə ilə bağlı çoxsaylı ədəbi faktların tipoloji təhlilinə istinad edir. 

Ədəbiyyat 

1. Hüseynov A. Sənət meyarı. Bakı: Yazıçı, 1986. 

2. Hüseynoğlu T. Söz-tarixin yuvası. Bakı: Aznəşr, 2000. 



Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika                               

Elmi Konfransının Materialları:2 cilddə, IIc.                                                              Azərbaycan filiologiyası 
 

 

124 

3. Quliyev V. Nəsrimiz və tariximiz. “Azərbaycan” jurnalı, 1984, №4. 

4. Hüseynov A. Nəsrimiz və keçmişimiz (ikinci məqalə). 

5. Nəsr: problemlər, mülahizələr(“Dəyirmi stol” ətrafında söhbət). “Azərbaycan” jurnalı, 1985, 

№8. 

6. Kazımov Q. Sənət düşüncələri. Bakı: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1997. 

7. Hüseyn M. Əsərləri. On cilddə. IX cild. Bakı: Yazıçı, 1979. 

8. Axundlu Y. Azərbaycan tarixi romanı: mərhələlər, problemlər. Bakı: Adiloğlu, 2005. 

9. Əliyev M. Tarixilik əvəzinə macəraçılıq. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 6 iyun 1965-ci il. 

10. İbrahimov M. Həqiqətin və gözəlliyin qanunları ilə (Azərbaycan yazıçılarının qurultayında 

məruzə). “Azərbaycan” jurnalı, 1981, №7. 

11. Salamoğlu T. Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. III nəşr. Bakı, “EL” NPŞ MMC, 
2012. 

12. Rəhimov Ə. Arzumuz, iradımız. “Azərbaycan” jurnalı, 1981, №2. 

13. Hüseynov İ. Bəs həqiqət? “Azərbaycan” jurnalı, 1981, №2. 
       

Резюме 

Наджафова Бика  
 

Историческая проза приключений и критическое отношение к тенденциям 

модернизации 

Разрушение границ приключений, модернизация и модернизация с использованием 

элементов приключений в художественном творчестве всегда было проблемой для 

литературной критики. В статье освещается отношение литературной критики к этому 

вопросу в художественном развитии исторической правды в 1960–1980-е гг. Несмотря на 

возможное использование элементов приключений в литературной критике, он фокусируется 

на сбережениях, которые точно определяют образ исторических событий в авантюрном 

направлении. 

 

Summary 

Najafova Bika 

Historical prose adventure and critical attitude  to modernization trends 
 

Breaking the boundaries of adventure, modernization and modernization with the use of 

adventure elements in artistic creativity has always been a challenge to literary criticism. The article 

highlights the attitude of the literary critique to this issue in the artistic development of the historical 

truth in the 1960-1980s. Despite the possible use of adventure elements in literary criticism, it focuses 

on the savings that accurately define the image of historical events in adventurous direction. 
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Bakı Slavyan Universiteti 

 

AHISKA TÜRKLƏRİNİN SÜRGÜN POEZİYASINDA ƏNƏNƏVİ LİRİK JANRLAR 

 

Açar sözlər: Ahıska türkləri, sürgün ədəbiyyatı, ədəbi janrlar, lirika, lirik şeir 

Ключевые слова: ахалцихские турки, выселенческая литература, литературные жанры, 

лирика, лирическое стихотворение 

Key Words: Ahiska Turks, exile literature, literary genres, lyrics, lyric poems 
 

Ahıska türklərinin folklorunda və klassik ədəbiyyatında lirik poeziya mühüm yer tutur və zəngin 

ənənələrə malikdir. Sürgün dövründə də lirik janrlar ədəbi mətnlərin əksəriyyətini təşkil edir və xalqın 

milli ideallarını ifadə edən əsas amillərdən biri kimi çıxış edir. Lakin sürgün dövründə ənənə və 

yeniliyin qarşılıqlı təsiri lirik janr sistemində və üslubda müəyyən funksional dəyişiklərin meydana 
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çıxmasına səbəb olmuşdur. Tədqiqatçıların göstərdiyi kimi, sürgün dövründə “xalq sanki iki ölçüdə 

yaşamağa başlayır: köhnə və yeni. Bu bölgü türk cəmiyyətinin bütün həyati sferalarından keçir. Bu 

mənəvi sahədə də izlənir. Əvvəldən çox ağır həyat şəraitində yaşadıqlarına baxmayaraq, türklər öz 

milli özünəməxsusluğunu, öz dillərini və mədəniyyətini qoruya bilmişlər. Lakin ən əsası – onlar öz 

tarixi vətənləri haqqında yaddaşı qorumuşlar” (5, səh.137). 

Ahıska türklərinin sürgün ədəbiyyatında baş verən yeni janr yaranma proseslərinin mahiyyəti 

ənənəvi folkor janrlarının, ilk növbədə məhəbbət lirikası və ağıların assosiativ və ya birbaşa şəkildə 

sürgün mövzusuna uyğun semantikanı aşkarlamasından ibarətdir. Yəni birbaşa sürgün mövzusunu 

ifadə edən müəllif mətnlərindən fərqli olaraq, bir çox əsərlərdə ənənəvi lirik janr strukturu və üslubu 

qorunur, lakin onlar semantik baxımdan yenidən mənalandırılaraq, sürgün mövzusunun ifadə edir. 

Tədqiqatçılar haqlı olaraq, Ahıska türkləri folklorunun hətta sürgün dövründə də inkişafda olduğunu 
göstərir: “müasir folklor mühitində şifahi ənənə nəinki yaşayır, hətta inkişaf edir, özünəməxsus janr 

tipologiyasına malik, folklor və ədəbiyyat arasında aralıq estetik hadisə olan mədəniyyət fenomeninə 

çevrilir” (3, səh 28) 

Vətən-sürgün mövzusunun ənənəvi folklor və ədəbi mətnlərin funksional-sematik 

transformasiyası aşağıda qeud olunan müxtəlf formalarda baş verir. Bir sıra anonim mətnlərdə, əsasən 

mani-bayatılarda eşq, sevgi, yar kimi ənənəvi motiv və ifadələr birbaşa şəkildə “vətən”, “yurd”, “el”, 

“vətən” kəlmələri ilə əvəz edilir: “Qoy gedem yurda bəni, / Tapşurma qurda bəni, / Gözi yolda qalan 

var,/ Öldürmə burda bəni”; “Kalanın bədənləri, / Çəvürün qedənləri, / Ah desin, kan tüfürsün, / 

Vətəndən edənləri”; “Anqaranın işinə bax, / Gözlərimin yaşinə bax, / Vətənə yesir qaldux, / 

Yaradanın işinə bax” (Mətnlər “Axısqa türk folkloru (tərtibçi, ön söz, toplayıcı və redaktoru Asif 

Hacılı). B., 1998” kitabından verilir). Folklor ənənəsində “yar”, “sevgi”, “eşq həsrəti” kimi anlayışları 

ifadə edən bu mətnlərdə müvafiq ifadələr “vətən”, “yurd”, “el” sözləri ilə əvəz olunaraq, sürgün, 

vətənsizlik mövzusunu aşkarlayır, söyləyici və dinləyicilər ortaq mənəvi-psixoloji paradiqmaya daxil 

olduqlarından bu dəyişiklik adekvat qavranılaraq, vətənpərvərlik funksiyalarını yerinə yetirir, sürgün 

mövzusunu təcəssüm edir. 

Bir sıra mətnlərdə isə klassik nümunə daha dərin transformasiya olunur və ya formal şəkildə 

dəyişməyərək, assosiativ şəkildə vətən, sürgün mövzusu kontekstində qavranılır: “Qəribəm bu 

vətəndə, / Qərib quşlar ötəndə, / Gövlüm göyərçin oldi, / Durmiyer yad vətəndə”; “Dağlari qarladilər, 

/ Yollari bağladilər, / Bu yeri xəltə kimi / Boynuma bağladilər”; “Dağlar-dağlar sona dağlar, / Qar 

yağaydi sana dağlar, / Tuteydim yar əlindən, / Çıxeydim sana dağlar”. 

“Dərtliyim, dərəliyim, / Yürəkdən paraliyim, / Ağaclar çiçək açdi, /Genə bən yaraliyim”. – 

Ənənəvi sevgi və ya ümumən fəlsəfi-mənəvi qəriblik və qürbət motivlərinin ifadəçisi olan bu kimi 

mətnlər, lakin Ahıska türklərinin müasir anlayışında vətən həsrəti, sürgün məzmununun daşıyıcıları 

kimi çıxış edir.  

Ahıska türklərinin müasir folklor repertuarında vətən mövzusunu aktuallaşdıran motivlərin digər 

lirik qrupu isə tarixi yurdun toponimikasını səsləndirən və milli tarixə həsr olunmuş manilərdir. 

Ahıska türklərinin xalq və ədəbi lirikasının poetik coğrafiyası genişdir və doğma diyarla yanaşı, 

İstambul, Ərzurum, Qars, Təbriz, Tiflis, Gəncə, Araz və digər tarixi məkanları əhatə edir. Tarixi 

toponimləri (Azqur, Adıgön, Varxan, Sabzara) əks etdirən poetik mətnlər sürgün dövründə məhz milli 

yaddaşı, vətən hissini yaşadan amil kimi aktualdır: “Bu dərənin uzuni, / Kıramadım buzuni, / Aldım 

Azqur qızıni, / Çekəmədim nazıni”; “Dağıstan dağ yeridür, / Gürcüstan bağ yeridür, / Adıgönün 

qızlari / Xormanın bol yeridür”. 

Tarixi şəxsiyyətlərin, hadisələrin xatırlandığı mətnlər də sürgün dövrünün ictimai şüurunda milli 

kimlik duyumuna təsir edən amillərdən olmuşdur: “Gəmi gəlir baş-başa, / İçində Xəlid paşa. / 

Paşaların paşasi, / Mustafa Kamal paşa; “Kara dəniz akmam diyor, / Ədrafimi yıkmam diyor. / Adi 

gözəl Osman paşa / Axıskadan çıxmam diyor”; “Kara dəniz akar gedər, / Ədrafıni yıxar gedər. / Adi 

gözəl Osman paşa / Axıskadan çıxar gedər”. 

Ahıska türklərinin sürgün folklorunda ənənəvi lirik mətnlərin bütün bu transformasiyaları müasir 

folklorun janr tipologiyasında tarixi proseslərin, yeni sosial-psixoloji paradiqmanın, müasir ifa-

söyləyicilik kontekstinin poetik ənənəyə təsiri, eləcə də ənənənin yeni tarixi mühitdə aktuallaşması 
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mexanizmlərinin aydınlaşması üçün zəngin material təqdim edir, digər tərəfdən, türk sürgün folkloru 

və ədəbiyyatının yaradıcılıq xüsusiyyətlərinin tədqiqi üçün metodoloji zəmin yaradır. Qeyd 

olunmalıdır ki, ədəbi ənənənin, xüsusən mani poetikasının və semantikasının yeni tarixi kontekstdə 

aktuallaşması yalnız şifahi anonim mətnlərdə deyil, müasir şairlərin yaradıcılığında, Cabir Xalid, 

Həmdi Yitgün, Təzəgül Cövdətqızı və digər şairlərin əsərlərində də izlənilir.  

Beləliklə, Ahıska türklərinin sürgün poeziyasında ənənəvi lirik janrlar sürgün mühitinə semantik 

və funksional baxımdan uyğunlaşaraq, sürgün, vətən həsrəti kimi aktual mövzuları ifadə edir və 

əsasən mani, türkü, gəraylı, təcnis, qoşma, ustadnamə, vücudnamə, qəzəl formalarında ibarət olur.  
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Резюме 

Озтюрк Энвер Фазлыоглы 

Традиционные лирические жанры в выселенческом фольклоре ахалцихских 

турок 

В докладе рассматриваются поэтические трансформации, содержательные и стилевые 

особенности традиционных лирических жанров в выселенческом фольклоре и литературе 

ахалцихских турок, депортированных из исторической родины в 1944 году, взаимосвязь 

устного и письменного творчества.  
 

Summary 

Ozturk Enver Fazlyoglu 

Traditional lyrical genres in the eviction folklore of Akhaltsikhe Turks 
 

The report examines the poetic transformations, informative and stylistic features of traditional 

lyrical genres in the eviction of folklore and literature of the Akhaltsikhe Turks deported from their 

historical homeland in 1944, the relationship of oral and written creativity. 

 
Rahtari Mahirə Famil qızı 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

RUS DİLİNİN İKİHECALI QEYRİ-SİNHARMONİK SÖZLƏRİNİN LİNQVOSTATİSTİK 

TƏHLİLİ 
 

Açar sözlər: fonetika, qeyri-sinharmonik struktur, harmoniya, səs, samit, sait, təsnifat 

Ключевые слова: фонетика, несингармоническая структура, гармония, звук, согласный, 

гласный, классификация 

Key words: phonetics, structure, non-synharmonic, structure, harmony, sound, classification 

 

Sinharmonik sözlər dedikdə, bir söz daxilində olan saitlərin (bəzən də samitlərin) müəyyən 

fonetik əlamət əsasında həmcinsləşməsi nəzərdə tutulur. Sinharmonizmin bir növü olan tembr 

sinharmonizmi dilimizə xas olan ahəng qanununda özünü göstərir. 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/54956747/III._Uluslararasi_Genc_Halkbilimciler_Sempozyumu_Bildirileri_Kitabi.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513092094&Signature=e3pakypgv4SRsLhW%2BOXzNtLTrMc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIII._Uluslararasi_Genc_Halkbilimciler_Se.pdf#page=66
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/54956747/III._Uluslararasi_Genc_Halkbilimciler_Sempozyumu_Bildirileri_Kitabi.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513092094&Signature=e3pakypgv4SRsLhW%2BOXzNtLTrMc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIII._Uluslararasi_Genc_Halkbilimciler_Se.pdf#page=66
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/54956747/III._Uluslararasi_Genc_Halkbilimciler_Sempozyumu_Bildirileri_Kitabi.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513092094&Signature=e3pakypgv4SRsLhW%2BOXzNtLTrMc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIII._Uluslararasi_Genc_Halkbilimciler_Se.pdf#page=66
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Qeyri-sinharmonik sözlərdə isə bir söz daxilində (burada: ikihecalı sözlərdə) sait və samit səs 

birləşmələri həm incə, həm də qalın olması ilə seçilir. Məsələn, azərbaycan dilində məktub, divan, 

ünvan və s. sözlər; rus dilində isə грубый, стилисть, пышный və s. sözlər ahəng qanununa tabe 

olmayan, yəni qeyri-sinharmonik sözlər hesab olunur. Linqvistik ədəbiyyatlarda belə sözləri ahəng 

qanununa tabe olmayan, yəniS; sinharmonik sözləri, yəni, ahəng qanununa tabe olan sözləri isə S 

simvolu ilə işarə etmək qəbul olunmuşdur (2. Səh. 13). S və yaS işarəsinin yanında 2 rəqəmi isə 

sinharmonik və ya qeyri-sinharmonik sözlərin ikihecalı olduğunu bildirir. 

Hesablamalarımıza görə, müasir rus ədəbi dilində başlanğıc formasında olan cəmi 9426 ikihecalı 

söz vardır. Onlardan 7225-i, yəni 76.6 %-i qeyri-sinharmonik (S2 ) sözlər, 2201-i, yəni 23.4 %-i isə 
sinharmonik (S2) fonetik strukturlu sözləri təşkil edir. Rəqəmlərdən də aydın olduğu kimi, müasir rus 

ədəbi dilindəS2 sözlər S2 sözlərdən təxminən 3 dəfəyədək çoxdur. Deməli, rus ədəbi dilində həmcins-

ləşmə çox da üstün mövqedə deyildir. Bunun əsas səbəblərindən biri də rus dilinin flektiv dil olmasıdır.  

Beləliklə, 7225 sözü əhatə edən ikihecalı qeyri-sinharmonik fonetik strukturlu sözlər, tərkibində 

iştirak edən hecaların sinharmonik və ya qeyri-sinharmonik olmasına görə iki tipə bölünürlər:S2.1 

vəS2.2 (ətraflı bax cədvəl 1). 

Cədvəl 1 

Rus dilinin ikihecalı qeyri-sinharmonik fonetik strukturlu sözlərinin 

 linqvostatistik təhlili 

Qrup Tip Yarımtip və siniflər Növlərin sayı Sözlərinsayı 

S2 

 

S2.1 

S2.1.1 33 825 

S2.1.2 22 360 

S2.2 

 

S2.2.1 

S2.2.1.1 222 2982 

S2.2.1.2 176 1478 

 

S2.2.2 

S2.2.2.1 168 1056 

S2.2.2.2 52 354 

S2.2.2.3 36 170 

Cəmi  709 növ 7225 söz 
 

S2.1 tipi və onun müxtəlif fonetik struktur növləri tərəfimizdən artıq tədqiq və təqdim 

olunmuşdur ( 3. səh. 8-14). Burada isə S2.2 tipi və onun müxtəlif fonetik struktur növləri təhlil 

olunacaqdır. ƏgərS2.1 tipi heca daxilində sait-samit birləşmələrinə görə həmcins olub, heca 

xaricində qalın-incə və ya incə-qalın kombinasiyasına malik struktur yaradırsa,S2.2 tipində ya 

hecaların biri, ya da heç biri həmcins deyildir. Məhz, bu səbəbdənS2.2 tipi 2 yarımtipə bölünür: 

I. S2.2.1 

II. S2.2.2 
III. S2.2.1 yarımtipindəiştirak edən 4460 sözdə hecalardan biri sinharmonik, digəri isə qeyri-

sinharmonik olması ilə fərqlənir. Bu hecaların birinci və ya ikincisinin sinharmonik olmasından asılı 

olaraq bu yarımtip də iki sinfə bölünür:  

1. S2.2.1.1- Bu sinfə daxil olan 2982 sözdə birinci heca sinharmonik, ikinci heca isə qeyri-
sinharmonik quruluşa malikdir.Məs.: угнать, упрёк, актёр,пышный, стучать, отрасль, 

ансамбль, насмерть, трансфер, служитьvə s. 

2. S2.2.1.2- Bu sinfə daxil olan 1478 sözdə hecaların ikincisi sinharmonik, birincisi qeyri-

sinharmonik fonetik struktura malikdir. Məs.: штучка, пьянство, стройка, строчка, айва, 

ультра, уйти, очки,спасти, звонче, врасти, впустить, стойкий və s.  

II. S2.2.2 yarımtipində çıxış edən rus dilinin ikihecalı sözlərini təşkil edən hər iki heca qeyri-
sinharmonik fonetik struktura malikdir. Burada üç sinif çıxış edir: 

1.S2.2.2.1 – Birinci sinifdə 168 müxtəlif fonetik struktur növ və bu növlərdə reallaşan 1056 

ikihecalı söz qeyri-həmcins sait və qeyri-həmcins samit komponentlərindən ibarət qeyri-sinharmonik 

hecalar əmələ gətirir. Məs: лётчик, сюжет, дюшес, джойстик, двойник, раньше, бюргер və s.  
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2.S2.2.2.2 - İkinci sinifdə 52 müxtəlif fonetik struktur növ və bu növlər üzrə 354 söz cəmlənmiş, 
incə + qalın + incə və ya qalın + incə + qalın kombinasiyasında reallaşan qeyri-həmcins sait/samit 

birləşmələri ayrılmışdır. Məs.: включать, твёрдый, крючок, цветной, приют, грибник və s.  

3. S2.2.2.3 – Üçüncü sinfə isə 36 fonetik struktur növ üzrə 170 ikhecalı söz seçilmişdir. Bu 

sinfin orijinallığı ondan ibarətdir ki, bura daxil olan ikihecalı sözlərdə çıxış edən qalın saitin hər iki 

tərəfi qalın samit (-lər) və ondan sonra incə samit (-lər); incə saitin hər iki tərəfi isə incə samit (-lər) 

və daha sonra qalın samit (-lər) iştirak edir. Məs.: ближе, стрелец, время, сплетня, скрипач, 

встречный, глицин və s. 

Sözlərin fonetik strukturunun linqvostatistik təhlili hazırki elmi işdə daha geniş formada analiz 

olunur və nəticələr müxtəlif cədvəllər, sxemlər, müddəalar şəklində göstərilir. 

 

Ədəbiyyat 

1. Мамедов Р.С. Вокально-консонантная синтагматика в русском и азербайджанском языках 

(контрастивно-типологическое системное исследование), Баку, «Мутарджим», 2006, 308 с. 

2. Мамедов Р.С. Фонетическая структура слова русского и азербайджанского языков 
(контрастивно-типологическое системное исследование), Баку, «Мутарджим», 2007,240 с. 

3. Məmmədov R.S., Rahtari M.F. Rus dilində ikihecalı sözlərin qeyri sinharmonik fonetik 

struktur növləri (müxtəlif növ sinharmonik səsbirləşmələri kombinasiyaları), Sumqayıt Dövlət 

Univesiteti // “Elmi xəbərlər” jurnalı, Sosial və humanitar elmlər bölməsi, cild 15, 2019, № 3, səh. 4-

11. 

4. Новый орфографический словарь русского языка. 100 000 слов, (составитель: Кузьмина 

И.А.). М.,ООО «Дом Славянской книги», 2014, 960 с. 

5. Rahtari M.F. Rus dilində ikihecalı sinharmonik sözlərin fonetik struktur növləri, SDU, “Elmi 

xəbərlər” jurnalı, cild 15, 2019, №2, səh. 18-24. 

 

Резюме  

Рахтари Махира Фамиль кызы 

 Лингвостатистический анализ несингармонических двусложных слов в русском языке  
 

В статье осуществлена попытка анализа фонетической структуры двусложной лексики 

современного русского литературного языка с точки зрения нёбной однородности 

неоднородности звукосочетаний, составляющих фонетический облик слова. Изложена после-

довательная классифиция двуязычных несингармонических фонетических структур русского 

языка, состоящих из различных комбинаций сингармонических звукосочетаний. В статье 

выполнен также лингвостатистический анализ несингармонических структурных разновид-

ностей рассматриваемой лексики.  

 

Summary 

Rahtari Mahira Famil  

Linguostatistic analysis of disyllabic non-synharmonic words in the russian language 

 

The article attempts to analyze the phonetic structure of the two-syllable vocabulary of the 

modern russian literary language from the point of view of palatal homogeneity-heterogeneity of the 

sound combinations that make up the phonetic appearance of the word. The seguential classification 

of bilingual non-harmonic phonetic structures of the russian language, consisting of various 

combinations of synharmonic sound combinations, is presented. The article also performed linguistic 

and statistical analysis of non-synharmonic structural varieties of the considered vocabulary. 
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Mingəçevir Dövlət Universiteti 

 

DİL VƏ SOSİAL-KULTURAL AMİLLƏR 

 

Açar sözlər: dilin lüğət tərkibi, alınma sözlər, qloballaşma, mədəniyyətlərarası əlaqələr 

Ключевые слова: словарный состав, заимствование, глобализация, межкультурные 

отношения  

Key words: vocabulary, borrowings, globalization, cross-cultural relations 

 

Dil informasiya mübadiləsi, mədəni dəyərlərin ifadə edilməsi və sosial əlaqələrin yaradılması 
üçün əsas vasitədir. Müasir dövrdə dil – mədəniyyət – cəmiyyət əlaqələrinin, başqa sözlə, sosial-

kultural amillərin dilin zənginləşməsinə təsiri sahəsində araşdırmalar üstünlük təşkil edir. Dil 

amillərinin insan fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə etməsi onun sosioloji baxımdan araşdırılmasını 

zəruri edir. İnsan amili və sivilizasiyanın dilə artan təsiri dil və cəmiyyətin qarşılıqlı asılılıq 

münasibətini aşkara çıxarır. 

 A.Qurbanov dildəki dəyişiklik və inkişafın yaranmış daxili və xarici şəraitlə əlaqədar olduğunu 

qeyd edir (2. səh. 402). Daxili amillər dilin mövcud daxili qanunauyğunluqlara əsaslanaraq öz söz 

ehtiyatı əsasında yeni sözlər yaradaraq zənginləşməsi vasitəsi kimi izah olunur. Məsələn, tozsoran, 

soyuducu. Xarici amillərin (qloballaşma, tarixi-coğrafi, siyası-iqtisadi proseslər, elm və texnikanın 

inkişafı, mədəni əlaqələr, və s.) təsiri nəticəsində dünya dillərinin qarşılıqlı əlaqələri onların 

zənginləşməsinə zəmin yaradır. Dillərin tarixi inkişaf tempi cəmiyyətin inkişafından asılıdır. Dilin 

zənginləşməsində sosial-kultural amillər (qloballaşma, elmi-texniki tərəqqi, siyasi-iqtisadi, 

mədəniyyətlərarası əlaqələr, kütləvi informasiya vasitələri, təhsil , incəsənət və s.) çox mühüm rol 

oynayır. Müasir dövrdə beynəlxalq əlaqələrin sürətli inkişafı, dünyaya inteqrasiya, Qərb 

mədəniyyətinin təsiri, internetdən istifadə ingilis dilinin digər dillərə təsirini artırır. Geniş miqyaslı 

inteqrasiya və beynəlmiləl dil qloballaşmanın əsas göstəricisi hesab olunur. İngilis dilinin qlobal dilə 

çevrilməsi coğrafi-tarixi və sosial-kulturoloji kontekstdə izah olunur və onun yayılmasında rol 

oynayan 10 amil qeyd edilir: siyasət, iqtisadiyyat, mətbuat, elanlar, radio-televiziya, filmlər, pop 

musiqisi, beynəlxalq səyahət, təhsil və ünsiyyət (4, səh 86-120).  

 Siyasi amillər dünyada baş verən siyasi proseslər vasitəsilə dilə təsir edir, çünki siyasət dil 

vasitəsilə hazırlanır, dilin vasitəsilə həyata keçirilir (1, səh.26) Dil siyasət vasitəsilə zənginləşməklə 

yanaşı, aparılan siyasət nəticəsində təsirlərə məruz qalır. XX əsrin sonlarında müstəqilliyin əldə 

edilməsilə ədəbi dilimizin terminologiyası zənginləşdi. Atəşkəs, blokada, Milli məclis, monitorinq, 

bələdiyyə sistemi, tolerantlıq, koalisiya kimi sözlər həmin dövrə aiddir. Siyasi amillərin təsirilə ingilis 

dilində də yeni sözlər yaranmış, yaxud da mövcud sözlər yeni mənalar əldə etmişdir. Məsələn, yeni 

məna əldə etmiş sözlər: – egg ‘yumurta’ < ‘təyyarə bombası’; yeni yaranmış sözlər: – islamophobia 

‘islamdan qorxma’, westernization ‘Qərb ölkələrinə yönümlülük’. Dil birbaşa cəmiyyət və fərdlərlə 

bağlıdırsa, iqtisadiyyat cəmiyyətin bir hissəsidir, çünki cəmiyyətin iqtisadi inkişafını formalaşdıran 

amillər dil və mədəniyyət hesab olunur. Dillərin formalaşmasında urbanizasiya, miqrasiya və ticarət 

mühüm rol oynamışlar. Iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkə liderə çevrilir və onun dili dominion 

olur. ABŞ-nın siyasi və iqtisadi proseslərə nəzarət etməsi nəinki ingilis dilinə, həmçinin Azərbaycan 

dilinə amerikan variantından sözlərin birbaşa daxil olmasına zəmin yaratmışdır. Məsələn, fast food, 

body building, on-line, SMS.  

 Hazırda ingilis dilinin alınma sözlər hesabına zənginləşməsi prosesi əvvəlki dövrlərdə olduğu 

kimi intensiv deyildir. ”İngilis dili “qəbul edən” dildən “yeni sözlər verən” dilə çevrilməkdədir. Bu, 

yəqin ki, ingilis dilinin XX əsrin lingua franca (ünsiyyət dili) statusunu əldə etməsi ilə bağlıdır” (3, 

səh.9). “Dil bir “şəbəkə”dir, bu şəbəkəyə dövlət inkişaf etdikcə yeni sözlər əlavə olunur, lüğət 

tərkibinə daxil olan sözlər xarici ticarətin təsirinə məruz qalır (5, səh. 240). Dövrün tələbinə uyğun 

olaraq, dünyada və Azərbaycanda həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasət, iqtisadiyyatın inkişafı üçün 

beynəlxalq nüfuzlu şirkət və banklarla əlaqələrin yaradılmasında, xüsusilə də, neft-qaz sektoru, 
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maşınqayırma, metallurgiya, telekommunikasiya, elektronika, kimya, polad, aerokosmik, qida və s. 

üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq sahələrində ingilis dilinin təsiri danılmaz faktdır.  

 Dünya xalqlarının mədəniyyəti milli çərçivə ilə məhdudlaşmır, çünki beynəlxalq əlaqələrin təsiri 

ilə mədəniyyətlər bir-birinə təsir edir və bu proseslər də hər bir xalqın dilində əks olunur. Müxtəlif 

mədəniyyətlərin, xüsusən də Qərb və Şərq mədəniyyətlərinin bir-birinə təsiri insanların yaşam 

tərzinə, adət-ənələrinə, ehtiyac və dəyərlərinə təsir etdiyi kimi, dilin də dəyişikliklərə uğramasına 

səbəb olmuşdur. Avropalaşma meyli Qərb mədəniyyətinin və ingilis dilinin mənimsənilməsi ilə 

əlaqədar olaraq artmaqdadır. Mədəniyyətlərarası əlaqələr təkcə fərqli əlamətlərin və bacarıqların 

formalaşmasını ehtiva etmir, o həmçinin dil vasitəsilə digər mədəniyyətə daxil olmaqla şüuru və dili 

zənginləşdirir. Dilimizdə Avropa mətbəxinə (pizza ‘pizza’, brandy ‘brendi’, liqueur ‘likör’) və geyim 

tərzinə aid (breeches ‘brici’,) saysız- hesabsız sözlər vardır.  
 Dünya əhalisi sərhədsiz informasiya mübadiləsi və yüksək səviyyəli informasiya 

texnologiyalarının inkişafı ilə xarakterizə olunan yeni qlobal sistemin sakinləridir. KİV və İKT qlobal 

marketing strategiyaları ilə təkcə mal və xidmətlərin yerli və qlobal bazara çıxarılması ilə yanaşı, həm 

də yeni həyat tərzlərinin, mədəniyyətin tanınması, təbliği və formalaşdırılmasilə yeni siyasi 

münasibətlərin, sosial-mədəni dəyişikliklərin yaranmasına imkan yaradır. Informasiya və 

telekommunikasiya texnologiyaları sahəsində həm ingilis dilində (keyboard ‘pianonun dilləri’, 

‘kompüter klaviaturası’; virus ‘xəstəlik virusu’, ‘kompüterdə virus’; e-pal ‘e-mail friend’, DVD, CD, 

SMS, və s.), həm də Azərbaycan dilində yeni sözlər (kabel televiziyası, mobil operator, on-line 

xəbərlər, veb-sayt və s.) yaranmışdır.  

 Son dövrlərdə dilçiləri ingilis dilli internetin digər dillərə mənfi təsiri ilə baglı ehtimallar daha 

çox düşündürür. Elektron məktub və çatlarda orfoqrafiya və qrammatik qaydalara riayət olunmaması, 

qısaltmaların çoxluğu və s. kimi məsələlər tədricən dilin düzgün olmayan yazı formasının təbliğinə 

səbəb olur. İngilis dilinin variantları yerli mədəniyyətlərlə təmas əsasında fərqli sivilizasialara aid 

anlayış, davranış, ənənə, tarixi-mədəni reallilər haqqında məlumatlarla ingilis dilini zənginləşdirdiyi və 

bu dilin eyni ədəbi dil variantlarının meydana gəlməsinə rəvac verdiyi kimi, əks istiqamətli təsirlərə də 

yol açmaqdadır. İngilis dilinin dialekt və variantlarının artması və bununla da, dilin normalarına riayət 

olunmaması dilçilər tərəfindən mənfi hal kimi dəyərləndirilir. Hər hansı bir dilin dominantlığı digər 

xalqların mədəniyyət və ideologiyasını təsir altına alaraq onu tədricən sıxışdırmağa başlayır. Milli dilin 

işləkliyi azaldıqca milli mədəni inkişaf və mədəni informasiyanın həcmi də minimuma enir. 

 Beləliklə, alınma sözlər təkcə dillərarası əlaqələrin deyil, həmçinin sosial-kultural müəyyən 

proseslərin nəticəsidir. Dil baş verən yeniliklərə qarşı həssas olduğundan sosial-kultural amillərin 

dilin zənginləşməsindəki rolunun müəyyənləşməsi dilin gələcək inkişaf perspektivlərinin 

proqnozlaşdırılmasında xüsusi önəm daşıyır. 
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Резюме 

Рустамова Лала Матлаб кызы 
 

Язык и социально-культурные факторы 

В докладе рассматриваются вопросы как в наши дни такие социально- культурные 

факторы, как глобализация, политика и экономика, межкультурные отношения, средства 

массовой информации, современные технологии и прочие влияют на процесс обогащения 

языка (английский и азербайджанский языки проанализированы в сравнении). 
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Summary 

Rustamova Lala Matlab 
 

Language and socio-cultural factors 

 

Language can’t exist out of human society. Language evolution on its various levels is 

conditioned by the linguistic and extralinguistic factors. In modern times the socio-cultural factors 

like globalization, politics, economics, intercultural relations, media, modern technologies, etc. 

influence the proses of language enrichment (English and Azerbaijani are analyzed in comparison).  

 

 

Rüstəmli Aygün Mübariz qızı 

Bakı Slavyan Universiteti 

DİLÇİLİKDƏ “TEXTUALİTÄT” ANLAYIŞI 

 

Açar sözlər: mətn dilçiliyi, mətn, fikir, mətn kriteriyaları, koheziya və koherensiya 

Ключевые слова: лингвистика текста, текст, высказывание, критерии текста, когезия 

и когерентность  

Key words: text linguistics, text, comment, standards of textuality, cohesion and coherence 

 

Dilçiliyin tarixinə nəzər salsaq, mətn dilçiliyinin yaranmasına dəqiq bir tarix göstərmək mümkün 

deyil. 1955-ci ildə Karl Boost artıq “Cümlə birliyi” terminini işlətmişdir. German dilçiliyində mətn 

nəzəriyyəsi ilə bağlı məsələlər 60-cı illərin ortalarından etibarən ön plana keçdi. 1968-ci ildə Harweg 

və Hartmann tərəfindən mətn dilçiliyinə təkan verəcək tədqiqatlar ərsəyə gəldi. Dilçiliyin səs, söz və 

cümlə kimi linqvistik vahidlərlə məhdudlaşdırılması artıq dilçilər tərəfindən qəbul olunmurdu. Bu 

vahidlər mürəkkəb sintaktik bütövlüyü araşdırmağa artıq kifayət etmədiyindən mətnlə bağlı 

mülahizələr geniş vüsət almağa başladı. Mətn ifadə olunan fikirlərdən ibarət bir bütövlükdür. Fikirlər 

fonem və ya qrafem ardıcıllığının, tələffüz və ya yazı işarələrinin, məna, məqsəd və kontekslərin 

inteqrasiyasıdır. Daha dəqiq desək, ifadə olunmuş fikirdə forma və məqsəd əlaqəli olmalıdır. Bura 

propozisiya da əlavə olunur.  

Fikir =  

Məqsəd +    Forma +    Propozisiya  

Təşəkkür edirəm, təşəkkür etmək (mən, sənə, nə üçünsə)  

Təşəkkür    Təşəkkürlər,        

     Çox təşəkkür,  

Kontextin isə mətnin düzgün qavranılmasında bilavasitə rolu vardır. Misal olaraq “Qapı 

oradadır” cümləsi kontekstən asılı olaraq deyilən haqda, 1- əgər məkanla tanış olmayan bir insana 

deyilirsə, məkandan çıxışın yerini göstərmək, 2- qapının harada olduğunu yaxşı bilən, otağı tərk 

etməli olan birinə deyilərsə, əmr kimi bir neçə təsəvvür yarada bilər.  

“Textualität” eləcə də textuality termini, bu sahədə ən uğurlu termin hesab olunmalıdır. Bəs hansı 

əlamətlər bu terminin ifadə etdiyi məfhumu müəyyən edir? Fikir ardıcıllığının xüsusiyyətlərinin 

toplusu mətndir. Mətn və yaxud qeyri-mətn, bu müqayisənin tədqiqi çox önəm daşımamalıdır, çünki 

mətn xüsusiyyətləri dəqiq olmayan, birmənalı sərhəddi olmayan fenomendir. Mətni formalaşdıran 

kriteriyalar, mətn əlamətləri dilçilikdə bir çox müzakirələrə və mətn analizlərinə yol açdı. 1981-ci 

ildə Robert-Alain de Beaugrande və Wolfgang U. Dressler tərəfindən mətnin yeddi kriteriyası fikri 

irəli sürüldü. Onların fikrincə, mətn bu kriteriyaların birinə cavab vermirsə, o zaman o kommunikativ 

bir mətn deyil. Kommunikativ olmayan mətn isə bu dilçilərə görə mətn olaraq hesab olunmur. De 

Beaugrande və Dresslerin mətnin hər bir əlamətinin qeyri-mətnlə mətn arasında qəti şəkildə ayırması 

fikrinə (5, s.124) Heinz Vater kritik yanaşırdı. Belə ki, koherensiyadan başqa, yəni mətnin 

məzmunundan başqa hər hansı bir mətn kriteriyasının çatışmaması elə də böyük problem yaratmır. 

Irəli sürülən yeddi mətn standartının dilçilikdə, mətn yaratmada önəmi fərqli xarakter daşıyır:  

http://web.letras.up.pt/icrowcli/textual.html
http://web.letras.up.pt/icrowcli/textual.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert-Alain_de_Beaugrande
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_U._Dressler
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Intensionallıq – ilk növbədə mətn yarada xas olan bir xüsusiyyətdir ki, onun məqsədi müəyyən 

qaydaya uyaraq öz fikrini ifadə edən kommunikativ funksiyalı, koherent və koheziv əlaqəli bir mətn 

yaratmaqdır. Mətn yaradarkən produsent əsas kriteriyalar olan koheziya və koherensiyaya diqqət 

etməsə, kommunikasiya aydın şəkildə pozulacaq. Misal olaraq mətni yazarkən yazar kriteriyaları 

gözləməzsə, oxuyucu heç bir anlam görmədiyindən oxuduğu mətni, kitabı bir kənara atacaqdır. 

Akseptivlik (qəbul edilmə - accept). Fikir ardıcıllığı kimi qəbul olunan mətn resipient tərəfindən 

qəbul oluna bilən olmalıdır. Lakin bu kriteriyanın da sual doğuran tərəfləri var: ünsiyyət üçün bu 

kriteriya da intensionallıq kimi çox ümumi anlayışdır, bütün mətn tiplərində özünü doğrultmur, məs: 

yemək tərifləri, məhkəmə qərarları və yaxud hansısa qurumdan verilən əmrləri hamı tərəfindən bir 

mənalı şəkildə qəbul edilməlidir, burada resipientin şəxsi qavrama tərzi keçərli olmur. Dilçilkdə bu 

kriteriya fikrin nə dərəcədə anlaşıqlı olmasını təcəssüm edir və vahid bir dəyəri yoxdur, resipientə 
görə fərqli miqyasda qiymətləndirilə bilər.  

Informativlik. Bir fikir ardıcıllığı o zaman yaxşı mətn sayılar ki, resipientə gözlənilən məlumatla 

yanaşı yeni məlumat təqdim olunsun (eyni hadisəni dəfələrlə nəql etməsi faktı). Gözlənilməzlik mətni 

dinləyənin diqqət və biliyinin həcmini artırır. Lakin bu zaman da informativliyi nə ilə ölçmək, 

informativliyin resipientə görə dəyişməsi kimi suallar cavabsız qalır.  

Situasiyalılıq. Fikir ardıcıllığı müəyyən kommunikativ situasiyaya uyğun gələrsə o mətn 

kriteriyası sayılar. Buna misal olaraq yollarda yaşayış yerlərinə yaxın, məktəb və bağçalara yaxın 

ərazilərdə aşağı sürət tələb edən yol nişanlarını göstərmək olar. Aşağı sürətin tələb olunma səbəbi 

resipient tərəfindən aydın olur. Situasiyalılıq mətni aktual və kommunikasiyaya yararlı xarakter verir. 

Intertekstuallıq. Bu kriteriya müxtəlif səviyyədən olan mətnlər arasındakı əlaqəni təcəssüm 

etdirir. İntertekstuallıq nəzəri mətn məfhumu olub mətnlər arasındakı sadədən mürəkkəbə doğru olan 

əlaqələr deməkdir ki, “mədəniyyətlə dialoq” da adlandırılır. Hər bir mətn mədəni-sosioloji, ədəbi-

tarixi bir vahiddir. 

Koherensiya və koheziya. Mətn kriteriyalarının müxtəlif klassifikasiyasını və onlar üzərində 

aparılmış analizləri nəzərdən keçirdikdə belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, (4, s. 91), koherensiya mətni 

mətn edən əsas əlamətdir. Digər bir əlamət olan koheziya da eyni zamanda önəm daşıyır, lakin mətn 

üçün ilk olaraq koherent əlaqələr əsasdır, çünki bir mətndə zəif və yaxud, ümumiyyətlə, sıfır koheziv 

əlaqə ola bildiyi halda, hər zaman koherent əlaqələr hiss olunur. Mətnin formaca, strukturca 

qurulmasına koheziya, mənaca qurulmasına isə koherensiya deyilir. Əslində bu terminlər ənənəvi 

qrammatikada forma və məzmun sözlərilə verilirdi. (2, s. 234) Mətn bütövlüyündə koherenziyasız 

koheziya demək olar ki, mümkünsüzdür. Koheziya koherensiyaya məntiqi cəhətdən tabedir. Digər 

kateqoriyalar isə belə demək olarsa, ikinci dərəcəli əlamətlərdir.  
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Резюме 

Рустамли Айгюн Мубариз кызы 

Понятие текста в лингвистике 

Лингвистика текста является новым направлением в истории лингвистики и даже в 

настоящее время изучается. Объектом исследования в этой области лингвистики является 

текст, представляющий собой логический и формально организованный набор идей. 

несколько факторов для текста являются фундаментальными. В этой статье были изучены 

взгляды нескольких лингвистов и приведены некоторые примеры. Есть несколько ключевых 

https://de.wikipedia.org/wiki/Robert-Alain_de_Beaugrande
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_U._Dressler
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критериев, которые важны в творчестве текста, каждый из которых перечислен в работе и 

кратко объяснен. Основываясь на литературе, исследователь данного тезиса подчеркивает, что 

сплоченность и согласованность текста являются необходимыми среди других критериев. Без 

этих признаков все предложения остаются сплоченными и являются не текстом. 

 

Summary 

Rustamli Aygun Mubariz 

Notion of textuality in linguistics 

 

Text linguistics is a new trend in the history of linguistics and is still being studied. The object 

of research in this area of linguistics is the text, which is a logical and formally organized set of ideas. 
Several factors are central to the text. In this research work were studies of several linguists 

investigated and some examples were given. There are some key criteria that are important in text 

creativity, each of which is listed in the work and briefly explained. Based on the literature used by 

the researcher, he emphasizes that cohesion and coherence are indispensable among the other criteria, 

and without these signs the whole sentence remains as a whole, not a text. 

 

 

Səlimova Ülkər Bahadır qızı 

Bakı Dövlət Universiteti 

 

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ FRAZEOLOJİ BİRLƏŞMƏLƏRİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ 

HAQQINDA 

FRAZEOLOGİYANIN SƏRHƏDLƏRİ 

  

Açar sözlər: frazeologiya, sabitlik, dil, nitq, məcazilik, obrazlılıq, məna 

Ключевые слова: фразеология, стабильный,язык, речь, метафоричность, картинность, 

смысл 

Key words: phraseology, stability, language, speech, metaphors, imagery, meaning  

  

Sözlər bir ünsiyyət vasitəsi olan dilin ən mənalı hissəsi hesab olunur. Sözlərlə dilin qrammatik 

stukturuna uyğun bir şəkildə cümlələr quraraq fikirlərimizi, hisslərimizi və duyğularımızı ifadə 

edirik. Söz birləşmələrinin hansı qanunauyğunluqlar əsasında qurulduğunun öyrənilməsi vacib bir 

məsələdir çünki sözlərin tarixi inkişafını öyrənərkən bu çox önəmlidir.  

Frazeoloji vahidlər həm dil, həm də nitq sahəsinə aiddir. Onlar təbii ki, əvvəlcə nitqdə yaranır. 

Yalnız bundan sonra bu vahidlər dilə daxil olur, Bəzi hallarda həmin vahidlərdilə keçməyə bilər. 

N.D.Andreyevin göstərdiyi kimi "Nitqdə baş verən hər bir dəyişiklik heç də dildə əks olunmur. Lakin 

dildəki hər bir dəyişiklikdən əvvəl nitqdə müəyyən dəyişiklik baş verməlidir" (3. səh.10) 

Azərbaycan dilinin frazeoloji vahidləri iki və daha artıq tammənalı sözün birləşməsindən yaranır. 

Frazeologiyanın əsas məsələsi onun mahiyyəti və sərhədləridir. Frazeologiyanın varlığını 

müəyyənləşdirən əsas xüsusiyyətlər onların semantik təbiəti, struktur quruluşu, funksional üslubu 

səciyyəsidir.  

Frazeologiya dedikdə ilk öncə obrazlılıq göz önündə canlanır. Lakin obrazlılığı frazeoloji 

vahidlərin əsas əlaməti kimi, müəyyənedici amil götürülə bilməz. İfadəlilik və obrazlılıq frazeoloji 

vahidlərin səciyyəsi olsa da, onların mövcudluğunu şərtləndirən əsas amil olsa da, onların 

mövcudluğunu şərtləndirən əsas amil ola bilməz. Çünki bu xüsusiyyətlər üslubi xarakter daşıyır. 

Lakin frazeologiya funksional səciyyə daşıyır.  

Frazeologiyaya aid əsas əlamətlərdən biridə sabitlikdir. Bəzən sabitliyi frazeoloji vahidlərin əsas 

və yeganə meyarı kimi qəbul edirlər. Frazeoloji vahidləri sabit birləşmələr adı ilə verməsi, onların 

həm formal, həm də məzmun baxımından donuq, dəyişməz hesab etməyimizə səbəb olmuşdur. Məhz 

buna görə bəzi vahidləri bugündə frazeologiyaya aid olub-olmamasına şübhə edirik. 



Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika                               

Elmi Konfransının Materialları:2 cilddə, IIc.                                                              Azərbaycan filiologiyası 
 

 

134 

Frazeologiyada sabitlik frazeologizmlərin işlənmə sabitliyidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sabitlik 

pozula bilər. Ona görədə nisbi sabitlik işlənilməsi daha düzgün olardı.  

Sabitliyin frazeoloji vahidlərin müəyyənedici xüsusiyyəti olması heç bir şübhə doğurmur. 

Təsadüfi deyil ki, dilin ən qədim laylarına məxsus olan, leksik mənasını itirən və ya müəyyən 

morfoloji dəyişikliyə uğramış hər hansı söz, ifadəli frazeoloji vahidin komponenti kimi yaşayır, 

frazeoloji vahidin sabitliyin gücünə dildə mühafizə olunur. B.M.Mokienkonun dediyi kimi kimi " 

nekrotizmlər yəni dildə istifadədən tamamilə çıxan sözlər frazeologizmlərin tərkibində sanki dirilir 

və müasir nitq axınına qovuşur" (4.səh.58) 

Frazeoloji vahidlərin məna sabitliyi onların ən mühüm əlamətlərindən biri sayılır. 

Frazeologiyalar nitq prosesində yaradılmır və ya yaranmır, yalnız danışan şəxs tərəfindən 

canlandırılır. Məs: Bir məsəl qalmışdı ata babadan: " Uçanda turacdır, qaçanda ceyran". 
Sabitlik müxtəlif səciyyəyə malikdir. Belə ki, su içmək, söz söyləmək, uzanıb yatmaq, çörək 

yemək kimi birləşmələrdə də sabitlik hökm sürür. Lakin bu buirləşmələr heç də frazeoloji vahidlər 

sayıla bilməz. 

E.N.Tolikinanın yazdığı kimi "əsas sayılmağına baxmayaraq sabitlik frazeologiyanın tərkibinin 

müəyyə etməkdə mütləq xüsusiyyət kimi qəbul edilə bilməz". (3.səh. 63.) 

Deməli sabitlik frazeoloji vahidlərin əsas əlaməti olsa da, onu varlığını şərtləndirən yeganə 

xüsusiyyət deyil.  

Frazeologizmlərin əmələ gəlməsində sabitliklə bərabər məcazlaşmayada diqqət yetirmək 

lazımdır. Belə ki, frazeologizmlər məhz məcazlaşma əsasında təşəkkül tapır. Sözün semantik 

zənginliyi məcaziliklə bağlıdır. Hər hansı bir söz öz mənasından başqa bir sıra əlavə mənalara, o 

cümlədən məcazi mənaya da malik olur. Frazeoloji vahidlərin varlığını da bir tərəfdən məhz bununla 

bağlasaq yəqin ki, yanılmarıq.  

Frazeologiya məcazi mənaya söykəndiyi üçün frazeoloji komponentlərin birləşmə imkanları 

dardır, bu zaman müşahidə edilən formal dəyişikliklər məhdud olur. Məsələn əldən düşmək, taqətdən 

düşmək- zəifləmək mənasında işlənib. Düş feili zəngin semantik aləmi, çoxmənalılığı ilə birləşmə 

yaratmaq imkanına malikdir. Frazeoloji birləşmə kimi isə komponent kimi başqa sözlə əlaqəyə 

girmək imkanı isə məhdudlaşdırır.  

Frazeologiyanın vahidlərinin əsas əlamətləri sırasında məna bütövlüyünü, semantik qapalılığını 

da qeyd etmək lazımdır. Məna bütövlüyü dedikdə birləşməni əmələ gətirən komponentlər artıq öz 

mənalarından çıxaraq bir məna ifadə edir.  

Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif emosiyalar zamanı, yəni hirs, qorxu, qəzəb və 

s. nəticədə bədən üzvləri müxtəlif vəziyyətlərə düşür. Belə halları ifadə edən söz və ya söz 

birləşmələri məcazlaşır və nəticədə frazeologizmləşmə prosesinə məruz qalır. Məs: qanı qaralmaq, 

gözünün odunu almaq, gözü kəlləsinə çıxmaq və s.  

Frazeoloji vahidləri əmələ gətirən komponentlər prosesdə iştirak edən predmeti bildirməyə 

xidmət edir.  
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Резюме 

 

Салимова Улькер Бахадур кызы 

О некоторых вопросах фразеологических соединений на Азербайджанском языке 

границы фразеологии 

 

В статье рассказывается об основных признаков фразеологиe. Главной характеристикой 

фразеологии была стабильность, образность, метафора. То, как слова используются в качестве 

средства общения на нашем языке, отражено в статье. Были разные подходы к фразеологии, 

такие как язык и речь. В статье приводятся мнения различных лингвистов о фразеологии. 

 

Summary 

Salimova Ulker Bahadur 

About some questions of phraseological compounds in the Azerbaijani language 

boundaries of phraseology 
  

The article describes the main features of phraseology. The main characteristic of phraseology 

was stability, imagery, metaphor. The way words are used as a means of communication in our 

language is reflected in the article. There were different approaches to phraseology, such as language 

and speech. The article presents the opinions of various linguists on phraseology. 
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HİNDİSTAN TÜRKLƏRİNİN QƏDİM DÖVR ƏDƏBİYYATININ ƏSAS İDEYA 

İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Açar sözlər: Hindistan türkləri, qədim dövr, ədəbiyyat, folklor, yazılı ədəbiyyat 

Ключевые слова: Индейские турки, древние времена, литература, фольклор, письменная 

литература 

Keywords: Indian turks, ancient times, literature, folklore, written literature 

 

Hindistan türklərinin ədəbiyyatı olduqca qədim və zəngin bir ədəbiyyatdır. Lakin bu ədəbiyyat 

tarixin tozlu səhifələrində itib-batmış, ətraflı şəkildə tədqiq edilərək dünya ədəbiyyatşünaslığında öz 

layiqli ədəbi-bədii və elmi-nəzəri qiymətini almamışdır. Belə ki, Hindistan türklərinin ədəbiyyatının, 

şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrinin ingilisdilli ədiblərin, tənqidçilərin və tədqiqatçı alimlərin 

yaradıcılığında ayrıca olaraq türkdilli hind ədəbi nümunələri kimi deyil, ümumhind ədəbiyyatının 

tərkib hissəsi öyrənilmişdir (2, s.39).  

Bəzən bu şair və yazıçıların özləri də türk millətinə mənsub olduğunu belə unudaraq ümumhind 

ədəbiyyatı və mədəniyyətinin zənginləşməsində böyük rol oynamışlar. Bu yazıçıların bir qismi türk 

dilində, bir qismi isə hind, fars, ərəb və ingilis dillərində bir-birindən gözəl əsərlər ərsəyə gətirmişlər. 

Hələ çox qədim zamanlardan bəri türk tayfaları Hindistan, Pakistan və Əfqanıstan ərazilərində 

məskunlaşmağa başlamışlar. Bu xalqlar zaman-zaman qədim hind mədəniyyətinin formalaşmasına 

da öz böyük töhvələrini vermişlər. Qədim Hindistan ərazisinə türklər Şərqi Türküstün, Əfqanıstan və 

Çin sərhədlərindən yürüşlər təşkil edir və vaxt keçdikcə bu ərazilərdə məskunlaşırdılar (1, s. 57). 

 Bu zaman onlar həm özlərinin mənsub olduqları dini inancları Hindistan ərazilərinə gətirir, həm 

də yerli inancları qəbul edərək aborigen hindlilərlə qaynayıb qarşırdılar. Hindistana köç edən qədim 

türklərin dini tək tanrıya inam olan tanrıçılıq dini idi. Onların bu dini dünya görüşə uyğun epos, əsatir, 

dastan və şeir və nəsr əsərləri də var idi. Eramızın I minilliyinin ortalarından ctibarən türk 

təfəkküründə artıq xüsusi sistcmi olan din səviyyəsinə yüksələn tanrıçılığın əsas obrazı olan Tanrı 

anlayışı məhz türk mifik düşüncəsinin məhsuludur (3, s. 96).  
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Qədim türk mənbələri göstərir ki, xaqan, onun qvardiyası Tanrı ilə Umaya adətən birlikdə ibadət 

edər, apardıqları döyüşlərdən qələbə ilə qayıtmaq üçün onlardan yardım diləyərmişlər. Həmin m 

ənbələrdə xaqanın vaxtaşırı Tanrı ilə söhbətləşməsi, ondan göstərişlər alması, bu ilahi göstərişə əməl 

etmədikdə isə cəzalandırılması barədə təsəvvürlər də əks olunur. Zaman keçdikcə Tanrı ideyasının 

güclənməsinin, mifdən dinə keçilməsinin nəticəsidir ki, xaqan özünü Tanrınm himayəsində hiss edir, 

xalqı məhz onun iradəsi ilə idarə etdiyini inamla bildirərək özünün real ictimai-siyasi missiyasını 

ruhani-ilahi mənbəyə bağlayır. Və etiraf olunmalıdır ki, tanrıçılığın bir din kimi formalaşmasında, 

tanrıçı ruhanilərin yetişib müxtəlif formalarda fəaliyyət göstərmələrində, həmin dinin xalq içərisində 

təbliğində türk xaqanları, onları əhatə etmiş aristokratiya ilk dövrlərdən maraqlı olmuşlar. 

Bundan başqa Hindistanda yaşayan qədim türkdilli xalqlar özlərinə yad olsa da, qədim hindlilərin 

sitayiş etdiyi buddizmə də pərəstiş etmişlər. Ən qədim dünya dini olan buddizm e. ə. I minilliyin 
ortalarında yaransa da, türklər arasmda min il sonra yayılmağa başlamış, buddist türk ədəbiyyatı isə 

təxminən maniçi türk ədəbiyyatı ilə eyni dövrdə inkişaf etmişdir. Buddizmin yaradıcısı olan Qautama 

Budda (“işıqlanmış” mənasında), tərcümcyi-halı əfsanələrə bürünmüş olsa da, tarixi şəxsiyyətdir. 

Mənbələr göstərir ki, Qautama Buddanm əsl adı Siddxartxadır. Şak (yəni, sak – əsl vətəni Qaradəniz 

və Qafqaz olan qədim türk tayfalarından biri) tayfasının hökmdarı Suddxodanın oğlu, şahzadə olan 

Qautama uzun əziyyətlərə dözdükdən sonra, qırx yaşlarında Tanrıdan işıq alıb (vergi verilib) Budda 

olur. Və insanları xilas edən qüvvəyə çevrilir (6, s. 45).  

Buddizmin mahiyyətini onun dörd həqiqət barədəki kanonları aydın göstərir: 1) iztirab 

mövcuddur, 2) hər bir iztirabın səbəbi var, 3) iztiraba son qoymaq olar, 4) 

ümumiyyətlə, iztirabların qarşısını almaq mümkündür. Buddizmə görə, iztirabdan xilas olmağın 

səkkiz yolu mövcuddur ki, buraya 1) idrak- anlamanın, 2) hərəkətin, 3) nitqin, 4) davranışın, 5) həyat 

tərzinin, 6) cəhdlərin, 7) görmə-seyrin və 8) düşüncə ilə hərəkət birliyinin düzgünlüyü, doğru-

dürüstlüyü daxildir (4, s. 38). 

Hər bir insanın xilas yolu isə məhz “Buddanın yolu”dur. Göründüyü kimi, həm maniçilikdə, həm 

də ondan daha mükəmməl bir dini-ideoloji sistcm olan buddizmdə insan, təbiəti etibarilə, qcyri-

mükəmməl sayılır, onun təkamülü, intibahı real dünyadan kənarda, ruhun dialektikasında axtarılır (5, 

s.72). 

Bundan başqa səkkizinci əsrdən etibarən ərəb xilafətinin təsiri ilə islamı qəbul edən yeni-yeni 

türk tayfalarının Hindistana davamlı hücumları baş vermişdir ki, bu yürüşlərin nəticəsində burada 

Qaraxanilər, Qəznəvilər, Gurlular, Dehli Sultanlığı və nəhayət, Böyük Moğol İmperiyası kimi 

dövrünün ən qüdrətli türk dövlətləri yaranmışdır. Bu dövlətlərin qurulmasından əvvəllər də 

Hindistanda türk tayfaları yaşayırdı. Qeyri-türk dillərində danışan və yazan hindlilər, puştular, 

sinkxlər və digər xalqları buna misal verə bilərik. Tarixi mənbələr və qaynaqlar da bunu bir daha 

sübut edir. Bu dövrdə Hindistan türklərinin ədəbiyyatı əsasən türk-islam mədəniyyətinin təsiri ilə 

yaranıb iki istiqamətdə inkişaf etmişdir: 

1) şahların, sultanların himayəsi altında olan saray ədəbiyyatı  

2) sadə xalq arasında yayılan şifahi xalq ədəbiyyatı.  

Hindistanda hakimiyyətdə olan türk hökmdarları şeirə, sənətə, tarixə və bütün elmi sahələrə çox 

diqqət yetirirdilər. Eyni zamanda bədii qiraəti, şeiri yüksək qiymətləndirirdilər. Hətta onlar özləri də 

bir-birindən dəyərli əsərlər yaratmışlar. 
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Резюме 

 

Сулейманзаде Саида Мехди кызы 

Основные идеи древней литературы индийских турок 
 

В этом тезисе изучается древняя литература индейских турок. В целом литература 

индийских турок является беспрецедентной темой в литературной критике Азербайджана. В 

древних времен тюркские племена поселились на территории Индии. Эти племена оказали 

большое влияние на формирование древнеиндийской культуры. Религия древних турок, 

которые мигрировали в Индию, была божественной религией с верой в единого Бога. У них 

также были эпические, мифологические, саги, поэзия и прозаические произведения, которые 
соответствовали их религиозному мировому собранию. 

 

Summary 

 

Suleymanzade Saida Mehdi  

The main ideas of the İndian turks’ ancient literature 
 

The ancient period of Indian turks’ literature is studied in this thesis. In general, the Indian Turks’ 

literature is an unprecedented theme in Azerbaijani literary criticism. Since ancient times, the Turkic 

tribes settled in the Indian territory. These tribes had a great influence on the formation of the ancient 

Indian culture. The religion of the ancient Turks who migrated to India was a godly religion with 

belief in a single God. They also had epic, mythological, saga, poetry and prose works that 

corresponded to their religious world meeting. 
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MİR CƏLAL HEKAYƏLƏRİNDƏ ƏXLAQİ-TƏRBİYƏVİ PROBLEMLƏRİN  

İDEYA-BƏDİİ ƏKSİ 
 

Açar sözlər: Mir Cəlal, oxucu, hekayə, qəhrəman, mənəvi paklıq 

Ключевые слова: Мир Джалал, читатель, рассказ, герой, духовный беспорочность  

Keywords: Mir Jalal, reader, story, hero, spiritual blamelessness 

 

Hekayə janrının daha da təkmilləşməsində, oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmasında Mir 

Cəlalın böyük xidmətləri vardır. O, hekayə janrında bir çox dəyərli, ibrətamiz sənət nümunələri 

yaratmışdır. Ədibin hekayələri mövzu baxımından da rəngarəngdir. Burada yazıçının əxlaqi-tərbiyəvi 

problemlərin ideya-bədii əksinə aid hekayələri təhlil olunmuşdur.  

Mir Cəlalın bu mövzuda qələmə aldığı hekayələrindən biri 1961-ci ildə yazdığı “Rola girib” 

hekayəsidir. Hekayədə özünü hamıdan bilikli, savadlı göstərən bir müəllim obrazı canlanır gö-

zümüzün qarşısında. İzibala adlı müəllim özünü tərifləməklə məşğuldur. Görür ki, şagirdlər tənəffüs-

də başqa müəllimlərin arxasınca gedir, söz soruşurlar. Amma bu müəllim guya özünü o qədər zəhmli 

göstərir ki, ona yaxınlaşan, heç bir söz soruşan olmur. Bütün günü özünü tərifləməklə məşğuldur. 

Öz aləmində İzibala deyir ki, “Müəllim gərək zabitəli olsun, şagird ondan qorxsun!” (1, s.356). 

Mir Cəlalın müəllimlərə həsr etdiyi kiçik hekayədə böyük məna vardır. Hansı dövr olursa-olsun, heç 

bir müəllim “rola girib” şagirdə özünü sevdirə bilməz. Əsl müəllim biliyi, bacarığı, şagirdlərə 

münasibəti ilə hörmət qazanmalıdır.  

Mir Cəlalın “Heykəl uçulanda” hekayəsi (1,s.363-367) 1962-ci ildə çap olunub. Bu hekayə 

“Mənəm-mənəm deyənlərin inanma çox da qövlünə! Ə.Sabir” epiqrafı ilə başlayır. Bizə elə gəlir ki, 

bu epiqraf bütün hekayənin məzmununun əsasında dayanır. Doğrudan da, bu hekayəni axıra qədər 
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oxuyanda belə məlum olur ki, mənəm-mənəm deyənlər axıra kimi gedə bilmir, vəzifədə olanlar heç 

vaxt düşünmürlər ki, bu vəzifə daimi ola bilməz. İnsanlar vəzifədə olanda elə hesab edirlər ki, 

ömürlük bu vəzifə bunlar üçün yaranıb. Nə qədər ki Aşumov vəzifədə idi, hər şeyin ən yaxşısı onun 

evinə göndərilirdi. Bir gün Aşumovu işdən çıxarırlar. İşdən çıxarılan Aşumov buna dözə bilmir, az 

vaxtın içində dünyasını dəyişir. Həmin gündən elə bil Aşumov adında bir insan olmayıb, ondan bir 

əsər-əlamət qalmır. Aşumovun oğlu da atasının ölümündən sonra tamamilə başqa bir adam olur, sanki 

bir vərəq kimi qatlanır, ədabazlıqları geridə qalır.  

Mir Cəlal “Müdafiə vəkili” hekayəsini 1962-ci ildə qələmə almışdır (1, s.389-397). Bu hekayənin 

məğzi ondan ibarətdir ki, bir vaxtlar əvvəlki zamanlarda lap orta məktəbi qurtaranlar ailə qurmağı 

düşünürdülərsə, zaman dəyişdikcə məktəbdə, kitabxanada, institutda belə sözlər işlənirdi: tema, 

opponent, elmi rəhbər, referat, dissertasiya, annotasiya. Əvvəlki cavanların başqa çıxış yolu yox idi, 
indikilər isə dissertasiya haqqında düşünürlər, dissertasiya yazmağa meylləri artıb. Dissertasiya işi, 

elmi rəhbəri, istinad etdiyi mənbələr və müəllimin digər suallarına qızın tutula-tutula verdiyi 

cavablardan aydın olur ki, iş o qədər də qaydasında deyil və gələn ay müdafiəyə hazır iş kimi təqdim 

edilə bilməz.  

Beləliklə, dissertasiya işi yenidən işlənir, Mənzər işi ilə əlaqədar olaraq üç dəfə başqa 

respublikaların arxivlərində olur, konfranslarda məruzə ilə çıxış edir, dissertasiyanı dərindən işləyir. 

Sonda işi müdafiəyə təqdim edir və bir səslə qəbul olunur. Əlbəttə ki, zəhmət üz ağardır. 

“Kənd “uşaqları”” (1971) mərhum kommunist Ağamirzə Əhmədovun xatirəsinə həsr 

olunmuşdur. Hekayənin əvvəlində kənd və şəhər həyatı müqayisə olunur. “... Kənddən ilk dəfə 

gətirilən “uşaqlar” bir müddət burada qəriblik, biganəlik duyub heyrətlə ətrafa baxır, ora-bura 

boylanır, uca daş hasarları aşmağa qol-qanad atırlar. Mərhum Ağamirzə Əhmədovun nə səy və 

zəhmətlə gətirdiyi bu “uşaqlar” ilk illərdə çətinlik, sıxıntı, alışmadıqları sudan, torpaqdan korluq 

çəkdilər, amma sonra təzə yerə alışdılar. Şəhərin elə sıx küçəsi, abad məhləsi yoxdur ki, orada bu 

“kənd uşaqları”nı gümrah görməyəsən” (2, s.274-277). Yazıçı Neftçilər prospektində, gəmi 

vağzalında bütün qapı-pəncərələri örtmüş yamyaşıl meynə yarpaqlarından, kişmiş salxımlarından 

danışır, onları çox gözəl təsvir edir. Bu qaralı-ağlı əlvan salxımlara tamahı düşməyən olmur. Amma 

buraya bir dənə haram əl uzanmır.  

Bu üzüm satılmır, əziz qonaqlar isə elə yerindəcə yeyə bilərlər. Üzümləri yetişdirən Zeynal əmini 

çağırırlar. Zeynal əmi əməyinin bəhrəsini görüb sevinir.  

Hekayədə min bir zəhmətlə yetişdirilən, müalicəvi əhəmiyyətə malik, dadlı, xeyirli Bakı 

şanısından danışılır. Doğrudan da, insan zəhmət çəkdiyi zaman bəhrəsini də görür.  

Mir Cəlalın “Evləndilər” (1976) hekayəsi qısa, yığcam olsa da, ibrətamiz əhəmiyyətə malikdir. 

Atası uşaq vaxtından Tofiqin qayğısına qalır, hər yerə özü aparır, bir sözlə, oğlunu gözündən kənara 

qoymur. Texnikumu bitirəndən sonra oğlunun rayona (Dəstəfura) işə göndəriləcəyini eşidir, narahat 

olur. Oğlunun heç vaxt evdən kənarda qalmadığını, uzaq, tanımadığı bir yerə gedə bilməyəcəyini 

deyərək şəhərdə işləməsinə nail olur. Az müddət keçdikdən sonra məlum olur ki, cavan, yaraşıqlı, 

həm də “atası kimi utancaq” oğlu bir qızla birlikdədir. Atası nazirin yanına getsə də, o, şəxsi işə 

qarışmadığını bildirir. Atası qızla danışır, heç nəyə nail olmur. Oğlu üz döndərib gedir. Bir müddət 

keçdikdən sonra məlum olur ki, Tofiq həmin qızla evlənib, bir oğlu, bir qızı var.  

Hekayənin sonundakı fikirlər çox maraqlıdır: “Bay, səni, ay fələk, gör dünya necə dəyişib?! 

Oğlan da, qız da istədiyinə gedir, nə ata, nə ana, nə filan! Cavanlar belə olub! Tamam ayrı cür!” 

(2,s.428). 

Filologiya elmləri doktoru, professor Ş.Alışanlının qeyd etdiyi kimi, “Mir Cəlal klassik hekayə 

ənənələri zəminində bu janrın yeni poetik imkanlarını aşkarlamışdır”(3). Görkəmli yazıçımız Mir Cəlalın 

hekayə yaradıcılığı dərin ictimai-siyasi məzmunu, tərbiyəvi əhəmiyyəti, müasirliyi və bədii gülüşü ilə 

səciyyələnir. Mir Cəlal məişətdə, şüurda, əxlaqda kök atmış mənfi cəhətləri, köhnəlmiş adət-ənənələri 

dərindən dərk etməkdə və bütün detalları ilə göstərməkdə zəngin yaradıcılıq təcrübəsinə malik yazıçıdır. 

   Ədəbiyyat 

1.Mir Cəlal.Əsərləri.5 cilddə. C.3.Bakı: “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2013, 456 s. 

2.Mir Cəlal.Əsərləri.5 cilddə. C.4.Bakı: “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2013, 468 s. 
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 3.Alışanlı Ş. XX əsr ədəbiyyatının Mir Cəlal fenomeni  

 //https://azertag.az/xeber/XX_esr_edebiyyatinin_Mir_Celal_fenomeni 

 

Резюме 

Садыглы Айшан Ахад кызы 

Идейно-художественное отражение духовно-нравственных проблем в рассказах 

Мир Джалала 

Рассказное творчество нашего выдающего писателя Мир Джалала характеризуется 

глубоким идейно-художественным содержанием, воспитательным значением и 

современностью. Мир Джалал владеет богатой творческой практики в глубоком 

познавании отрицательных сторон корененных в житье, в сознании, старых обычаи, нравах и 
в проявлении их со всеми деталями. Темы рассказов литератора также разночветные. В 

статье анализируются рассказы, как «Вошел в роль» (1961), «Когда статуя разрушался» (1962), 

“Адвокат защиты” (1962), «Ребята из села» (1971), «Поженились» (1976) которые актуальны в 

наши дни. Писатель Мир Джалал открывает внутренний мир своих героев как психолог.  

 

Summary  

Sadigli Ayshan Ahad 

Ideological-artistic reflection of spiritually-moral problems in stories of Mir Jalal 

 

Story activities of our distinguished writer Mir Jalal is characterized with deep ideological-

artistic maintenance, educator value and contemporaneity. Mir Jalal owns rich creative practice in 

deep cognition of negative parties of rooted in life, in consciousness, old customs, and dispositions 

and in the display of them with all details. Themes of stories of author also colourful. Stories are 

analysed in the article, as "Entered a role" (1961), "When statue collapsed" (1962), "Defense lawyer 

(1962) ", "Guys from a village" (1971), "Married" (1976) actual in our days. Writer Mir Jalal opens 

the inner world of his herous as psychologist.  

 

 

Vəlimətov Tural Dünyaməddin oğlu  
Bakı Dövlət Universiteti 

 

İNTERNET TELEVİZİYASINI ƏNƏNƏVİ YAYIMDAN FƏRQLƏNDİRƏN ƏSAS 

ÖZƏLLİKLƏR 

 

Açar sözlər: internet, ənənəvi TV, texnologiya, KİV, xəbər 

Ключевые слова: интернет, традиционное телевидение, технологии, медиа, новости 

 Key words: internet, conventional TV, technology, mass media, news 

  

Bu gün auditoriyanı internetə olan marağı artıb. Ümumiyyətlə, informasiyanı internet üzərindən 

almağa maraq artıb. İlk olaraq ondan başlayaq ki, bu, bir yayım vasitəsidir. Əvvəllər çap üsulu məşhur 

idi və kitablar, broşürlər, qəzetlər buraxılırdı. Sonradan tezliklər vasitəsi ilə yayım həyata keçirildi və 

televiziyalar yarandı. Daha sonra peyk yayımı meydana gəldi. Üçüncü və hələ ki, kütləvi yayım 

vasitəsi kimi ən dəbdə olanı internet və ünsiyyət qurmaq üçün daha çox mobil yayım vasitələridir. 

Hazırda yayım vasitəsi kimi internet ən məşhurudur. İnternet üzərindən yayılan təkcə televiziya və ya 

görüntü deyil. Xəbər, əlaqələşmə, məlumatlandırma və s. məsələlərdə də internet bu dəqiqə öndədir. 

İnsanlar hətta bir biri ilə fikirlərini belə internet vasitəsi ilə bölüşürlər. Mobil əlaqə vasitəsinin 

daxilində belə ünsiyyət saxlamaqdan daha çox internet üzərindən əlaqəyə üstünlük verilir. Böyük və 

uğur qazanmış olan saytlar çox zaman böyük miqdarda çeşidlilik təklif edən və istifadəçilər tərəfindən 

formalaşdırılan kontentlə təmin olunur ki, bu da insanlara həmin yerlərdə daha çox zaman keçirməyə 

şərait yaradır. (6) Yəni insanların həyatının böyük bir hissəsini bütünlüklə internet üzərindən virtual 
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əlaqə və məlumatlandırma tutur. Buna görə də bu yayım vasitəsi ilə olan hər şey maraqlıdır. O 

cümlədən də internet TV. Bir də konkret verilişlər var ki, öncədən çəkilir. Bu verilişlər üçün gündəm 

məsələsi, zaman məsələsi yoxdur. Burada müzakirə edilən mövzular illər öncə də aktual olub, hazırda 

da aktualdır, gələcəkdə də aktual olacaq. Bu tip verilişlərə insanlar ofline rejimdə, daha sərbəst, daha 

sakit özləri üçün fasilə verdikləri vaxt baxmağa üstünlük verirlər. İnternet TV-nin 2-ci üstünlüyü də 

budur. Yəni tamaşaçı hansısa bir veriliş və ya xəbəri vaxtında izləyə bilməyibsə, artıq keçdi deyə bir 

anlayış yoxdur. Çünki bir müddət sonra həmin verilişi ofline rejimdə internet TV-nin saytında və ya 

youtube kanalındakı hesabında izləyə bilər. Yəni informasiya tamaşaçının yanından ötüb keçmir. Bu 

baxımdan ofline da izlənən verilişlər var. Amma gündəm verilişlərinə daha çox canlı yayımda 

baxırlar.  

2006-cı il oktyabrın 6-da YouTube-a “A message from Chad and Steve” adıyla yüklənən bir 
video diqqət çəkdi. Aşağı keyfiyyətli görüntülərdə şəbəkənin digər iki yaradıcısı-Chad Hurley və 

Steve Chen istifadəçilərə platformun Google tərəfindən alındığını xəbər verirdi. (2) Həmin video ilə 

kütləvi bir kommunikasiya vasitəsi kimi şəbəkədən insanlara müraciət edildi, bununla da saytın 

ictimaiyyəti məlumatlandıra bilməsi imkanları daha çox üzə çıxdı.  

İnternet televiziya tamaşaçısı (auditoriyası) daha çox nəyə üstünlük verir? Canlı yayıma, 

yoxsa baxa bilmədiyi verilişləri ofline rejimdə izləməyə? Bu suala cavablandırmaq üçün 

araşdırma apardıq və məlum oldu ki, bu baxır toxunulan mövzunun nə ilə bağlı olmasına. 

Azərbaycanda hazırda sosial şəbəkələrdən ən aktual olanı facebook, youtube və instagram-dır. 

Twitter, skype, telegramm və ya Rusiyaya məxsus vkontakte, odnoklassniki ölkəmizdə bir o qədər 

də məşhur deyil. Məsələn, watsapp da məşhurdur. Amma bizdə daha çox ünsiyyət  saxlamaq üçün 

istifadə olunur. Lakin xəbərin yayılması, digər kütləvi məlumatların alınması üçün watsapp 

Azərbaycanda elə də məşhur deyil. Telegramm da eyni ilə, lkəmizdə şəxsi xəbərləşmə və yazışma 

vasitəsi kimi istifadə olunur. Amma qonşu İranda Telegramm internet media üzərindən xəbərlərin 

yayıldığı, əldə olunduğu ən əsas mənbələrdən biridir. Xəbər saytlarının, agentliklərin demək olar ki, 

hamısının botları var. İranda az qala 40 milyona yaxın şəxs Telegramm-dan istifadə edir və məlumatı 

da oradan alır. Azərbaycanda isə sosial şəbəkələrə giriş sərbəst olduğundan əlaqə əsasən facebook, 

youtube, instagram üzərindəndir. Məlum olduğu kimi, instagram-da böyük həcmli canlı yayımlarla 

bağlı məhdudiyyətlər olduğu üçün, yalnız qısa, anons xarakterli videolar yayılır. Bizdə 

videogörüntülərin yayıldığı məkan əsasən facebook və youtube-dir. Bu gün facebook-un 

Azərbaycanda 2 milyona qədər istifadəçisi var və demək olar ki, ölkənin bütün ictimai həyatı, 

gündəmi facebook-da müəyyənləşir. Əgər siz gündəmdə olan aktual bir məsələ ilə bağlı canlı yayım 

həyata keçirirsinizsə, onu çox adam izləyəcək. Çünki insanlar həmin mövzu ilə maraqlanır, ətraflı 

məlumat almaq istəyirlər. Həmin an canlı yayım həyata keçiriləndə, bu, marağı ikiqat artırır və 

adamlar izləməklə yanaşı, həm də interaktiv olaraq münasibət bildirir, suallar ünvanlayırlar. İnternet 

televiziyanın ənənəvi televiziyalardan üstünlüyü də bundan ibarətdir. Yəni tamaşaçı təkcə izləyici 

olaraq deyil, həm də ekspert olaraq həmin verilişin, müzakirənin iştirakçısına çevrilir. Canlı yayımın 

effekti budur. Bir də konkret verilişlər var ki, öncədən çəkilir. Bu verilişlər üçün gündəm məsələsi, 

zaman məsələsi yoxdur. Burada müzakirə edilən mövzular illər öncə də aktual olub, hazırda da 

aktualdır, gələcəkdə də aktual olacaq. Bu tip verilişlərə insanlar ofline rejimdə, daha sərbəst, daha 

sakit özləri üçün fasilə verdikləri vaxt baxmağa üstünlük verirlər. İnternet TV-nin 2-ci üstünlüyü də 

budur. Yəni tamaşaçı hansısa bir veriliş və ya xəbəri vaxtında izləyə bilməyibsə, artıq keçdi deyə bir 

anlayış yoxdur. Çünki bir müddət sonra həmin verilişi ofline rejimdə internet TV-nin saytında və ya 

youtube kanalındakı hesabında izləyə bilər. Yəni informasiya tamaşaçının yanından ötüb keçmir. Bu 

baxımdan ofline da izlənən verilişlər var. Amma gündəm verilişlərinə daha çox canlı yayımda 

baxırlar.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəzən uzun müddət internetdə şəxsi domenə malik hansısa 

media qurumu, müəyyən səbəblər üzündən fəaliyyətini dayandırmalı olur. Bu zaman onun 

contenti də silinir. Amma ənənəvi KİV-lərdə bu problem demək olar ki, yoxdur. Təbii ki, əgər 

burada iş hər sahədə olduğu kimi standartlara uyğun peşəkar səviyyədə qurulubsa, problem olmur. 

Internet sadəcə yayım vasitəsidir. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən başlayaraq, hətta 2000-ci 
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illərin əvvəllərinə kimi ölkəmizdə çoxlu sayda qəzet çıxırdı. Qeydiyyatdan keçən qəzetlərimizin sayı 

hətta 3 minə çatırdı. Lakin bu gün dövlət arxivlərində araşdırma aparsaq, orada 20-30 qəzetin tam 

arxivinə rast gələ bilərik. Çünki digər qəzetlər nüsxələrini arxivlərə təqdim etmədiyindən, qorunmaq 

imkanları olmayıb və məhv olub gediblər. Elə qəzetlər də var ki, onların bir nüsxəsini belə tapmaq 

mümkün deyil. Amma ölkə daxilində işıq üzü görən hər bir qəzet dövlətin tarixidir. Yaxud da ənənəvi 

hansısa bir televiziyanın arxivi var və nəzəri olaraq o da mümkündür ki, həmin arxiv bir günün içində 

məhv ola bilər. Və ya müəyyən müddətdən sonra həmin arxivlərin lentlərinin köçürülməsi lazımdır. 

Çünki həmin lentlərin, kasetlərin istismar müddəti var. Zaman keçdikcə əgər köçürülməzsə, həmin 

arxiv yazılarının təkrar istifadə olunması mümkün olmayacaq. Hazırda ümumiyyətlə vəziyyət belədir 

ki, televiziyalarımızın 20-30 il əvvəl formalaşmış arxivlərini bu gün oxumaq üçün sadəcə olaraq yeni 

texnika icad olunmur. Yeni çıxan texnikalar isə HD, full HD formatındadır. O üzdən də köhnə 
çəkilişləri oxumaq mümkün deyil. Belə desək, fiziki olaraq onlarla da əlaqə kəsilib. Bu, yalnız 

internetə aid deyil. Bu gün internet aktualdır deyə, biz bu problemi görürük. Nəzəri olaraq yayımda 

olan bütün materialların məhv olma təhlükəsi var. O ki qaldı internetə, internet yayımı vasitəsi ilə 

olan məhsulların qorunması ənənəvi media ilə müqayisədə daha önəmli, imkanları geniş və asandır. 

İstənilən halda hansısa bir məhsulu həm özündə, həm “back up” deyilən əlavə kartlarda saxlamaq, 

nəhayət youtube sosial şəbəkəsində lisenziyalaşdırmış formada qorumaq imkanı var. Hər kanalın 

rəsmi hesabı olmalıdır ki, məlumatlar xüsusi şəkildə qorunsun. İnternet yayım məhsullarının 

mühafizə olunması daha asandır və bunun bir çox yolları var. Sadəcə istəyənlər üçün. Elə televiziyalar 

da var ki, hazırladıqları videoməhsulu arxivləşdirmir və sabah domenin haqqını ödəmədikdə də hər 

şey silinir. Söhbət işini peşəkar səviyyədə görən şirkətlərdən gedirsə, həmin müəssisələr mütləq öz 

məhsullarının qorunması üçün bir neçə qarantiya yolu seçirlər. 

Ümumiyyətlə, internetin populyar olduğu bir ölkədə, internetdə yayılma imkanı olan bütün 

vasitələrə ehtiyac var. Əvvəllər Azərbycanda insanlar internetdə xəbər oxuyur və bununla da qane 

olurdular. Çünki seçimlər bir o qədər də çox deyildi. Sonradan fotoların yerləşdirilməsi və geniş 

yayılması müşahidə olundu. İnsanlar da daha çox görmək istədilər. Hazırda müasir dünyada 

tendensiya belədir ki, insanlar yalnız hadisəni görmək və ya onunla bağlı nəsə oxumaq istəmirlər, 

həm də baş verənlərin iştirakçısı olmaq istəyirlər. İnternetin də ən böyük üstünlüyü bundan ibarətdir. 

Hadisənin canlı iştirakçısı olmaq üçün onu izləyiciyə göstərmək lazımdır. Görüntüləri internet 

istifadəçilərinə orada olduğunu hiss elətdirəcək qədər təbii göstərmək lazımdır. İnternetdəki 

interaktivlik hər kəsə baş verən prosesin iştirakçısına çevrilmək imkanı yaradır. İnternet tv-lər sistemli 

bir işdir, bir sənayedir, media vasitəsidir. İnsanlar da bundan istifadə edir. Əgər yayım vasitəsi 

internetdirsə, fərqi yoxdur hansı televiziyadır ənənəvi və ya internet, eyni prosesdir, sadəcə biri peyk, 

digəri isə internet üzərindən yayımlanır. Söhbət ondan gedir ki, bu gün artıq sosial şəbəkələr vasitəsi 

ilə canlı yayımın həyata keçirilməsi, facebook və youtube-nin bunu təmin etməsi ona gətirib çıxarır 

ki, az qala hər kəsin televiziyası var. Yəni insanların əlindəki kameralı telefon istənilən şəxsə maraqlı 

olan məkandan canlı yayım həyata keçirmək və özünün də birbaşa iştirakçısı olmaq, bloger qismində 

çıxış edərək, fikir bildirmək imkanı verir. İnternet TV-nin, sadə dillə desək ev üsulunda hazırlanan 

materiallardan fərqi ondan ibarətdir ki, burada iş sistemli şəkildə qurulub. Peşəkar jurnalist 

yanaşması, hadisələrə münasibət, qarşı tərəfin mövqeyi, xəbər meyarlarına əməl olunma, keyfiyyətli 

görüntü, studiya və s. amillər var. Bu baxımdan da internet TV-lərin fəaliyyəti getdikcə daha da 

genişlənəcək. Çünki insan iki monitordan mütləq birini seçir. Bütün dünyada belədir. İnsanlar artıq 

çoxdan öz monitorlarını seçiblər. Bu, kompüter monitorudur. Hətta kompüter də deyil, telefon 

ekranıdır. Orada nümayiş ediləcək məhsul isə internet TV-nin məhsuludur. Ənənəvi TV-ni orada 

görmək olmur. Görüntülü xəbər məhsulunun da adı internet tv-dir. Burada qeyri-adi bir şey baş 

vermir. O ki qaldı peyk və yayım məsələsinə, bu tamamilə başqa bir şeydir. Bunun internet tv-yə 

ümumiyyətlə aidiyyatı yoxdur. Adından da göründüyü kimi internet tv-nin işi internetdə 

yayımlanmaqdır. O, peykdə yayım lisenziyası, tezlik alırsa, bu artıq həmin tv-ni internet tv 

statusundan çıxardır. Onda olur peyk televiziyası, ümumrespublika yayım televiziyası. Bunun da 

internetlə heç bir əlaqəsi yoxdur. 
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Xarici ekspertlərin hesablamalarına görə bu növ telekanalların ərsəyə gəlməsi üçün 2-3 

milyon, hətta yaxşı bir layihəni reallaşdırmaq istəyirsənsə 10 milyon dollara yaxın vəsait tələb 

olunur. 
Məsələ bundan ibarətdir ki, baxır siz nə yaradırsınız. Bu gün sosial şəbəkələrin verdiyi imkan 

sayəsində telefon vasitəsi ilə də internet kanalı yarada bilərsiniz. Sonra da mütəmadi olaraq həmin 

kanalda canlı yayımla çıxış edərək, fikirlərinizi bölüşə, çəkdiklərinizi göstərə, peşəkar blogerlik 

fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərsiniz. Bu da sizin üçün internet TV. Bununla bağlı da heç kəs sizə, heç 

nə demir. Həvəskar kamera da daxil olmaqla, bir stul və masadan istifadə etməklə internet TV 

yaratmaq mümkündür. Burada xərclər min manatdan başlayaraq, milyonlara qədər arta bilər. Söhbət 

studiyası, peşəkar quruluşu, çəkiliş pavilyonları, güclü texnikası olan TV-dən gedirsə, Azərbaycanda 

bu məbləğ 2-3 milyon civarındadır. Əslində klassik TV ilə internet TV arasında heç bir fərq yoxdur. 
Eyni studiya, eyni texnika, eyni yayım formasıdır. Sadəcə yayımın tamaşaçıya çatdırılması arasında 

fərq var. Bir də müasir və bahalı texnikaya, həmçinin sürətli internet təminatına ehtiyac var. Birində 

ötürücü peykdir, digərində isə internet. 

Ümumiyyətlə, media maraqlardır. İnsanların informasiya ilə bağlı iki maraq dairəsi var. Bir, 

ümumi olaraq nə baş verir? Bununla bağlı istər qlobal, istər lokal səviyyədə məlumat almaq istəmək. 

Bir də hər kəsin fərdi maraq dairəsi var. Misal üçün din, tarix, tibb, ədəbiyyat və s. Xəbər agentlikləri, 

informasiya saytları qlobal məlumatlandırma ilə məşğuldurlar. Lakin medianın funksiyası ondan 

ibarətdir ki, o, hər bir təbəqəyə müraciət etməli, hər bir maraq dairəsini əhatə etməlidir. Hansısa bir 

sahəyə aid olan internet televiziyanın olmasının heç bir problemi yoxdur. Məlumatlandırma, yayımın 

həyata keçirildiyi həmin sahə üzrə mütəxəssislərin orada olması, bu sahə ilə maraqlanan insanların 

müraciət etməsi çox yaxşıdır. Medianın ixtisaslaşması kifayət qədər müsbət bir haldır. 

İnternet TV-lərin gəlir mənbəyi əlbəttə, reklamdır. Ümumiyyətlə, medianın gəliri reklamdandır. 

Təbii ki, abunəçilik də bura daxildir. Bundan başqa internet TV, promoməhsulların satışı ilə də 

məşğul ola bilər. Yəni reklam xarakterli reportajların, çarxların hazırlanması və yayımı və s. Çox 

önəmli bir mənbə də var, bu da youtube kanalıdır. Əgər youtube-də internet tv-nin abunəçiləri çox 

olarsa, materiallar mütəmadi olaraq yenilənərsə, bildiyiniz kimi youtube kanalında reklamlardan da 

gəlir əldə etmək mümkündür. Yeri gəlmişkən facebook hazırda həmin məsələ üzərində çalışır. 

Facebook yayımlanacaq orijinal videoların üzərində öz reklamlarını yerləşdirməyi planlaşdırır və 

buna görə də videokontentə çox həssas yanaşır. Amma bunların içində bir əsas önəmli məsələ də var 

ki, bu da videokontentin orijinal olmasıdır. Artıq burada copy paste, digər media qurumların 

videogörüntülərinin istifadə edilməsi kimi hallar müəllif hüquqlarına ziddir. Youtube də buna ciddi 

şəkildə nəzarət edir. Kontentin orijinal olması üçün mütləq kollektiv olmalı, peşəkar iş qurulmalıdır. 

Sadalananlar varsa youtube-də yaxşı vəsaitin qazanılması mümkündür. 

Baxmayaraq ki, İnternet TV-nin qarşısında ənənəvi TV ilə mübarizə aparmaq məqsəd yoxdur, 

amma o rəqabət olacaqsa, gələcəkdə uduzan ənənəvi TV olacağı qaçılmazdır. İndiki halda dünyanın 

CNN kimi nəhəng media qurumu hətta, sosial şəbəkələrdən istifadə etmək məcburiyyətindədir. Artıq 

sosial şəbəkələrdə baş verənlər, ənənəvi televiziyaların gündəm mövzusuna çevrilir. Bu da o zaman 

effekt verir ki, həmin material yenidən sosial şəbəklərə qayıdaraq, təkrar müzakirə obyektinə çevrilir. 

Ölkəmizə gəldikdə isə bu gün ölkə tv-lərinin hazırladıqları materialların müəyyən bir hissəsinin yerli 

saytlar tərəfindən yerləşdirilməsini və sosial şəbəkələrdə müzakirəyə çıxarılmasını görürük. Hansı ki, 

sonradan həmin materiallar gündəmə çevrilir. Amma bəzən verilişin özündə bundan daha sərt 

məqamlar olur, lakin gündəmə çevrilə bilmir. Bu isə onu göstərir ki, sosial şəbəkə və internet media, 

artıq media dominantlığını əldə edib. İnternet televiziyaların yayılma arealı çox böyükdür. Onların 

yayılması üçün ölkə məhdudiyyəti yoxdur, tezlik məhdudiyyəti yoxdur. Hətta, əgər siz orijinal 

videokontentin xam materialının özünü yayımlayırsınızsa belə, bu zaman tərcümə problemi 

yaşanmır. Orijinal kontent varsa, onun internet üzərindən yayılması, baxılması imkanları çoxdur. Bu 

gün biz hansısa materialı əldə etmək istəyiriksə, hansısa bir yeniliklə maraqlanırıqsa, istər video və 

ya mətn olsun, hansısa bir televiziyanın arxivinə müraciət etmirik. Lazım olan materialı axtarış 

sistemi vasitəsi ilə əldə edirik. Gələcək internet tv-nindir. Ənənəvi televiyalar o zaman uğur əldə 

edəcəklər ki, öz internet versiyalarını yaradacaqlar. Bu da artıq ənənəvi televiziya deyil, internet TV-
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dir. Artıq internet elə bir mərhələyə gəlib çıxıb ki, hər şey bu kontentin üzərindən gedir. Faktlara 

əsaslanaraq deyə bilərik ki, dünyanın 10 milyarderindən 5-i online resurs yaratmış şəxslərdir. Nəinki 

məlumatlandırma, həmçinin dünya iqtisadiyyatının böyük bir hissəsi də internet üzərindən dövr edir. 

Bütün bunlar onu göstərir ki, bu, artıq bir mərhələdir, hansını ki biz keçmişik. Gələcəkdə internet 

yayıma uyğun adaptasiya olunan qurumlar yaşayacaq. 

  Ümumiyyətlə, gələcək online görüntünündür. Bunun TV forması da ola bilər, pərakəndə 

forması da. Azərbaycanda sosial şəbəkələr azaddır, internetə çıxış sərbəstdir. Vətəndaşlarımız yalnız 

məlumatlanmağı deyil, məlumatlandırmağı da sevir. Bəzən elə bir məkanda olursan ki, sıravi insanlar 

jurnalistlərdən də yaxşı məlumat verirlər. İnsanlarımız informasiya ötürməyi, başqalarını 

məlumatlandırmağı, proseslər haqqında fikir yürütməyi, şərh etməyi çox sevirlər. Ümumiyyətlə, 

savad göstəriciləri yüksək olan cəmiyyətlər, məlumatlandırma üçün açıq olurlar. Belə bir cəmiyyətdə 
internet yayımı üzərindən olan hər şeyin gələcəyi var. O cümlədən də internet tv-nin. 

İnternet TV auditoriyasının ənənəvi televiziya tamaşaçısından elə bir fərqi yoxdur. 
Tamaşaçı həmin tamaşaçıdır. Əgər srağa gün qəzet oxuyurdusa, dünən ənənəvi televiziyaya 

baxırdısa, bu gün internet tv-ni izləyir. Dünyada texnologiyalar yenilənir. Əgər dünən internetdən 

məlumat almaq üçün kompüterdən istifadə edilirdisə, bu gün böyük əksəriyyət telefondan istifadə 

edir. Bəlkə sabah ümumiyyətlə ağlımıza gəlməyən yeni bir texnika icad olunacaq. Bununla da tamam 

başqa bir yayım vasitəsi meydana çıxacaq. Hələ ki, ən sonuncu olan internetdir. Belə desək, əsrin 

inqilabı budur. Sadəcə olaraq burada tamaşaçının bir fərqi var. Bu da nədən ibarətdir? Əgər ötən 

onilliklər ərzində insanların vaxtı çox idisə və ənənəvi tv-də rahat şəkildə istədiyi verilişə baxa 

bilirdisə, bu gün vəziyyət dəyişib. Hazırda insanlar baş verən hadisələrdən vaxtında xəbər tutmaq 

istəyirlər. Çünki müasir texnologiyalar buna imkanı verir. Artıq əksəriyyət xəbərlərin xüsusi 

buraxılışlarını gözləmədən, əllərində olan telefon vasitəsi ilə dünyada baş verənlər haqda saytlardan 

məlumat ala bilirlər. Bir tamaşaçı olaraq insanların istəkləri, məlumat alma formaları, zaman anlayışı 

dəyişib. İndi insanlar nəqliyyat vasitəsində yol gedə-gedə həm xəbər oxuyur, həm də video izləyirlər. 

Tamaşaçının baxışı, təfəkkürü dəyişib. Kadrlar da o təfəkkürə uyğun gəlməlidir. Qəzet jurnalisti 

yazmağı bacarırdısa, bu onun üçün kafi idi. Tv jurnalisti üçün əsas məsələ danışmağı bacarmaqdır. 

İnternet jurnalisti üçün belə bir şərt yoxdur. Çünki o yazmağı da, danışmağı da, göstərməyi də, bəzi 

hallarda aktyorluq etməyi də bacarmalı, bəzi hallarda isə fotoqraf və ya operator olmalıdır. İnternet 

jurnalisti bütün hallarda bir neçə qabilliyyətə malik unikal bir şəxsdir. Ənənəvi jurnalistika ilə məşğul 

olan şəxsi hazırladığı materialın necə və nə cür oxunacağı problemi maraqlandırmırdı. İnternet jurnalistin 

belə bir şansı yoxdur. O, təqdim etdiyi materialın mütləq oxunmasına nail olmalıdır. Çünki onun məvacibi 

baxış sayından asılıdır. Ona görə də internet jurnalistin tanınması üçün əsas vasitə sosial şəbəkələrdir. Bu 

imkanlar yolu ilə o, öz hazırladığı məhsulu satmağı bacarmalıdır. İnternet jurnalisti həm də xəbər 

marketoloqu olmalıdır. Bu baxımdan da kadr məsələsində ciddi problemlər var. Çünki yeni medianın 

gətirdiyi yeni kadrlar, bu sahə üzrə çalışacaq yeni peşə sahibləri var. Yeni medianın xəbər marketoloqu 

hansısa bir dükanda geyim və ya qida satacaq marketoloq deyil. Xəbər marketinqi ilə məşğul olmaq 

tamamilə başqa bir işdir. Xəbər dünyanın ən tez xarab olan məhsuludur. Xəbər bəzən saniyələrə görə 

dəyişir yəni yenilənir. Buna görə də bu sahə üzrə çalışacaq yeni peşə sahibləri, yeni kadrlar lazımdır.  

Televiziya dünyanı dəyişmir, dünya dəyişməyə meyillidi, TV isə sadəcə onun dəyişdiyini 

göstərir. Yeni texnologiyalar kəşf olunur. Gələcəyin təcrübəsini də bizə internet TV göstərəcək.  

Internet inkişaf etdikcə, cəmiyyət sosial şəbəkələrdə, xüsusi ilə görüntülü sosial şəbəkələrdə daha 

çox görmək, daha çox müzakirə etmək istəyir. Youtube-nin ölkəmizdə önəmi artdıqca, canlı yayıma 

maraq çoxaldıqca və insanların özünü ifadə etmək meyilləri gücləndikcə, internet TV-yə də diqqət 

artacaq. 
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Резюме 

Валимтов Турал Дунямаддин оглы 

В статье рассматривается роль и место интернет-телевидения в медиа-системе. 

Отмечается, что всё большее число зрителей традиционному ТВ предпочитает интернет-

телевидение, что, по мнению аналитиков, обусловлено динамичным развитием современных 

технологий. Подчеркивается, что тенденция расширения возможностей оперативного 

получения новостей, а также развитие скоростного интернета в Азербайджане весьма 

благотворно сказывается на переходе от традиционного телевидения к интернет-ТВ. 

Выявляются преимущества интернет-телевидения, основное из которых - предоставление 

зрителю возможности смотреть видео-контент в форме “on demand” («по запросу»), в удобное 

для себя время и неограниченное количество раз. 

 

Sammary 

Valimatov Tural Dunyamaddin  

This Article discusses the current place and role of the internet TV in the mass media system. It 

is noted that the majority of spectators prefer internet TV rather than conventional television. 

Development of technologies is shown as the first reason of this tendency. Expansion of the 

audience’s ability to access the news faster, and speed of the internet in our country increases the 

tendency to the Internet TV more than conventional television. One of the advantages of the Internet 

TV is that people have the opportunity to watch the programs in offline regime, in more freely relaxed 

mode, and having an opportunity to watch in the time when they take a break for themselves.  
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ŞƏRQ QRUPU DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİNDƏ SİNTAKTİK YOLLA SÖZ YARADICILIĞI 

 

Açar sözlər: dialekt,sintaktik,üsul, söz yaradıcılığı 

Key words: dialect, syntactic, method, word creativity 

Ключевые слова: диалект, синтаксический, метод, слово творчество 

 

Sintaktik üsulla söz yaradıcılığının dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində xüsusi əhəmiyyəti 

var.Bu üsul söz yaradıcılığının ən qədim növlərindən hesab olunur. Sintaktik yolla yaranan sözlərə 

quruluşuna görə mürəkkəb sözlər də deyilir. Bu yolla yaranan sözlər milli mənsubiyyətinə görə 

müxtəlif ola bilər,yəni tərəfləri həm milli, həm də alınma sözzlərdən ibarət ola bilər.Sintaktik yolla 

düzələn leksemlərinin tərəflərinin hər biri ayrılıqda leksik mənaya malik olan müstəqil sözlərdir. 

Ədəbi dildə olduğu kimi, dialektlərdə də sintaktik yolla çoxlu leksik vahidlər yaranır.Fərq yalnız 

törənən leksemlərin məhəlli səciyyə daşımasındadır. Şərq qrupu dialekt və şivələrində sintaktik yolla 

düzələn sözləri iki qrupa ayırmaq olar: 1) Komponentləri müəyyən olanlar; 2) Yalnız etimoloji 

cəhətdən seçilənlər. 
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 Komponentləri müəyyən olanlara daxildir: a) Sintaktik yolla düzələnlər. Bu qrupa daxil olan 
söz birləşmələrinin tərəfləri ya ədəbi dilimizdə, ya da tədqiq olunan şivələrdə mövcuddur. 
Birləşmənin tərkibinə girən leksik vahidlər özləri semantik bütövlüyə, məna xüsusiyyətlərinhə malik 
olan müstəqil sözlərdən ibarətdir.Tədqiq olunan şivələrdə bu tipli sözlərin bir neçəsini nəzərdən 
keçirək: Bəhərxir (Mər.,Nar.,Bil.,Buz) (4,s.80) - bəhəri ilə birlikdə hər hansı bir bağı müvəqqəti 
olaraq almaq; məs.: - Bıyil hovalar ki, pis keşdi, ne sən diyən bə`r oldi, ne də bəhərxir götürən 
(Buz.).Bu birləşmənin birinci komponenti müasir ədəbi dilimizdə işlənən və “meyvə”,”məhsul” 
mənasını bildirən fars mənşəli bəhrə sözüdür. ”Xır” leksemi isə“ bağ,bostan,əkin sahəsi” anlayışını 
bildirir. Bəhərxir leksik vahidi “ meyvə məhsulu ilə birlikdə hər hansı bağı müvəqqəti olaraq almağa” 
deyilir. Xoşxoreg (Buz.) (4,s.81) – iştahalı; məs.: -Mirteza maşalla xoşxoregdü, daşdan yimşəğ ne 
versön dãşan dögür.Ədəbi dildə işlənən və müstəqil leksik mənası olan “xoş” və” xörək” sözlərinin 
birləşməsindən “iştahalı” mənasını bildirən dialekt səciyyəli xoşxoreg leksik vahidi düzəlmişdir. 
Poyluş (əks.şiv.) (4,s.81)-hədiyyə, pay; -Hələ gelin tek-tek olar, qeynananı oğul öyünnən qoltuğu 
dolusu poyluşnan yola salır; Anamgildən poyluşsuz qeyidmərəm,xasyetim xərəbdü (Maş.).Tədqiq 
olunan şivələrdə işlənən poyluş sözünnün birinci komponenti (pay) ədəbi dilimiz üçün işlək olduğu 
halda, ikinci komponenti (ülüş) müasir dil nöqteyi-nəzərindən arxaik sayılır.Ülüş qədim türk sözüdür 
(4,s.82). Öz əvvəlki fonetik tərkibini saxlayan ülüş sözü mənaca dəyişərək bir sıra şərq 
(Salyan,Quba,Sabirabad) və qərb qrupunun şivələrində işlənməkdədir. Bu şivələrdə ülüş“ arasına 
halva qoyulmuş yuxa” mənasını bildirir: -Yas yerində həriyə bir ülüş halva verdilər (Şuşa) (1,s.339). 

b) Analitik yolla düzələnlər: Şərq qrupu dialekt və şivələrində sintaktik yolla düzələn bir qrup 
sözlər vardır ki,onlarda morfoloji əlamətin əlavəsi sözün leksik məzmununa heç bir xələl 
gətirmir.Belə sözlərə nümunə olaraq toxdağ vermeg-toxdatmaq, qır basmağ-qırramağ,tir çekmeg-
tirrənmeg, uf elemeg-ufuldamağ, becid gedmeg-beciddemeg, pərt elemeg-pərpiləmeg sözlərini misal 
göstərə bilərik. Toxdağ vermeg,tuş gəlmeg, qır basmağ, gop elemeg,becid gedmeg və s. sözlərin ikinci 
komponenti olan köməkçi fellər (vərmeg, gəlmeg, basmağ, elemeg, gedmeg və s.) sözə bitişik halda, bir 
növ şəkilçiləşmiş halda işlənir (4,.s.83). Lənkəran dialektində də hər iki komponenti fel olan, sintaktik 
üsulla yaranan sözlərə rast gəlinir: asıb-kəsməğ-hədələmək, yoğurub-yapbəğ-biabır etmək,sökıb-dağıt-
məğ-qarışıqlıq salmaq, basıb-bağlaməğ-yalan danışmaq və s.(3,s.306); qədəğə eləmək-xəbər göndərmək; 
pəl vurmaq-mane olmaq; tətavəzə eləməğ-tələsmək; əlqap eləməğ-ələ keçirmək; mərəşurə eləməğ- 
bəhanə etmək; zəhri yarılməğ-bezmək; höküt olməğ-inadkarlıq etmək və s. (Ler.) (2,s.142). 

Sintaktik yolla söz yaradıclığının bir qolunu da məhəlli xüsusiyyət daşıyan ayrı-ayrı sözlərin 

təkrarlanması yolu ilə yaranan leksemlər təşkil edir. Bu leksemlər ədəbi dildəki sözlərdən fərqlənir. 

Bu tipli söz birləşmələrini iki qrupa ayırmaq olar: a) eyni sözün təkrarı ilə yarananlar; b) sözün təkrarı 

ilə yarananlar (4,s.83). 

a) Eyni sözün təkrarı ilə yarananlar: buzla-buzla-iri-iri; pit-pit-tənbəl,aciz;qum-quma-xırda 

yağış; veç-veçi-səliqəsiz; diring-diring elemeg-sağlam olmaq; peş-peş elemeg-xumarlanmaq; pərən-

pərən-dağılmaq və s. (4,s.83); qoz-qoz-oyun adı, zığ-zığ-quş adı (Q.) (3,s.305);çin-çin-üst-üstə; biçə-

biççə-diqqətlə; mırgə-mırgə-xırda-xırda(Lən.), buzla-buzla-iri-iri, pürüm-pürüm-parça-parça; hösün-

hösün-tələsik; pit-pit-tənbəl (3,s. 306). 
b) Sözün təhriflə təkrarı ilə yarananlar: Həpeş-lepeş-dağınıq, xaşun-xurun-sakit,xəbərsiz; əmin-

səmin-sakit;afin-safin-yerbəyer; lappadan-şappadan_gözlənilmədən, çax- çux-xırda alver (Bakı) 
(4,s.83); xasın-xurun-sakit; apaçə-qapaçə-qaça-qaça (3,s.306). 

c) İki ismin birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb sözlər: hacıbuğda - qarğıdalı, itağacı- toybaşı 
(Dər.), təhnəbel- qozbel, ürəkgetmə - xəstəlik adı (3,s.305); soğənsu-xoörək adı; məkəbuğdə-
qarğıdalı; qəndiriz-qəndqabı (Ler.) (2,s. 140). 

d) İsimlə feli sifətin birləşməsindən əmələ gələnlər: aragirən-aravuran, duztükən-
duzqabı,əlsüpürən-əl-üz dəsmalı (Dər.), yelqovan-bitki adı, saçuzadan-əldə olan ağ damar, 
qapıbasma (Q.) və s. (3,s.306). 

e) İsimlə sifətin birləşməsindən əmələ gələnlər: ağzıyırtıx, beliquzdu - qozbel, qarnıqurtdu- paxıl 
(Q.) (3,s.306). 

f) Sifətlə ismin birləşməsindən əmələ gələnlər: uzunburun-ağcaqanad, ağqanad-milçək adı 

(Dər.). (3,s.306); dikbaş; ağbağır-qorxaq; qərəsu-göz xəstəliyi; ağırəyəğ-hamilə qadın; donqəbel-

qozbel (Ler.) (2,s.141). 
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g) İki sifətin birləşmsəindən əmələ gələnlər: Şorsulu -yer adı, uzındıraz, lümə- quyrığlu (Lən.). 

(3,s.306). 

h) Sayla ismin birləşməsindən əmələ gələnlər: qırxkombə-zaman bildirən söz (Dər.),beşbarməğ, 

dördəyağ,qirxbuğum (Lən.). (3,s.306). 

i) Təkrar olunan sözlərin arasına ba,bə ünsürünün əlavə olunması ilə əmələ gələnlər: üst-üstdən 

(Ab.) (3,s.306). 

Tədqiq olunan şivələrdə etimoloji cəhətdən seçilən bir neçə xarakterik söz birləşmələrini 

nəzərdən keçirək: Dalay- “ vuruşmaq, mübahisə etmək” mənasında işlənən bu sözə Nardaran 

şivəsində rast gəlinir (4,s.85). Məs.: -Bu gün mə`lə şağlarıynən dalayımız tüşdi, diyesən yəxçi olmodi, 

böüklər işə qərişdilər.Müasir dilimizdə dal sözü olan dalaşmaq, dalamaq, dalaşqan leksik vahidlərinə 

təsadüf olunur. Dal ünsürünün vaxtilə isim olduğu və “ ağac, budaq” mənasında işləndiyi də 
məlumdur.Türk dilində tarixən ay kökü müstəqil mənalı söz olmuş və dalaşmaq kökünə semantik 

cəhətdən yaxındır. 
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Pезюме 

Фидан Юсифова Элхан кызы 

Синтаксическое словообразование на диалектах и диалектах восточной группы 
 

Синтаксическая лексика играет особую роль в обогащении лексики языка, и этот метод 

считается одной из древнейших форм словообразования. Синтаксически с формулированные 

слова также усложняются своей структурой. 

 

Summary 

Fidan Yusifova Elxan 

Syntactic word formation in dialects and dialects of the Eastern group 

Syntactic vocabulary has a special role in enriching the vocabulary of the language. This 

method is considered to be one of the oldest forms of word formation. Syntactically worded words 

are also complicated by their structure. 

 
 

Zeynalova Türkan Ənvər qızı 
Gəncə Dövlət Universiteti 

 

ABBAS SƏHHƏT YARADICILIĞINDA VƏTƏN SEVGİSİ 

 

Açar sözlər: Abbas Səhhət, Vətən sevgisi, tərcüməçi, şair, ədəbiyyat 

Ключевые слова: Аббас Саххат, любовь к Родине, переводчик, поэт, литература 

Key words: Abbas Sahhat, love of Motherland, translator, poet, literature 

 

Hər bir xalqın ədəbiyyatı onun bədii mədəniyyətinin, mənəviyyatının əsasını təşkil edir. Bu 

dövrdə ədəbiyyat özündə təkcə sosial problemləri və baş verən prosesləri əks etdirmirdi, o həm də 

inkişaf edən xalqın milli şüurunun formalaşmasını sürətləndirirdi. Cürətlə deyə bilərik ki, XX 

yüzilliyin ilk çağları xalqımızın ictimai-siyasi həyatında böyük bir dönüş yaradığı kimi ədəbiyyat 

sahəsində də, yeni bir dövr açmışdır. Məhz belə bir çağda Azərbaycan poeziyasının zənginləşməsində 

xüsusi yeri olan, milli ruhda yazılan şeirlərin ustadı kimi tanınan, eləcə də “XX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatında öz əsərləri və tərcümələri ilə mühüm yer tutan Abbas Səhhətin də yaradıcılığı əsasən 

bu dövrlərdə çiçəklənməyə başlayır” (1,55). 
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Kiçik yaşlarından atasının açdığı mədrəsədə fars və ərəb dillərini öyrənən Abbasqulu Şərq 

klassiklərinin də əsərlərini mütaliə edərək özü də şeir yazmağa başlamışdır. İslam eimlərini daha 

dərindən öyrənmək məqsədilə Məşhədə gedən Abbasqulu bir il oxuduqdan sonra həkim olmaq arzusu 

ilə Tehrana gedir və həkim kimi Şamaxıya qayıdır. O, “Səhhət” təxəllüsünü də məhz bu məqsədlə 

götürmüşdür. Şamaxı ədəbi mühiti Abbas Səhhətin həyatında mühüm rol oynayır. O, burada tanınmış 

şairlərlə tanış olur, o cümlədən M.Ə.Sabirlə dostluq edir. Uşaqlar üçün yazdığı şeir, təmsil və 

pyeslərlə bərabər rus, ərəb, fars, gürcü və fransız yazıçılarının əsərlərindən də tərcümələr edir.  

Abbas Səhhət çox zəngin yaradıcılığa malik bir yazardır. Azərbaycan ədəbiyyatında “təbiət 

poeziyasının kamil yaradıcısı” (2, 8) kimi dəyərləndirilən Abbas Səhhətin saysız şeirləri ilə bərabər 

onun dillər əzbəri olan “Vətən” şeiri xüsusilə seçilir. Şairin bu şeiri “həm ideyasına, həm də bədii 

məziyyətlərinə görə güclüdür. Abbas Səhhət ölkənin taleyi həll olunan ağır bir məqamda, hər bir 
azərbaycanlının qəlbində, milli şüurunda elə-obaya sevgi hissinin gücləndirilməsi tale yüklü 

məsələyə çevriləndə bu şeiri yazdı, müqəddəs vətənin mənəvi sərhədlərini poetik şəkildə açıb göstərdi 

və tərənnüm elədi” (3, 8). 

Böyük bir tarixi dövr keçən bu şeir bu gün də vətən sevgisini poetik bir formada xarakterizə 

edən ən gözəl şeir nümunələrindəndir. Təsadüfi deyildir ki, ingilis dilində olan “Poeziya çələngi” 

(“The grand of poetry”) adlı tərcümə toplusunda şairin 1909-cu ildə qələmə aldığı məşhur, dillər 

əzbəri olan məhz bu şeiri ingilis dilinə tərcümə edilmişdir. Şeiri ingilis dilinə istedadlı mütərcim Sabir 

Mustafa çevirmişdir. “Vətən” şeiri dilinin sadəliyi, axıcılığı, orada olan söz və ifadələri anlamaq 

baxımından XX əsr poeziyasının ən gözəl nümunələrindən sayılır. Bu şeirdən bir parçanın 

tərcüməsinə nəzər salaq: 

Könlümün sevgili məhbubu mənim 

Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. 

Məni xəlq eyləmiş əvvəlcə xuda, 

Sonra vermiş vətənim nəşvü nüma. 

Vətənim verdi mənə nanü nəmək, 

Vətəni, məncə unutmaq nə demək. (4,46). 

Vətənə tükənməz məhəbbətin, sevginin məcmusu olan bu şeirin ingilis dilinə edilmiş 

tərcüməsinə baxaq: 

My heart’s dear friend, rare diamond 

Is motherland, motherland, motherland. 

First the almighty created me so care. 

Then motherland brought up me with mere 

Motherland gave me salt and bread, oh heavens, 

To forget motherland, what it means? (4, 46). 

Sabir Mustafanın böyük məharətlə ingilis dilinə poetik tərcümə etdiyi şeirin sətri tərcüməsinə 

baxaq: 

Qəlbimin istəkli sevgilisi, nadir alması 

Vətəndir, vətəndir, vətəndir. 

İlk öncə güdrət sahibi məni həvəslə yaratdı, 

Sonra vətən məni qayğı ilə tərbiyə etdi. 

Vətən mənə duz və çörək verdi, ah, ilahi, 

Vətəni unutmaq nə demək? 

Şeirin sətri tərcüməsi göstərir ki, Sabir Mustafanın poetik tərcüməsi Abbas Səhhətin vətən 

anlayışını, vətən sevgisini və bu sevginin poetik-estetik ifadəsini mükəmməl şəkildə ifadə edir.  

Böyük vətənpərvər şair olaraq onun öz qəlbinin istəyi ilə yazdığı bütün əsərlər həmişə könüllər 

oxşamış və bu baxımdan şairin əsərlərinin Avropa dillərinə tərcümə olunması zəruridir. Bu, eyni 

zamanda qısa və təlatümlü bir həyat keçirən unudulmaz şairimizin ədəbi irsinə xidmət kimi 

dəyərləndirilər. 
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Резюме 

Зейналова Тюркан Анвар кызы 

Любовь к Родине в творчестве Аббаса Саххата 

 

Статья посвящена жизни и литературной деятельности великого поэта и переводчика 

Аббаса Саххата, который в начале XX века сыграл большую роль в общественной и 

политической жизни и в то же время показал свое важное место в обогащении 

азербайджанской поэзии. Здесь также говорится о его жизни и деятельности. Великая любовь 

поэта к Родине определила его стихотворение «Родина», переведенное на английский язык. В 

статье исследуется поэтический английский перевод «Родина» Сабира Мустафы. 

 

Summary 

Zeynalova Turkan Anvar  

Love of Motherland in the creative activity of Abbas Sahhat 

 

The article deals with the life and literary activity of the great poet and translator Abbas Sahhat 

who made a great role in the social and political life at the beginning of the 20 th century and at the 

same time shown his important place in making rich the Azerbaijan poetry. Here also spoken about 

his life and activity. The great love of poet’s for motherland defined and spoken about his poem 

“Motherland” which translated into English. In the article is investigated the poetical English 

translation “Motherland” by Sabir Mustafa.  
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 “ATALAR VƏ OĞULLAR” ƏDƏBİYYATDA ƏNƏNƏVİ PROBLEM KİMİ 

 

Açar sözlər: “atalar və oğullar”, maarifçilik, dramaturgiya, nəsil, konservator, novator 

Ключевые слова: «отцы и дети», просвещения, драматургия, поколение, консерватор, 

новатор 

Key words: “fathers and children”, enlightenment, dramaturgy, generation, conservative, 

innovator 

 

“Atalar və oğullar” problemi bəşəriyyətin varlığını təmin və təsdiq edən fəlsəfi-tarixi problemdir. 

Hər gələn nəsil atalıq və oğulluq borcunu yerinə yetirməzsə, növbəti tarixin yükü ağırlaşar, mizanı 

pozular. Belə bir mövzunun ədəbiyyatşünaslığımız üçün aktuallığı tarixi şəraitin – XIX əsrin sonu və 

XX əsrin əvvəllərinin, müasir dövrün − müstəqilliyin verdiyi tarixi-ideoloji imkanlarla, istiqlal 

ideologiyasına dayaqlanan metodlarla tədqiqi ilə izah oluna bilər.  

1905-1907-ci illərdə Rusiyada baş verən xalq inqilabı ucqarlara da güclü təsir göstərmişdir. Neft 

sənayesinin inkişafı sayəsində milli burjuaziyanın (H.Z.Tağıyev, Nağıyev, Əsədullayev) 

formalaşması, Qafqazda dünya şəhəri statusunun Tiflisdən Bakıya keçməsi və şəhərin Avropa 

memarlığı tərzində yenidən tikilməsi, milli mətbuatın vüsətli inkişafı bədii ədəbiyyatın, xüsusən 
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dramaturgiyanın M.F.Axundzadədən sonrakı yeni mərhələ kimi təkamülü və formalaşmasına yol 

açmış oldu. Bu həm də milli azadlıq hərəkatının böyük yüksəliş dövrü idi. Bütün bu amillər sayəsində 

türkçülük və azərbaycançılıq məfkurələri, realizm və romantizm ədəbi cərəyanları və yaradıcılıq 

metodları, “Molla Nəsrəddin”, “Füyuzat” ədəbi məktəbləri – bədii ədəbiyyatda bir-birini tamamlayan 

iki ədəbi istiqamət yarandı və inkişaf etdi. Həmin prosesdə XIX əsrin 30-cu illərindən təşəkkül 

tapmağa başlayan milli maarifçiliyin böyük rolunu qeyd etmək lazımdır. Tədqiq olunan epoxa milli 

maarifçiliyin həm ictimai-siyasi sahədə, həm də ədəbiyyatda, xüsusən dövrün ən fəal janrı olan 

dramaturgiyada maarifçiliyin bədii-fəlsəfi bəhrələr verdiyi dövr idi. Ona görə də bu mövzu tarixi-

ictimai və ədəbi-nəzəri baxımdan olduqca aktualdır. Bu, Azərbaycan dramaturgiyası tarixində ən 

məhsuldar mərhələdir. Həmin mərhələni yeni məfkurə ilə, obyektiv tarixilik prinsipi ilə analitik təhlil 

etmək ədəbi-nəzəri fikrimizin başlıca vəzifəsidir. 
Azərbaycan ədəbiyyatında XIX əsr maarifçiliyini tamamlamaqda olduğu 1890-1920-ci illərdə 

intensiv inkişaf keçirən dramaturgiyamızda “atalar və oğullar” problemi dəyişən zamanın problemi 

olaraq aktuallaşdı.  

M.F.Axundzadə dramaturgiyasının ənənələri zəminində formalaşmış realist maarifçi 

dramaturgiya – N.Vəzirov, C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev, N.Nərimanov, S.S.Axundov və b. 

sənətkarlar yaradıcılığında həm komediya, həm faciə, həm də dramın parlaq nümunələrini yaratdı. 

N.Vəzirov həm faciənin əsasını qoydu, həm də komediyanı inkişaf etdirdi. “Müsibəti-Fəxrəddin”, 

“Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük”, “Ölülər”, “Anamın kitabı”, “Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz cavan”, “Nadir 

şah”, “Nadanlıq” əsərlərinin əsas dramatik konflikti mühafizəkar “atalar” və yenilikçi “oğullar”, 

başqa terminlə desək, konservatorlar və novatorlar arasındadır. Belə ki, bu mövzu dramaturgiyamızın 

bədii-fəlsəfi mahiyyətini, onun poetikasını və estetikasını müəyyən etdiyi üçün ədəbi-nəzəri 

baxımdan aktualdır. Bu problemin qədim və orta əsrlər ədəbiyyatımızda möhkəm təməli və klassik 

ənənələri vardır. Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda Qazan xan və oğlu Tural, Beyrək və atası, 

“Koroğlu” eposunda Koroğlu və Eyvaz, , Nizaminin oğlu Məhəmmədə nəsihəti, Füzulinin “Rindü-

Zahid” əsərində Zahid ata ilə Rind oğulun dərin fəlsəfi mühakimələri və s. Bu ənənələr XIX əsrin sonu-

XX əsrin əvvəllərində dramaturgiyamızda yeni zaman və yeni məfkurə kontekstində ədəbi-bədii 

fikrimizin ən aktual probleminə çevrilmişdir. Azərbaycanda kamil bədii-fəlsəfi hərəkat olan maarifçilik 

(maarifçi realizm) məhz dramaturgiyada üç əsas mərhələ keçərək XX əsrin ilk iki onilliyində iki böyük 

məfkurə axını yaratdı: türkçülük və azərbaycançılıq. Bu axınlar birləşərək milli-mənəvi yaddaşa, milli-

mənəvi intibaha və milli dövlətçilik düşüncəsinə səbəb oldu. Məhz bu cəhət dramaturgiyada “atalar və 

oğullar” probleminə geniş yanaşma tələb edir, bu problemin təkcə nəzəri ədəbiyyatşünaslıq baxımın-

dan deyil, müstəqillik dövrünün tarixi-ictimai dərki baxımından da ciddi surətdə aktuallaşdırır. 

Elmi yenilik, hər şeydən öncə, mövzunun və problemin qoyuluş tərzi ilə bağlıdır. Sovet dövrü 

tədqiqatlarının əksəriyyəti əsasən sosializm realizminin nəzəri-estetik prinsipləri və buna uyğun 

olaraq da marksist-leninçi metodologiya ilə yazılmışdı. Bu səbəbdən problemin iflasa uğramış 

ideologiyaya əsaslanan metod və prinsiplərdən imtina edərək, müstəqil Azərbaycan xalqının milli 

mənafelərinə cavab verən istiqlal məfkurəsi – azərbaycançılıq fəlsəfəsinə dayaqlanan metod və 

prinsiplərlə tədqiqini zəruri hesab edirik. 

Tədqiqatdan belə nəticə hasil edirik ki, “atalar və oğullar” problemi maarifçilik dövrü keçirən 

bütün xalqların ədəbiyyatında olub. Milliyyətcə tatar olan İ.S.Turgenyev hətta romanlarından birini 

“Atalar və oğullar” adlandırmışdır.  

Dramaturgiyada “atalar və oğullar” mövzusu iki başlıca məsələni – mühit və şəxsiyyət 

problemini ön plana çıxarır. Mühit eyni tarixi səciyyəyə malikdir, şəxsiyyət isə “atalar və oğullar” 

sırasından çıxır, dünya ədəbiyyatında və Azərbaycan dramaturgiyasında konservatorlar və novatorlar 

formatında təzahür edir. Onların arasında ziddiyyət estetik idealların fərqindən yaranır.  

Bu problem əslində tarixi hərəkətə gətirən, inkişaf etdirən, ədəbiyyatda isə tarixiliyə təminat 

verən problemdir. Əslində hər bir millətin tarixi nəsillərin – oğulların ataları əvəzləməsi prosesidir. 

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlində Azərbaycan dramaturgiyası vüsətli inkişaf dövründə bu 

problemin ön plana çıxması təsadüfi deyildir. Bu, həyatdan gələn, realizmin əsasını təşkil edən 

tarixilik problemidir. 
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Tədqiqatın nəticələrindən ali məktəblərdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Azərbaycan 

dramaturgiyası fənlərinin tədrisində, həmçinin ədəbi araşdırmalarda istifadə edilə bilər. 
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Резюме 

Закиева Айгюн Гидайет кызы 

«Отцы и дети» как традиционная проблема в литературе 

  

Предмет исследования составляет занимающая с идейно-художественной точки зрения 

важное место в нашей драматургии проблема "отцов и детей". Разные поколения – конфликты 

между новаторами и консерваторами, определяет характеры стоявшие в разных полюсах. В 

конце XIX - начале XX века период интенсивного развития драматического вида. 

Исследуются проблема "отцов и детей " актуальная в этот период, ее художественно-

философский, духовно-нравственный, исторически-политический суть выявляется в 

контексте традиций в классической литературе. Определяется мнения о месте проблемы 

"отцов и детей" в азербайджанской реализме, также в просветительской и критической 

реализме XX века на основе произведениях М.Ф.Ахундзаде, Н.Везирова, Дж.Мамедкулизаде, 

А.Ахвердова и др. 

 

Summary 

Zakiyeva Aygun Hidayet  

"Fathers and children" as a traditional problem in literature 

 

The subject of the study depicts the problem of "fathers and children" which take an important 

place in our dramaturgy. Different generations ‒ conflict between innovators and conservatives, 

determines the characteristics standing in different sides. The end of the 19th and the beginning of 

the 20th century is characterized as a period of intense development of the dramatic style. The 

problem of "fathers and children" is investigated, its artistic-philosophical, spiritual-moral, historical-

political essence is revealed in the context of traditions in classical literature. Opinions are determined 

on the place of the problem of "fathers and children" in Azerbaijani realism, also in the enlightener 

and critical realism of the 20th century on the basis of the works of M.F.Akhundzadeh, N.Vezirov, 

J.Mammadguluzadeh, A.Hagverdiyev and etc. 
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Ağayeva Zülfiyə Əkrəm qızı 

Bakı Dövlət Universiteti 

     

“ƏT-TÖHFƏT ÜZ-ZƏKİYYƏ FİL-LÜĞƏT-IT TÜRKİYYƏ” VƏ AZƏRBAYCAN 

DİLİNDƏ ORTAQ İSTİFADƏ OLUNAN RƏNG ADLARI 

 

Açar sözlər: türk dilləri, Azərbaycan dili,” Ət-töhfə”, rəng, lüğət 

Key words: turkic languages, Azerbaijani language, “Et-tohfe”, color, dictionary 

Kлючевые слова: тюркские языки, Aзербайджанский язык, «Ат-тухфа», цвет, словарь 

 

Məlumdur ki, bir dil ailəsinə daxil olan dillərin fonetik, leksik və qrammatik quruluşunda ümumi 

və fərqli cəhətlər vardır. Ümumi cəhətlər bu dillərin ortaq tarixi ilə, yəni eyni bir kök dil əsasında 

formalaşması ilə bağlıdır. Bununla belə, hər bir dilin özünəməxsus fonetik xüsusiyyətləri, lüğət 

tərkibi və qrammatik quruluşu vardır. Türk dilləri ailəsinə daxil olan dillərin leksik tərkibində fonetik 

və qrammatik quruluşla müqayisədə fərqli cəhətlər daha çox özünü göstərir. Bu da dillərin leksik 

tərkibinin dəyişkənliyə güclü meyilli olması ilə izah oluna bilər. Bundan əlavə, türk dillərinin hər biri 

ayrı-ayrılıqda çox mürəkkəb inkişaf yolu keçərək leksik tərkiblərini zənginləşdirmişlər. Dilin tarixini 

öyrənmək üçün onun leksik tərkibini qədim yazılı abidələrlə müqayisədə öyrənmək xüsusilə 

əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin orta türk dövrü abidəsi olan “Ət-

töhfət üz-zəkiyyə fil-lüğət-it türkiyyə” (bundan sonra “Ət-töhfə”) əsəri ilə müqayisəli şəkildə 

araşdırılması dilimizin tarixini öyrənmək üçün geniş imkanlar açır. Orta türk dövründə, türk 

olmayanlara bu dili öyrətmək üçün müxtəlif əsərlər yazılırdı. “Ət-töhfə” lüğəti də məhz bu dövrdə 

ərəblərə türk dilini öyrətmək məqsədi ilə qələmə alınmış Məmlük qıpçaqcasına aid bir əsərdir. “Ət 

töhfə” əsəri ərəbcə-türkcə lüğət və qrammatikadan ibarətdir. Lüğətdə əvvəlcə ərəbcə sözlər verilir, 

sonra onların bir, bəzən də daha çox türkcə qarşılıqları göstərilir. İki səhifəsi əksik olduğu qeyd edilən 

əsərin lüğət hissəsi ilk 39 vərəqdə (78 səhifə) sözlər ərəb dilçilik məktəbinin qaydasına uyğun olaraq 

əlifba sırasına uyğun olaraq əvvəlcə adlar, sonra feillər olaraq sıralanmış; ərəbcə sözlər qara, türkcə 

sözlər isə qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. Lüğətdə 3.600-ə yaxın sözün tərcüməsi verilmişdir ki, 

onlardan 1729-u isim, 1185-i feil, 313-ü sifət, 53-ü əvəzlik, 34-ü zərf, 22-si bağlayıcı, 32-si qoşma, 

7-si ədat, 6-sı isə nidalardan ibarətdir.  

“Ət-töhfə”də yer alan 313 sifətin 20%-i rəng bildirən sifətlərin payına düşür. Azərbaycan ədəbi 

dilində də əsərdə olduğu kimi istifadə olunan aşağıdakı rəng adlarına rast gəlinmişdir: 

 sözü Azərbaycan ədəbi dilində olduğu kimi sarı يِراَص sarı. “Ət-töhfə”də - [sarı]  صَاري - أصْفَر

şəklində ərəb dilindəki َفرأ sözünün məna qarşılığı kimi verilmişdir. Bu sözün izahı ADİL-də belə 

verilib: “1) Narıncı rənglə yaşıl rəng arasında olan (rəng), limon rəngi, qızıl rəngi; 2) Müxtəlif 

mürəkkəb sözlərin və ya terminlərin birinci tərkib hissəsi. məs: sarı zanbaq və s.; 3) Qızıl mənasında” 

(2, IV c., s. 19). Rəng bildirən bu söz ümumtürk sözüdür və ona qədim yazılı abidələrdə də rast gəlinir. 

Belə ki, sarı sözünə Yenisey abidələrində bir yerdə rast gəlinmişdir: Sarı sinig yağız yerig “Sarı sinig 

qonur yeri” (III Güzgü). Bu söz M.Kaşğarlının “Divanı”nda sarığ formasında işlənmişdir: “Sarığ - 

sarı, sarı rəng; auripiqment” (3, I c., s. 132). TDEL-də bu sözə sarı formasında “sarı, sarışın, sarımtıl” 

mənalarında rast gəlinir. Sarı sözü bir sıra fonetik fərqlərlə, demək olar ki, bütün müasir türk 

dillərində rəng mənasında işlənir. Müasir türk dillərində sarı sözü aşağıdakı şəkildə işlənir: sa:rı – 

türkmən, özbək dilinin dialektləri; sarı – türk, qaqauz, Azərbaycan, qumuq, karaim, qırğız, qazax, 

qaraqalpaq, noqay, tatar, Altay dilinin teleut dialekti; sarӑ – çuvaş, Altay dilinin kumandı dialekti; 

sāaruγ – Azərbaycan dilinin xalac şivəsi; sarığ – xakas, Tuva, tofalar, uyğur dilinin dialektləri; seriğ 

– uyğur (6, s.572). Bu sözə abidələrdə sadəcə “rəng” mənasında rast gəlinir. Buna baxmayaraq, türk 

xalqlarının mifologiyasında sarı rəng dünyanın mərkəzini ifadə etməklə yanaşı, eyni zamanda 

müdriklik anlayışını da bildirmişdir. Bu rəng dünyanın mərkəzini bildirdiyinə görə həm də mərkəzi 

hakimiyyəti və qüdrəti bildirirdi. Bu inanc şamanizmlə əlaqədar əmələ gəlmişdir. Şamançılıq 

dövründə Sarı Albastı və Sarı Albıs adlanan qoruyucu bir ruhun varlığı türklərin inancları arasında 

yer alırdı. Buna görə də türklər arasında sarı mənfi məna ifadə etmişdir (5, s.165). Türk dastanlarında 
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isə sarı rəng pislik  fəlakət  xəstəlik simvolu hesab olunur. Sarı rəng həm də günəşin rəngi və 

simvoludur. 

ضرأخ  yaşıl. “Ət-töhfə”də bu sözə Azərbaycan dilində olduğu kimi yaşıl şəklində rast - [yaşıl] يَاشِل - 

gəlinir. ADİL-də bu sözün üç mənası verilib: “1)Yarpaq, ot rəngində olan; 2) Kal, yetişməmiş; 3) köhn. 

Yaşıl rəngli şey” (2, IV c., s. 552). DLT-də bu sözə “yaşıl çüvüt – yaşıl boya” şəklində rast gəlinir (3, III 

c., s. 162). Yaşıl sözü müxtəlif fonetik dəyişiklərlə eyni mənada müasir türk dillərində də istifadə olunur. 

 sözlərinin məna qarşılığı kimi االشهب və االبيض boz. “Ət-töhfə”də boz sözü - [boz] بُوز - االبيض

verilmişdir (1). Bu söz Azərbaycan ədəbi dilində “Ət-töhfə”də olduğu kimi işlənmişdir. ADİL-də boz 

sözünün dörd mənası öz əksini tapmışdır: “1)Kül rəngli, qara rənglə ağ rəngin qarışmasından əmələ gələn 

(rəng); 2) Tutqun, dumanlı, çiskin; 3) Bitkisiz, çılpaq; 4) məc. dan. Utanmaz, nəzakətsiz, həyasız, 

çəkinməyən, sərt, qaba danışan” (2, I c., s. 344). DLT-də bu sözə rast gəlinir və izahı belə verilmişdir: 

 boz at - boz rəngli at». Bu, fəsih deyildir. Hər hansı bir heyvan ağla qırmızı او ببوز» .B o z: boz وزبب“

arasmdakı rəngdə olsa, yenə belə deyilir. «زوبب ببوز boz koy - boz rəngli qoyun» (3, III c., s. 131). K.Yudaxin 

boz rənginin ilk mənası olaraq “ağ, açıq kurşuni, kır” mənalarını qeyd etmiş və bu rəngi at tonları ilə 

ifadə etmiş - qara boz, ağ boz, boz ala at ton (rəngi) misallarını vermişdir (8, I. c., s. 135). 

 ala. “Ət-töhfə”də ala sözünə “At rəngləri” başlığı altında sadalanan rənglər - [ala] أَالَ - أبلق

sırasında rast gəlinir (4, 4b). ADİL-də ala sözünün izahı belə verilmişdir: “1) Qarışıq rəngli, tükünün 

bir hissəsi ağ, bir hissəsi başqa rəngdə olan; 2) Taxıl zəmisi və ya şum suvarıldıqda, su basmayıb quru 

qalan yer, ləkə, alaca” (2, I c., s. 89-90). DLT-də bu sözə ala formasında “ala, alaca, ala rəngli, üzünə 

alaca düşmüş adam” mənasında rast gəlinir (3, IV, s. 28). TDEL-də bu sözün “1) çoxrəngli, 2) xallı, 

3) boz və s” mənalarda işləndiyi qeyd olunmuşdur (7, s. 129). Bu söz İbn Mühənna lüğətində də eyni 

şəkildə (ala donlu at) işlənmişdir. “Irk bitik” əsərində alaca at ifadəsi ilə yenə eyni rəng mənası ifadə 

olunmuşdur. V.V.Radlov və C.Klauson ala sözünün “rəngarəng, xallı, alacalı, ləkəli” mənalarında 

işləndiyini qeyd edirlər. A.Vamberi ala sözünün al sözü ilə bağlılığı fikrini irəli sürmüşdür. Müasir 

türk dillərinin əksəriyyətində ala sözü rəng mənasında istifadə olunur. Çuvaş dilindəki ila sözü də 

ala sözü ilə bağlıdır. Bu söz monqol dillərinə alaγ şəklində keçərək və uyğun mənalarda işlənmişdir. 

G. Dörferə görə, bu söz ümumtürk mənşəlidir. G.Ramsted isə əksinə, ala sözünü monqol dilindəki 

alag, alacalı sözləri ilə əlaqələndirir. Ala sözü ala və alağ şəklində tunqus-mancur dillərində də 

işlənməkdədir: evencə ala “alaca”; negidalca alha “ala”; mancurca alxa “1) alaca 2) müxtəlif rəngli 

3) müxtəlif rənglərdən ipəkli toxuma. Türk dillərində ala sözünün alağ formasında işlənməsinə rast 

gəlinmir. Buradan iki nəticə çıxarmq olar: 1) monqol dilindəki alağ sözü və türk dillərində işlənən 

ala sözü bir birindən fərqlidir, müstəqil dil vahidləridir; 2) monqol dilində işlənən alağ forması bu 

dilə türk dillərinin təsiridir. Fikrimizcə, birinci mülahizə daha düzgün hesab edilə bilər. Bu da bizə 

ala sözünün ümumtürk mənşəli bir rəng adı olduğunu deməyə imkan verir. 

“Ət-töhfə” və Azərbaycan dilinin müqayisəsi onlar arasında ortaq istifadə olunan rəng adlarını 

müəyyən etməyə imkan verir. Maraqlıdır ki, bütün bu leksik vahidlərə həm“Ət-töhfə”də, həm də 

Azərbaycan ədəbi dilində eyni mənada və eyni fonetik tərkibdə təsadüf olunur. Bu isə Azərbaycan 

dilinin formalaşmasında  qıpçaqların əhəmiyyətli rol oynamasını aydın göstərir.   
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Резюме 

                             Агаева Зульфия Акрам кызы 

Общие используемые названия цветов в «Ат-тухфат уз-закия фил-лугат-ит туркия» и 

на Азербайджанском языке 

В этом тезисе мы сравнили «Ат-тухфа» и азербайджанский литературный язык, 

рассматривая общие цвета. Интересно отметить, что все эти лексические единицы введены в 

одном и том же смысле и в одном и том же фонофоре как в « Ат-тухфа», так и в 

азербайджанском литературном языке. Это связано с тем, что они принадлежат к семейству 

тюркских языков, что они принадлежат к одному коренному языку и что содержащиеся в них 

лексические единицы являются турецкими словами. Наша цель - представить «Ат-тухфат уз-

закия фил-лугат-ит туркия», которая может быть важна с точки зрения неизведанной 

тюркологии и истории азербайджанского языка. По нашему мнению, этот словарь также 

должен быть использован в исследованиях в Азербайджане и должен использоваться при 

изучении истории азербайджанского языка. 

 

Summary 
 

Agayeva Zulfiya Akram 

Commonly used colors name in "Et-tohfet uz-zekiyye fil-lugat-it turkey" and the Azerbaijani 

language 

In this thesis, we compared “Et-tohfe” and the Azerbaijani literary language, considering 

common colors. It is interesting to note that all these lexical units were introduced in the same sense 

and in the same phonophore both in “Et-tohfe” and in the Azerbaijani literary language. This is due 

to the fact that they belong to the family of Turkic languages, that they belong to the same indigenous 

language, and that the lexical units contained in them are Turkish words. Our goal is to introduce “Et-

tohfet uz-zekiyye fil-lugat-it turkiyye”, which may be important from the point of view of unknown 

Turkology and the history of the Azerbaijani language. In our opinion, this dictionary should also be 

used in research in Azerbaijan and should be used in studying the history of the Azerbaijani language. 

 
 

Абдуллаева Самира Фархад гызы 

Бакинский славянский университет  

 

АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ «ПОВЕРНУТЬ/ПОВОРАЧИВАТЬ» НА 

ПОЛЬСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ В СОПОСТАВИТЕЛЬНО-

КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ 

 

Açar sözlər: hərəkət feilləri, Azərbaycan dili, polyak dili, koqnitiv aspekt 

Ключевые слова: глаголы движения, азербайджанский язык, польский язык, когнитивный 

аспект 

Keywords: verbs of movement, Azerbaijani language, Polish language, cognitive aspect 

 

Сопоставительный анализ глаголов движения в польском и азербайджанском языках 

исходит из универсального характера базовых семем, организующих данную лексико-

семантическую группу в языках мира. Семиотическое обозначение движения является не 

только языковой, но и ментальной универсалией. Здесь анализ ведется от лексем, 

обозначающих различные характеристики движения в польском и азербайджанском языках, к 

семантическим структурам.  
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Семантическая структура глагола çevrilmək описывается в АРС следующим образом: 

«ÇEVRİLMƏK 1. поворачиваться, повернуться, быть повёрнутым (вращаясь, изменить своё 

положение). 2. оборачиваться, обернуться, быть обернутым: 1) перен. приняв какое-л. 

направление, какой-л. характер, превратиться, вылиться во что-л. Bayrama çevrilmək обернуться 

праздником; 2) кем-чем или в кого-что (в сказках и поверьях): принять какой-л. вид, облик, 

превратиться в кого-что-л. с помощью колдовства. 3. переворачиваться, перевернуться, быть 

перевёрнутым; 1) повернуться с одной стороны на другую, повернуться противоположной 

стороной. 2) повернуться нижней стороной кверху: опрокинуться. 4. выворачиваться, 

вывернуться (перевернуться внутренней стороной, изнанкой наружу), быть вывернутым. 5. 

переводиться, быть переведенным. 6. переключаться, переключиться, быть переключенным. 

7. превращаться, быть превращенным» [1. 4. c. 967-968]. 

Статья приведена нами не полностью, потому что подавляющее большинство семем не 

имеет отношения к движению. Фактически семантика движения представлена только в первой 

семеме. Однако и здесь повторяется характерная ошибка интеграции различных сем, в принципе 

не имеющих отношения друг к другу. Рассмотрим дефиницию. По первому значению АРС дает 

дефиницию «поворачиваться, повернуться, быть повёрнутым (вращаясь, изменить своё 

положение)». Следует отметить, что дефиниции как таковой здесь нет, так как дефиниция 

предполагает не приведение субститутов, а раскрытие их содержания. 

Следует отметить еще одну особенность данной словарной статьи. В скобках дается 

подлинная дефиниция: (вращаясь, изменить своё положение). Однако не совсем ясно, к какому 

субституту глагола çevrilmək она имеет непосредственное отношение. Поскольку дефиниция 

следует после словосочетания быть повернутым создается впечатление, что именно к нему 

относится данное толкование. По в этом случае возникает серьезный вопрос: быть повернутым 

выражает страдательную семантику, в то время как вращаясь, изменить свое положение 

характеризуется семантикой субъекта действия, семантикой действительного залога. 

Значения глагола dönmək в АРС определяются следующим образом: «1. поворачиваться, 

повернуться: 1) делая поворот, изменять положение своего тела. 2) оборачиваться, обернуться 

лицом к кому-, чему-л. 3) менять направление, поворачивая в какую-л. сторону. 4) возвращаться, 

вернуться обратно. Evə dönmək поворачивать домой, yoldan dönmək поворачивать с дороги: 2. 

возвращаться, вернуться. Vətəninə dönüb вернулся на родину, evinə dönüb вернулся в семью (домой). 

3. отворачиваться, отвернуться от кого-л. (перестать общаться с кем-л.); 4. переворачиваться, 

перевернуться. 5. отказываться, отказаться, отрекаться, отречься от чего-л. 6. превращаться, 

превратиться во что-л. 7. уподобляться, уподобиться, быть похожим на кого-л., делаться 

подобным кому-л., к кому-л. 8. заходить, зайти куда-л., к кому-л. 9. миновать, минуть 

(окончиться, пройти, приходить к концу, кончаться (о времени, о каком-л. событии). Gün döndü 

минул день, buza dönmək холодеть, остывать, остыть; ◊ gözünə döndüyüm употребляется для 

выражения похвалы, одобрения; deməyə dilim dönmür язык не поворачивается (не повернется) 

сказать; öldü var, döndü yox лучше смерть, чем отступление от чего: başına dönüm душа моя, 

родимый; külə dönmək превратиться в прах; üzü dönmək kimdən отворачиваться, отвернуться от 

кого, прерывать, прервать отношения с кем, кончать, покончить с кем» [1. 2. с.163]. 

Как видим, в обоих случаях обнаруживается одно и то же значение. Приводятся однотипные 

примеры, в которых глагол dönmək обнаруживает одно и то же значение. 

По 9-ой семеме приводится пример: buza dönmək холодеть, остывать, остыть. Но 6-я семема 

определяется как «превращаться, превратиться во что-л. (принимать иной вид, переходить из 

одного состояния в другое)». По этой семеме приводятся такие примеры, как su buxara döndü вода 

превратилась в пар, yanıb külə dönmək превращаться в пепел. Ясно, что buza dönmək соотносительно 

с шестой семемой по глаголу dönmək. Кроме того, оно никак не связано с понятием «миновать», 

с которым отождествляется девятое значение этого глагола. 

В польском языке семема «поворачиваться» находит выражение в слове obracać  się. 

Соответственно значение «поворачивать» выражается тем же словом, но без возвратного 

форманта: obracać [3. 2. c.83]. Лексема obracać обладает достаточно сложной семантической 
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структурой, судя по ПРС: «obracać 1. вращать, вертеть: 2. поворачивать, оборачивать, обращать; 

~ twarz поворачивать лицо: ~ klucz w zamku поворачивать ключ в замке; ~ oczy (spojrzenie) 

обращать глаза (взгляд); ~kroki dokądś уст. направлять шаги куда-л. 3. предназначать, 

употреблять; 4. обращать, превращать во что-л.; 5. разг. оборачиваться (ездить гуда и обратно); 

◊ ~ yęzykiem молоть языком, болтать; ~ kapitałem (pieniędzmi) пускать капитал (деньги) в 

оборот» [2, 1. с. 569]. 

Семантическая структура польского глагола obracać однозначно свидетельствует о 

совмещении семантики действительного и страдательного залогов в одной форме. Так, первое 

значение непосредственно связано с семантикой «подвергать объект определенному действию». 

Второе значение, судя по Словарю, носит более сложный характер. Например, среди примеров 

есть и поворачивать лицо, и поворачивать ключ в замке, и обращать глаза, и направлять шаги. Только 

последнее, obracać kroki dokądś направлять шаги, обнаруживает семантику «поворачивать» в 

смысле «поворачиваться». 

Пятое значение также имеет непосредственное отношение к семантике движения. Однако 

не совсем понятна связь субститута оборачиваться с толкованием «ездить туда и обратно». 

Видимо, здесь речь идет о русском глаголе обернуться в значении «быстро съездить туда и 

обратно». Не ездить как постоянный или длительный процесс, а именно съездить. Это слово не 

зафиксировано в Словаре С.И.Ожегова, но оно дается в Словаре Д.Н.Ушакова [3. 2, c.131]. 

В семантической структуре приведенных фразеологизмов актуально именно значение 

«вращаться», т.е. «совершать обороты». Во фразеологизации и того, и другого сочетания 

участвует и сема «быстро», с которой связана экспрессия. 

Проведенный анализ показал, что в обоих языках употребляется два глагола, функцией 

которых является обозначение семемы «поворачивать/поворачиваться». В азербайджанском 

языке ярче выражена асимметрия означаемого, поскольку одна семема выходит на две лексемы. 

В польском языке употребляются два варианта одной лексемы, с возвратным элементом и без 

него. 
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Xülasə 

Abdullayeva Samirə Fərhad qızı 

Polyak və Azərbaycan dillərində “dönmək/çevrilmək” hərəkət feillərinin müqayisəli-

koqnitiv aspektdə təhlili 

Məqalə polyak və Azərbaycan dillərində hərəkət feilinə həsr olunmuşdur. Belə nəticə gəlinmişdir 

ki, polyak və Azərbaycan hərəkət feillərinin təhlili göstərir ki, əksər hallarda bu sözlər üst-üstə düşür. 

Fərqli xüsusiyyətlər ümumilikdə dil kodunun heterogenliyindən və bəzi hallarda dünyanın dil 

mənzərəsinin xüsusiyyətlərindən qaynaqlanır. Ən əhəmiyyətli fərqli xüsusiyyətlər müqayisə olunan 

dillərin qrammatik quruluşundakı fərqliliklərlə də əlaqələndirilir. 
 

Summary 

Abdulayeva Samira Farhad 

Analysis of “turn / turn” movement verbes in Polish and Azerbaijani languages in the 

comparative and cognitive aspect 

The article is devoted to the verbs of the movement in Polish and Azerbaijani. It was concluded 

that an analysis of the Polish and Azerbaijani verbs of the movement shows that in the vast majority of 
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cases these words coincide. The differences are due to the heterogeneity of the language code in general, 

and in some cases, the features of the linguistic picture of the world. The most significant differences 

are also associated with differences in the grammatical structure of the languages being compared. 

 

Асадова Умидия Махир кызы 

Бакинский славянский университет 

 

К ВОПРОСУ О ЖАНРОВОЙ СПЕЦИФИКЕ ТРИЛОГИИ К. СИМОНОВА  

«ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ»  

 

Ключевые слова: жанр, специфика, война, читатель, автор, писатель 

Açar sözlər: janr, xüsusiyyət, müharibə, oxucu, müəllif, yazıçı 

Keywords: genre, specifics, war, reader, author, writer 

 

Несмотря на то, что годы неумолимо отдаляют нас от событий Отечественной войны 

1941-45 годов, многие современные учёные и рядовые читатели справедливо полагают, что 

нельзя вычеркивать из памяти подвиги тех, которые отдали свои жизни за счастливое будущее 

нынешнего поколения. Память – категория особая. Эта категория, выражаясь юридическим 

языком,  функционирует без срока давности. Причём, она является не только предметом 

мировидения писателей и объектом научного исследования, но и наполнена психологическим 

содержанием. Об этом очень точно в своё время говорил  редактор журнала «Литературный 

Азербайджан» И.П.Третьяков. «Ни с чем не сравнимое мировое зло – это потеря исторической 

памяти. Казалось бы, о минувшей Отечественной войне никогда не забудут. Но не ушло ещё 

из жизни поколение участников той великой битвы, а память о ней, увы, к сожалению, начала 

уже деформироваться и постепенно забываться. И уже наши внуки  правнуки нередко 

задаются вопросом: а за что воевали, зачем воевали, нужно ли вообще было воевать?» [6, c.69].  

К этой исторической памяти нас, то есть читателей, и возвращают великие творения о 

таком крупнейшем мировом катаклизме, как Отечественная война 1941-1945 гг. Трилогия 

«Живые и мертвые» – одна из них. Это главная книга Константина Симонова, которая 

воплотила в себе самые важные мысли и чувства автора. Это огромное реалистическое 

полотно о войне наиболее полно обнаружила его художественное мастерство. Тем очевиднее 

что это налагает на автора большую ответственность при выборе им жанра крупного 

эпического творения. По мере выхода в свет романов «Товарищи по оружию», «Живые и мерт-

вые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето» в критике шел спор: что это – цикл или 

единое произведение, соединённое сквозной мыслью? Ответ дал сам писатель, объединив 

последние три романа в трилогию и выпустив её под общим названием «Живые и мёртвые». 

Однако до сих пор, даже к концу второго десятилетия XXI века вопрос о жанровом 

своеобразии трилогии окончательно не решен. «Живые и мертвые» определяли и как роман-

эпопею (И. Вишневская, С. Фрадкина, Г. Глебова), и как панорамный роман. Сам же К. 

Симонов писал: «Я считаю свою книгу историческим романом. А если б персонажи ее не были 

вымышленными, я назвал бы её документальной повестью» [4, c.188]. Сложность жанровой 

классификации романа объясняется тем, что «Живые и мертвые» – это одно из первых мону-

ментальных полотен о Великой Отечественной войне. Эпическая широта трилогии позволила 

охватить большое количество действующих лиц и событий, поставить вопросы формирования 

характера на войне, проблемы гуманизма, доверия, руководства и руководителя.  

Однако существо дела заключается ещё и в том, что даже однотомный роман включает в 

себя немалое количество самых разноречивых тем и проблем. С.А. Гафарова утверждает, что 

«любой роман представляет собой наиболее сложную синкретическую форму. И она вбирает 

в себя признаки и черты многих жанров, существующих и по сегодняшний день» [1, c.113]. В 

самом деле, многопроблемность и монументальность произведения – это, пожалуй, те основ-

ные черты, которые особенно привлекали внимание критиков в «Живых и мёртвых». И, как 
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отметил И. Кузьмичев, «решить вопрос о жанровом своеобразии романов Симонова и 

настоящего – в данном случае – крайне необходимо не только для определения их дей-

ствительного места в литературе, но и для выявления некоторых принципиальных положений, 

связанных с судьбами эпопеи» [3, c.219]. 

Сложность «Живых и мёртвых», в частности, заключается и в том, что он существенно 

раздвигает рамки романа, постулируя в нём прежде всего эпическое начало. В конце XX 

столетия это также послужило веским поводом к научной дискуссии. Так, на страницах 

литературоведческих исследований все более решительно употребляется термин «роман-

эпопея». Но ряд критиков отказался принимать его по отношению к «Живым и мёртвым», 

разграничивая при этом жанры романа и эпопеи. В то же самое время есть крупные 

литературоведческие работы (А.Чичерина, В.Пискунова), посвящённые разработке теорети-

ческих проблем жанра романа-эпопеи. Думается, что термин «роман-эпопея» наиболее полно 

отражает специфику жанра. Ведь, как правило, романное и эпическое в этом жанре не проти-

вопоставлены друг другу, а, наоборот, получают наиболее полное синтетическое воплощение.  

Именно острота изображения событий, подчас публицистическая манера письма придали 

трилогии черты хроникальности. В годы войны К.Симонов работал военным 

корреспондентом. Создавая крупное произведение, писатель до конца не смог избежать 

влияния очерка. Отсюда наличие двух стилевых манер, на которые неоднократно обращали 

внимание исследователи: «манеры внешне сдержанного, скупого, так сказать, подтекстного 

психологизма, при котором основным становится принцип самораскрытия характера, и 

манеры открытого публицистического вмешательства автора в повествование, манеры 

рассказчика-очеркиста [3, c.226]. В романе «Солдатами не рождаются» более широкий 

диапазон событий, хотя временные его границы небольшие – всего около месяца. Перед 

читателем развертываются картины Сталинградской битвы, военной Москвы, тылового 

Ташкента. Действие перемещается из батальона в полки, из штаба армии – в кабинет Сталина. 

Все большую роль в повествовании играет образ Серпилина. «Последнее лето» посвящено 

операции «Багратион», возвращению героев в те места, откуда они начали войну. В 

«Последнем лете» внимание автора сосредотачивается на судьбе Серпилина, и само название 

романа во многом связано с его образом. Третий роман трилогии несет на себе особую 

композиционную нагрузку. О своей работе над ним Симонов говорил: «...что касается 

решения завершить роман в 1944 г., оно пришло тогда, когда у меня возникла мысль кончить 

трилогию там, где она начиналась. Люди, которые пережили сорок первый год в тех же местах, 

сюда же возвратятся победителями. Это кроме всего, был способ закольцевать книгу, связать 

воедино три тома» [5, c.269]. В «Последнем лете» Симонов стремился довести некоторые 

сюжетные линии, судьбы героев до логического завершения. Роман ими призван 

сцементировать в единое произведение все полотно. Отсюда и некоторая недостоверность 

ряда эпизодов. Эта часть трилогии, как никакая другая, связана с историей жизни героев.  
Вот почему в жанровом отношении «Последнее лето» по своей эпичности явно уступает 

двум предыдущим романам. О недостатках композиционной структуры трилогии критика 
писала неоднократно (М. Шкерин, И. Кузьмичев и другие). Просчёты композиции связаны с 
тем, что планы Симонова постоянно менялись. Так, роман «Товарищи по оружию», 
являющийся предысторией всех героев, впоследствии не вошел в трилогию. Сократил 
Симонов и временные границы своего произведения, закончив его сорок четвёртым годом. В 
третьем романе не столь остро поставлены нравственные проблемы. А ведь это крайне важно 
для романа-эпопеи о войне. К примеру, видный современный критик и журналист А.Н. 
Джаббаров, говоря о жанровой специфике «Живых и мёртвых» и других произведений о 
войне, зафиксировал своё внимание на следующих вопросах: «В первую очередь следует здесь 
выяснять, какие нравственные качества были характерны для солдат ВОВ? Какие факторы 
обеспечили победу народа многонациональной страны в этой войне» [2, c.32].  

Наконец, отметим, что черты хроникальности проявились и в повышенном внимании 

Симонова к событийной стороне произведения, особенно в первых двух романах, где события 

постоянно сменяют друг друга, и описание их составляет основу повествования. Возросший 



Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika                               

Elmi Konfransının Materialları:2 cilddə, IIc.                                                             Xarici ölkələrin filologiyası 
 

158 

интерес писателей к событийной стороне жизни вызвал оживленную дискуссию. Критики и 

писатели заговорили о конце так называемого «семейного романа». В полемике принял 

участие и сам Симонов, отметивший, что на смену роману о человеческих судьбах 

(«семейному роману», «роману-судьбе» идёт отныне новый тип романа – роман-событие, где 

нет точного сюжета, точного героя, а есть только история и действующие в ней люди). 
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Xülasə 
 

Əsədova Ümidiyyə Mahir qızı 

K. Simonovun “Yaşayanlar və ölənlər” trilogiyasının janr xüsusiyyəti haqqında  

 

Məqalə rus yazıçısı K.Simonovun yaradıcılığına həsr olunub. Məqalədə yazıçının müharibə ilə 

bağlı əsərləri təhlil olunur. Qeyd edilir ki, jurnalistik başlanğıc Simonovun bütün nəsrinə xasdır. Buna 

görə tez-tez hadisənin təsvirini görürük. Oxucu təhlil etməkdənsə, müşahidəçi olur və baş verənlərin 

dərinliyini dərk etməyə çalışmır. Bunlar isə artıq salnamənin əlamətləridir.  

 

Summary 
 

Asadova Umidiya Mahir 

On the question about the genre specificity of trilogy k. Simonov “Living and dead” 

 

The article is devoted to the work of Russian writer K.Simonov. The article analyzes the writer's 

works on war. It is noted that the journalistic beginnings are typical of Simonov's prose. This is why 

we often see the description of the event. The reader becomes an observer rather than a reviewer and 

does not try to understand the depth of what is happening. These are signs of the chronicle. 
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Azərbaycan Dillər Universiteti 

 

KONSEPTUAL METAFORA ANLAYIŞI 
       

Açar sözlər: metafora, semantik komponent, koqnitivizm, polisemantik leksika, metaforik dil 

Key words: metaphor, semantic component, cognitivism, polysemantic vocabulary, metaphorical 

language 

Ключевые слова: метафора, семантический компонент, когнитивизм, многозначный 

словарь, метафорический язык 

 

Müasir metafora nəzəriyyəsi, metaforada dünyanı dərk etmə, qavrama, kateqoriyalaşdırma, kon-

septuallaşdırma, qiymətləndirmə və izah etmə vasitəsi kimi vacib zehni (mental) əməliyyat olduğunu 

görür. Metaforalar vasitəsi ilə insan yaşadığı dünyanı, mühiti dərk edir və tanıyır.(2, səh. 43) 

Metafora yeni baxış koqnitiv və ya konseptual metaforaya aid bir kateqoriyanın işlənib 

hazırlanmasına səbəb oldu. Q.Q. Molçanovanın qeyd etdiyi kimi: “Ənənəvi metaforik ifadələrə 
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koqnitiv yanaşmanın üstünlüyü metafora yaratmaq mexanizminin özünə yeni yanaşmadan ibarətdir: 

“müqayisə olunan iki obyektin zəruri ortaq semantik komponenti” əhəmiyyət kəsb etmir, konseptual, 

dil və bədii (ədəbi) sahələrinin fərqli və mürəkkəb qarşılıqlı nüfuzetmə və ya qarşılıqlı təsiretmə 

formalarıdır” (6, səh. 24 ) 

Metafora, biliklərin yenidən təqdimatı formalarını anlamağa imkan verən açar kimi müəyyən 

edilmişdir . Daha çox, məhz metafora daha konkret və strukturlaşmış obyektin köməyi ilə özünün 

xarakterinə görə strukturlaşmayan mücərrəd predmetini düşünməyə imkan verir. Metaforanın təbiəti 

linqvistik deyil, konseptualdır . Metaforik düşüncə özünü metaforik dildə biruzə verir. Metaforaların 

şərhi, müəyyən bir cəmiyyətin bütün üzvləri üçün ümumi olan əsas konseptlər sisteminin mövcud 

olmasına görə mümkün olur. 

Bir anlayışın digəri ilə ifadə edildiyi minlərlə metaforik model mövcuddur. Bu modellər 

haqqında təsəvvürlər həm düşüncənin təbii xüsusiyyətləri kimi şərtləndirilə və insanın yaşadığı 

cəmiyyətin bütün üzvləri tərəfindən paylaşılan müəyyən məlumatlar toplusunun mənimsənilməsi 

prosesində əldə edilə bilər .  

Konseptual sferaya nüfuz etməyə kömək edən metaforik modellər, insanların dünyagörüşünü və 

davranışlarını daha yaxşı dərk etməyə və müxtəlif xalqların konseptual sferalarına xas olan universal 

xüsusiyyətləri aşkar etməyə imkan verir.(3, səh. 37) 

Koqnitiv linqvistika ilə bağlı aparılan işlərin təhlili onu müəyyən etməyə imkan verir ki, daha 

geniş yayılmış yanaşmaya görə, koqnitiv istiqamətin başlıca məqsədi - həm fərdin, həm də 

bütövlükdə mədəniyyət icmasının dünya duyumunun və dünyagörüşünün xüsusiyyətlərindən asılı 

olaraq obyektiv reallığın (gerçəkliyin) konseptuallaşdırma modellərini müəyyən etmək və təsvir 

etməkdir.(4. Səh.17) Əvvəlki yanaşmalardan fərqli olaraq, koqnitivizm ideyalarının dilçilikdə tətbiqi 

polisemantik leksikanın ayrı-ayrı mənalarının sərhədlərinin ciddi şəkildə ayrılmasından və oxşarlıq, 

ümumilik və digər ənənəvi parametrlərlə müxtəlif stilistik vasitələrin qarşı-qarşıya qoyulmasından 

imtinanı nəzərdə tutur.    

Konseptual metafora araşdırmasında  onun növləri anlayışı meydana gəlir: struktur metafora, 

oriyentasiya metaforaları, ontoloji metaforalar. 

Argument is  War  ‘Mubahisə müharibədir’  metaforası struktur metaforaya nümunə ola bilər. 

Burada bəzi anlayışlar digər analyışların prinsipinə uyğun olaraq təşkil olunur.    

İkinci növ metaforalar orientasiya metaforaları sayəsində təşkil olunur.  Bu tip metafora, 

tərkibinə daxil edilən nümunələrin əksəriyyətinin insanın məkanlardakı fiziki yönümünə aid olması 

səbəbindən adını almışdır.   Gündəlik ünsiyyətdə oriyentasiya metaforalarından istifadəyə aşağıdakı 

nümunələri göstərmək olar: 

 Good Is Up; Bad Is Down  ‘Ağ gün ağardar, qara gün qaraldar’. 

 Things are looking up  ‘Hər şey irəliyə doğru gedir’. 

 We hit a peak last year, but it's been downhill ever since. ‘Keçən il uğurlar bol idi , o vaxtdan 

işlər pisləşir’. 

 Things are at an all-time low. ‘İşlər heç belə pis olmamışdı’.(5, səh 29) 
Bundan başqa, konseptual metafora UP  vasitəsilə xoşbəxtlik, firavanlıq, rifah və s. mənalarını 

ifadə edən yeni məcazlar  yaradır: 

 Happy is Up, Virtue is Up. ‘Şansın varsa xoşbəxtsən’. 

 More is Up; Less is Down . ‘ Çox irəli aparar, az geri’ 

 The number of errors he made is incredibly low. ‘Onun demək olar ki səhvsizdir’. 

 His income fell last year.. ‘Onun gəliri keçən il aşağı düşdü’. 

 Не is underage. ‘O yeniyetmədir’. 

 If you're too hot, turn the heat down. ‘Əgər sizə istidirsə istiliyin dərəcəsini azaldın’.  

Sonuncu, üçüncü növə ontoloji məcazlar daxildir, bunun əsasını maddi obyektlərlə işləyən bir 

insanın təcrübəsi təşkil edir. Bu cür metaforalar "mücərrəd varlıqları məkanda öz sərhədlərini 

müəyyənləşdirməklə" (1, səh.23) təsnif edir, yəni insan təcrübələrinin vahidlərini konseptual olaraq 

müəyyən ayrı varlıqlar kimi təqdim etməyə kömək edir: 

 Inflation Is An Entity. ‘İnflyasiya   həyatın bir hissəsidir’. 
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 Inflation is lowering our standard of living. ‘İnflyasiya həyat standartlarımızı aşağı salır’. 

 If there's much more inflation, we'll never survive. ‘BIr az da inflyasiya olsa ,  çətin ki sağ 

qalaq.’ 

 We need to combat inflation. ‘İnflyasiya ilə mübarizə aparmaq lazımdır’. 

 Buying land is the best way of dealing with inflation.  ‘Torpaq almaq inflyasiya ilə mübarizə 
üçün ən yaxşı yoldur’. 

Yuxarıda göstərilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki,  metaforalar təkcə dil sahəsi ilə əlaqəli 

deyil, eyni zamanda konseptual sistemimizin əsasını təşkil edir. Buradan belə nəticə çıxır ki, metafora 

yalnız bədii ifadə vasitəsi deyil, həm də insan təfəkkürünün ümumbəşəri bir mülküdür.  
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Резюме 

Джумаева Лейла Ариф кызы 

Понятие Концептуальной Метафоры 

Тезис посвящен концептуальной концепции метафоры. Обширные комментарии были 

сделаны относительно концептуальной метафоры, которая является одним из ключевых 

вопросов лингвистики текста. Современная теория метафор было показано как важная 

умственная операция как средство понимания мира в метафоре, понимания, категоризации, 

концептуализации, оценки и объяснения. Метафора была определена как ключ к пониманию 

современных форм знаний 
 

 Summary  

Jumayeva Leyla Arif 

The concept of Conceptual Metaphor 

The thesis is dedicated to the concept of conceptual metaphor. Extensive comments have been 

made on the conceptual metaphor, which is one of the key issues of text linguistics. Modern metaphor 

theory has been shown to be an important mental operation as a means of understanding the world in 

metaphor, understanding, categorizing, conceptualizing, evaluating and explaining. Metaphor has 

been defined as the key to understanding forms of presenting knowledge 

 
 

Əfəndiyeva Lalə Elxan qızı 
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İNGİLİS DİLÇİLİYİNDƏ SEMANTİK ARAŞDIRMALAR 

                                                                                                                                                                                           

Açar sözlər: semantika, təsnifat, məna, söz, dil, metafora, metonimiya 

Kлючевые слова: семантика, классификация, значение, слово, язык, метафора, метонимия 

Key words: semantics, classification, meaning, word, language, metaphor, metonymy  
 

Semantikada  mənanın öyrənilməsinə bir çox yanaşmalar  təqdim olunmaqdadır. Vaxt keçdikcə 

bir sözün mənasında dəyişiklik olur və bu qaçılmaz və davamlı proses halını alır. Semantik dəyişiklik 

hamısında adi bir hadisə hesab olunur. Zamanla, bir çox sözün mənası dəyişir və yeni məna 

yaranmağa başlayır. Semantik dəyişiklik nəticəsində yeni bir məna əlavə olunur. Semantikaya 
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əsaslanaraq dəyişmə sözün orijinal mənasından çıxır və yeni ya bir proses kimi izah edilir. İnsanların 

həyatının dəyişməsi kimi amillər, yəni,ətraf, cəmiyyət, texnologiyanın irəliləməsi semantik 

dəyişikliyə gətirib çıxarır. Sözlərin mənalarındakı dəyişikliklər tətbiq olunmaqla müəyyən edilə bilər. 

Müxtəlif dövrlərdəki sözlərin mənalarını  və ya kontekstinin olduğunu müqayisəli metod araşdırdı. 

Sinonimlərin fərqlənməsi semantik dəyişikliyin nəticəsidir. Meilletə görə, mənanın dəyişməsi 

prosesində sosial və dialektik amillərin altını çizmək vacibdir. Müəllif dilin tamamilə ünsiyyət üçün 

dil istifadə edən sosial qrupdan asılı olduğunu iddia edir. Nəticə etibarilə semantik dəyişikliyin üç 

səbəbini ayırd etmək olar:  

1. Tarixi dəyişikliklər və səbəblər   

2. Linqvistik səbəblər  

 3.Sosial təbəqələşmə  

Semantik dəyişikliklərin bir çox təsnifatının olması buna görədir ki, fərqli dilçi alimlər öz elmi 

araşdırmalarını və maraqlarını məna dəyişiklikləri üzərində qoyurlar və müxtəlif çərçivələrə 

əsaslanan təsnifatlarını təqdim edirlər. Məna dəyişikliyinin təsnifatları nəzərdən keçirməzdən əvvəl 

aşağıdakıları qeyd etmık vacibdir: 

• ənənəvi təsnifatlar bütün dəyişikliklərə tətbiq edilə bilməz; 

• bəzən asılı olaraq bir dəyişikliyə iki və ya daha çox etiket tətbiq edilə bilər.  

 Semantik dəyişikliklərə baxıldıqda müxtəlif açıqlamalar var; lakin tam təsnifatı "Prinzipien des 

Sprachgeschichte" əsərində Herman Paul təklif edib. Bu təsnifat məntiqi prinsipi  əsas götürür [5,31]. 

Herman Paul iki əsas yolu ayırır:  

1. tədricən (ixtisaslaşma və ümumiləşdirmə);  şüurlu semantik dəyişikliklər (metafora və 

metonimiya); 

2. tədricən (yüksəlmə / meliorasiya və deqradasiya ); ani (hiperbola və litota)  

Tarixi semantik dəyişikliklərin öyrənilməsinə ən böyük təsiri taksonomiyaların göstərdiyi deyilə 

bilər.  

Semantik dəyişikliyin ən erkən tədqiqatları semantikanın çox geniş təsnifatını qurdu.   

Stern  görə, məna dəyişməsinin yeddi növü fərqləndirilib, əvəzetmə, bənzətmə, qısaltma, 

nominasiya, müntəzəm ötürmə, permutasiya və adekvatlıq. 

Bundan əlavə, Ullmanna (1957) görə, bir ad və məna arasında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. 

Müəllif bildirir ki: 

"Bir adın mənasına məna və yeni bir ad əlavə edilirsə semantik bir dəyişiklik baş verəcəkdir [5,46]. 

Paul tərəfindən təklif edilən təsnifat  aşağıdakı məna dəyişikliklərinə görə fərqlənir:  

1.genişlənmə  

2.daralma    

3.mənanın ötürülməsi. 

Mənanın genişlənməsi prosesi (genişləndirmə və ya ümumiləşdirmə də deyilir), İngilis söz 

fondunun keyfiyyətcə dəyişməsinin səbəbidir və bu prosesin tam işarəsi olan sözlər içərisində ümumi 

olduğunu iddia edir.  

Başqa bir tərəfdən semantik dəyişikliklər metafora və ya metonimiya ilə də təsnif edilə bilər. 

Metaforik mənada dəyişikliklərdə, bir konsepsiya ilə digərinin oxşarlığı konsepsiya qəbul edilir və 

bir konsepsiya üçün söz başqa bir konsepsiya haqqında danışmaq üçün istifadə olunur. Digər tərəfdən 

metafora kimi metonimiya da anlayışlar arasında bir növ əlaqəni əhatə edir; beləliklə bu vəziyyətdə 

anlayışlar arasında heç bir oxşarlıq yoxdur.   

Ümumiyyətlə, semantik dəyişiklik bütün dünya ətrafı dillərdə adi bir hadisədir. Bir söz ilkin 

mənasını itirəndə və başqa şeylərə istinad etdikdə,indiki zamanda bunun  semantik dəyişikliyə səbəb 

ola biləcəyini izləmək mümkündür .  

Onun növləri və tarixini anlamaq  dilin necə davranacağını anlamağa kömək edəcəkdir.  
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Резюме 

 Эфендиева Лала Элхан кызы 

Семантические исследования на английском языке 

        

Семантика - это изучение коммуникативного значения через язык, которое обычно 

считается одной из трех основных ветвей лингвистики, наряду с фонологией, изучением 

звуковых систем и грамматикой, которая включает изучение структуры слова (морфологии) и 

структура предложения (синтаксис). Семантический анализ определяет возможные значения 

предложения, исследуя взаимодействия между значениями на уровне слов в предложении. 

Этот подход может также включать семантическое устранение неоднозначности слов с 

несколькими значениями. 

                                                                                                                                  

Summary 

Afandiyeva Lala Elxan  
 

Semantıcal research ın the englısh language 

Semantics is the study of meaning communicated through language, and is usually taken to be 

one of the three main branches of linguistics, along with phonology, the study of sound systems, and 

grammar, which includes the study of word structure (morphology) and of sentence structure (syntax). 

Semantic analysis determines the possible meanings of a sentence by investigating interactions 

among word-level meanings in the sentence. This approach can also incorporate the semantic 

disambiguation of words with multiple senses. 

 

 

Əhmədova  Gülşən Vaqif qızı 
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ TƏYİN BUDAQ CÜMLƏLƏRİ VƏ ONLARIN İŞLƏNMƏ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Açar sözlər: mürəkkəb cümlə, tabeli mürəkkəb cümlə, baş cümlə, budaq cümlə, təyin budaq 

cümləsi, bağlayıcılar, nisbi əvəzliklər 

Ключевые слова: сложное предложение, сложноподчинённые предложения, относи-

тельные придаточные предложения, главное предложение, придаточное предложение, сою-

зы, относительные местоимения  

Key words:  compound sentence, complex sentence, main clause, subordinate clause, relative 

clauses, the conjunctions, relative pronouns 

 

Təyin budaq cümləsi Azərbaycan dilində çox işlənən budaq cümlə növlərindəndir (1, səh. 226). 

Təyin kimi, o da isimə və ya isim kimi işlənən sözlərə aid olub, onu təyin edir və ondan asılı 

vəziyyətdə qalır. Budaq cümlə aid olan ismin müxtəlif vəzifədə işlənmə imkanına görə, təyin budaq 

cümləsi baş cümlənin müxtəlif üzvünə və ya onun bir hissəsinə aid ola bilər. Ə.Abdullayev qeyd edir 

ki, təyin budaq cümləsi məktəb qrammatikalarında 1951-ci ildən başlayaraq daxil edilmişdir. 

Sonralar M.Ş.Şirəliyev, M.H.Hüseynzadə və N.Hacıyeva təyin budaq cümləsindən daha geniş şəkildə 

bəhs etmişlər (1, səh.226). Ə.Z. Abdullayev qeyd edir ki, təyin budaq cümləsi Azərbaycan dilində 

çox işlənən budaq cümlə növlərindəndir.  
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İ.H.Mirzəzadə qeyd edir ki, yazılı abidələrin dilində geniş yayılmış budaq cümlələrdən birini də 

təyin budaq cümlələri təşkil edir (6, səh. 140). Baş və budaq cümlə arasında əlaqə, əsasən, kim/ki 

bağlayıcıları vasitəsilə yaradılır. Bu cəhət istər “Kitabi-Dədə-Qorqud” dastanlarının dilində, istər 

klassik şeir dilində, istərsə də nəsr əsərlərinin dilində nəzərə çarpır. İ.H.Mirzəzadə hesab edir ki, 

abidələrin dilində rast gəldiyimiz təyin budaq cümlələrinin belə bir növü vardır ki, onlar müasir 

Azərbaycan dilində feili sifətlərlə ifadə edildiyi halda, vaxtı ilə onlar iki sadə cümlədən ibarət 

olmuşdur (6, səh. 140).  

Əsasən danışıqda, xalq nağıllarının dilində işlənən belə təyin budaq cümlələrinin orta əsrlərin 

klassik şeir və nəsr dilində o qədər də normal olmadığı nəzərə çarpır. Yalnız XIX əsrin əvvələrində 

və daha sonralar Dədə Qorqudun dilində rast gəlinən təyin budaq cümləsinin həmin növünə təsadüf 

edilir (6, səh. 140).  

Y.M.Seyidov, Ə.Z.Ablullayev və A.M.Məmmədli  qeyd edirlər ki, təyin budaq cümləsi baş 

cümlənin isimlə ifadə olunan mübtədasına, tamamlığına, xəbərinə aid olur (7, səh. 426). Bundan əlavə 

o, mürəkkəb xəbərin isim hissəsinə, bəzi söz birləşmələrinin tərəflərinə, substantiv xarakter alan bəzi 

üzvlərə də aid ola bilər. Azərbaycan dilində təyin budaq cümləsi isim xüsusiyyətli digər nitq 

hissələrinə, məsələn əvəzliyə və isimləşən nitq hissələrinə də aid olur (7, səh. 427). 

Y.M.Seyidov, Ə.Z.Ablullayev və A.M.Məmmədli təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb 

cümlələri komponentlərin bağlanma vasitələrinə və sırasına görə üç tipə ayrırlar (7, səh. 431):  

I tipə daxil olan təyin budaq cümləsi baş cümlədən sonra işlədilərək, baş cümlədə bir ismi istər 

dolayısı ilə, istərsə də müstəqim surətdə təyin edir. Budaq cümlə baş cümləyə ki bağlayıcısı, tabeedici 

intonasiya ilə bağlanır. Bunlardan əlavə, baş cümlədə izah olunan isimdən əvvəl işlənən müxtəlif 

işarə və təyin əvəzliklərinin mühüm rolu vardır.  

Onların fikrincə, tabeli mürəkkəb cümlənin II tipi haqqında danışarkən qeyd edirlər ki, bu tip 

maraqlı bir quruluşa malikdir (7, səh. 435). Burada təyin olunan isim daha qabarıq şəkildə nəzərə 

çarpdırılır, isimdən sonra ki bağlayıcısı işlədilir, sonra həmin ismi başqalarından seçən budaq cümlə 

işlədilir, daha sonra isə baş cümlə gəlir.  

Y.M.Seyidov, Ə.Z.Ablullayev və A.M.Məmmədli III tiplə bağlı qeyd edirlər ki, bu təyin budaq 

cümləli tabeli mürəkkəb cümlə tipi iki əvvəlki tiplərə nisbətən az işlənsə də, belələri də Azərbaycan 

dilində xüsusi yer tutur (7, səh. 437). Əgər əvvəlkilər ki bağlayıcısı və başqa köməkçi vasitələrlə təşkil 

olunurdusa, bu tipli mürəkkəb cümlələrin xarakter xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bunlar bağlayıcı 

sözlə, yəni hansı sözünün köməyi ilə təşkil olunur. Quruluş etibarilə aşağıdakı şəkildə olurlar: əvvəlcə 

tərkibində hansı sözünə qarşı o işarə əvəzliyi iştirak edən baş cümlə işlənir.  

İ.H.Mirzəzadə, Y.M.Seyidov, Ə.Z.Ablullayev və A.M.Məmmədli və s. kimi dilçilər Azərbaycan 

dilində təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr öz əsas mənalarından başqa, müxtəlif əlavə 

mənalara da malik olurlar (6, səh. 30; 7, səh. 439). Bu əlavə mənalar zaman, məkan, məqsəd, nəticə, 

müqayisə və s. ola bilər (7, səh. 439). 

Beləliklə, mövzu ilə bağlı yuxarıdakı fikirləri təhlil edərkən belə nəticəyə gəlmək olur ki, 

Azərbaycan dilində təyin budaq cümlələri digər budaq cümlələr nisbətən daha geniş işlənmə 

imkanına malikdir. Bu da özünü təyin budaq cümlələrinin geniş işlənmə xüsusiyyəti və 

özünəməxsusluğu ilə şərtlənir. 
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Резюме 
 

Ахмедова Гюльшан Вагиф кызы 

 Определительные придаточные предложения и особенности их употребления 

в современном Азербайджанском языке  

 

В тезисе существующие анализируются источники и мнения лингвистов в связи с 

определительными придаточными предложениями в азербайджанском языкознание. Здесь 

одновременно, дается информация о тех союзах и местоимений которые используются в 

построении определительных придаточных предложений в азербайджанском языке. Отмеча-

ется, что определительное придаточное предложение в силу своей способности предоставле-

ния всесторонней информации широко используются в современном Азербайджанском языке.  

Summary 

 

Ahmedova Gulshan Vagif  

Features of the use of attributive subordinate clauses in Azerbaijani 

The paper analyzes the sources of linguistics and the opinions of linguists in relation to the defining 

appendage sentence in linguistics. Here at the same time, information is given about those unions that 

are used in the construction of definitional appendage proposals in Azerbaijani. Among other things, 

it is noted that the determinative appendage proposal, because of its ability to provide wide-ranging 

information, is compared with other appendage proposals in its con. 
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KOQNİTİV QRAMMATİKADA KONTEKST 

  

Açar sözlər: qrammatika, koqnitiv qrammatika, kontekst, mətn, məna, cümlə 

Key words: grammar, cognitive grammar, context, text, meaning, sentence 

Ключевые слова: грамматика, когнитивная грамматика, контекст, текст, значение, 

предложение 

 
Koqnitiv qrammatikada qrammatika və dil koqnisiyanın əsas və ayrılmaz hissəsi hesab edilir və 

koqnitiv qrammatika psixoloji şərtlərlə reallaşır.  

R.Lanqakerin qənaətinə görə, koqnitiv qrammatika və kontekst arasında yaxın münasibət 

mövcuddur (5, s.16). Hər bir mətn düzgün qurulmuş cümlələrdən təşkil olunur. Düzgün cümlələr isə 

qrammatik qaydalara əsaslanaraq qurulur.  

Hər bir mətn üçün onun baş vermə konteksti olur. Kontekst (konsituasiya) həm dildaxili, həm də 

dilxarici formalarda təzahür edir. Dildaxili şərait danışıq aktının iştirakçılarının nitqindəki sual və 

cavabların məzmunundan asılı olur və ünsiyyət prosesində kommunikantların nitqinin dil 

xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir. Dilxarici şərait isə nitqin baş verməsinə və onun strukturuna, digər 

xüsusiyyətlərinə təsir göstərən hallarla bağlıdır. Nitq şəraiti ünsiyyətin baş verdiyi şəraitin bütün 

elementlərini əhatə edir. Şifahi nitq aktında bilavasitə nitq şəraiti ilə bağlı olaraq danışıqda özünə yer 

alan dil vahidləri işlədilir. Bu vahidlər situativ vahidlərdir (1, s.90). 

Mətnin struktur bütövlüyü triadası və onun komponentləri daxili məna bütövlüyünün zahiri ifa-

dəsidir. Sonuncu isə mətnin dinamik mütəşəkkillik aspektini əks etdirərək onun kommunikativliyində 
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ifadə olunur. Bu, o deməkdir ki, mətnin hər bir sonrakı hissəsi özündən əvvəlkinə istinad edir və 

bununla da söyləmi məlum olandan yeniyə doğru hərəkətə gətirir. Lakin mətnin məna baxımdan 

bütövlüyü tema aspektində şərh edilir. Mətndə temanın müəyyənləşdirilməsində xarakterik strukturu 

diqtə edən fakt və ya informasiya, əsas fikir və əsas ideya kimi predmet sahəsi ön plana çıxır (3, s.81).  

Mətnin formalaşmasında, onun kommunikativ təyinatının yerinə yetirilməsində dilin bütün 

səviyyələrinə aid vahidlərin öz rolu vardır. Janr mənsubiyyətindən asılı olmadan istənilən mətnin 

yaranmasında bütün səviyyələrin vahidləri iştirak etməlidir. Burada dilin fonoloji, morfoloji, leksik, 

sintaktik səviyyələri ilə yanaşı, kontekst, situasiya, konsituasiya, intonasiya və s. dilxarici amillər də 

özünəməxsus yer tutur. Bu amillər arasında qrammatik kontekst də vardır.   

E.Makkormakın qrammatik kontekstlə bağlı fikirləri xüsusi maraq doğurur. Onun fikrincə, 

qrammatik kontekst linqvistik kontekst, paralinqvistik kontekst, situativ kontekst, mədəniyyət 

konteksti və psixoloji kontekstin məcmusudur  (3, s.98).  

Müasir linqvistik paradiqmdə qrammatik proseslərin öyrənilməsinə müraciət xüsusi əhəmiyyət 

daşıyır. Bu isə informasiyanın ötürülməsi üsullarının dərk olunmasına zəmin yaradır.  

Mətnə xas olan semantik çoxcəhətlilik özünü leksik və sintaktik vahidlərin birbaşa və ya məcazi 

mənalarında ifadə olumuş implisitlikdə nümayiş etdirir. Bu baxımdan mətnin kontekstlə bağlı 

informativliyinin öyrənilməsinə də ehtiyac vardır. Dil işarəsinin strukturunda müşahidə olunan 

spesifik münasibətlər öz əksini forma və mənanın müəyyən avtonomluğu ilə səciyyələnən məzmun 

və ifadə planlarının korrelyasiyasında tapır. Dilin funksional və məzmun planları konqruent deyildir, 

onlar linqvistik işarənin asimmetrik dualizmi ilə şərtlənir. İfadə planının çoxfunksionallığı və 

məzmun planı vahidinin omonimliyi tutumlu və struktur baxımından mütəşəkkil olan çoxsaylı 

məzmun planı və nisbətən sadə və kəmiyyətcə az olan ifadə planı vahidi ilə üst-üstə düşmür.  

А.N.Kojin qrammatik konteksti makro- və mikrokontekst olmaqla iki yerə bölür. O, 

mikrokonteksti “söz birləşməsi və cümlə səviyyəsində xüsusi linqvistik kontekst” kimi başa düşürsə, 

makrokonteksti kommunikantın  söyləmin mənasını başa düşməyə imkan verən biliklərinin cəmi 

kimi presuppozisiya hesab edir (2, s.21).  

İstənilən mətndə məlumatın implisitliyi konkret kontekstdə formalaşır.  Bu isə öz növbəsində 

resipiyentə cümlədə, abzasda, mətndə aşkar və gizli formada ehtiva olunan məlumatı qavramağa və 

şərh etməyə imkan verir. Kontekst “hər hansı bir dil vahidinin məzmununun (leksik, qrammatik və 

s.) müşahidə olunduğu situasiyaların məcmusudur, bu zaman birmənalılıq altında verilmiş şəraitdə 

dil formasının (məsələn, sözün bir mənasını, qrammatik formanın bir mənasını və s.) konkret bir 

məzmununun təzahürünü başa düşmək lazımdır” (2, s.21). Kontekstin üç növü fərqləndirilir:  

a) cümlə və ya söyləmin hüdudları ilə məhdudlaşmış mikrokontekst; 

b) abzasın həcmini əhatə edən dialoji vəhdət – makrokontekst; 

c) əksər hallarda bədii mətnin həcmi ilə üst-üstə düşən meqakontekst (2, s. 30). 

Koqnitiv qrammatikada qrammatika, semantika və leksika ayrılıqda öyrənilən proses kimi deyil, 

hamısı bir arada təcəssüm edən kontinuum kimi qəbul edilir. Dilə belə yanaşma koqnitiv dilçiliyin 

bir mövqeyi kimi qəbul edilir. 

 

Ədəbiyyat 

 

1. Abdullayev Ə. Ə. Aktual üzvlənmə, mətn və diskurs. Bakı: Zərdabi LTD, 2011, 272 s. 

2. Кожин А.Н. Язык художественной литературы как эстетически стимулируемая форма 

существования литературного языка // Структура и функционирование поэтического текста. 

Очерки лингвистической поэтики. М.: Наука, 1985, с.21-34. 

3. Маккормак Э.Х. Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры. М: Просвещение, 

1999, с.81-83. 

4. Москальская О.И. Грамматика текста. М.: Высшая школа, 1981, 183 с. 

5. Ronald L. Cognitive Grammar. Oxford: Oxford University Press, 2008, 584 p. 

 

 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ronald+W.+Langacker%22


Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika                               

Elmi Konfransının Materialları:2 cilddə, IIc.                                                             Xarici ölkələrin filologiyası 
 

166 

Резюме 

 

                                                      Ахмедова Нармин Ариф кызы   

Контекст в когнитивной грамматике 

 

В статье рассматривается понятие контекста в когнитивной грамматике. В ней дается 

общая характеристика когнитивной грамматики, вскрывается связь между когнитивной 

грамматикой и контекстом. В работе освещается также виды контекстов, в особенности, 

контекст грамматический, устанавливается роль контекста в формировании текста. 

 

Summary 

Akhmadova Narmin  Arif 

Context in cognitive grammar  

The article deals with concept of context in cognitive grammar. In the paper general features of 

cognitive grammar have been analysed, the link between cognitive grammar and context has been 

revealed. The paper deals with types of context, especially with grammatical context, as well as the 

role of context in text production.  

                                                        

 
Əlizadə Raisa Mircalalovna 

Bakı Avrasiya Universiteti 

 

 

İNGİLİS DİLİNDƏ EMOSİONAL MÜNASİBƏT BİLDİRƏN FEİLLƏRİN ETİMOLOJİ 

TƏHLİLİ 
Açar sözlər: emosional münasibət feilləri, semantika, etimologiya, arxaik məna,  müasir məna, 

arxaik feillər 

Ключевые слова: глаголы эмоционального отношения, семантика, этимология, 

архаические значение, текущие значение, архаические глаголы 

Key words: verbs of emotional attitudes, semantics, ethymology, archaic meaning, current 

meaning, archaic verbs 

 

Feil istər ingilis, istərsə də Azərbaycan dilində sayca çox olan leksik vahidləri əhatə edən nitq 

hissəsidir. Feilin uğurlu tədqiqi üçün bu nitq hissəsi tərkibində məna qrupları müəyyənləşdirilir. 

Tədqiqatlara əsasən feil semantik qruplar, semantik qruplar isə yarımqruplar və s. şəkildə təsnif edilir. 

Feilin semantik qruplarından biri emosional münasibət bildirən feillər (verbs of emotional attitude) 

hesab olunur. Bu feil qrupu haqqında H. K. Quliyev qeyd edir: "Emosional münasibət bildirən feillər 

kimə və nəyəsə hər hansı bir emosional münasibəti yaşamanı və ifadə etməni bildirir. Emosional 

münasibəti sevmək, hörmət etmək və mənfi münasibət olmaqla üç yerə bölmək olar (1, səh.46)." 

Buradan çıxış edərək emosional münasibət bildirən feilləri üç yarımqrupa bölürük: 1. Sevgini, 

əzizləməni ifadə edən emosional münasibət bildirən feillər: adore-sevmək, caress-əzizləmək, kiss-

öpmək, love-sevmək, want-istəmək; 2. Hörmət ifadə edən emosional münasibət bildirən feillər: 

encourage-ruhlandırmaq, exalt-yüksəltmək, overjoy-sevindirmək, respect-hörmət etmək; 3. Subyektə 

mənfi münasibət - pisləmə, hörmət etməmə,nifrət və s. ifadə edən emosional münasibət bildirən 

feillər: belittle-alçaltmaq, blacken-şər atmaq, hate-nifrət etmək, loathe-nifrət etmək. 

 Məqalədə ayrı-ayrı qruplara aid feillərin etimologiyası araşdırılır. Sözün kökünü üzə 

çıxarmaq, onun başqa sözlərlə bağlılığını öyrənmək üçün aparılan dilçilik araşdırması etimoloji 

təhlildən istifadə edərək yuxarıda adlarını çəkdiyimiz yarımqruplara daxil olan feillərin müəyyən bir 

qisminin etimologiyasına nəzər salıb müasir mənalarıyla müqayisə edəcəyik.  
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accede (razılaşmaq)- latın dili "ad+cedere to+go" (latın dilində "ad" "k" səsinin qarşısında "ac" 

formasına düşüb) → latın dili "accedere-yaxınlaşmaq" →15-ci əsr latın dili "accēdere-yaxınlaşmaq, 

çatmaq" 

ache (çox istəmək)- inilti təqlidindən yaranmış → Sanskrit və Porto-Hind Avropa dilində "ag-

es-" kökündən "günah, təqsir" →Proto-alman "akanan" →15-ci əsr qədim ingilis dili "acan-ağrıdan 

əziyyət çəkmək" 

adore (həddindən artıq sevmək)- Proto-hind Avropa dilində "or" ritual formula 

tələffüzü→"ad+orare" "rəsmi danışmaq,dua etmək" →latın dilində "adorare-rəsmi danışmaq" →10-

cu əsrdə qədim fransız dilində "aorer-sevmək, ibadət etmək" →15-ci əsr qədim fransız dili "aouren-

ibadət etmək, təzim etmək" 

adulate (yaltaqlanmaq)- qədim latın "adulationem"→qədim fransız dili "adulacion"→15-ci əsr 

qədim fransız dili "adulation-yaltaqlıq" 

allure (yoldan çıxartmaq)- 15-ci əsr qədim fransız dili "alurer-cəzb etmək" 

baby (əzizləmək)- 14-cü əsr orta dövr ingilis dili "babe-körpə"→1742 "baby-uşaq" 

banter (zarafat etmək)- 17-ci əsr naməlum mənbə (ilk dəfə Pepis tərəfindən "Gündəlik" əsərində 

istifadə olunub)-zarafat etmək 

love (sevmək)- Proto-hind avropa dili "leubh-sevmək"→Proto-alman "lubojanan"→qədim 

ingilis dili "lufian-sevgi göstərmək" 

kiss (öpmək)- səs təqlidi "kuss"→Proto-alman "kussjan"→qədim ingilis dili "cyssan-dodaq ilə 

toxunmaq" 

absolve (bağışlamaq)-qayıdış əvəzliyi "s(w)e+leu bölmək, boşaltmaq" → Proto-hind Avropa dili 

"se-lu-"→ "ab+solvere -dan+azad etmək"→ latın dili "absolvere-azad etmək"→15-ci əsr latın dili 

anddan yaranmış"absolvere-azad olmaq" 

 Haqqında danışdığımız feillərin etimologiyasını araşdırmaqla həm onların hansı dövrə və dilə 

aid olduğunu göstərmək, həmçinin də onların yarandığı dövrdə ifadə etdiyi mənaları ön plana 

çəkməkdir. Semantika yalnız müasir dövrü əhatə etmədiyinə görə dövrə uyğun mənaların müqayisəsi 

mütləq hal almış olur. Beləliklə də, yuxarıda yarımqruplara bölünərək nümunələrlə təqdim olunmuş 

emosional münasibət bildirən feillər müəyyən qədər etimoloji tədqiq olunaraq  təhlil edilmişdir. 
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Резюме 

Ализаде Раиса Мирджалаловна 

Этимологический анализ глаголов английского языка, выражающих 

эмоциональное отношение 

В статье рассматривается этимология глаголов современного английского языка, 

выражающих эмоциональное отношение (любовь, ласку, уважение, ненависть, отрицательное 

отношение), рассматриваются заимствованные или исконные глаголы, сравниваются сов-

ременное и архаическое значение и определяются места их употребления. В то же время в 

статье нашли отражение глаголы современного английского языка, выражающие эмо-

циональное отношение как в современном, так и в устаревшем значении. В статье уделяется 

внимание не только глаголам, выражающим эмоциональное отношение в современном языке, 

но также глаголам, полностью или частично утратившим свое устаревшее значение. В 

определенной степени выявляются причины исчезновения этих глаголов или их значений. В 

заключении представлен анализ современных и устаревших значений одноименных глаголов, 

получивших широкий размах по  специфике употребления в английском языке. 
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Summary 

Alizada Raisa Mirjalalovna 

 

Ethymological analysis of Verbs of Emotional Attitudes in the English Language 

In this article it has been paid attention to the ethymology of the verbs of emotional attitudes 

(love, fondle, respect, hate, negative attitude) of the modern English language, the verbs have been 

divided into native and borrowing ones, current and archaic meanings of the verbs have been 

compared and it has been shown how to use them within a language. At the same time the verbs of 

emotional attitudes of the modern English language have been given with both archaic and current 

meanings. In the article not only the verbs of emotional attitudes of the modern English language but 

also the archaic verbs which once meant emotional attitudes but now have lost their meanings 

completely or partially have been mentioned. And also the reasons of the loss of the verbs or meanings 

in both directions in a language have been investigated. As a result the archaic and current meanings 

of the common used verbs of the English language have been analyzed and introduced. 

 
 

Əlizadə Leyla Vaqif qızı 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

 

TURİZM DİSKURSUNDA QLOBAL İNGİLİS DİLİNİN ROLU 

 

Açar sözlər: qloballaşma, qlobal dil, turizm diskursu, qlobal siyasət 

Ключевые слова: глобальный язык, сектор туризма, доминирующий язык, туристический 

дискурс  

Key words: globalization, global language, tourism discourse, global status, international mass 

tourism 

 

Bəşər tarixində insanlarin səyahət, ticarət, əyləncə məqsədi ilə bir-birləri ilə ünsiyyət qurmağa 

ehtiyacı qlobal dilə təlabatı get-gedə artırırdı. Zamanla yaranan qlobal dil bu təlabatın məntiqi nəticəsi 

sayıla bilər. Son iki əsrdə xüsusilə də II Dünya Müharibəsindən sonra baş verən sürətli dəyişikliklər 

(XIX əsrdə Britaniya industrializmi və XX əsrdə Amerikanın sürətli inkişaf edən iqtisadiyyatı) ingilis 

dilinin qlobal status almasına gətirib çixartdı (1, səh.59) . 

Dil insanların istifadəsi olmadan yaşaya bilməz. Hərbi güc, iqtisadi inkişaf, elm və texnikanın 

inkişafı kimi amillər dili yaradır və inkişaf etdirir. İnformasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı, 

marketinq və reklamın inkişafı ilə yanaşı hər hansı bir dilin dünyada təsiri birmənalı deyil. Bütün 

bunların arxasında ingilis dili dayanır. O, qlobal baxımdan beynəlxalq dildir. O, indi yalnız öz 

xalqının varidatı deyildir. İngilis dili bütün dünyanın qlobal cəmiyyətinin sahibləndiyi sərvətdir. O, 

bəşəriyyətin yalnız iqtisadi və siyasi sahələrinə deyil, həmçinin təhsil sisteminə də təsir edir – İngilis 

dili xarici dil bacarığından əsas bacarığa çevrilmişdir (4, səh.115).  

Qloballaşma müasir yaşamın bir sıra tərzlərini dəyişmişdir. Bunların arasında turizm də xüsusi 

yer almaqdadır. Turizm qloballaşmaya gətirib çıxaran amillərdən biri hesab edilə bilər. Buna səbəb 

insanların digər mədəniyyətlərlə daim tanış olmaq istəyi ilə sərhədləri aşaraq yeni dünyalar açması sayıla 

bilər. Bununla yanaşı iqtisadi qloballaşma da turizm industriyasına təsir etmişdir. Turizm menecmentinin 

bütün dünyada sürətli inkişafı turizm sənayesinin son onilliklərdə inkişafı ilə nəticələnmişdir.   

Bütün bunların nəticəsi olaraq XX əsrdə turizm əsas qlobal siyasətə çevrildi və  beynəlxalq 

kütləvi turizmin inkişafı beynəlxalq turizm təşkilarlarının yaradılmasında yeni mərhələnin açılması 

ilə nəticələndi. İngilis dili qlobal status aldı və insanlar arasında bir-birini anlamaq və fikir mübadiləsi 

aparmaq üçün geniş şəkildə istifadə olunmağa başladı. İngilis dili beynəlxalq turizmin dilidir, 

səyahətlər isə qlobal həyatın ayrılmaz hissəsidir.  

G.Dann “Turizmin dili” adlı kitabında belə yazır: “Yaxşı anlama ünsiyyəti və qərar verməni 

sürətləndirir. Turizmin dili potensial turistləri faktiki turistlərə çevrilməyə sövq edir, inandırır və 
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cəsarətləndirir . Buna görə də, turizm diskursun obyektinə çevrilir. Diskurs olaraq, turizm təşviqi 

səyahətçiləri cəlb etmək üçün inandırıcı tərzdə qurulur”.(3, səh.65 ) 

Turizm diskursu reklamların klassik tələblərinə cavab vermək, diqqət cəlb etmək, maraq 

yaratmaq kimi məqsədləri qarşıya qoymuşdur. Holloway reklamları “reklam olunan hər hansı bir 

məhsulu və ya xidməti almaq üçün insanları təşviq edən söz və şəkillərdən istifadə edən ünsiyyət 

janrı” kimi izah edir 5, səh.265). Bununla o demək istəyir ki, reklamlar oxuyucuları məhsulu almağa 

təhrik edir.  

Məruzədə son onillikdə ingilis dilinin və turizmin qlobal status alması və onların bir birinə təsiri 

araşdırılmışdır. Araşdırmalar nəticəsində  müəyyən edilmişdir ki, ünsiyyət menecment və reklamın 

ayrılmaz hissəsidir. İngilis dilinin qlobal statusu onu turizm təşkilatları arasında və turizm 

menecmenti üçün əsas ünsiyyət vasitəsi edir. Nəticədə yüksək ingilis dili səviyyəsinə malik heyət 

səmərəli əməkdaşlıq qurur və turizm menecmentində uğur əldə edir. Həmçinin dil qabiliyyəti turizm 

agentliklərinə yerli və beynəlxalq səyahət bizneslərini uğurla təşkil etməyə kömək edir.  

Yalnış qurulan ünsiyyət və münaqişələr əlaqələri, ticarət sazişlərini zədələyə, müştəriləri narazı 

sala, əməkdaşları incidə bilər. Bu baxımdan aparılmış tədqiqata əsasən, dil və ya ünsiyyət problemləri 

mənfi nəticələrə səbəb ola bilər, yalnış anlaşılma potensial beynəlxalq turist itgisi ilə nəticələnə bilər. 

Bu isə problemin aktuallığı baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
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Резюме 

Ализада Лейла Вагиф кызы 

Роль глобального английского языка в туристическом дискурсе 

Сектор туризма является основной частью экономики ряда стран. Предприниматели в 

области туризма должны быть полностью готовыми для удовлетворения всех потребностей 

клиентов. По этой причине знание английского языка является ключевым инструментом для 

общения в области туризма. Как мы уже отметили, по сравнению с другими языками, этот 

язык известен как доминирующий язык в сфере туризма и гостеприимства. Этот язык с 

глобальным статусом оказывает сильное влияние на все рабочие сферы туристической 

области. Бурное развитие туристического бизнеса превратил туристический дискурс в широко 

распространённый во всем мире общественный дискурс. 
 

Summary  

Alizada Leyla Vagif 

The role of Global English in tourism discourse 

This paper attempts to investigate the features of tourism discourse. It also reveals the importance 

of English as a global language in the professional context of the tourism industry. English for 

Tourism is a language means utilized for of communicating in the particular field of tourism. People 

working in the sector of tourism can run successful communication among their customers. Compared 

to other foreign languages, English is considered as a dominant language in both tourism and 

hospitality sector. As a global language, English strongly influences the field of tourism. 
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İNGİLİS DİLİNİN ZƏNGİNLƏŞMƏSİNDƏ ZOONİMLƏRİN ROLU 
 

Açar sözlər: zoonimlər, ingilis dilinin zənginləşməsi, dilin lüğət tərkibi, heyvan adları 

Key words: zoonyms, enrichment of the English language, lexical lay of language, animal names 

Ключевые слова: зоономы, обогащение английского языка, лексика языка, названия 

животных 
 

İngilis dilinin lüğət tərkibinin formalaşması daim müxtəlif ekstralinqvistik amillərlə sıx qarşılıqlı 

əlaqə olmuşdur. Bu amillər ölkənin təbii – coğrafi  xüsusiyyətlərdən tutmuş bitki və heyvanlar alə-

mindəki çox geniş reallıqları əhatə edir. Linqvistik amil dilin öz daxili inkişafını nəzərdə tutursa, 

ekstralinqvistik amillərə ölkənin təbii şəraiti, bitki və heyvanat aləmi, adət-ənənələr, cəmiyyətin siyasi, 

ictimai, mədəni inkişaf xüsusiyyətləri, başqa dillərlə kontakt və s. daxildir. Bu amillər daim inkişaf 

etməkdə olan dil ilə ayrılmaz əlaqədə olur və onun lüğət tərkibinin zənginləşdirir  [1, s.18-22].  

İngilis dilinin zənginləşməsində ekstralinqivistik amillərdən biri də heyvan adları ilə bağlı olaraq 

yaranmış yeni mənalı sözlər olmuşdur.  Oxford lüğətində 100-dən artıq heyvan adları ilə bağlı yeni 

mənalar qazanmış söz var. İnsanların bir sıra davranışlarını, hərəkətlərini ifadə edən bir sıra sözlər 

vardır ki heyvan adlarına əsasən meydana gəlmişdir. Buna aid bir sıra misallar göstərmək olar. 

-  peacock ‘Tovuzquşu’ sözü konversiya olunaraq  To peacock  ‘kəklik kimi yerimək’ sözünə 
çevdilmişdir. 

- squirrel  ‘dələ’ deməkdir. Dələlərin qida toplamaq xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ‘saxlamaq, 
toplamaq’ mənalarını verən  To squirrel away sözü yaranmışdır. 

- Crow ‘qarğa’ sözü  To crow ‘özündən razılıq ifadə etmək’ mənasını qazanmışdır. 

- Rabbit ‘dovşan’ sözə to rabbit ‘cəld davranmaq’ mənasında işlənir. 

- Swan  ‘qu quşu’ sözündən ilhamlanaraq to swan ‘bir yerdən başqa yerə səyahət etmək’ sözü 
yaranmışdır. 

- Duck ‘ördək’ sözündən to duck ‘görsənməmək üçün başını aşağı salaraq gizlənmək’ sözündən  
yaranmışdır. 

İnsanların yemək forması ilə bağlı heyvan adlarından ilhamlanaraq yaranmış sözlərə 

aşağıdakıları misal göstərmək olar: 

- Hog ‘donuz’ sözündən to hog ‘çeynəmədən nəyisə udmaq’  

- Wolf ‘canavar’ sözündən to Wolf down ‘nəyisə çox sürətlə yemək’ 

- Pig ‘donuz’ sözündən to pig out ‘çoxlu yemək yemək’ sözü meydana gəlmişdir (2, s.79-81) 
Adətən heyvan adları ilə bağlı yaranan sözlər həmin heyvanların hər hansı davranış və ya 

xüsusiyyətini də özündə əks etdirir. Məsələn parrot tutuquşu sözləri təkrar etməsinə uyğun olaraq to 

parrot nəyisə tez tez təkrarlamaq sözü yaranmışdır. 

Bull ‘öküz, camış’ sözü ingilis dilində çox mənalı səciyyə daşıyıb, bir çox məcazi mənalar da 

əldə etmişdir. Misal üçün, britaniya ingiliscəsində bull  ‘böyük, səsküylü adam’ mənasındadır. Ingilis 

dilinin Amerika variantında isə bull jarqon kimi ‘polis’  mənasında işlənir. 

Cock  ‘xoruz’  ən məşhur quş adlarından olan cock zəngin məcazi mənalara və sözdüzəltmə 

potensialına malikdir: başçı, qaldırıcı kran, red cock yanğın, cock of the walk, cock of the dunghill  

‘vacib şəxs, yerli başçı’, to live like a bighting cock  ‘cah – cəlal içində yaşamaq’, cock and bull story 

‘həqiqətə uyğun olmayan hekayət’, that cock won’t  fight  ‘bu nömrə keçməz’, cock – a – hoop 

‘özündən razı’, cockalorum ‘özünə güvənən’.  

Cock əsasında aşağıdakı sözlər əmələ gəlir: cocker xoruz döyüşdürmək cock up müdafiə etmək, 

kömək etmək, cock up evil  bəla gətirmək. Cockerel ‘balaca xoruz’, cock – fight  ‘xoruz döyüşü’. 

Cockfighter ‘xoruz  döyüşdürən’. Ingilis dilinin leksikasının formalaşmasında zoonimlərin rolu 

hədsiz dərəcədə böyük olmuşdur. Bu rolun böyüklüyünü ayrı – ayrı heyvan və quş adlarının əsasında 

yaranan söz tiplərinin rəngarəngliyində aydın görmək olur. Buna  misal olaraq, dog, cat, bird sözləri əsasın-

da şəkilçi ilə düzələn dogish ‘itəbənzər’, catish ‘pişiyəbənzər’ düzəltmə sözləri , dog – life düzəltmə sözləri 
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, dog – life ‘it günü’ kimi mürəkkəb sözlər, dog – training ‘it təlimi’ , bird – feathered  ‘quş lələkli’ kimi 

mürəkkəb – düzəltmə sözlər yaranır və bu kimi sözlər ingilis dilinin leksikasında olduqca geniş yer tutur. 
 

Ədəbiyyat 

1. Vachek J., Some Geographical Varieties of Present – Day English, Praga, 1960., s.18-22.  

2. Брагарник-Станкевич О.С.Semantic of English Verbal Zoonomys \\Филологически науки в 

России и за рубежом: материали III Междунар.науч. конфр. Санкт-Петербург, июль 2015 г. с.79-81 
 

Резюме 

Фархадова Гульчохра Исфандияр кызы 

Роль зоонимов в обогащении словарного состава английского языка 

Данная статья посвящена одной из актуальных проблем современный лингвистике – 

зоонимам. Автор указывает на то что в настоящее время зоонимы играют большую роль в 

обогащении английского языка и приводить большое количество примеров. 
 

Summary 

Farhadova Gulchohra Isfandiyar 

The role of zoononyms in enriching the vocabulary of the English language 

This article is devoted to one of the pressing problems of modern linguistics  zoononyms. The 

author indicates that at present, zoonyms play a large role in enriching the English language and give 

a large number of examples. 

 

 

Hüseynova Sevda Söhrab qızı 

Bakı Mühəndislik Universiteti 

 

KLARA TOMALİNİN “GÖZƏGÖRÜNMƏZ QADIN” ƏSƏRİNDƏ YAZIÇI   DİKKENS 

VƏ AKTRİSA NELLİ OBRAZI 

                        

Açar sözlər:  gözəgörünməz qadın Dikkens , Nelli  

Keywords: ınvisible Woman Dickens, Nellie 

Ключевые слова: женщина-невидимка Диккенс, Нелли 

              
Müasir İngilis ədəbiyyatı yaradıcı şəxsiyyət obrazları ilə zəngindir. Belə ki, yaradıcı şəxs sadəcə 

maraqlı bir insan deyildir, o, həm də tarixi düşüncə  kontekstində yaradıcı simaların yeni bədii 

obrazının daşıyıcısıdır, eləcə də həmin şəxsiyyətin yaşadığı epoxanın realist bədii inikasıdır. Yazıçılar 

eyni zamanda yaradıcı şəxsiyyətlərin obrazlarını yaratdıqları əsərləri ilə oxucunu o dövrün 

mədəniyyəti, ab-havası ilə tanış edib yeni bir mənəvi körpü yaradırlar. Bu baxımdan tarixi kontekstdə 

mövcud yaradıcı şəxsiyyətlərin tərcümeyi-halının , o cümlədən obrazının yaradılması və o dövrün 
tarixi mühitinin  yenidən qurulması ədəbiyyatda yeni tendensiyanı özündə ehtiva edir. Bu baxımdan, 

tanınmış ingilis yazıçısı Klara Tomalinin “Gözəgörünməz qadın” əsərini xüsusilə qeyd etmək 

lazımdır. 1933-cü ildə Londonda dünyaya gəlmiş Klara Tomalin  əsasən Çarlz Dikkens, Tomas Hardi, 

Ceyn Ousten, Samuel Pepis haqqında yazdığı bioqrafiyalar ilə məşhurdur. Bu bioqrafiyaların hər biri 

onun karyerasının kuliminasiya nöqtələrinin məhsuludur. Onun 1990-cı ildə yazdığı və Çarlz 

Dikkensin həyatına həsr etdiyi “Gözəgörünməz qadın” əsəri ən seçilən əsərlərindən biridir (1). Bu 

əsərdə dahi ingilis yazıçısı Çarlz Dikkensin həyatını dəyişən sirli, müəmmalı sevgidən bəhs edilir. 

Başqa sözlə desək, Klara Tomalin bu əsərində Çarlz Dikkens və Nelli Ternanı bir-birinə bağlayan 

sirli və unudulmaz sevgi-məhəbbət hekayəsini qələmə alıb. Bu sevgi hekayəsinin bir qütbündə 45 

yaşlı məşhur yazıçı Çarlz Dikkens, digər qütbündə isə o dövrün gənc aktrisası 18 yaşlı Nelli Ternan 

durur. Nelli Ternan illər boyunca tarixin tozlu səhifələrində itmiş bir ad idi. Amma Tomalinin səyləri 

nəticəsində bu ad yenidən canlandı, yenidən həyata qayıtdı. Tomalin bu bioqrafiya vasitəsilə 

ədəbiyyat dünyasının Ternana olan vəfa borcunu ödəyərək ona aid olan dəyəri qazandırır, onu 
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İngiltərənin ədəbiyyat tarixində məxsus olduğu yerə qaytarır və bizə Çarlz Dikkensin yaradıcılığının 

dönüş nöqtələrindən birini bütün reallığı ilə göstərir. Əsərdə baş obrazın Çarlz Dikkens olduğu 

düşünülsə də, əslində Nelli Ternandır. Bu əsəri Çarlz Dikkens haqqında yazılmış digər 

bioqrafiyalardan fərqləndirən əsas cəhət də elə budur. 

Ternanın tarixdən tamamilə silinməsinin səbəbi onun Çarlz Dikkenslə olan əlaqəsinin bütün 

sənədlərdən yox olmasıdır. Ternana aldığı ev və birlikdə etdikləri səyahətlərdən bəhs edilərkən  Çarlz 

və sirli bir xanım qeyd olunurdu. Tomalin bu sirri açan yeganə yazıçıdır. Bu müəmmaya bir aydınlıq 

gətirə bilmək üçün Tomalin böyük səy göstərir və hətta London polisinin köməyindən də yararlanır. 

Əsərin yazılma prosesində yazıçı bir çox çətinliklərlə üzləşmişdir. Dikkens Ternana onlarla məktub 

yazsa da, bu məktublarda onun adından heç bəhs etməmişdir. Məktublarda bəhs edilən şəxsin 

kimliyinin müəyyənləşdirilməsi heç də asan proses deyildi. Tomalin buna yalnız Dikkensin 

məktublarının infraqırmızı işıqlar altında analizi nəticəsində Ternanın barmaq izlərini 

müəyyənləşdirərək və daha sonra bu izləri teatrın arxivindəki onun əşyaları ilə uyğunlaşdıraraq nail 

olmuşdur. Bütün bunların 1950-ci illərin texnologiyası ilə edildiyini nəzərə alsaq Tomalinin özünü 

bu kitaba necə həsr etdiyini rahatlıqla anlaya bilərik. Bu cəhdlərin nəticəsində Tomalin dünyaya 

bəyan etmək istəyir ki, Nelli əslində qaranlıq keçmişi olan fahişə yox, mavi gözlü, sarışın, gözəl, 

intellektual, bəlağətli və mədəni bir qadın olub. Beləliklə, yazıçı Nellinin pozğun həyat tərzi keçirdiyi 

üçün mənbələrdə sirli saxlandığı ehtimalını aradan qaldırmağa çalışır (5). 

Nelli Çarlzla ilk dəfə görüşəndə 18 yaşlı gənc və istedadlı bir aktrisa idi. Dikkens isə artıq 

ədəbiyyat dünyasında tanınan, 45 yaşında, evli, 10 uşaq atası (bəzi mənbələrdə 9) və İngilis 

cəmiyyətinin yaşayan əfsanə kimi gördüyü bir şəxs idi. Nelli Dikkensin Vilki Kollinslə birgə yazdığı 

“Buz bağlamış sular” əsərində ailəsi ilə birlikdə rol alırdı. İlk görüşdə bir-birinə diqqətlə baxan Nelli 

və Çarlz hər ikisi də anlayır ki, bu toqquşan baxışlarda dərin hislər gizlənir. Bu görüş onların hər 

ikisini öz təsiri altına alaraq dünyanın geri qalanından uzaqlaşdırır. Onlar birlikdə həyəcanlı bir həyat 

yolçuluğuna çıxırlar. Bu yol hər ikisinin həyatına mənfi təsir göstərir. Nelli ilə yaşadığı sevgi 

münasibətləri Dikkensin evliliyini məhv edir və Nellinin isə səhnədən tamamilə silinməsinə səbəb 

olur. On üç il davam edən münasibət boyunca ətrafdakı insanların hamısının baş verənlərdən xəbərləri 

olsa da Dikkensə belə vəziyyətə düşmüş hər hansı bir sadə insana göstərilən təzyiqin bir faizi belə 

göstərilmirdi. Dikkensin cəmiyyətdəki toxunulmaz mövqeyi insanların bütün bunları görməzdən 

gəlməsinə səbəb olurdu.  Bir çoxları Ternanı varlı bir kişi ilə əlaqə quran pul ovçusu adlandırsa da, 

Tomalin bununla razılaşmır. Ümumulikdə, əsər boyu Tomalinin Ternana qarşı xüsusi bir heyranlıq 

bəslədiyi hiss olunur.Ternanın Dikkens üçün bütün karyerasından vaz geçərək 21 yaşında aktrisalığı 

atması onun Dikkensə necə məhəbbətlə bağlı olduğunun sübutudur (3). 

Tomalin Dikkensin və Ternanın şəxsi həyatına bu dərəcədə müdaxilə etdiyi üçün ədəbi 

çevrələrdə çox tənqid olunurdu. Hətta bu söz-söhbətin kitabın satışına mane olmaması üçün redaksiya 

kitabın bioqrafiya kimi deyil, roman kimi dərc olunmasını təklif edir. Lakin Tomalin buna kəskin 

şəkildə etiraz edir. Onun Ternana daxilən duyduğu heyranlıq və Ternanın Dikkensin yaradıcılığınakı 

rolunu bütün dünyaya çatdırmaq istəyi buna icazə vermir. Uzun müddətli mübarizədən sonra nəhayət 

o, istəyinə nail olur və kitabı bioqrafiya adı altında dərc elətdirir (4). 

Əsər dərin bir paradoksu əks etdirir. Ternan ilə əlaqəsi olan dövrlərdə Dikkensin həyat yoldaşı 

ilə münasibətlərində problemləri yaranır, uzun müddət xanımı ilə görüşmür. Onun xanımına qarşı bu 

cür münasibəti bir qədər anlaşılmazdır. Çünki əsərlərində daima insanları mehribanlığa, dostluğa, 

vicdanla hərəkət etməyə çağıran Dikkensin belə hərəkətlərlə öz fəlsəfəsinə xəyanət etməsini başa 

düşmək çətindir. Cəmiyyətin bütün bunlara baxışı bir qədər fərqlidir. Hadisələrin İngiltərə tarixinin 

ən konservativ dövrlərindən biri olan Viktoriya dövründə baş verməsinə baxmayaraq, insanlar bütün bun-

lara göz yumurdular. Bu da insanların şəxslərə göstərdiyi ikitərəfli standartı açıq şəkildə əks etdirirdi. 
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                                                            Резюме 
 

Гусейнова Севда Сохраб кызы 

В статье показаны произведения Клары Томалинa «Женщина-невидимка» известная 

своими биографиями в английский литературе где иллюстрируется литературные проявления 

личной жизни Чарльза Диккенса и про таинственную женщину в его жизни. Нелли Тернан 

была именем, потерянным на пыльных страницах истории в течение многих лет. Но в 

результате усилий Томалинa, имя Тернанa было возрождено и возвращено к жизни. Благодаря 

этой биографии, Томалин своей честью возродила Тернана вернув ее в историю британскую 

литературу и показал нам один из переломных моментов творчества Чарльза Диккенса. 

 

                                                             Summary 

Huseynova Sevda Sohrab 

The article illustrates the literary manifestations of the researches on the personal life of the great 

English writer Charles Dickens and a mysterious woman in his life conducted by Clara Tomalin in 

her novel named "Invisible Woman" who is known for her biographies in English literature. Nelly 

Ternan  was a forgotten name lost on dusty pages of history for years. However, as a result of 

Tomalin's efforts, the name was revived and came back to life. Through this biography, Tomalin 

repaid the fidelity of English literature to Ternan, brought her back to her place in British literature, 

and showed us one of the turning points of Charles Dickens' creativity. 

 

 

Исаева Фергана Мехман кызы  

Бакинский славянский университет 

 

РОЛЬ КАРТИН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО И У.С.МОЭМА 

(«ИДИОТ» И «БРЕМЯ СТРАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ») 

 

Ключевые слова: картина, Христос, экфрасис, вера, искусство 

Açar sözlər: rəsm əsəri, Xristos, ekfrasis, inam, incəsənət 

Keywords: picture, Christ, ecphrasis, faith, art 

 

В мировой литературе известен опыт описания произведений различных видов искусства, 

в частности, изобразительного (Гомер «Илиада», Н.В.Гоголь «Портрет», М.Горький «Мать», 

О.Уайльд «Портрет Дориана Грея», Ф.М.Достоевский «Идиот», У.С.Моэм «Луна и грош», 

«Бремя страстей человеческих» и т.д.), что называется экфрасисом.  

В данном тезисе мы будем рассматривать экфрасис в романе Достоевского «Идиот» и 

Моэма «Бремя страстей человеческих» с точки зрения сравнительного анализа. Классики как 

русской, так и английской литературы обращались в своем творчестве к произведениям 

искусства религиозного характера, которые обретали символическое значение. При этом 

следует отметить картину Ганса Гольбейна «Мертвый Христос в гробу» в романе «Идиот» и 

«Распятие» Эль Греко в «Бремени страстей человеческих». Образ Христа, как высший идеал, 

красной нитью проходит почти через все творения русского классика. Моэм в свою очередь, 

как поклонник живописи и известный коллекционер, также выражал интерес к образу Иисуса 

Христа, однако показывал Его в другом свете.  

Смотря на известную картину Ганса Гольбейна «Мертвый Христос в гробу», князь 

Мышкин в романе «Идиот» восклицает: «Да от этой картины у иного ещё вера может 

http://www.victorianweb.org/authors/dickens/tomalin.html
https://www.cbc.ca/news/the-invisible-woman-with-author-claire-tomalin-1991-encore-1.2499033
https://www.cbc.ca/news/the-invisible-woman-with-author-claire-tomalin-1991-encore-1.2499033
https://www.publishersweekly.com/978-0-394-57959-7
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пропасть» (2, 182). И эту фразу тут же подхватывает его названый брат Рогожин – «пропадает 

и то» (там же). На картине, о которой идет речь, изображен Христос, снятый с креста, 

лежащий в гробу. Именно снятым с креста назвал его Н.М.Карамзин в своих «Письмах 

русского путешественника». С данной призмы воспринял его и сам Достоевский. 

Следовательно, Ипполит, выражая мысли самого писателя, в своем монологе описывает Христа, 

сохранившего в себе «очень много живого, теплого» (2, 339). Эта картина побуждает у 

чахоточного юноши мысли о неотвратимых законах природы, которые взяли верх даже над 

Христом. Если смерть Спасителя передана художником так ясно и четко, то как можно поверить 

в Его воскресение? Так пропадает вера и у Ипполита. И только князь Мышкин, понимая, что у 

некоторых людей может пропасть вера при взгляде на эту картину, видит в ней совсем иное. 

Герой видел оригинал картины, копия которой висела в доме Рогожина, в Базеле, Швейцарии, 

которая в романе выступает обетованной землей, райским местом, где князь был по-настоящему 

счастлив. Отношение князя к данной картине можно вынести из его вышеотмеченной фразы, 

которая подчеркивает понимание им истинного значения изображения Христа, но при этом до-

пускает возможность и другой интерпретации, ибо «экфрасис, – как подчеркивает Л.Геллер, – это 

не исключительно, но в первую очередь – запись последовательности движений глаз и зри-

тельных впечатлений. Это иконический (Ч. Э. Пирс) образ не картины, а видения, постижения 

картины» (1, 10). Таким образом, мы становимся свидетелями разного восприятия одной кар-

тины, которое в свою очередь отражает особенности внутреннего мира отдельного человека. 

Моэм также обращается к образу Христа в своем самом знаменитом романе «Бремя 

страстей человеческих». Герой Моэма, рано потерявший веру в Бога, пытается найти опору в 

жизни. С этой целью он строит себе различные формулы, составляет правила, которые, как он 

понимает к концу романа, не оправдывают себя. Будучи практикантом в больнице, Филип 

знакомится с человеком, который постепенно вводит его в художественный мир Эль Греко. 

Картины художника завораживают героя, открывая перед ним новые горизонты. Среди 

четырех картин, к которым обращается Моэм, особо выделяется «Распятие». Примечательно, 

что Иисус, с израненным и расцарапанным телом, с глубоким страданием и смирением на лице 

изображен отнюдь не мертвым, а лишь с опущенными глазами, обращенными на 

окружающих его людей. О теплоте его тела свидетельствует фонтан крови, которых словно 

бьет из него ключом. У героя, находящегося в поисках смысла жизни, данные картины 

оставляют глубокое впечатление, пробуждая мысли о временности земной и вечности 

неземной жизни. Исходя из этого, герой полагает, что жизнь бессмысленна, не нужно гнаться 

за счастьем, ибо реальная жизнь состоит из красоты и уродства, добра и зла, любви и 

ненависти. Однако открытие это не расстраивает героя, напротив, помогает принимать жизнь 

такой, какая она есть.  

Таким образом, классики русской и английской литературы обращаются к образу Христа, 

подходя к нему с разных сторон. Если у Достоевского образ Христа напрямую связан с верой 

героев в Бога, то у Моэма он является лишь художественным образом, неотъемлемой частью 

картин, восхитивших его своей правдивостью. При этом и у Достоевского, под определенным 

углом зрения (Т.А.Касаткина), и у Моэма мертвый и распятый Иисус изображен измученным, 

страдающим, но далеко не мертвым. У Достоевского такой подход обусловлен идеей показать 

веру в Иисуса и его воскресение, потеря которой становится причиной вседозволенности, 

приводящей к хаосу, как моральному, так и физическому. У Моэма же отсутствие веры не 

является показателем нравственных критериев человека, поэтому неверие не препятствует 

пониманию красоты изображения Христа, ощущению силы духа художника.  
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Xülasə 

İsayeva Fərqanə Mehman qızı 

F.M.Dostoyevski və U.S.Moemin əsərlərində (“Idiot” və “İnsan ehtiraslarının yükü”) 

rəsm əsərlərinin rolu 
 

Bu tezisdə kiçik Hans Holbeynin “Olü Xristos qəbrdə” və El Grekonun “Çarmıx” rəsm 

əsərlərinin müqayisəli təhlili həyata keçirilir. Bu istiqamətdə əsas rolu hər iki yazıçının 

qəhramanlarının Xristosu təsvir edən rəsm əsərlərinə olan münasibətləri oynayır. Dostoyevski imanın 

vacibliyin vurğulayır. Onun itdiyi halda xaosa aparan bütün mənəvi qaydaların və sərhədlərin 

pozulması haqqında fikir formalaşır. Moem üçün isə imanla bağlı suallar ikinci planda qalır – ingilis 

yazıçısının qəhramanları Allaha inanmaya bilərlər, lakin bu halda da rəsm əsərinin bədii mahiyyətini 

anlayıb qiymətləndirə bilən xeyirxah insan ola bilərlər. 

 

Summary 

Isayeva Fergana Mehman  

The role of pictures in the novels by F.M.Dostoyevsky and U.S.Maugham (“Idiot” and 

“Of human bondage”) 
 

In this thesis is realized a comparative analyses of the pictures “The Body of the dead Christ in 

the Tomb” by Hans Holbein the Younger and “The Crucifix” by El Greco. In the process the treatment 

of the heroes to these pictures, in which Christ is depicted, plays a decisive role. Dostoyevsky 

underlined the importance of faith, upon loss of which occurs the thoughts about permissiveness, 

violation of all moral standards, leading to chaos. However for Maugham a matter of faith fades into 

the background – the heroes of an English writer cannot trust in God, but can be righteous, who can 

understand and appreciate the artistic value of the paintings.        

 

 

İsayeva Səfurə İlqar qızı  
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SƏMƏRƏLİ ÜNSİYYƏTİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNDƏ İZAFİLİYİN ROLU 

 

Açar sözlər: dil, nitq, izafilik, dil prinsipi, ünsiyyət 

Ключевые слова: язык, речь, избыточность, принцип языкa, коммуникация 

Key words: language, speech, redudancy, the principle of language, communication 

 

Linqvistik izafilik dilin universal fenomenlərindən biridir. Səmərəli ünsiyyət dilin sadəcə səthi 

keyfiyyəti deyil, eyni zamanda onun orijinallığının təməlində duran və inkişaf dinamikasını 

müəyyənləşdirən immanent xüsusiyyətdir. Psixolinqvistik mahiyyətli izafilik dilin bütün yaruslarında 

öz əksini tapır. Dilçilikdə bu hadisə pleonazm və redundantlıq kimi də səciyyələndirilir. “Dilçilik 

ensiklopediyası”nda izafilik mətndən çıxarılarkən ünsiyyətin pozulmasına səbəb olmayan 

informasiya kimi şərh edilir (7, s.280). Dil strukturuna xas və informasiya itkisinə qarşı dildaxili 

keyfiyyət olan izafilik bu və ya digər  formada yalnız konkret nitq aktinda yaranır. 

Təbii dildə dialektik vəhdətdə olan iki əsas meyil: qüvvəyə qənaət və izafiliyin təmin olunması 

meylləri özünü göstərir. Bu meyillər nitq aktını gerçəkləşdirən iştirakçıların (danışan və dinləyənin) 

niyyətləri ilə birbaşa əlaqəlidir və praqmatik səciyyə daşıyır. Danışan öz fikrini ifadə edərkən daha 

qənaətli vasitələr seçməyə üstünlük verir. Dinləyən isə ona adresantın ünvanladığı informasiyanı dərk 

etmək üçün linqvistik (qrammatik və leksik) informasiya ilə yanaşı, özünün fon biliklərinə istinad 
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edir. İnformativlik baxımından əsas məsələ danışıq aktında qənaət və izafilik arasında mütənasibliyi 

müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. 

Dildə qənaət həmişə qanunauyğunluq kimi qeyd edildiyi halda, izafilik daha çox nitqdə qüsur 

kimi səciyyələndirilir. Yaponiyalı dilçi T. Siqexiko bu iki prinsipdən birini  digərinə qarşı qoyur və 

izafiliyi qənaət prinsipinə qarşı qoyaraq zəmanət prinsipi adlandırır. Qənaət ellipsisə təkan verir, 

zəmanət isə “sözçülük”, yəni məlumatın daha etibarlı ötürülməsi məqsədi ilə vacib detalların təkrarı 

kimi səciyyələnir (9, s.74). Hər iki prinsipin dildə özünəməxsus ifadə vasitələri vardır. Həmin ifadə 

vasitələrindən istifadə ünsiyyətdə iştirak edənlərin kontekst və situasiyaya münasibəti ilə birbaşa 

əlaqəlidir. 

Təbii dilə xas izafilik yalnız informasiya nəzəriyyəsinin yaranmasından sonra dilin müsbət 

xüsusiyyəti kimi dəyərələndirildi. İnformasiya nəzəriyyəsində, o cümlədən dilçilikdə izafilik 

adresantın informasiyanı düzgün qəbul etməsini təmin edən vacib xüsusiyyət kimi dəyərləndirilməyə 

başladı. A.Martine əlaqə nəzəriyyəsində izafiliyi dilin küyə qarşı mübarizəsi adlandırırdı (6, s.332). 

Həqiqətən də informasiyanın küy şəraitində düzgün çatdırılmasının ən effektiv yolu məhz izafilikdən 

istifadə edilməsidir. Analoji fikri Q.Qlison da qeyd edir. Onun fikrincə, izafilik dilin qüsuru deyil, 

əksinə, dilin onsuz fəaliyyət göstərə bilmədiyi mühüm bir xüsusiyyətdir (4, s.368). “Məlumdur ki, 

küy kommunikasiya sisteminin effektini azaldır. Ünsiyyət prosesində informasiya itkisindən 

qaçmanıın yeganə yolu izafilikdir. İnformasiyanın təhrifinin qarşısını həm də təkrarla almaq olar. 

Səmərəli kod sistemdə küyü kompensasiya etmək üçün kifayət qədər izafiliyə malik olmalıdır”. 

Beləliklə Q.Qlison izafiliyi keyfiyyətli ünsiyyətin həyata keçirilməsinin mühüm şərti hesab edir. 

İzafiliyin dil və nitqdə göstəricisi yalnız söz və ifadələrin təkrarı deyil, əvvəlcədən ötürülmüş fikir və 

informasiyanın təkrarı hesab edilir. Bəzən izafilik təbii dilin qrammatik göstəricisi kimi təzahür edir. 

Məsələn, Sən gəlirsən cümləsində ikinci şəxsin göstəricisi olan şəxs əvəzliyinə uyğun olaraq feilin 

sonuna əlavə edilmiş sonluq da ikinci şəxsə aiddir. Bu həmin dilin immanent xüsusiyyəti hesab edilir. 

Ünsiyyət izafilik və dildaxili amillərlə yanaşı,  ünsiyyətdə iştirak edənlərə xas bütün cəhətləri və küyü 

nəzərə aldığı hallarda səmərəli ola bilər. 

Redundantlıqla bağlı F.Y.Veysəlli isə yazır: “Redundantlıq dilin yaraşığıdır. Məlumatın 

ötürüldüyü kanalda küy çox olsa da o, redundantlığın hesabına başa düşülür” (8, s.91). Məlumatın 

səmərəli şəkildə ötürülməsi məqsədilə izafiliyə yol verilməsinə dair aşağıdakı misala diqqət yetirək: 

-Bir dəqiqə! Bir dəqiqə, əziz dostlar! – Xıdır müəllim içinə araq süzdüyü iri qədəhi yuxarı 

qaldırdı. – İcazə verin bu gözəl gündə ilk sözü mən deyim! Mən bir söz deyim,ondan sonra Kələntər 

müəllim nə qədər istəyir söz desin! (3, s.157). Burada  bəzi ifadələr məhz səmərəli ünsiyyəti təmin 

etmək məqsədilə təkrarlanmışdır.  

Bəzən izafilik ünsiyyət zamanı söz və ifadələrə xüsusi çalar verməyə xdimət edir. Belə hallarda 

üslubi izafilik olan tavtalogiya hadisəsi özünü göstərir. Məsələn: Twenty million U.S. dollar! Twenty 

million was almost exactly what Numataka had bid. Twenty million? He gasped in mock horror (1, s.90). 

Vahid bir sistem olan dil müəyyən qanunlarla tənzimlənir. İzafilik müxtəlif formalarda  təzahür edir. 

Onun nitqdə təzahürü təbii dilin xüsusiyyətləri ilə yanaşı, ünsiyyətdə iştirak edənlərin, xüsusilə məlumatı 

ötürənin milli-mənəvi keyfiyyətləri və sosial identikliyi, kontekst və situasiya ilə birbaşa əlaqədardır. 
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Резюме 

Исаева Сафура Илгар кызы 

Роль избыточности в речи при осуществлении рационального общения 

Избыточность характеризуется излишеством речевых элементов и в речи обусловливается 

определенными факторами. Проявление ее в речи обусловлено необходимостью рацио-

нального выражения своих мыслей носителем языка. Избыточность, будучи психолинг-

вистическим явлением, характеризуется как излишество в использовании  языковых средств, 

одновременно играет определенную роль при рациональном общении. 

 

Summary 

Isayeva Safura Ilgar 

The Role of Redundancy in Implementation of Effective Communication 
Redundancy is characterized by the information that is expressed more than once and occurs at 

all the levels of the language. In spite of the fact that it appears in speech unintentionally, depending 

on the situations, redundant phrases can also be deliberately constructed to reduce the chance that a 

phrase will be misinterpreted. The use of such kind of expressions increases the odds of predictability 

of a meaning and comprehension to others. 

 
                                      

Qurbanova Gülnarə Qorxmaz qızı 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

 

İNGİLİS DİLİNDƏ SLƏNQLƏRİN YARANMASI YOLLARI 

 

Açar sözlər: slənq, nitq, sosiolinqvistika, leksikologiya, söz yaradıcılığı   

Ключевые слова: сленг, речь, социолингвистика, лексикология, словообразование 

Key words: slang, speech, sociolinguistics, lexicology, linguistics, word formation 

  

Dilin lüğət tərkibi kimi slənqlərin də lüğət tərkibi daim olaraq artır. Slənqlərin lüğət tərkibi nəinki 

digər dillərdən keçən sözlərin hesabına, həmçinin dil sisteminin öz “daxili imkanları” hesabına artır. 

(4, səh 7) Dil sisteminin daxili imkanları dedikdə söz yaratma və sözün hal-hazırda mövcud olan 

mənasının dəyişdirilməsi  prosesi nəzərdə tutulur. İngilis dilində slənqlərin çoxalmasının aşağıdakı 

yolları var: fonoloji söz düzəltmə üsulu, semantik söz düzəltmə üsulu, morfoloji söz düzəltmə üsulu, 

antonomaziya, başqa dillərdən alınan sözlər. 

1.Söz yaradıcılığının fonoloji üsulu. Onomatopeya fonoloji söz yaradıcılığının üsullarından 

biridir. Onomatopeya səslərin oxşadılması və ya səslərin təqlidi olan fonetik hadisədir. Bu yolla 

yaranan sözlər səslərin mənbələri olan varlıqlar və ya əşyalarla əlaqəli olan sözlərdir. Bu cür sözlər 

həm çıxarılan səslərin ötürülməsini ifadə edən feillər, həm də isimlər ola bilər. Səslərin bənzədilməsi 

və ya imitasiyası ilə yaranan sözlər cümlədə müstəqil olub mübtəda, xəbər, təyin və tamamlıq 

funksiyasında işlənə bilirlər. Bu xüsusiyyətinə görə onlar hiss, arzu, istək ifadə edən nidalardan 

fərqlənirlər. Səslərin təqlidi ilə yaranan sözləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:               1) 

heyvanların, quşların, həşəratların çıxardıqları səslərin bənzədilməsi əsasında yarananlar (buzz- 

telefon zəngi, coo-coo, cuckoo- dəli 2) təbiət hadisələrinin səslərinin bənzədilməsi əsasında 

yarananlar (to glug- sərxoş olmaq, swoosh- Nike firmasının loqotipi) 3) cansız əşyalara aid səslərin 

bənzədilməsi əsasında yarananlar (clackers- qoyma dişlər, ticker- saat; ürək) 4) insanların çıxardıqları 

səslərin bənzədilməsi əsasında yarananlar (ding-ding- dava, hush-hush- gizli siyasət) 2. Söz 

yaradıcılığının semantik üsulu. Söz yaradıcılığının semantik üsulu dedikdə, buraya sözün səs 

tərkibinin deyil, onun semantik formasının dəyişdirilməsi yollarıdır. Buraya məna daralması, məna 

genişlənməsi, metonimiya və metafora aiddir.   Oxşar və ya aralarında əlaqə olan əşyaların adlarının 

birindən digərinə köçürülməsi prosesi sözün daxilində baş verən semantik dəyişikliklərdir. Bu yolla 

mənanın inkişaf etdirilməsi sözün bütövlükdə mənasının yenilənməsi, həmçinin məna daralması və 
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ya məna genişlənməsi ilə əlaqəlidir.   Sözün məna genişlənməsi sözün dar mənasından daha geniş 

mənaya keçidi kimi başa düşülür, məna daralması isə sözün digər məna mənalarının itirilməsidir. (2, 

səh  117) Əşyaların oxşar xarici əlamətləri, yeri, dadı, formasına görə adların köçürülməsidir. 

Metaforik köçürülmə növlərindən biri də əşyaların yerinə yetirdikləri funksiyaların oxşarlığı 

nəticəsində ad bir əşyadan digərinə köçürülür.  Metaforik köçürmə zamanı əgər əşyalar arasında 

müəyyən əlamətlərə görə ad bir əşyadan digər əşyaya köçürülürsə, metonomik köçürülmə zamanı isə 

əşyalar arasında heç bir oxşar əlamət olmur, müəyyən əlamətə görə ad bir əşyadan digərinə köçürülür. 

Hal-hazırda mövcud olan sözlərin mənasının dəyişməsinə aid nümunələri nəzərdən keçirək: Bad 

(pis)- əla, box (qutu)- televizor, Coconuts (kakos)- kokain, eyes ( gözlər)- qadın sinəsi, pickled 

(turşuya qoyulmuş)- sərxoş, Intel( kompyuter markasının adı)- məlumat, law (qanun)- polis, make a 

bomb (bomba hazırlamaq)- varlanmaq, naked (çılpaq)- pulsuz, sharp (iti)- ağıllı    

3. Söz yaradıcılığının morfoloji üsulu. Bu üsul ingilis dilinin slənq yaradıcılığında mühüm rol 

oynayır. İngilis dilində slənq söz yaradıcılığının morfoloji üsulunun müxtəlif vasitələri var: iki və ya 

daha artıq müstəqil leksik mənalı sözün birləşməsi, metateza, sözün güzgü kimi əks olunması ( back 

slang), söz kökünün dəyişilməsi (centre slang), qafiyəli, affiksasiya, qısaltma, abbreviatura. İki 

və ya daha artıq müstəqil leksik mənalı sözün birləşməsi. Bu yolla yaranan sözlər mürəkkəb 

sözlərdir (compound word). Mürəkkəb slənqlər həm bitişik, həm də defislə yazıla bilər. Söz 

yaradıcılığının bu üsulu qrammatika, leksika, həmçinin söz yaradıcılığının digər üsulları ilə əlaqəlidir. 

Mürəkkəb sözlərin tərkibində olan sözlər müxtəlif nitq hissələrinə aid ola bilər. Mürəkkəb sözlərin 

ən çoxu ismə aiddir. Mürəkkəb sözlər həmçinin sifət, feil kimi nitq hissələrinə də aid ola bilərlər. 

İsmə aid iki sözün  birləşməsindən yaranan slənqləri nəzərdən keçirək: airhead- axmaq, asshole- 

axmaq, boneshaker- sınıq maşın, bullshit- cəfəngiyyat, hayseed- kəndli, moon-ass- aşiq.  

Metateza-sözün tərkibindəki hecaların və ya səslərin yerdəyişməsidir. Metateza-assimilyasiya və 

dissimiliyasiya, başqa dillərdən alınan sözlərdə baş verir. Metateza prosesi bu yollarla həyata 

keçirilir: Sözün güzgüvari əks olunması, söz kökünün dəyişməsi, qafiyə, “medical Greek” adlı vasitə, 

affiksasiya. Sözlərin güzgüvari əks olunması (back slang) zamanı sözlər sondan əvvələ doğru yazılır: 

Dab nam (pis adam)- bad man əvəzinə, doog ( yaxşı) – good əvəzinə, Wen (yeni) – new əvəzinə. 

 Söz kökünün dəyişilməsi (centre slang) zamanı sözün kökü dəyişilir. Ilkem sözü milk (süd) 

sözünün dəyişilmiş formasıdır.         

Qafiyələnmə qafiyəli slənqlərin (rhyming slang) yaranmasında mühüm rol oynayır. Apples and 

pears stairs (pilləkən) sözü əvəzinə, bread and honey money(pul) sözü əvəzinə, cat and mouse house 

(ev) əvəzinə işlənir.           

 “Medical Greek” adlanan vasitə ilə söz birləşməsindəki sözlərin yalnız brirnci hərfləri bir-biri 

ilə əvəz olunur. A stint of pout ifadəsi a pint of stout (1 pinta pivə)  əvəzinə, Douse- hog ifadəsi house-

dog (gözətç it) əvəzinə işlənir. Affiksasiya söz kökünə affikslərin (prefiks, suffiks) əlavə olunmasıdır. 

Məsələn, prefiks over (overdose- doza həddinin aşılması), un  (uncool- kobud), suffiks out  (knockout- 

gözəl qız, yaraşıqlı oğlan), pefiks və suffiks (up- and -downer - dava)    

Bəzən sözlərin sonuna buncha (insanlar qrupu), kinda, sorta (bənzər), outta (hardansa, nədənsə), 

righto (bəli, əlbəttə), weirdo (yad, qərib).  İngilis dilində slənqlərin yaranmasında digər morfoloji üsul 

qısaltmadır. Qısaltmaya abbreviaturalar, akronimlər, sözlərin qısaldılması aiddir. İngilis dilində ən 

geniş slənq növü sözün son hecasının qısaldılmasıdır: 2nite-to-night (bu gecə), 4ever- forever( əbədi), 

coz-because (çünki), X-mas- Christmas (Milad) Müasir ingilis dilində abreviatur formasında olan 

slənqlər istifadə olunur. Akronimlər abreviaturanın bir növüdür. Akronimlərdə sözlərin baş hərfləri 

tək-tək deyil bütöv söz kimi oxunur. OMG (oh my GOD)- aman Allahım, LOL (Laughing out loud)- 

ucadan gülmək, BF (best friend)- ən yaxşı dost.       

   

4. Antonomaziya- xüsusi adlar vasitəsilə həmin xüsusi adların daşıyıcıları ilə oxşar əlamətləri 

olan insan və əşyaların adlandırılmasıdır. Bu xüsusi adlar həqiqi tarixi şəxsiyyət adları, bədii 

ədəbiyyatlardan götürülmüş və ya filmlərdə olan obraz adları ola bilər. Müasir ingilis dilində xüsusi 

adların leksik-frazeoloji vahidlərin tərkib hissəsi kimi istifadə olunması müasir slənqlərin bir 

xüsusiyyətidir. Məsələn, George- ağıllı, Jerry- təcrübəli, Debbie Downer- rəqib.   
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5. Başqa dillərdən alınan sözlər. Slənqlər də ingilis dili kimi digər dillərin təsirinə məruz qalır. 

İngilis dilinin lüğət tərkibinin 70% hissəsini digər dillərdən alınan sözlər təşkil edir. Slənqlər əsasən 

ispan, qaraçı və hətta rus dillərindən alınan sözlərin hesabına çoxalır. Məsələn, chokey- həbsxana, 

cushy- iş, lour- pul, pochemuchka- çoxlu suallar verən insan. Alınma sözlər mənaca emosional 

sözlərdir. Alınma sözlərin ekspessiv rəngarəngliyi danışanın hadisəyə münasibətindən asılı olaraq 

dəyişə bilər.   

 

Ədəbiyyat 
 

1. Adilov M.N. və b. İzahlı dilçilik terminləri. Bakı, 1989.              

2.F.Y.Veysəlli. Dil. Bakı, 2007, “Təhsil”, 291 s.                      

3.Həsənov H. Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat. Bakı, 1999.                   

3.Ginsburg R. S. and others, A course in Modern English Lexicology, M, 1966,  410 pp  

4. Partridge E.S. Slang // Usage and abusage: A guide to good English. London, 1964     

5.Partridge E.S. Slang Today and Yesterday. London, 1979.   

6.Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. 

М.:Дрофа, 2000.         

7.Вилюман В.Г. О способах образования слов сленга в современном английском языке 

//ВЯ. 1960. № 6. С. 137—140. 

 

Резюме 

           Гурбанова Гульнары  Коркмаз кызы                                                                                                 

 

Способы словообразования в английском сленге 

      

В данной статье анализируются методы словообразования в сленгах. Уместность 

проведенное исследование обосновано большим интересом к изучению способов 

словообразования в нестандартных условиях лексика и социолингвистические факторы, 

влияющие на этот процесс. Целью исследования является определение наиболее 

распространенные методы словообразования сленга. Выявить источники сленгизмов, 

характеризуют и подкрепляют их соответствующими примерами, анализируют их и 

генерируют соответствующая классификация. Эта статья будет полезна для исследователей, 

работающих в области разговорной лексики и социальных диалектов, словообразовательных 

процессов в языке, для социолингвистов и учителя английского языка. 

 

 

 

Summary 

 

Gurbanova Gulnara Gorkhmaz  

Ways of word formatıon ın the englısh slang 

     

The article is devoted to the analysis of word formation methods presented in the English slang. 

The relevance of the study is due to the great interest in the methods of the word-formation of non-

standard vocabulary and the influence of sociolinguistic factors on this process. The aim of the study 

is to establish the most productive ways of word formation in the English slang, to determine the 

sources of slang, to characterize and classify them. This article may be useful for researchers 

colloquial vocabulary and social dialects, word-formation processes in language, social linguists, as 

well as teachers of English. 
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КУЛЬТУРА НАЦИИ С ПРИЗМЫ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 

 

Açar sözlər: atalar sözləri və zərb məsəlləri, adət və ənələlər, xalqın müdrüklüyü, folklor 

 Ключевые слова: пословицы и поговорки, традиции и обычаи, народная мудрость, 

фольклор 

Key words: proverbs and sayings, traditions and customs, folk wisdom, folklore 

 

Культура нации наиболее четко проявляется в словах, фразеологизмах, пословицах  и 

поговорках, крылатых фразах и выражениях, которые вошли в состав афоризмов. Именно эта 

область языка отражает внеязыковые явления   окружающего нас мира, подчеркивает 

содержание и значимость того или  иного  народа. 

Пословицы и поговорки, входящие в состав афоризмов, являются примерами фольклора, 

в которых заключена краткость, лаконичность,  обобщенность особенностей, присущих  

народу, дают оценку  образу жизни (3, стр.88). Народ при помощи пословиц и поговорок 

выражает  различные  стороны своей жизни  и в то же время показывает, что испытывает в 

них нужду. Если говорить образно, если пословицы – это цветы, то  поговорки – плоды.  

С  точки зрения  страноведения, значение и ценность пословиц и поговорок  очень сложно 

выявить.  «Так,  историк в пословицах и поговорках ищет доказательства прошлого и памят-

ников старины, юрист дает им оценку с точки зрения закона, этнограф исследует те же фоль-

клорные примеры  для изучения утерянных и забытых традиций и обычаев, философ при их по-

мощи пытается  определить образ мысли  народа» (6, с.7). С  этой позиции, пословицы и поговорки  

можно считать неисчерпаемым источником традиций, знаний, информации  определенного наро-

да. В идиоматике языка  сконцетрированы национальные особенности,  в которых  нашли отра-

жение система ценностей, общественная мораль, отношение  к другим народам, к окружающему 

миру и ко всему  человечеству. Национально-культурная семантика языка – это продукт истории. 

И насколько богата  история, настолько богаты и содержательны языковые единицы. Такой 

подход в одинаковой степени. можно применить  по отношению ко всем языкам.  

В  каждом языке  пословицы и поговорки являются продуктом языкового творчества 

народа. Эти языковые средства не только охватывают универсальные знания и аналогии, но и 

объединяют национально-специфические особенности, и этим как бы становятся  кладезью 

страноведческих ценностей, накопленных народом  в результате богатого опыта и  

мировоззрения на протяжении тысячелетий. 

Пословицы, сопровождающие человека с древности, запоминаются   точностью  рифмы, 

простотой формы, лаконичностью. В связи с тем, что пословицы и поговорки, рас-

пространенные  много веков назад, никем нигде не записывались и не фиксировались, трудно 

определить, когда они  впервые появились. Порой бывает трудно провести границу между 

пословицей и поговоркой. Эти народные выражения настолько близки, что   переход какого-

то слова из одной категории в другую или изменение порядка слов может  трансформировать 

поговорку в пословицу. Такое явление наиболее заметно в устной речи. Одним из признаков, 

при котором обеспечивается устойчивость и запоминаемость пословиц и поговорок, является 

наличие точной рифмы.   

Об  источниках и  причинах  возникновения  пословиц и поговорок  существуют разные 

версии. Если народные выражения трансформируются в пословицы и поговорки, то в  таких  

случаях  обычно о первоисточниках не вспоминают. Когда  эти выражения становятся 

пословицами, их рассматривают как часть общественного мышления. И здесь уже неважно, 

кто впервые их придумал или произнес. Можно смело утверждать, что каждая пословица 

придумана конкретным человеком в определенных условиях, но спустя какое-то время этот 

человек постепенно предается забвению. Именно поэтому было бы целесообразнее 
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утверждать о том, что пословицы и поговорки являются  продуктом  народной мудрости и 

коллективного творчества. 

Наряду с этим надо отметить, что определенная часть пословиц создана конкретными 

лицами.  Если возникновение пословиц напрямую  связана с человеком, который   способен  

записывать свои мысли,  можно определить  первоисточник   пословиц  или  личность  

первооткрывателя. С другой стороны, если  автор  пословицы  не был в состоянии  записывать 

придуманные им пословицы,  поскольку  не обладал грамотой и навыками письма, то  вполне  

вероятно, что эти первоисточники   предаются   забвению. 

Среди заимствованных пословиц и поговорок  особое место занимают пословицы, 

переведенные  из Евангелия, Торы и Корана.  Они, в основном, переведены с иврита и 

арабского языка.  Эти пословицы и поговорки  были так широко распространены в обществе, 

что никто и не предполагал, что они ниспосланы людям из божественных книг. Среди них  

особо привлекают внимание пословицы и поговорки, распространенные на английском языке, 

которые были переведены именно из божественных книг. 

Также особо привлекает наше внимание и то,  что  часть  пословиц и поговорок создаются 

передовыми поэтами и литераторами. В  них  в целом отражается жизнь и мышление  народа, 

а также   фольклор и культура, как неотъемлемый атрибут. 

Пословицы и поговорки   разностороннего характера   в определенной степени находятся 

вне временного пространства. И,  в самом деле, независимо от того, в каком временном 

пространстве мы находимся, они всегда актуальны и соответствуют любому времени. В них 

накоплены  размышления народа  о богатом историческом опыте, трудовой деятельности, 

быте и культуре человека. Уместное употребление пословиц и поговорок придают речи 

самобытную неповторимую выразительность  языка. 

Сопоставление пословиц и поговорок разных народов выявляет общие моменты, сущест-

вующие между народами, что способствует их сближению и лучшему взаимопониманию. 

Практика показывает, что люди, обладающие   мышлением независимо от их географического мес-

тоположения, демонстрируют в примерах фольклора схожие или  совпадающие в чем-то   образы.  

С другой стороны, наличие эквивалентов пословиц и поговорок  в разных языках дает возможность 

подтвердить наши предположения. Таким образом, существование  пос-ловиц и поговорок  с по-

хожими значениями отражает одинаковое отношение народных авторов к окружающему миру.  

Вышесказанное дает нам право сделать вывод о том, что  пословицы и поговорки, в 

которых отдельные народы  обобщили  национальные  особенности истории и быта, являются  

объектом сопоставительного исследования лингвистики.  
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Xülasə 
 

Hasilova Laləndər Hafiz qızı  

Milli mədəniyyət atalar sözləri və məsəllər prizmasından 

Millətin mədəniyyəti aforizmlərin tərkib hissəsi olan sözlərdə, frazeologizmlərdə, atalar sözləri 

və kəlmələrdə, cəlbediciliklərdə və ifadələrdə ən aydın şəkildə özünü göstərir. Məhz bu dil sahəsi 

ekstralinqvistik hadisələri, ətrafımızdakı dünyanı əks etdirir, müəyyən bir insanın məzmununu və 

əhəmiyyətini vurğulayır. Müxtəlif millətlərin atalar sözləri və kəlamlarının müqayisəsi xalqlar 

arasında mövcud olan yaxınlaşma və daha yaxşı anlaşmalara kömək edən ortaq nöqtələri ortaya 

qoyur. 

Summary 

Hasilova Lalender Khafiz  

Сulture of the nation with the prism of proverbs and sayings 

 

The culture of the nation is most clearly manifested in words, phraseologisms, proverbs and 

sayings, catchphrases and expressions that are part of aphorisms. It is this area of language that 

reflects extralinguistic phenomena, the world around us, emphasizes the content and significance of 

one or another people. A comparison of proverbs and sayings of different nations reveals common 

points that exist between nations, which contributes to their rapprochement and better understanding 
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Одним из ученых, который при квалификации КУО совмещал логические и языковые 

свойства (предложения – суждения) был М.И.Каринский (1840-1917). Он не остановил 

отдельную работу, посвященную проблеме КУО. Но в сочинении «Разногласия  в школе 

нового эмпиризмаэпо вопросу об истинах  самоочевидных» (1914)  достаточно четко выражает 

свою позицию относительно утверждения/отрицания. Его понимание КУО сводится к тому 

положению, что, говоря об отрицании или утверждении, следует принимать во внимание факт 

отнесенности утверждения или отрицания не к понятию, а к конкретным предметам, на 

которые эти понятия могут только указывать (3, c.26). Сущность же познавательной 

(гносеологической) функции отрицания русский логик и лингвист видит в том, что негативные  

«суждения часто оказываются существенно важными дополнительными условиями  для 

достижения того знания, которым мы владеем» (3, c.26). 

Как видно, этот центральный тезис по вопросу о сущности отрицания  вполне четко 

обрисовывает контуры диалектического единства обеих сторон отмеченной категории. Иначе 

говоря, М.И.Каринский опирается на неразрывную связь двух форм выражения суждения-

предложения, на их диалектическое единство. 

Такая позиция М.И.Каринского (впрочем, лингвистическое наследие этого ученого, к 

сожалению, не получило еще своего достаточно объективной оценки в истории 

лингвистических учений) была продиктована его собственным пониманием референтной сути 

предложения как языковой единицы: М.И.Каринского по праву считают родоначальником 

экзистенциальной теории предложения – суждения. По мнению Каринского любое 

предложение следует считать двучленным (двусоставным), поскольку оно « состоит из 

константной идеи существования (бытия), с одной стороны, и переменной величины – того, 
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что утверждается как существующее, - с другой» (1, c.373-374). По логике  «константная идея 

существования» обязательно предполагает и идею отсутствия. В этом мы видим основания 

наличия формализованных величин утвердительности (отрицательности и, естественно, 

соответствующих форм (видов) предложений. 

Выступая в защиту этой концепции экзистенциальности Каринского, П.М.Ломов 

проводит разграничительную линию между номинативным содержанием слов, слово-

сочетаний и предложений: « … предложение не просто называет нечто, но констатирует, что 

это нечто существует или, наоборот, не существует. Благодаря этому вся человеческая речь, 

состоящая из предложений, превращается … в говорение о существовании или 

несуществовании» (2, c.33), что в конечном итоге получает свое грамматикализованное 

выражение в утвердительных или отрицательных предложениях, в их соответствующих 

оформлениях. 

Категориальная значимость семантики утверждения/отрицания учитывалась исторически 

во всех более и менее значительных трудах лингвистов. Так, еще М.В.Ломоносов в своей 

«Риторике» разделяет предложения на утвердительные и отрицательные, а последние он делит 

на «общие и особенные» (т.е. общеотрицательные и частноотрицательные, по современной 

терминологии). (4, c.26) А.А.Барсов считал, что «речь …, полный смысл имеющая, состоит в 

ясном и вразумительном утверждении или отрицании сказуемого о подлежащем», 

«отрицательное предложение собственно означается частицею не, только притом наблюдать 

должно, чтоб сия  частиц а точно принадлежала к связке, явной или сокрытой, а не к  

подлежащему или собственно сказуемому. Таким образом: Праздность не есть добродетель; 

Пороки не похвальны, - суть предложения отрицательные, напротив того – Неприлежный 

лишается похвалы; Честный человек может быть небогат – утвердительные, потому что в 

первом случае отрицание принадлежит к подлежащему, а в последнем к сказуему» (цит. по 4, 

с.51) Таким образом А.А.Барсов выдвигает формально-грамматические параметры для 

разграничения разновидностей предложения. 

Особую позицию относительно КЦО занимает А.А.Шахматов, который, строго говоря, 

своей оригинальной теории утверждения/отрицания не оставил. Тем не менее нам показались 

интересными некоторые его замечания по поводу логико-грамматической природы КЦО. Эти 

замечания связаны с функциональной значимостью отрицания. Поэтому в его оценке 

А.А.Шахматовым хотелось бы выделить два примечательных положения: 

а) категория утверждения/отрицания А.А.Шахматовым рассматривается не как 

фронтальная предложенческая категория, связанная с конститутивными  признаками 

предложения – предикативностью или модальностью. Квалификация КЦО в капитальном 

«Синтаксис русского языка» сводится к следующему. По сравнению с некоторыми 

европейскими языками «в русском языке отрицательный оборот, можно сказать, совпал 

вообще с утвердительным, говоря «он не ходит», я утверждаю (читай: констатирую – Г.А), что 

«он не ходит» и этим отрицаю, что «он ходит». Быть может, в связи с эти стоит наше   двойное 

отрицание при наличности в предложении отрицательных наречий: он здесь никогда не 

бывает, он нигде меня   не встречал … В немецком, английском, латинском и в других языках 

глагол в таких случаях уже не имеет при себе отрицания» (5, 482). 

Здесь внимание привлекают два момента: 1. Вопрос об отрицании рассматривается в связи 

с квалификацией изъявительного наклонения.  2.  Утверждение и отрицание трактуются на 

функционально-семантическом срезе как взаимно предполагающие друг друга явления.  

Имплицитную связь между этими моментами нельзя не заметить: изъявительное  

наклонение (индикатив) является базовой категорией, своеобразным полигоном для 

генерации всевозможных форм глагола по линии целого комплекса грамматических 

категорий, в том числе и КЦО. Более того, формальная организация индикатива во многом 

влияет на формирование не только других форм наклонения, но и других парадигматических 

вариантов этих форм. Такое положение, видимо, и дает некоторое право теоретического 

осмысления КЦО именно на базе индикатива.  
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б) Второе положение, связанное с КЦО в понимании А.Шахматова сводится к тому, что 

отрицательные и утвердительные предложения он квалифицирует лишь на базе отделено 

взятого конструктивного типа предложения; это, по видимому, связано с признанием КЦО, 

как мы отметили выше, не конститутивным  признаком предложения вообще, а как признака, 

существенным для конструктивной организации отдельных разновидностей предложения. 

Так, КЦО автор характеризует на материале так называемых «двуличных безличных 

предложений» (5, c.119), которые подвергаются анализу с точки зрения их исторического 

становления. 

Таким образом, КЦО в восприятии А.Шахматова получает пусть и фрагментарное 

освещение, но вместе с тем и две вполне актуальные и для сегодняшнего состояния изучения 

этой категории идеи – идею о необходимости трактовки сторон КЦО с позиций их 

диалектического единства, их обязательного соотношения, и идеи конструктивного 

(конститутивного – по В.З.Панфилову) влияния отрицательных элементов на структурацию 

тех или иных типов предложений. Вместе с тем А.Шахматов, как мы заметили, 

утверждение/отрицание не воспринимая как категориальную сущность и не употребляя 

обозначение «категория  отрицания»  

Итак, мы обозрели самые основные тенденции лингвистического освещения проблемы 

отрицания и отрицательных предложений, представленные (тенденции) в трудах известных 

синтаксистов виде концепций. И у нас сложилась достаточно объективная картина со всеми 

ее вполне примечательными не только для своего времени, но и для сегодняшнего дня 

принципиальными достижениями, а также с теми или иными, на наш взгляд, недоработками. 

Эти недоработки общей теории негации (и КЦО в целом) не позволяют осуществлять 

системную оценку отмеченной «связанной со всеми аспектами языковой структуры» 

(Падучева) категории. 

Литература 

1. Каринский М.И. Разногласия в школе нового эмпиризма по вопросу об истинах 

самоочевидных.       Пч. 1914. 378 с. 

2. Ломов А.М. Типология русского предложения. Воронеж, изд. ВГУ, 1994, 277 с. 

3. Бондарешко В.Н. Отрицания как логико-грамматическая категория М., Наука, 1983, 

211 с. 

4. Виноградов В.В. Из истории изучения русского синтаксиса М. изд. МГУ, 1958, 400с. 

5. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. М. Учпедгиз, 1941, 620 с. 

 

Резюме 
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Трактовка категории утверждения (отрицания) в лингвистических учениях 
Məqalə müasir rus dilində təsdiq / inkar kateqoriyasına həsr olunmuşdur. Müəllifin fikrincə, 

təsdiq / inkar kateqoriyasının ontoloji mahiyyətinin cümlədə, gerçəklikdə, reallığın mənzərəsində 

deyilənlərin məntiqi uyğunluq / uyğunsuzluq fikri olduğu əminik yaradır. 

 

Summary 
 

Hashimi Afet Tofig 

Interpretatıon of the category of approval (negatıve) ın lınguıstıc doctrınes 

 

The article is devoted to the category of confirmation / denial in modern Russian. Thus, the author 

once again becomes convinced that the ontological essence of the category of affirmation / negation 

is the idea of logical correspondence / inconsistency of what is said in the proposal, reality, picture of 

reality. 
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Вопрос о конструкциях, по форме совпадающих с номинативными предложениями, 

фигурирует практически во всех учебниках, в которых рассматриваются номинативные 

предложения и вызывает немало споров. 

Дело в том, что семантико-стилистические возможности ОНП охватывают довольно 

широкий круг единиц, граничащих, как мы уже отметили чуть выше, с а) неполными и 

эллиптическими предложениями со значением бытия, существования, б) так называемым 

именительным представления, в) системой номинации учреждений, книг, надписей на 

вывесках и т.д., г) единицами речевого этикета типа «Добрый путь», «Добрый день» и т.п. 

О разграничении ОНП и неполных (эллиптических также) предложений мы сказали в 

предыдущих параграфах. Для более детального рассмотрения вопроса можно рекомендовать 

учебники Н.С.Валгиной [2] и «Современный русский язык» издания МГУ, под редакцией 

Е.М.Галкиной-Федорук [3]. 

Сейчас же наше внимание будет сосредоточено на вопросах разграничения ОНП и единиц, 

обозначенных нами в пунктах б), в) и г). 

I. Основным, дифференцирующим признаком между ОНП и названиями книг, 

учреждений и прочих надписей на вывесках является то, что единицы типа «Тихий Дон», 

«Евгений Онегин», «Телеграф», «Детский мир» и т.п. совпадают с ОНП лишь по форме 

именительного падежа существительного. Основной функцией этих названий является 

название-указание «без значения бытия» в том его проявлении, в каком это значение 

формируется в ОНП [5, с.73]. Эти названия не могут входить даже в условную 

парадигматическую систему а) временных форм, б) по цели высказывания (они не могут 

создавать вопросительных или побудительных форм, если изначально представляют 

«повествовательные» названия), в) не создают отрицательных форм, если оформлены как 

«утвердительные» и т.д. Тем более, что названия книг и прочей печатной продукции (заглавия 

газет, статей, рубрик и т.п.) составляют разнообразный круг, представленный словом («Берег» 

- роман Бондарева, «Накануне» - И.Тургенева), сочетанием слов («Война и мир», «Отцы и 

дети»), словосочетанием («Далеко от Москвы» - В.Ажаева, «Русский лес» - Л.Леонова), 

предложением («Место встречи изменить нельзя» - название фильма, «Оправдан будет 

каждый час» - роман А.Рыбакова) и т.д. 

Во всех отмеченных случаях речь может идти о проблеме номинации – языковой 

номинации как таковой, но не о номинативности предложения как его предикативной 

сущности, связанной обязательно с определяющими гуманистическими категориями предложения 

как синтаксической единицы. Названия, вывески, рекламные указатели и прочее остаются по сути 

своей на уровне лексических обозначений-наименований. Это доказывается тем, что эти 

обозначения-наименования всегда имеют свои расширительные и лаконичные варианты, которые 

соответствуют в любом случае одному нерасчлененному, неразвернутому понятию; ср.: Бакинский 

универсальный магазин «Детский мир» - универмаг «Детский мир» - магазин «Детский мир» - 

«Детский мир» или, роман-эпопея М.Горького «Жизнь Клима Самгина» – роман «Жизнь Клима 

Самгина» М.Горького – роман «Жизнь Клима Самгина» - «Жизнь Клима Самгина». 
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II. Что касается разграничения ОНП и так называемых «именительных представления», то 

по этому поводу следует заметить следующее. 

По поводу «именительного представления», т.е. по поводу их квалификации в качестве 

номинативных предложений споры ведутся до сих пор. Так, В.В.Бабайцева считает, что 

«именительное представления», как и другие разновидности номинативных предложений, 

является предложением, так как представляет собой интонационно самостоятельную 

коммуникативную единицу – посредством его говорящий сообщает о наличии в сознании 

представления и вызывает аналогичное представление в сознании собеседника» [1, с.137]. При 

этом автор сравнивает две единицы – описательное номинативное предложение (Поезд 

останавливается. Москва. Казанский вокзал) и именительное представление (Москва! Как 

много в этом звуке для сердца русского слилось!). 

Разграничивая эти две единицы, В.В.Бабайцева пишет: «В описательном номинативном 

предложении «Москва» (первый пример) утверждается наличие, бытие Москвы в 

действительности, а в именительном представлении (второй пример) отмечается наличие 

представления о Москве в сознании говорящего» [1, с.138]. 

На основании противопоставления утверждения наличия, бытия предмета и утверждения на-

личия представления о нем, видимо, трудно определить статус синтаксической единицы: прос-

транственно-временное бытие и ассоциация о таком бытии – критерии разных уровней: однос-

емантическое (языковое), другое лингво-психологическое. Мысль о том, что «именительное пред-

ставления является выражением слаборасчлененной мысли…» и в нем выражается логико-психо-

логическое суждение» мало помогает выяснению вопроса (там же), поскольку в синтаксической 

теории нет явления «слаборасчлененность высказывания», и оно в принципе неопределимо. 

А.М.Пешковский (он является автором обозначения «именительный представления») не 

признает в именительном представления номинативного предложения, считая, что этот 

«именительный не обозначает ни обращения, ни существования, ни действующего 

предмета…, ни предмета, квалифицирующего другой предмет.., а только напоминание о 

предмете, представление о нем» [4, с.175]. 

III. Некоторые ученые к номинативными предложениям причисляют единицы речевого 

этикета, приветствия: Добрый день, Доброе утро и т.п. «Эти конструкции, - отмечает 

Е.М.Галкина-Федорук, - только внешне совпадают с номинативными. На самом деле они 

относятся (как выражение пожеланий) к предложениям побудительным» [3, с.130]. 

То, что пожелания по семантике не синонимичны и не эквивалентны с побудительными 

предложениями, по теории речевых актов уже не вызывают сомнения. Другое дело – их 

признание /непризнание в качестве номинативных предложений. С решением Е.М.Галкиной-

Федорук трудно не согласиться хотя бы потому, что те ученые, которые признают в этих 

речевых этикетах (знаках речевого этикета) номинативные предложения, не могут выдвигать 

достаточно убедительные аргументы в пользу своего понимания.  

Так, В.В.Бабайцева, включая этикетные выражения в круг ОНП, называет их 

побудительно-пожелательными номинативными предложениями [1, с.132]. 

На наш взгляд, не следует смешивать знаки речевого этикета с такими единицами, как, 

например, приказ «Аварийный ход!»: Командир крикнул в переговорную трубку, 

соединяющую его с машинным отделением: - Аварийный ход! [1, с.133]. 

Предложения этого типа имеют свою специфику, во-первых, в том, что они не обладают 

значением бытия, существования факта, предмета, явления: побудительные предложения 

имеют ирреальное значение, которое может быть осуществлено или неосуществлено. Они 

связаны с виртуальной, мыслимой реальностью. И, во-вторых, в этих конструкциях объект, 

предмет (Аварийный ход!, Картечь! и т.д.) представлены не в форме именительного падежа, 

а, как видно из текстов, в форме винительного падежа: … А операция идет своим чередом. – 

Воск, ножницы! Ток! [1, с.133]. 

Подытоживая сказанное, отметим: ни эллиптические предложения, ни так называемое 

«именительное представления», ни система официальных названий произведений, 
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учреждений, вывесок, ни тем более «фразеологизированные» знаки речевого этикета не могут 

быть включены в реестр номинативных предложений. Считаем, что для дифференциации 

ОНП от ряда отмеченных единиц мы привели достаточно аргументов.  
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Nominativ cümlələrlə formaca eyni olan konstruksiyara dair  

Məqalə nominativ cümlələrlə formaca eyni olan konstruksiyara həsr olunmuşdur. Məqalədə belə 

nəticəyə gəlinir ki, həm nitq etiketi nümunələri, həm də isimin təsirlik halında olan nümunələr 

nominativ cümlələr hesab olunmamalıdır. Bunlar natamam, “frazeoloji” quruluşların elementləridir 

və genetik baxımdan elliptik olsalar da, tamamlanmış cümlələr kimi qəbul edilməlidir. 
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Guliyeva Ilaha Rasim 

Questıon of structures for the form concurrıng wıth nomınatıve proposals 

The article is dedicated to the design that is the same as the nominal sentences. In the article, the 

author came to the conclusion that both samples of speech etiquette and cases with the accusative 

case of a noun should not be reckoned with nominative sentences. They are elements of incomplete, 

“phraseological” constructions and should be considered as completely complete sentences, even if 

they were elliptical in genetic terms. 
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Rus sovet  ədəbiyyatında yeni mərhələnin başlanğıcını qoyan, onu həmin dövrdə hakim olan 

sosializm realizmi çərçivəsindən xilas etməyə çalışan B.L. Pasternakı çox vaxt XX əsrin Hamleti 

adlandırırlar. O, yaşadığı dövrdə inqilab, dünya müharibəsi, repressiya kimi son dərəcə ağır 

sınaqlardan keçmiş, dəfələrlə siyasi və ədəbi dairələrlə dərin konfliktlər və qarşıdurmalar yaşamışdır. 

B.Pasternak bir neçə dəfə yaradıcılığında fərdiyyətçiliyə və qeyri-müəyyənliyə görə tənqid və təqib 

olunmuş, SSRİ Yazıçılar İttifaqından çıxarılmış, əsərlərinin çapına qadağalar qoyulmuşdu. 1958-ci il 

oktyabrın 23-də onun Nobel mükafatına layiq görülməsi isə, bu hücumları daha da intensivləşdirmiş, 

onu “vətən xaininə” çevirmişdi. B.Pasternakın antisovet fəaliyyətdə günahlandırılması onun sovet 

respublikalarında tədqiq edilməsinə və əsərlərinin tərcüməsinə də mane olmuşdur. 

Şairin əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsinə gəldikdə, 1999-cu ildə Anarın XX əsr dörd rus 

şairindən çevirmələr kitabında A.A.Blok, S.A.Yesenin, V.V.Mayakovski ilə yanaşı, Boris 
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Leonidoviç Pasternakdan da bir neçə şeir verilmişdir  (1). 2010-cu ildə isə B.L.Pasternakın seçmə 

şeirləri Anar və Səlim Babullaoğlu tərəfindən çevrilərək “525 kitab” seriyasından çap olunmuşdur 

(2).  “Doktor Jivaqo” romanı isə, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Dünya ədəbiyyatının 

görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında” 2007-ci il 24 

avqust tarixli sərəncamı əsasında Ə.Qiyas tərəfindən dilimizə çevrilmiş və 2011-ci ildə işıq üzü 

görmüşdür (3, c.848) Adıçəkilən əsər 2017-ci ildə təkrar nəşr edilmişdir (4, c.628). Bundan əlavə, 

həmin roman Mehman Cavadoğlu tərəfindən də azərbaycancaya çevrilmiş və 2017-ci ildə çap 

edilmişdir (5, c.536).  

Göründüyü kimi, Boris Pasternak Azərbaycan oxucusuna öz dilində ilk dəfə yalnız 1999-cu ildə 

təqdim edilmişdir ki, bu da bir neçə şeirdən ibarət olmuşdur. Onun əsərləri bu gün də tam şəkildə 

dilimizdə yoxdur. Çünki onların tərcüməsi tərcüməçidən təkcə dili bilmək deyil, həm də xüsusi 

hazırlıq tələb edir. Onun şeirlərinin strukturu, obraz əlvanlığı, kanonik-fəlsəfi xüsusiyyətləri, “Doktor 

Jivaqo” romanının  isə  ənənəvi romanlardan fərqliliyi onların tərcüməsinə tədqiqatçı dəqiqliyi ilə 

yanaşmağı tələb edir. Romanda Azərbaycan xalq dastanlarında olduğu kimi, lirik-epik növ, nəzmlə 

nəsr sintez təşkil edir. Bu sintez tərcüməçi üçün əlavə və ciddi problemlər yaradır. Tədqiqatçılar 

B.Pasternakın poeziyasını və “Doktor Jivaqo” romanının baş qəhrəmanının şeirlər silsiləsini çox vaxt 

müəllifin fəlsəfi monoloqu, mikro aləmlə makro mühitin emosional qarışılıqlı münasibəti kimi qəbul 

edir və onların tərcüməsi üzərində xüsusi dayanırlar (6).  

“Doktor Jivaqo”da ən müxtəlif janrlara aid olan komponentlərin qarışığı  (tərbiyəvi, tarixi, 

avantüra romanı) müşahidə olunur. Tərcüməçidən ilk növbədə romanın janr xüsusiyyətlərini, 

yazıçının leksik bazasını müəyyən etmək lazım gəlir ki, bunsuz keyfiyyətli tərcümədən söhbət gedə 

bilməz. Təbii ki, B.Pasternakın şeirlərinin, xüsusilə də, “Doktor Jivaqo” romanının xristian dünyası 

ölkələri üçün tərcüməsi ilə digər dinin daşıyıcıları olan xalqların dillərinə tərcümələri arasında 

müəyyən fərqlər vardır. Iki mədəniyyətin ümumi cizgiləri tərcümə prosesini asanlaşdırır. Lakin 

başqa-öz məzmun və forması ilə tamamilə yad və yaxud uzaq mədəniyyətlərə malik mətnlərin 

tərcüməsi zamanı xüsusi vəzifələri yerinə yetirmək lazım gəlir. O zaman dil problemlərinin üzərinə 

dünyagörüşü anlayışlarının, yaxud başqa mədəniyyət, başqa həyat, başqa məişət reallıqlarının 

tərcüməsi problemi əlavə olunur. Konkret olaraq, B.Pasternakın şeirlərinin və “Doktor Jivaqo” 

romanının üzərinə gəldikdə isə deməliyik ki, onun Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə slavyan 

xalqlarının, yaxud yəhudi və xristianıarın dillərinə tərcüməsi arasında xeyli fərq, daha doğrusu 

çətinlik yaranmış olur. Çünki bu əsərlər daha çox dini, həm də xristian dini ilə bağlıdır.  Məsələn, 

“Doktor Jivaqo”da “rus xalqının öz daxili mahiyyəti və ruhu strukturu etibarıyla dindar” 

(N.Berdyayev) olması həddən artıq qabardılmışdır. Dini dəyərlər Pasternakın təqdimatında daha çox 

fərdiyyətçiliklə eyniləşdirilir və əslində insan həyatının hər şeydən qiymətli olduğunu, onun şəxsi 

xoşbəxtliyinin bütün ideyaların fövqündə durduğunu göstərən bədii ideal səviyyəsinə qaldırılır. 

Dünyanın iyirminci əsrə qədəm qoyduğu bir dövrdə yazıçı dinin də mütləq hökmranlığının tərəfdarı 

deyil, sadəcə milli-mənəvi, dini dəyərlərin tarixi təkamül prosesindəki rolunu danmağın əleyhinədir. 

Tərcüməçinin qarşısında duran problemlərdən biri və deyərdim ki, başlıcası həmin postulat və 

dəyərlərin qarşı tərəfə düzgün çatdırılmasıdır.  

Təbii ki, əsərin Azərbaycan dilinə çevrilməsi tərcüməçidən daha geniş dünyagörüş tələb edir. 

Çünki azərbaycanlı oxucu Bibliyanı, yaxud xristianlığı rus oxucusu qədər bilmir. Tərcüməçi burada 

dil maneəsi ilə yanaşı, mənəviyyat, din, dünyagörüş maneələrini də aradan qaldırmalıdır.  

Hər bir əsərin tərcüməsi ideyanın ötürülməsinə xidmət edir. Bunsuz heç bir əsərin dəyəri yoxdur. 

B.Pasternak öz ideyasını aşağıdakı cümlələrdə belə   tezisləşdirmişdir:  “Dünyada nəsə yerindən 

tərpəndi. Adambaşı hamısı, bütün əhalisi silahla yaşamaq mükəlləfiyyəti daşıyan, kəmiyyət 

hakimiyyəti olan Roma bitdi. Rəhbərlər və xalqlar keçmişdə qaldı. Onu şəxsiyyət və azadlıq əvəz 

etdi. Ayrıca insan həyatı Allah rəvayətinə çevrilib öz məzmunu ilə dünyanı doldurdu. İlahi bir 

müjdədə deyildiyi kimi, Adəm Tanrı olmaq istədi və bir xəta elədi o ola bilmədi və indi Tanrı insan 

oldu ki, Adəmi Tanrı eləsin” (7, c.628).  

Bəli, Pasternakın ideyası insanı Tanrı görməkdir. XX əsrin bu böyük romanı ölüm, həyat, ehtiras, 

dünyanı dəyişə biləcək məhəbbət, ölməz həqiqi poeziya, insanın mənəvi yüksəkliyi, əbədi qanunları 
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olan təbiət və s. haqqındadır. Onun ruhunun ötürülmədiyi halda, linqvistik tərcüməsi bu əsərin məhv 

edilməsi demək olar.   
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Резюме 

Мамедсой Ровшан Рахиб оглы 

Проблемы перевода произведений Бориса Пастернака 

Статья посвящена проблемам перевода произведений известного русского писателя, 

лауреата Нобелевской премии, Бориса Пастернака на азербайджанский язык.Автор статьи 

указывает на существенные различия в переводах произведений Б.Пастернака на 

азербайджанский язык и языки христианских народов. В общем, указывается на 

невозможность перевода произведений Б.Пастернака без изучения его эпохи, жизни, 

переживаний и глубокого понимания сущности христианства. Автор уделяет особое внимание  

переводу романа «Доктор Живаго» на азербайджанский язык. 

Summary 

Mammadsoy Rovshan Rahib 

Problems of translation of works by Boris Pasternak 

                                                            

The article is dedicated to the problems of translation of the works of the prominent Russian 

writer, the Nobel-prize winner, Boris Pasternak, into the Azerbaijani language. The author writes 

about  the substantial differences between the translations of B. Pasternak’s works into Azerbaijani 

and the languages of other Christian nations. All in all, the impossibility of translation of his works 

without knowing about his era, life and his feelings, as well as, deep knowledge of Christianity, is 

indicated. The author pays specific attention to the translation of “Doctor Jivago” into Azerbaijani. 
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“HƏYAT SƏYAHƏTDİR” KONSEPTUAL METAFORASI FONUNDA MÜASİR 

METAFORA NƏZƏRİYYƏSİ 
 

Açar sözlər:  metafora, konseptual metafora, konsept, konseptual sistem, metaforizasiya 

Ключевые слова:  метафора, концептуальная метафора, концепт, концептуальная 

система, метафоризация  

Key words:   metaphor, conceptual metaphor, concept, conceptual system, metaphorization 
 

Metafora çoxcəhətli dil fenomeni kimi uzun müddətdir dilçi-alimlər tərəfindən diqqətlə 

öyrənilməkdədir. Tədqiqatın predmeti dildə metaforik ifadələrin formalaşmasının xüsusiyyətləri, 

metafora anlayışının həcmi və məzmunu, metaforizasiyanın əsasında dayanan dil mexanizmlərinin 

xarakteri, metaforik vahidlərin formalaşmasının mədəni-spesifik xüsusiyyətləri, metaforanın 

funksiyaları və funksional xarakteristikaları, habelə bu hadisənin digər aspektləri olmuşdur. 

Son onilliklərin müasir dilçiliyində metafora tədqiqatları koqnitiv bir istiqamət almışdır. Həmin 

elmi təsəvvürlər nöqteyi-nəzərindən, metafora təkcə bir dilçilik fenomeni kimi deyil, həm də reallığın 

https://www.scienceforum.ru/2015/pdf/17223.pdf
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konseptuallaşması vasitəsi, qnoseoloji mexanizm, dildə yeni bilginin təcəssümü kimi çıxış edir. 

Həmçinin metaforanın modelləşdirici roluna da diqqət çəkilir: «metafora obyekt haqqında 

təsəvvürləri formalaşdırmaqla yanaşı, həm də onun üzərində düşünülmənin üsulunu və üslubunu 

müəyyən edir» (1, səh.33). 

Metaforaya koqnitiv yanaşma sadə və tanış mahiyyətlərin forma və obrazları vasitəsilə yeni 

konseptlərin formalaşması prosesinin xüsusiyyətlərinin aşkara çıxarılmasını, o cümlədən dünyanın 

«məzmunlaşmasının» yığcam şəkildə metaforalarda əks olunan universal və mədəni-spesifik 

qanunauyğunluqlarının öyrənilməsini nəzərdə tutur. Metaforik fəaliyyətə belə bir yanaşma müasir 

koqnitiv tədqiqatlarda konseptual təhlilin ən tez-tez istifadə olunan metodlarından biri olan 

konseptual metafora (məcaz) nəzəriyyəsinin yaradılmasına gətirib çıxarmışdır (3, səh.11). Bu 

araşdırmada metaforanın hərəkət təhlili ilə təfsirinin əsasını məhz bu yanaşma təşkil edir. 

Koqnitiv nəzəriyyəyə əsasən, metafora bir mücərrəd və daha az tanınmış sahənin digər, empirik 

təcrübədə daha çox mənimsənilmiş, daha çox məlum və qavrayış üçün daha sadə olan sahənin 

vasitəsilə təqdim olunması üsuludur. 

Konseptlərin tədqiqində metaforaların təhlili adətən bu iki müqayisə oluna bilən konseptual 

sahələrin qarşılıqlı münasibətlərinin aydınlaşdırılmasına əsaslanır. Sözügedən sahələr müxtəlif 

tədqiqatçılar tərəfindən nəzərdən keçirilmiş və müxtəlif adlar almışdır. Məsələn, söz-parametr və 

semantik açar söz (3, səh.48) və ya sahə-hədəf (target-domain) və sahə-mənbə (source-domain) (4, 

səh. 232) və s. 

İnsan üçün əhəmiyyətli olan bir sıra konseptlər mənbə sahəsi kimi SƏYAHƏT əsasında 

metaforizasiya olunur. Mücərrəd anlayışların SƏYAHƏT konsepti əsasındakı ən parlaq və 

əhəmiyyətli konseptuallaşma və metaforizasiya nümunəsi LİFE İS A JOURNEY (HƏYAT BİR 

SƏYAHƏTDİR) konseptual metaforasıdır. Konseptual məcaz nəzəriyyəsində konseptual 

metaforizasiyanın mexanizminin özünün təsviri üçün məhz bu nümunənin parlaqlığı və dərin 

izahedici qüvvəsi baxımından misal gətirilməsi təsadüfi deyildir (9, səh.45). Konseptual 

metaforaların tipoloji terminlərində HƏYAT BİR SƏYAHƏTDİR ifadəsi struktur konseptual 

metaforanın klassik nümunəsidir (bir fenomenin strukturunun digər fenomenin strukturu vasitəsilə 

təzahür etdiyi hal). The Person Leading A Life Is A Traveler: 

Bu aspekti aşağıdakı nümunələr təsvir edir: As we travel down life’s path (7, səh.68). 

I don’t know where I’m headed, but I’m enjoying getting there. 

During these times of roadblocks, dead ends and detours, we often choose to ignore that inner 

calling. Transformation takes an enormous amount of trust in the voice that urges us to take note. We need 

to pay attention and ask ourselves what is it we are being summoned to learn. Has the time arrived to push 

past our comfort zone and begin the slow process of transformation? Are we ready to accept responsibility 

for our life choices and embark on this soulful journey? (9,  səh.42 ). Çəkilən misallar həyatın «yol» və ya 

«cığırla» (life path) metaforik nisbətini, «ömür sürmə» prosesini müəyyən istiqamətdə, müəyyən məntəqəyə 

doğru (be headed, get there) irəliləmə, habelə ömür yolunun, eynilə bir səyahət kimi, çətinliklərlə dolu 

olduğunu əks etdirir. «Maneələr», «dalanlar», «dolanbac yollar» insanın həyatı boyunca üzləşməli olduğu 

həlli müşkül olan problemlər (roadblocks), böhran və çıxılmaz vəziyyətlər (dead ends) və s. bu kimi çoxsaylı 

çətinliklərlə sınaqları, habelə çətin vəziyyətldərdən qurtulmaq imkanlarının uzunmüddətli də olsa, əsas 

hədəfə nail olma (detours) etibarilə, özünü doğruldan axtarışını dəqiq əks etdirir. Long-term Purposes 

Are Destinations: He’s headed for great things. 

My goal lies at the end of my life’s journey (7, səh.70). 

Həyatdakı məqsədlər (goals) adətən «çatma yerləri», «təyinat məntəqələri» (end of journey) ilə 

əlaqələndirilir. Bu təcrübə modellərinin üst-üstə düşməsinin əsas relevant əlaməti olaraq C.Lakoff və 

M.Conson tərəfindən məhz məqsədyönlülük vurğulanır (3, səh.92). Onların fikrincə, insanın həyatda 

məqsədinin olması zərurəti ingilisdilli mədəniyyətdə mədəni-şərtləndirilmiş modelin və «həyatı 

düzgün yaşama» kimi formalaşmış xalq stereotiplərinin mahiyyətini açıqlayır. Həyatda heç bir 

məqsədi olmayan insan «itirilmiş, yolunu azmış, yoldan çıxmış» (lost his way), «səmtsiz» (without 

direction), «hara gedəcəyini, hansı yolu seçəcəyini bilməyən» (not knowing which way to turn) bir 

kəs kimi qəbul olunur. Həyatda məqsədin olması insana «nail olunması zəruri olan hədəflər» (goals 
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to reach) bəxş edir və onlara aparacaq yolu təsbit etməyə sövq edir. Beləliklə, bu konseptual metafora 

həyatın dərrakəliliyi ilə məqsədyönlülüyünün dolğun və düzgün həyatın mütləq şərti, yəni bu və ya 

digər mədəni cəmiyyətdə qəbul edilmiş normalara uyğunluq kimi çıxış edən qavranılmasının sosial-

normativ aspektini əks etdirir. Səyahətdəki hərəkətin məqsədyönlülüyü, insan münasibətlərini tam 

mənası ilə prosesə və ya hərəkətə aid etməsinin mümkün olmadığına baxmayaraq, onunla müqayisə 

ilə inkişafının əsasını təşkil edir. Sevgililərin/evli cütlüyün («səyyahların») həyatda birgə 

məqsədlərinin olması, habelə yolun mərhələləri kimi nəzərdən keçirilən birgə qərarlar və davranışlar 

sevgini «müəyyən təyinat məntəqəsinə doğru irəliləmə prosesi» hesab etməyə əsas verir. 

Konseptual metaforanın hərəkətinin araşdırıldığı bu tədqiqatın əsas nəticəsi olaraq, onun 

məqsədyönlülük, subyektin olması, sonluluq, xəttilik, biryönümlülük, irəliləyiş kimi bir sıra ümumi 

cəhətlərlə birləşdirilmiş bir çox digər konseptlərin konseptuallaşmasının baş verməsinə səbəb olan 

əsas empirik komponent və ya əsas konsept olduğu qənaətinə gəlinir. 
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Pезюме 

Мустафаева Нармин Камил кызы  

Современный Теории Метафоры – на Фоне Консептуальной Метафоры “Жизнь - 

это Путешествие” 

Областью данного исследования является анализ концептуальной системы языка и 

изучения способов концептуализации действительности. Основная идея когнитивного 

подхода к метафоре, заключающаяся в том, что через метафоры мы категоризуем, 

структурируем и воспринимаем мир, думаем и действуем, лежит в основе данного анализа. 

Цель исследования — показать механизм анализа концептуальной метафоры с помощью 

рассмотрения известных базовых метафор kak, жизнь - это путешествие.  

 

Summary 
 

Mustafayeva Narmin Kamil 

“Life is a Journey” Conceptual Metaphor within the Framework of Contemporary 

Theory of Metaphor 

This thesis is dealing with the cognitive analysis of linguistic phenomena, exactly it refers to the 

studies on conceptual system and methods of conceptualizing the world around. Metaphorical 

concepts are the tools that help people to structure of perception of the world around and 

understanding its elements. The importance of the cognitive approach to the metaphorical concepts 

is that we understand the world around us through metaphors. The main purpose of the thesis is to 

show the mechanism of analyzing conceptual theory with the help of basic metaphorical concepts 

such as ''The Life is a Journey''. 
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XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİNDƏ DİSKURSİV SƏRİŞTƏNİN  FORMALAŞDIRILMASI 

YOLLARI 
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Key words: discourse, teaching, competence, speech, component 

Ключевые слова:  дискурс,  обучение, компетенция, речъ, компонент 

      

Ali  məktəblərdə  ingilis dilinin tədrisi prоsеsində hər bir dil və nitq vаhidi ünsiyyətin təmin 

olunması baxımından  müəyyən  mənаya malik olmalıdır. Bundan əlavə, xаrici dillərin  аli iхtisаs 

məktəblərində tədrisinə mövcud yаnаşmаlаr ciddi mahiyyət daşımalıdır.Məhz  bu mənada ali məktəb 

tələbələrinə kоmmunikаtiv səriştənin аşılаnmаsı ingilis dilinin tədrisi  prоsеsində günün tələbinə 

çevrilməlidir.  

Kоmmunikаtiv kompetensiya özündə qrаmmаtik, diskursiv, sоsiоlinqvistik, strаtеji 

kоmpеtеnsiyаları ehtiva edir. Kommunikativ  kompetensiyanın tərkib hissəsinə daxil  olan diskursiv 

səriştənin öyrədilməsi də  vacib sayılır.  Diskursiv  səriştəyə  tələbələrin  cümlələri  rabitəli  şəkildə 

yerləşdirməklə nitq axınının səlisliyini qorumaq qаbiliyyəti və buna dair  biliklər daxildir [1,s.34]. 

Bu  zaman  tələbələr müəyyən  bilik və bаcаrıqlаrа yiyələnməlidirlər   ki, buraya da nitq prоsеsinin 

quruluş  cəhətdən düzgün təşkil еdilməsi və  idаrə olunması məsələləri, nitqin mövzusunun 

düşünülməsi, müəyyən mövzu ətrаfındа  debatların və diskussiyaların  təşkilinin həyata keçirilməsi, 

nitqdə  məntiqi аrdıcıllığın qorunması  bacarığı, üslubi cəhətdən nitqin  düzgünlüyünə nəzarət 

edilməsi,  ritоrik cəhətdən  təhlil, fəaliyyət əməkdaşlığı  bаcаrığı və s. daxilidir.  

Bеləliklə, diskursiv  kompetensiyaya  səlislik, məntiqilik, rаbitəlilik xarakterikdir.  

Qeyd edək ki, bu  səriştənin  fоrmаlаşmаsınа  bilаvаsitə təsir еdən bir  sıra аmillər  mövcuddur 

ki, buraya ünsiyyət prоsеsində iştirаk еdən şəхslərin cəmiyyətdəki mövqeləri, sоsiаllaşmaları  və  

nümayiş  etdirdikləri  münаsibətlər, qurduqları  ünsiyyətin  tərzi, üslubu  və  s. daxil edilir.  

   Beləliklə, mətnin özündə əks etdirdiyi semantik informasiya da diskursiv səriştənin 

formalaşdırılmasında  stimul  rolunu oynaya  bilər. Bununla bərabər,  mətndə  olan  linqvistik 

xüsusiyyətə malik  informasiya  ünsiyyətin linqvistik vasitələr və nitq mоdеllərindən yararlanmaqla  

reallaşmasına xidmət  edir. 

Ünsiyyət  müasir  tələbə üçün əsas bacarıqdır. Bu zaman diskursiv səriştənin formalaşdırılması 

üçün aşağıdakılar vacib şərt kimi meydana çıxır: 

1. Söhbətə sövq et 

Bu  sosial interaksiya dilöyrənənlərə dili təcrübədən keçirməyə imkan verir. Bəzi tələbələrin 

müəllim tərəfindən qismən bələdçiliyə ehtiyacları olur. Bu halda istiqamətləndirici suallar soruşmaq, 

tələbələrin cavablarını dəyərləndirmək, söhbətlərini davam etdirmək üçün şərait yaratmaq 

lazımdır[2,45]. 

2. Sintaktik quruluşu modelləşdir 

Diskursiv səriştənin formalaşdırılması zamanı sizin tələbələriniz  şifahi sintaksisidən istifadə 

etməyə bilər. Onlardan bəziləri söhbətə qoşulmaq üçün istiqamət almaq arzusunda ola bilər. Bu da 

nəzərdə tutulan bacarıqları inkişaf etdirir, dil vərdişləri formalaşdırır, təcrübə qazandırır.  

3. Göz əlaqəsi yarat   

Dilöyrənənlərin göz kontaktı da bacarıqların inkişfında vacib şərtdir. 

Göz kontaktı onlara auditoriyanı cəlb etməyə, yaxşı başa düşülməyə, daha mükəmməl 

kommunikasiyaya kömək edir. 

4. Tələbələrə ucadan danışmalarını və aydın artikulyasiya etmələrini xatırlat 

Onlara nitq əzələlərini, güc və artikulyasiyanı başa düşməyi tapşırmaq lazımdır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, aydın, kifayət qədər ucadan danışıq auditoriyanın diqqətini cəlb edir. Məlumat və fikirlər 

effektiv şəkildə mənimsənilir. 
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5. Tonun hərəkət xəttini izah et 

Tələbələr tonları seçməyi və onları uyğun şəkildə əlaqələndirməyi bacarmalıdırlar. 

6. Dinləmə bacarıqlarını nəzərə al 

Bu zaman “its listening time” kimi frazalardan istifadə etmək yerinə düşərdi. 

7. İncorporate  a question of the day (günün sualını müəyyənləşdir) 

Diskursiv səriştənin formalaşdırılamsında günün sualını seçmək vacib sayılır. Əgər dilöyrənənlər 

tam cümləyə cavab verə bilmirsə, bu zaman öz modelinizi qurun.  

8. Sinif bukletləri hazırla 

Bu bacarıqların formalaşdırılmasında bəzi sinif bukletləri tövsiyə olunandır. Belə ki, hər bir 

tələbəyə cümləni tamamlamaq üçün “prepositional phrase” verilə bilər ( məs. at the grocery store, in 

the park, under the tree və s.). Daha sonra tələbələrinizə yazı və illustrasiyalar vasitəsilə özlərinin 

sinif bukletlərini düzəltmək tapşırıla bilər. Bəzən tələbələr öz  leksik xətasız yazı  bacarıqlarını 

yoxlamaq üçün şəxsi emaillərinə məktub yaza bilərlər. Bu zaman onlar gələcək planları, öz  arzu və 

diləkləri haqqında  qeydlərini göstərə bilərlər.  

Bundan əlavə, bu qeydlər onların portfoliolarında da öz əksini tapa bilər. 

9. Dərk etməsini yoxlamaq üçün suallar ver 

Beləliklə, bacarıqların formalaşdırılmasında oxudan əvvəl və sonrakı tapşırıqlar da mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu təkcə tələbələrin şifahi nitqini təkmilləşdirmir, həm də sözlərdən 

məlumatların əldə edilməsinə yardım edir[3,67].  
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Пути формировании дискурсивной компетенции на преподавании иностранного языка 

  

В данной статье рассматриваются к вопросу стратегии на  формировании дискурсивной 

компетенции на английском языке в условиях языкового вуза. Здесь говорится о 

необходимости внесения радикальных изменений в существующую систему обучения устной  

речи на иностранном языке. Процесс обучения английскому языку в целом и процесс обучения 

устной речи должен базироваться на коммуникативно – функциональном принципе.  

 

Summary 

Mammadova   Sabina Sumqait 

 

Ways of  improving discourse competence   in  teaching foreign language 

                                                                                                                                                                                         

The article deals with the main strategies in developing discourse competence   in language 

faculties  and working out effective ways of speaking skills. Here is spoken about the bringing  radical 

changes for developing oral speech  in FLT.  The process of teaching English should be based on the 

communicative – functional approach to teaching languages.  
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İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN XALQ NAĞILLARININ 

LİNQVİSTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Açar sözlər: tipoloji xüsusiyyətlər, təfəkkür tərzi, anoloji ifadələr, uyğunluq 

Ключевые слова: типологические черты, образ мышления, аналогичные выражения, 

сходство 

Key words: typological features, way of thinking, analogical expressions, similarity 

 

Nağıllar xalqın dünyagörüşünü, həyat tərzini, arzu və istəklərini əks etdirən şifahi xalq 

ədəbiyyatının çox qədim və geniş növlərindəndir. Nağıllar epik növün başlıca növü kimi müxtəlif 

dövrlərdə yaranmış və müəyyən hadisələrə əsaslanmışdır.Müxtəlif xalqların nağılları müxtəlif formal 

əlamətlərə, bu və ya digər dil vasitələrinin  işlənməsinə görə fərqlənir. Bununla belə, ayrı-ayrı 

xalqların nağıllarında oxşar xüsusiyyətlər də az deyildir. Bu baxımdan ingilis və Azərbaycan nağılları 

maraq doğurur. 

Nağıllar bir qayda olaraq başlanğıc, əsas hissə və sonluqdan ibarət olur. Məzmun cəhətdən fərqli 

olan nağıllarda rast gəldiyimiz bəzi ifadələr məkanla bağlı olur, qəhrəmanın bir yerdən digərinə  

getməsini təsvir edir: Az getdi, üz getdi, dərə-təpə düz getdi  Digər nümunədə də buna oxşar ifadə ilə 

qarşılaşırıq: ...dağlar aşdı, dərələr keçdi, soraqlaşdığı yerə gəlib çatdı. Nağıllarda qəhrəmanlarla, 

onların görünüşü ilə bağlı ifadələrə də rast gəlinir: Qız nə qız, görən bunun camalına heyran olur, qaş 

qara, gözlər sürməyi, boyu sərv... Azərbaycan və ingilis nağıllarının linqvistik xüsusiyyətlərini tədqiq 

edərkən görürük ki, Azərbaycan nağıllarının əvvəlində işlədilən bir sıra söz və ifadələrin analoqu 

ingilis nağıllarında da mövcuddur. Müq.et: az. Biri varmış, biri yoxmuş... – ing. Once upon a time... 

Bu xalqların nağılları arasında oxşarlıqlıqlar əsas hissədəki bədii düyündə–  hadisələrin davamını əks 

etdirən hissədə də nəzərə çarpır. Müq. et: az. Günlərin bir günü...– ing.One day... 

Azərbaycan nağıllarının başqa bir səciyyəvi xüsusiyyəti isə onların başlanğıcının bəzən qaravəlli 

formasında verilməsidir: 

Badi-badi giriftar, 

Hamam hamam içində, 

Xəlbir saman içində, 

Dəvə dəlləklik elər 

Köhnə hamam içində.(2,səh 163) 

 

Qaravəllilər çox zaman nağılın ümumi məzmunu ilə uyğunlaşmır, dinləyicinin diqqətini cəlb 

etmək üçün istifadə olunur. Onlardan sonra Biri varmış, biri yoxmuş, Allahdan başqa heç kim yoxmuş, 

Günlərin bir günündə, Məmmədnəsir tinində, toyuqların hinində kimi giriş sözləri verilir. 

Qaravəllilərə təkcə Azərbaycan ədəbiyyatında deyil, digər xalqların ədəbiyyatında da rast gəlinir. 

İngilis ədəbiyyatında bu “ joke tales” adı ilə tanınır. 

Azərbaycan nağıllarında ritmikliyə, ahəngdarlığa nail olmaq üçün təkrarlardan istifadə olunur. 

Təkrarlar adətən nağılların başlanğıcında işlənir. Başlanğıcda verilən Biri varmış, biri yoxmuş 

ifadəsinin tərkibində işlənən biri sözü ənənəvi sonluqda da təkrar edilir: Göydən üç alma düşdü. Biri 

mənim, biri sənin, biri də nağıl danışanın. 

Təkrarlar mətnin yadda saxlanmasına da kömək edir. Nağıllar üçün təkrarların səciyyəvi olması 

zəncirvari nağıllarda özünü biruzə verir. Bu nağılların əsas mahiyyəti oxşar detalların halqa kimi bir-

birinə bağlanmasıdır. Buna nümunə olaraq “Cik-cik xanımın nağılı”nı nümunə göstərmək olar. Bu 

nağılda sərçənin tikan verib çörək alması, çörək verib qoyun alması, qoyun verib gəlin alması, gəlin 

verib saz alması zəncirvariliyə bariz nümunədir. 

Qeyd etdiyimiz bu xüsusiyyətlər linqvistikanın aktual problemlərindən olaraq Azərbaycan və 

ingilis nağıllarının linqvistik xüsusiyyətlərinin dərindən araşdırılmasını və daha geniş tədqiqat 
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obyektinə çevrilməsini zəruri edir. Azərbaycan və ingilis nağıllarında üzə çıxarılmış tipoloji 

xüsusiyyətlər Azərbaycan və ingilis xalqlarınınn təfəkkür tərzindəki oxşar və fərqli cəhətləri də 

müəyyənləşdirməyə imkan verir. 
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Резюме 

Мирзоева Севиндж Мустафа  Камал кызы 

Лингвистические особенности азербайджанских и английских сказок 

В тезисах рассматриваются лингвистические особенности азербайджанских и английских 

сказок. В них вскрываются такие сходные и отличительные черты сказок, как употребление 

аналогичных выражений в начале сказки, применениеповторов, сходство сюжетных линийи 

т.п. Выявленные типологические черты азербайджанских и английских сказок могут дать 

возможность для установлениятакже сходных и отличительных черт в образе мышления 

азербайджанского и английского народов. 

 

Summary  

Mirzayeva Sevinj Mustafa Kamal  

Linguistic Features of English and Azerbaijan Folk Stories 

This article deals with similar and different features of Azerbaijan and English tales.The usage 

of analogical phrases in the beginning of tales, repetitions, similarity in chapter lines etc. is shown in 

it. Identified typological features of Azerbaijan and English tales can give opportunities to investigate 

similar and different features in the ways of thinking of these nations. 

 

 

Məmməd İlhamə Avtandil qızı 

Azərbaycan Dillər Universiteti 

 

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ İŞLƏNƏN ALINMA SÖZLƏRİN KOQNİTİV 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Açar sözlər: Azərbaycan dili, koqnitiv semantika, polisemiya, alınma söz, məna, məcazi məna  

Key words: the Azerbaijani language, cognitive semantics, polysemy, borrowed word, meaning, 

figurative meaning 

Ключевые слова: Азербайджанский язык, когнитивная семантика, полисемия, 

заимствованное слово, значение, переносное значение 

 

Koqnitiv semantikanın mühüm anlayışlarından biri çoxmənalılıqdır. Koqnitiv linqvistlər hesab 

edir ki, polisemiya yalnız məna ilə bağlı deyildir. O, morfemlərdə, sözlərdə, bir sözlə qrammatikanın 

müxtəlif sahələrində mövcuddur. Koqnitiv semantika çoxmənalılığı təsvir etmək üçün öz üsullarını 

təklif edir. Bir dil elementinin müxtəlif məna çalarlığına malik olması onun çoxmənalılığını 

(polisemiyasını) bildirir. Koqnitiv semantika ilə məşğul olan mütəxəssislər hesab edir ki, sözlərin 

polisemiyası tamamilə sistematik xarakter daşıyır. Belə ki, polisemiyanın növünü, dərəcəsini və əhatə 

dairəsini məhz insanın idrak sistemi idarə edir. Polisemiyanın koqnitiv semantika baxımından tədqiqi 

insanın təfəkkür mexanizmini və idrakının gücünü anlamağa imkan verir.  

http://www.bilingual.ru/
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C.Lakoff polisemiyanın yaranmasının üç əsas mənbəyini qeyd edir: metafora, metonimiya və 

təsvir-sxem transformasiyası [3, s.74]. Sözlərin çoxmənalılıq kəsb etmə prosesi dilin daxili inkişaf 

qanunlarından biri kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir.   

Azərbaycan dilində işlənən alınma sözlərin koqnitiv cəhətləri bu sözlərin donor dildə ifadə etdiyi 

mənalarının bəzilərinin itirilməsi, çoxmənalılıq xüsusiyyətlərinin saxlanması və ya sonradan yeni 

məna qazanılması, dilin milli leksik vahidi ilə sinonimlik təşkil etməsi  kimi xarakterizə oluna bilər. 

Alınma leksik vahidin çəxmənalılığının semantik sahələr üzrə dildə müxtəlif kontekstlərdə istifadə 

olunması və mövqeyini möhkəmləndirməsi alınma sözün yeni sosial mühitə uyğun olaraq insanın 

koqnitiv sistemində baş verən təhlilin nəticəsi kimi meydana çıxır. Alınma sözlər Azərbaycan dilində 

işləklik qazandığı dövrdən etibarən dilimizin leksik-semantik tələblərinə görə dəyişikliyə uğrayır. 

Azərbaycan dilinin leksik fonduna daxil olan alınma sözlərin əksəriyyəti donor dildə ifadə etdiyi 

mənaların çoxunu özündə mühafizə edir. Fikirlərimizi nümunələrlə əsaslandıraq: 

Müasir Azərbaycan dilinə ingilis dilindən keçmiş arsenal sözünün maraqlı tarixçəsi vardır: bu 

leksik vahid ingilis dilinə italyanca arzenale ‘hərbi-dəniz donanması’, italyan dilinə isə ərəbcədə dar 

as-sina'ah ‘istehsalat evi’ sözündən keçmişdir. Çağdaş ingilis dilində ifadə etdiyi mənalar aşağıdakı 

kimidir: 

a) odlu silah vasitələrinin toplusu; 

b) hərbi silah və partlayıcı maddələrin hazırlandığı və saxlanıldığı bina [5]; 

c) ehtiyat, toplu [6]. 

Arsenal sözü dilimizdə ehtiyatda olan hərbi sursat, cəbbəxana mənasını ifadə edir, məcazi 

mənada isə ehtiyatda olan baza, əşya toplusu, xəzinə kimi işlənməkdədir. Ordumuzun arsenalı; məc. 

nəşriyyat arsenalı, dizayn arsenalı, fikir arsenalı kimi mənalar alınma sözün çoxmənalılıq 

qazanmasına bariz nümunədir.  

Baryer sözü dilimizə rus dili vasitəsilə keçmiş fransız mənşəli sözdür. Qədim fransızcada 

barriere maneə; darvazaçı, müasir fransızcada isə maneə, çətinlik; hasar  mənalarını bildirir. 

Azərbaycan dilində çəpər; maneə anlamını ifadə edir. Çoxmənalılıq qazanaraq məcazi mənada  

linqvistik baryer, psixoloji baryer, baryersiz mühit kimi işlənir.  

Dilimizə ingilis dilindən keçən bumeranq mənşəcə Avstraliya aborigenlərinin (Port Cekson 

ərazisində) dilində bumarin/ wo-mur-rang ‘əyri, əyilmiş’ sözündəndir. Yerli qəbilələrin ov və ya 

döyüş məqsədilə istifadə etdiyi primitiv taxta silahdır, əsasən Avropa və Amerikada xüsusi idman 

oyunu alətidir. Müasir Azərbaycan dilində xüsusi idman aləti; məcazi anlamda geri dönən, qayıdan 

mənalarını bildirir: bumeranq atmaq; sevgi bumeranqı, bumeranq effekti, bumeranq effektli. 

Flaqman sözü (qəd. holl. vlaga ‘parça, örtük’ → ing. flag ‘bayraq’+ ing. man ‘adam, kişi’) 

Azərbaycan dilinə rus dili vasitəsilə keçmişdir, hərbi gəmilərdə komandan mənasını ifadə edir. Bu 

mənanı çox güman ki,  rus dilindən almışdır. İngilis dilinin bəzi izahlı lüğətlərində aşağıdakı fərqli 

mənalara rast gəlirik: 

a) bayraq ilə işarə verən və ya bayraq daşıyan şəxs [6] - əsasən ingilis dilinin Amerika variantında 

bu mənanı ifadə edir. 

b) dəmir yolu keçidində bayraqla işarə verən şəxs [4] – ingilis dilinin Britaniya variantında bu 

mənada işlənir.  

Azərbaycan dilində öndə gedən, irəlidə olan, fərqlənən kimi məcazi anlamları isə  ingilis dilindən 

almışdır: elmin flaqmanı, sənaye flaqmanı, qrupun flaqmanı,  flaqman olmaq. 

Bəzi alınma sözlər də vardır ki, donor dildə ifadə etdiyi məna ilə yanaşı əsas məna ilə bağlı 

sözalan dildə sonradan yeni məcazi məna qazanır, yaxud da donor dildə ifadə etdiyi mənalardan birini 

və ya bir neçəsini itirir. Azərbaycan dilinə ingilis dilindən keçmiş meeting (əsl ingilis sözüdür, 

qəd.ing. meting) sözünün ingilis dilində ifadə etdiyi mənaları göstərək: 

a) insanların nəyisə müzakirə etmək və ya qərar verməkdən ötrü toplaşması; 

b) hər hansı bir yığıncaqda iştirak edən insanların toplusu; 

c) iki və ya daha artıq insanın planlaşdırılmış və ya təsadüfi görüşü; 

d) idman hadisəsi və ya yarış (əsasən at yarışları); 
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e) idiomatik ifadə kontekstində- a meeting of minds ‘fikir uyğunluğu’ oxşar fikirləri olan 

insanların görüş (çox vaxt ilk görüş) əsnasında zehni uyumu [6]. 

Müasir Azərbaycan dilinin izahlı lüğətlərində mitinq sözü “gündəlik həyatın siyasi və digər 

aktual problemlərini müzakirə etmək, hansısa bir tələbi dəstəkləmək və ya həmrəylik nümayiş 

etdirmək üçün kütləvi yığıncaq” [2, s.213] kimi göstərilir. Mitinq sözünün ingilis dilində ifadə etdiyi 

yuxarıda göstərdiyimiz son iki mənası Azərbaycan dilində işlənmir. Apardığımız müşahidələrə 

əsasən mitinq sözünün son zamanlarda şifahi nitqdə rast gəlinən, ingilis dilində mövcud olmayan yeni 

mənaları isə etiraz; qarşı durmaq, əks mövqe nümayiş etdirmək kimi ifadə olunmaqdadır. “Yeni 

mənanın yaranma səbəbi dilin özü ilə bağlı deyildir, dilxarici faktordur, yəni cəmiyyətin ehtiyacıdır. 

Mənanın yaranma üsulu hər bir dilin daxili qanunları ilə, onun sisteminə məxsus xüsusiyyətlərlə 

əlaqədardır” [1, s. 125].  

Milli mentalitet, milli təfəkkür və şüur dünya xalqlarını bir-birindən fərqləndirir. Dilin leksik 

fondu xalqın düşüncəsini, dünyagörüşünü əks etdirir. Koqnisiya insanları fərqləndirdiyi kimi, kütləvi- 

ictimai şüuru da ayıra bilir. Dil informasiyanın istehsal sistemi kimi milli mentalitetlərin 

özünəməxsusluğunu əks etdirir və koqnitiv dilçilik məhz bu özünəməxsusluğun dərin qatlarına enir, 

dilin ifadə etdiyi ictimai fikrin milli köklərini mərhələli şəkildə araşdırır. Bir leksik vahidin müxtəlif 

dillərin lüğət tərkibinə keçərək işləklik qazandığı hər dildə dilin daxili qanunlarına uyğun olaraq 

semantik dəyişikliyə uğraması və ya yeni məna çalarını ifadə edə bilməsi xalqın milli təfəkkürünün 

özünəməxsus təzahürüdür.  
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Маммед Ильхама Автандил кызы 

 

Когнитивные аспекты заимствованных слов, употребляемых в Азербайджанском 

языке 

 

Заимствованные слова, используемые в нашем языке, имеют богатые лексико-

семантические особенности. С этой точки зрения заимствованные слова претерпели 

некоторые изменения в соответствии с лексическими и семантическими требованиями 

азербайджанского языка с момента использования. Чтобы обосновать свои идеи, автор 

объясняет лексические значения ряда слов с разных языков на азербайджанском языке, 

уточняет их первоначальную этимологию. Когнитивные аспекты заимствования исследуются 

на научно-теоретическом уровне на основе конкретных языковых единиц. 

 

Summary 

Mammad İlhama Avtandil 
 

Cognitive aspects of the borrowed words used in the Azerbaijani language 

 

Borrowed words used in our language have rich lexical-semantic features. From this point of 

view, borrowed words have undergone some changes in accordance with the lexical and semantic 

requirements of the Azerbaijani language from the moment of usage. In order to substantiate his ideas, 

https://www.collinsdictionary.com/
https://en.oxforddictionaries.com/
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the author explains the lexical meanings of a number of words from different languages to 

Azerbaijani, clarifies their initial etymology. Cognitive aspects of  borrowing are investigated at the 

scientific and theoretical level based on specific language units. 

 

  
 

Məmmədli Aytən Əhəd qızı 

Bakı Slavyan Universiteti 

 

DEVİD MİTÇELİN QISA HEKAYƏLƏRİNİN İDEYA-MÖVZU XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Açar sözlər: Devid Mitçel, bədii ədəbiyyat,hekayə, Ədəbi kabus, Buludlu atlas, Qrinin qara qu 

Keywords: David Mitchell, fiction, story, Ghostwritten, Cloud Atlas, Black Swan 

Kлючевые слова: Дэвид Митчелл, литература, рассказ, Литературный призрак, 

Облачный атлас, Лужок черного лебедя 

  

Devid Mitçel “Ədəbi kabus”, “Yuxu №9”, “Buludlu atlas”, “Qrinin qara qu quşu”, “Yakob de 

Zutanın min payızı” və s. romanların banisidir. (1,296) David Mitçel qısa hekayə yazarı kimi 

oxucuların qəlbinə yol tapa bilmişdir. David Mitçel “Etiraflar”, “Xarakter inkişafı”,  “Yanvar adamı”, 

“Nəhəng siçovul”, “Sadəlövhlər burada”, “Bağban” və s. maraqlı qısa hekayələrini qələmə alıb. 

Devid Mitçelin “Yanvar adamı” adlı hekayəsində söhbət kəkələmə qüsuru olan Ceyson Teylordan 

gedir. Onun bacısı Culiya Keyt ilə dostluq edir, bir yerdə dərslərini hazırlayırlar. Ceysonun dostunun 

adı isə Morondur. O dostu ilə göldə buz üstündə sürüşür. Bu hekayədə bir uşağın cəmiyyətdə olan 

problemi, kəkələmə qüsurundan, ətrafdakıların ona laqeyd münasibəti, onu öz yaşıdlarının 

saymaması, etinasız münasibəti, dostlarının onunla oynamaması, cəmiyyətdə yer tapa bilməməsi 

problemi əks olunur. Hətta usağın valideynləri də onun bu zamanında ona dəstək olmurlar. Beləki 

atasına zəng gəlir. Məlum olur ki zəng edən atasının sevgilisi Sintiadır. Onların həyatı sanki alt-üst 

olur. Ceyson əslində yazıçının, Devid Mitçelin özünün obrazıdır. Bu hekayədə gərgin ailə 

münasibətləri, ailə münasibətlərindən doğan problemlər, körpə uşağın başına gələnlər və s. kimi 

hadisələr cərəyan edir.(2) Devid Mitçelin “Daxili iş” adlanan hekayəsində Yuboy ilə Bruksinin 

oğurluğundan danışılır. Bu dövrün özünəməxsus xüsusiyyəti olan oğurluq, kimsənin evinə girib 

yarmaq, yığdığı pulun hesabına qızıl saatlar almaq, eyş-işrətdə yaşamaq və s. problemlər əks olunur. 

Yazıçı hekayəni yazmaqla bu dövrdə insanların şərəfsiz yaşadıqlarını təsvir edir. Yazıçının digər 

hekayəsi Nəhəng siçovuldur. Bu hissədə də ailə problemi əks olunur. Beləki burada uşağın adı Fredi, 

anasının adı Lorna, atasının adı isə Nikdir. Lorna və Nik yola getmirlər. Hətta burada qısqanclıq 

problemi də əks olunur. Beləki Nik öz yoldaşını Patrik Briman adlı şəxsə qısqanır. Bu hekayədə 

qısqanclıq zəminində yaranmış ailə problemi təsvir edilir. Beləki bir gün Lorna Niki çağırır. Sobaya 

siçan düşdüyünü deyir və Nikdən onu çıxartmasını istəyir. Fredinin siçanlara qarşı allergiyasının 
olduğunu bildirir. Onlar bir yerdə siçanı çıxartmağa çalışırlar. Sanki bu siçan onları yaxınlaşdırır. 

Hətta bu səhnədə Nik bu siçanın sobadan çıxmamasını istəyirdi, çünki bu siçan onları 

mehribanlaşdırmışdı, onları bir-birinə yaxınlaşdırmışdı. Yazıçı sican kimi kiçik heyvanı hekayəyə 

daxil etməklə hekayəyə kalorit verir, əslində siçan hekayəyə rəng qatan köməkçi element olsa da, 

burada bir ailənin, bir cütlüyün uşağı olmasına baxmayaraq ər-arvad arasındakı problemlər, 

qısqanclığın ailədə mənfi nəticələri əks olunur.(3) “Xarakter inkişafı” adlı hekayədə isə Serjant Baks 

və Toslənd həkim Şaribaya işgəncələr verirlər. Çünki Şariba bir gün polisin öldürüldüyünün şahidi 

olur. Şariba qanlı vəziyyətdə gətirilən polisi xilas edə bilmir. Yaralı polis son anda onu öldürən, öz 

qatili Devid Bekhamın adını çəkir. Baş verən hadisəni isə zabit nəql edir. Zabit sonda bu 

qanunsuzluqları ictimaiyyətə çatdırmaq istəyir. Polislər törətdikləri cinayət, etdikləri qanunsuzluqlar 

açılmasın deyə Toslənd və Serjant Baks Şaribanı öldürmək fikrinə düşürlər, nəticədə onu qətlə 

yetirirlər. Guya Şariba qaçan zaman arxadan onu vururlar. Özləri onu sərbəst buraxır və arxadan atəş 

açaraq öldürürlər. bu zabitlə həkim Şariba mehriban söhbət edirlər, baxmayaraq ki zabit böyüklərdən, 

Baks və Toslənddən qorxurdu. Hətta zabit həkimə içməyə su da verir. Yazıçı burada insani 
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keyfiyyətləri və Şaribanın qoçaqlığı, mərdliyini göstərir. Şaribaya ailəsi ilə hədə-qorxu gəlsələr belə 

o öz sözündən dönmür. Şaribanın cəsarətli addımına görə yazıçı onu alqışlayır.  Burada da güc 

qüvvələrinin qanunsuzluqları, qanuna itaət etməmələri, insanlara hədə-qorxu gələrək, onları 

qorxudaraq hücrəyə salmaları, öldürmələri və s. qanunsuzluqlar əks olunur.(4) 

Növbəti hekayə olan “Sadəlövhlər burada” adlı hekayədə rasionalizmdən, astrologiyadan söhbət 

açılır.(5) “Dinomənt” adlı hekayədə Qraham Niksondan söhbət gedir. Nikson öz ailəsi ilə, yoldaşı 

Ceni və oğlu Tom ilə birlikdə aeroporta gələrək Dinomənt adlanan təyyarəyə miniblər. Amma burada 

Qraham Niksonun təxəyyülü təsvir edilir. O təxəyyülündə canlandırdığını real həyata tətbiq etmək 

istəyir. Guya burada fundamentalist terrorçu var və o təyyarəni partlatmaq istəyir. Yazıçı burada sadə 

insan təxəyyülünü, insanın fikrində olanları necə real həyata tətbiq etməyini və sanki bunun bir 

xəstəlik olmasını göstərir.(6) “Yer kürəsi Teyloru çağırır” adlı hekayədə isə ana, ata, iki qardaş və 

bacıdan ibarət bir ailə təsvir edilir. Hekayədə də ailə münasibətləri cərəyan edir. Beləki Rian Teylor 

oğlandır. Onun atası, Ceyson xəstəxanadadır. Culiya isə bacısının adıdır. O atasını gəlib axtarıb 

tapanda xəstəxana otağını səhv salır, bir xəstə qadın olan otağa girir. Qadın da oğlu Çarlini 

gözlüyürmüş və Rianı oğlu zənn edir. burada onların söhbəti əks olunur. Yaşlı qadın oğlu Çarlinin 

Kanadada Torontoda olduğu barədə danışır. O oğlundan ötrü burnunun ucunun göynədiyini, 

darıxdığını dilə gətirib gileylənirdi. Lakin Çarli anasını görməyə gəlmirdi. Hətta oğlu məktubda 

Torontoda vəziyyətinin yaxşı olduğunu, narahat olmamasını bildirirdi. Ceyson bu zaman çox doğma 

olan atası yadına düşür və tələsir ki atasının yanına getsin. Çünki qadın ona o qədər ehtirasla oğluna 

olan məhəbbətdən danışırdı ki, Rian Teylorun da atasına olan sevgisi bir daha güclənir, atasının 

yanlna qaçır, həkim isə onun atasının qanaxmasını dayandıra bilmədiklərini və bu səbəbdən öldüyünü 

məlumat verir. Rian Teylor çox məyus olur. Onun dünyası sanki dağılır. Burada yazıçı göstərir ki, 

sadə qadınla Rian Teylor arasında olan ana-bala münasibətlərini əks etdirən söhbət Rianda atasına, 

ailəsinə qarşı olan sevgisini bir daha möhkəmləndirir, atasına məhəbbəti artır, təəssüf ki atası vəfat 

edir. Bu hekayədə də ailə münasibətləri göz önündə sərgilənir. Yəni bir ailə münasibətinin digər ailə 

münasibətinə təsiri təsvir edilir.(7) 
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Тематические особенности рассказов Дэвида Митчелла 

  

Tезис посвящена рассказов Дэвида Митчелла. Дэвид Митчелл, как автор коротких 

рассказов, сумел поразить сердца читателей. Дэвид Митчелл написал интересные рассказы, 

такие как «Благодарности», «Развитие персонажа», «Январь», «Массивная крыса», «Маггинс 

здесь», «Садовник» и другие. Краткое содержание сюжета рассказов Дэвида Митчелла 

довольно интересно. Дэвид Митчелл настолько искусен в создании историй, что объединяет 

содержание и форму всей работы. Автор Дэвид Митчелл - один из тех писателей, который 

способен рассказать о проблеме и умело обратиться к читателю. Темы, которые Дэвид 

Митчелл освещает в своих рассказах, касаются реалий нашего времени. Истории, которые он 

создал своей собственной волшебной ручкой, являются лишь зеркалом нашего времени. Это 

ясно раскрывает реалии нашего века. По этой причине его работы имеют большое значение. 
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Summary 

Mamedli Aytan Ahad 

                  Thematic peculiarities of David Mitchell’s short stories 

 

The thesis deals with the stories of  David Mitchell. David Mitchell, as a short story writer, has 

managed to reach the hearts of readers. David Mitchell wrote interesting short stories such as 

"Acknowledgements," "Character Development," "January Man," "The Massive Rat," "Muggins 

Here," "The Gardener," and others. The plot summary of David Mitchell's stories is quite interesting. 

David Mitchell is so adept at making stories that he combines the content and form of the whole work. 

Author David Mitchell is one of those writers who is able to expose the problem to the story and 

skillfully address the reader. The topics that David Mitchell covers in his stories is about the realities 

of our times. The stories he created with his own magic pen are just a mirror of our time. It clearly 

reveals the realities of our century. For this reason, his works have a great value. 
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К ПРОБЛЕМЕ СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА 

 

Ключевые слова: текст, семантика, структура, связь предложений, сложное 

синтаксическое целое 

Açar sözlər: mətn, semantika, quruluş, cümlələrin əlaqəsi, mürəkkəb sintaktik bütöv 

Keyword: text, semantics, structure, relation of sentences, complex syntactic whole 

 

Отличительной чертой развития современной лингвистики текста является стремление 

языковедов определить основные категории текста как лингвистической единицы. Задача 

лингвистики текста заключается в том, чтобы «найти и построить систему грамматических 

категорий текста с содержательными и формальными единицами именной этой сферы» [5,0,c. 

78]. Несмотря на разнообразие мнений по поводу основных категорий текста, одна из его 

характеристик не вызывает сомнений относительно своей значимости и выделяется всеми 

исследователями текста в качестве одной из его основных категорий – это связность текста. 

Существует различные средства выражения межфразовых связей, но все они служат 

обеспечению смысловой организации текста. Следует отметить, что понятие связности 

является семантическим, оно касается прежде всего семантических отношений, которые 

существуют в тексте. Разработка теории смысловой структуры текста имеет основопо-

лагающее значение для лингвистики текста. Так, Г.В.Колшанский отмечает, что «формальная 

структура текста, смысловая композиция текста, поэтическое изложение мыслей, 

понимаемость текста и т. д. – все эти проблемы в значительной степени зависят от того, 

насколько будет разработана теория смысловой структуры текста» [2, c.20]. Итак, текст 

представляет собой определенным образом организованную смысловую структуру и членится 

на фрагменты. 

В данном докладе в качестве единиц смысловой организации текста предлагается понятие 

логико-смыслового блока, под которым понимается определенный фрагмент текста, особым 

образом организованный, а именно: в основе его лежит какое-либо смысловое (логическое) 

отношение, в частности – отношение сходства или различия между объектами, которое 

образует своего рода структурно-логический стержень данного блока. Смысловая 

организация данного блока основана на том, что слова-предикаты «открывают» проекцию для 

дальнейшего развития мысли, т. е. движут логику изложения.  

Как во всяком тексте (или его фрагменте), в логико-смысловых блоках одним из главных 

организаторов связности текста являются категории актуального членения. Как известно, идеи 
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актуального членения первоначально использовались только применительно к анализу 

предложения и заключались в том, что одно и то же предложение могло быть  

интерпретировано по-разному в зависимости от коммуникативной установки говорящего [4]. 

В дальнейшем эти идеи были применены к анализу текста и оказались в этом отношении 

весьма плодотворными, поскольку зависимость в коммуникативном аспекте предложений 

друг от друга проявляется наиболее ярко именно в тексте. В настоящее время актуальное 

членение определяется как категория связного текста.   

Спонтанный монолог представляет собой связный текст в широком смысле слова, 

который определяется на уровне речи как множество высказываний в их функции. Изучение 

текста с целью определения его информативности, установления характера, объема, 

иерархической упорядоченности текстовой информации, должно включать в себя анализ 

текста в линейном и структурном аспектах. Анализ структурного аспекта дает возможность 

рассматривать текст как смысловое единство, вскрывает механизм накопления и 

иерархизации информации в тексте. Анализ линейного аспекта позволяет уточнить иерархию 

квантов накапливаемой информации, систему отношений между смысловыми единицами и 

единствами текста.  

Максимальной единицей связного речевого произведения принято считать текст в узком 

смысле, иначе – сверхфразовое единство, сложное синтаксическое целое, дискурс и т.д. Под 

сверхфразовым единством понимается «сочетание нескольких предложений, 

характеризующееся некоторой завершенностью темы, обладающее внутренней структурой и 

семантической организованностью, являющееся законченной коммуникативной единицей 

речи» [3, c.26].  

Известно, что структурными средствами организации предложений в сверхфразовые 

единства являются: союзы в присоединительных функциях, порядок слов, анафорически 

употребленные местоимения, интонация, т. е. все то, что является эксплицитным выражением 

связи предложений в специальных средствах (лексических, грамматических, лексико-

грамматических), создающих разветвленность изложения. При этом в тексте не обязательно в 

полном объеме должны присутствовать перечисленные выше формально-грамматические 

средства межфразовой связи. Как отмечает Г.Г.Инфантова, «избираются то одни средства 

связи, то другие, то строго и последовательно однотипные, то в различных комбинациях друг 

с другом» [1, c.77]. Но в каждом конкретном случае обязательна объединенность частей – 

сверхфразовое единство состоит из ряда звеньев, где первые являются как зачином для 

последующего изложения, а каждое из последующих звеньев расширяет и развивает 

содержание предыдущих. Здесь имеет место имплицитное выражение контактности 

предложений в специальных соединительных средствах (смысловая тематическая связь).  

Выделение текстовых единиц, содержащих этот разнородный речевой материал, и 

известное положение о гетерогенности любого текста, подводят исследователя к проблеме 

определения границ выделяемых единиц.  
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Xülasə 

                                       Məmmədova Sevinc  Faiq qızı 

 

Mətnin məna strukturu probleminə dair 

                                                              

Məruzədə rus dilində mətnin struktur-semantik və kommunikativ xüsusiyyətləri nəzərdən 

keçirilir.Əlaqəlilik və məntiqilik mətnin məna strukturunu təşkil edir.Mətnin komponentlərinin bir- 

biriylə əlaqəsi leksik-qrammatik vasitələrlə və aktual üzvlənmə sayəsində həyata keçir. Mürəkkəb 

sintaktik bütövü mətnyaradıcı vahid kimi təşkil edən məntiq-məna bloku(mikromətn)təhlil edilir. 

Kontekst və situasiya semantik kompleksi yaradan həlledici amillər kimi çıxış edir.  

 

 

 

Summary 

Mammadova Sevinj Faiq 

                                     On the problem of the structure of the text 

 

The report addresses the structural-semantic and communicative features of the Russian text. 

Relationship and logic make up the text structure. The interconnectedness of the text components is 

facilitated by lexical and grammatical means and actual access. The logic-logic block (micrometry), 

which forms a complex syntactic whole as a text-based unit, is analyzed. Context and situational act 

as decisive factors that create a semantic complex. 
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Рекламная деятельность является неотъемлемой составной частью коммуникативной 

деятельности в сложной структуре современного общества. В процессе развития реклама 

выработала свои творческие методы и подходы, которые индивидуальны и не укладываются 

в шаблоны или стереотипы, но опираются на законы рекламного искусства. Однозначно 

определить природу рекламы невозможно: она объединяет в себе искусство со своими 

специфическими законами, науку, выросшую на стыке психологии, стилистики, логики, 

лингвистики, социологии и ряда других [2, 3].  

Русскоязычная реклама выступает в Азербайджане как неотъемлемая часть массовой 

коммуникации. Рекламные тексты на русском языке, широко распространяемые в печатных и 

электронных средствах массовой информации Азербайджана, направлены как на 

русскоязычную аудиторию, так и на аудиторию, владеющую русским и азербайджанским 

языками. Для достижения эффективности воздействия рекламных текстов в них используются 

различные лингвостилистические средства. Это обстоятельство обусловливает 

необходимость выявления языковой специфики рекламных текстов на русском языке.  

Актуальность темы доклада определяется, ростом рекламного бизнеса и необходимостью 

осмысления рекламного текста как одного их средств массовой коммуникации. Специфика 
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рекламного текста как объекта лингвистического исследования заключается в том, что при его 

анализе необходимо учитывать как лингвистические, так и экстралингвистические факторы 

текстообразования [5]. 

Специфика рекламной коммуникации заключается в том, что она может быть 

односторонней и двусторонней, то есть «с обратной» связью, и что эта связь не 

непосредственна, а опосредованна через референтное окружение как автора, так и 

потенциального покупателя. Рекламная коммуникация выполняет две функции − функцию 

сообщения и функцию воздействия. 

Рекламный текст имеет специфические категории: ярко выраженную прагматическую  

направленность, манипулятивность, особую структуру,  компрессированность (сжатость) 

и другие, их анализ позволяет уточнить, наметить подходы к определению понятия 

«рекламный текст». Восстановление значения скрытого содержания рекламного текста в 

сознании реципиента происходит за счет соотнесения содержания словесной части текста 

с прагматическими пресуппозициями, знания особенностей рекламной коммуникации. 

Главным элементом рекламного текста является слоган, так как он отражает основную 

идею всей рекламной кампании и может функционировать как часть рекламного текста или 

как самостоятельный текст. Именно слоган рекламы оказывает наибольшее воздействие на 

сознании человека, его язык. 

Стремясь привлечь внимание читателей чем-то необычным, выразительным, рекламисты 

нередко выходят за рамки норм современного русского литературного языка. В результате 

создаются рекламные окказионализмы, видоизменяются устойчивые словосочетания, 

сознательно нарушается лексическая сочетаемость слов в рекламных текстах. 

В теории коммуникации реклама занимает особое место в силу ее лингвопрагматических 

особенностей. Коммуникативную ситуацию для рекламы создают среда, ее предметный мир, 

национальный менталитет, «намерение (и  

нтенция) говорящего достигнуть соответствующего коммуникативного эффекта» [3, 95].. 

Отличительным свойством рекламной коммуникации выступает структура и семантика 

рекламных текстов. Естественно, что при составлении рекламных текстов учитываются 

социальные, психологические, культурные факторы, выступающие как элементы структуры 

коммуникации [1, 4]. Такие данные определяют и структурно-семантическую особенность 

рекламных текстов. Если рекламное сообщение передается адресату через печать, то о 

предмете сообщения можно сообщить развернуто. Однако в уличной рекламе текст должен 

быть максимально коротким, а семантика его предельно сжатой и одновременно 

недвусмысленной, ясной, образной, чтобы адресат даже при беглом рассмотрении смог 

заметить и прочитать информацию. 

В рекламных текстах особое место занимает языковая игра. Возможность загадать 

загадку, создать «второе дно», рассмешить – все это прекрасные способы привлечь внимание, 

заставить запомнить. Языковая игра – чрезвычайно модный, широко применяемый и, 

безусловно, эффективный прием. Секрет успеха языковой игры еще и в том, что она строится 

на основе языковой шутки, юмора. Она легко воспринимается и позволяет высвободить 

экспрессивный потенциал, заложенный в языке: Ваши личные наличные (именные чеки 

American Express); «Твой ДоДыр» (название магазина по торговле уборочной техникой); У нас 

нет постоянных читателей (газета по трудоустройству) и другие).  

Основная опора рекламиста при создании текста – это удачно выбранное слово, которое 

создает полный, привлекательный для покупателя «имидж» товара.  
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Xülasə 

Məmmədova Sevinc Aslan qızı 

Reklam dil kommunikasiyanın tərkib hissəsi kimi  

 

Məruzədə rus dilində reklam mətnlərinin struktur-semantik və mədəni nitq xüsusiyyətləri 

nəzərdən keçirilir. Reklam fəaliyyəti müasir cəmiyyətdə kütləvi kommunikasiyanın ayrılmaz tərkib 

hissəsidir. Reklam mətnlərini tərtib edərkən kommunikasiyanın struktur elementləri kimi çıxış edən 

sosial, psixoloji, mədəni amillər nəzərə alınır. Reklam mətnlərinin vacib tələbi minimum dil vasitələri 

ilə maksimum məlumat verməkdən ibarətdir. Reklam mətninin praqmatik aspekti onun bilavasitə 

özünəməxsus təşkilində - leksik və qrammatik vahidlərin, üslub üsullarının seçimində və s. aydinlaşir. 

Reklam kommunikasiyası məlumat və təsir funksiyalarını yerinə yetirir. 

 

Summary 

Mammadova Sevinj Aslan 

As language advertisement communications  instruction part  

    

This report looks over the structural-semantic and cultural features of speech in advertisements 

in the Russian language. Advertising activity is an inseparable component of mass communication in 

modern society. While compiling advertising texts those  social, psychological and cultural  factors  

acting as the structural elements of communication  should be taken into consideration. The essential 

requirement of advertising  texts is to give maximum information with minimum language means. 

The pragmatic aspect of advertising texts becomes clear in  its direct peculiar organization –in the 

choice of lexical and grammatical  units and stylistic methods etc. The advertisement communication  

functions as information and impact. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 

Açar sözlər: siyasi diskurs, ictimai şüur, nitq aktı, ritorika  

Ключевые слова: политический дискурс, общественное сознание, речевой акт, риторика 

Key words: political discourse, social consciousness, speech act, rhetoric 

 

В последние годы все больше исследователей обращают свое внимание на изучение 

политического дискурса, поскольку этот феномен рассматривается как тип дискурса, который 

в большей степени влияет на общество. По словам А. Н. Баранова, политический дискурс 

включает в себя все речевые акты политических дискуссий и правила публичной политики, 

имеющие конкретные условности (3, c.140). 

Популярность политического дискурса связана прежде всего его проникновением в 

современное общество. Политический дискурс прямо или косвенно направлено на 

распространение и осуществление политической силы. 
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С психологической точки зрения целью политического дискурса является создание 

консенсуса между гражданами (2, с.39). Для его достижения политик должен стремиться 

принимать решения, от которых общество получит большую выгоду. 

Основная цель политического дискурса – заставить получателей поверить в 

необходимость политически корректных действий или оценок. Осуществление данной цели 

обеспечивает эффективность политического дискурса. Очевидно, что, говоря об 

эффективности политического дискурса, невозможно избежать одного из важнейших 

элементов политической речи, то есть его убедительности. 

Традиционно, считается, что политики знают свою потенциальную аудиторию и 

формируют свою речь опираясь на эти знания. В своей речи они используют определенные 

термины и понятия, что говорит о профессиональности их лексики, в то же время общие слова 

и фразы в политическом контексте могут иметь иное значение, чем значение, которое принято. 

Успех политической речи напрямую зависит от того, насколько использованные символы 

соотносятся с общественным сознанием. 

Специфична и структура политического дискурса, поскольку она строится на конкретных 

речевых стратегиях, типичных для этого вида дискурса. По мнению исследователей, дискурс 

обладает выдающейся устной и письменной формой, то есть паузами и интонацией. 

Установлено, что речь политика содержит в два раза больше значимых пауз, чем речь других 

людей, и эти паузы имеют склонность быть более длинными, что позволяет сравнивать этот 

тип речи с театральными представлениями (1, с.46). 

Риторика политического дискурса коррелирует с преодолением его негативных черт, 

таких как идеологическая претенциозность и монополия, агрессивность, диктатура, 

прагматизм и склонность к конфликту. Эти особенности политического дискурса навязывают 

информацию, а не делают ее предметом размышления получателя, что приводит к 

отчуждению восприятия текста. В основе главной концепции этой риторики лежат принципы 

рефлексивности и диалогизма. Максимум рефлексивности подразумевает, что любые слова 

несут определенные идеи и энергию, передаваемые автором или оратором получателю. Во 

время восприятия этих слов получатель понимает текст и вписывает его в свое отражение. 

Вследствие такой адаптации текста, путем непосредственного восприятия получателя, 

обеспечивается диалогизм. Средства риторики применяются для того, чтобы реципиент 

больше интересовался текстом и его значением, отвечая на вопросы и приводя аргументы в 

пользу своей позиции, соглашаясь или не соглашаясь с докладчиком (4, с.49). Тем не менее, 

при отсутствии диалогизма, часто исследователи упоминают принцип монолога как типичный 

для политического дискурса. 

Таким образом, политический дискурс включает в себя все виды взаимодействия 

личности и общества, создавая мировоззрение. Политический дискурс показывает, как 

культурные ценности и общественный порядок навязываются в разных обществах. Этот тип 

дискурса включает в себя различные политические дискуссии в обществе, в том числе с 

политиками и чиновниками, и публичную риторику. 
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Xülasə 

Nurəliyeva Səbinə Gülmirzə qızı  

Siyasi diskursun bəzi xüsusiyyətləri haqqında 

 

 Məqalədə siyasi diskursun bəzi xüsusiyyətləri araşdırılır. Müəyyən edilir ki, siyasi diskurs 

cəmiyyətə əhəmiyyətli təsir göstərə bilən və ictimai şüuru qismən idarə edə bilən siyasi hakimiyyətin 

güclü bir alətidir. Siyasi diskurs fərd və cəmiyyət arasında qarşılıqlı əlaqənin bütün növlərini əhatə 

edir. 

 

Summary 

Nuraliyeva Sabina Gulmirza  

Some features of political discourse 

The article deals with some features of political discourse. It is fixed that political discourse is 

undoubtedly a powerful tool of political power, capable of exerting a significant influence on society 

and partly manipulating public consciousness.  Political discourse includes all types of interaction 

between the individual and society.  

 

 
 

Сафарзаде Амина Энвер кызы 

Университет хазар 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТИПОВ ФРАЗОВОГО УДАРЕНИЯ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Açar sözlər: sintaktik cümlə vurğusu, məntiqi cümlə vurğusu, emfatik cümlə vurğusu 

Ключевые слова: синтаксическое фразовое ударение, логическое фразовое ударение, 

эмфатическое фразовое ударение 

Key words: syntactical sentence stress, logical sentence stress, emphatic sentence stress 

 

Фразовое ударение в своем собственном просодическом значении входит как составная 

часть в общую семантическую структуру высказывания, выступая одним из средств 

выражения связей между предметами и явлениями [2, с. 3]. Акустически фразовое ударение 

— это выделение голосовыми средствами одних слов или одного слова в высказывании среди 

других. Это выделение достигается сочетанием следующих средств:  

(1) произнесением ударных слогов с большей силой выдыхания и с большим мускульным 

напряжением;  

(2) заметным изменением уровня высоты тона или направления высоты тона, с которым 

произносится ударный слог;  

(3) произнесением ударных слогов дольше, чем они были бы произнесены в безударном 

положении;  

(4) произнесением гласного звука ударного слога без изменения его качества [3, с. 118].  

В английском языке существует три основных типа фразового ударения:  

1) синтаксическое или собственно-фразовое; 2) логическое; 3) эмфатическое. 

Синтаксическое ударение передает общее смысловое содержание предложения, которое 

выражено в синтаксически организованных лексических единицах. Синтаксическое ударение 

непосредственно связано с синтаксической структурой предложения и порядком 

расположения слов. Оно выделяет знаменательные слова в высказывании. Правильно 

распределенное синтаксическое ударение организует предложение, облегчает восприятие 

речи слушателя,  в чтении выявляет степень понимания текста, а в педагогическом отношении 

является одним из условий выработки навыков осмысленного чтения. Например: ˈTom was 

ˈnot ˎcalm. 
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Логическое ударение особо выделяет смысловой центр в предложении. При помощи 

логического ударения говорящий привлекает внимание слушателя к самому важному 

элементу в предложении, уточняет высказанную мысль, выделяет логический центр 

высказывания. С помощью логического ударения можно выдвинуть данный компонент на 

передний план, сконцентрировать на этом компоненте внимание слушающего и сделать этот 

компонент центром сообщения. Логическое ударение выделяет, что именно является самым 

важным в данном предложении. Например: ˋI like fish.;  I ˋlike fish.; I like ˋfish.   

Правильное использование логического ударения делает речь выразительной, наиболее 

доступной, целенаправленной, ясной. Логическое ударение в английском языке является 

одним из показателей предикативных отношений в структуре предложения. Оно может 

выделять любое слово в предложении как смысловой центр высказывания, т. е. логическое 

ударение способно подчеркивать предикат в высказывании.  Логическое ударение выступает 

единственным показателем предикативных отношений в английском языке в тех случаях, 

когда грамматическое подлежащее становится наиболее важным компонентом предложения. 

В английском языке логическое ударение приобретает в данной функции большее значение, 

что связано с большой строгостью порядка слов в английском языке. В языках с более 

свободным порядком слов говорящий может сделать логическим предикатом предложения 

любое слово, поместив его ближе к сказуемому в предложении. Данный вид логического 

ударения называется предикативным. Чаще всего, логическое ударение выделяет один 

элемент в предложении с целью противопоставления его другому элементу в структуре 

предложения или предполагаемому элементу. Этот вид логического ударения называется 

контрастным. Необходимость выделения элементов противопоставления зависит от 

коммуникативных целей высказывания. Логическое ударение включает также и модальное 

ударение, которое подчеркивает отношение говорящего к содержанию высказывания.  

Итак, необходимо различать три основных вида логического ударения: 1) Предикативное ло-

гическое ударение, подчеркивающее логический предикат высказывания. 2) Контрастное ло-

гическое ударение, подчеркивающее элемент противопоставления в высказывании. 3) Модальное 

логическое ударение, подчеркивающее отношение говорящего к высказыванию [1, с. 16].  

Эмфатическое ударение выделяет эмоциональный центр высказывания, выражает 

чувства, настроения. При присутствии эмфатического ударения в высказывании в нем 

создаются дополнительные эмоциональные оттенки значения, присоединяющиеся к 

основному значению высказывания и видоизменяющие его. Эмфатическое ударение 

подчеркивает особое эмоциональное состояние говорящего, передает настроения, чувства, 

придающих речи эмоциональную окраску. Элементы, которые подчеркивают эмоциональное 

состояние говорящего, лексически относительно легковесны, это чаще всего эллиптические, 

даже однословные восклицания, междометия. Эмфатическое ударение способно усилить 

эмоциональное значение, выраженное лексически, чаще всего качественными прилагатель-

ными, глаголами, наречиями. . Например: I am 'dead ˋˋtired! (exhaustion) 

Вышеуказанные типы фразового ударения не всегда выступают в устной речи в чистом 

виде. Имеются случаи сочетания двух типов фразового ударения. Исходя из того, какое из 

ударений выражено ярче, данный случай относят к тому или иному типу фразового ударения.   

Помимо вышеуказанных 3-х основных типов фразового ударения ряд ученых выделяет 

еще так называемое «ритмическое» ударение, которое определяется ритмическими 

тенденциями связной речи. Ритмическое ударение создает чередование ударных и безударных 

слогов в предложении в определенной последовательности. Оно является элементом ритмико-

мелодической характеристики предложения [1, с. 4]. Например: ˈNot very ˎgood. 

Таким образом, каждый из тиров фразового ударения служит определенным целям и 

обладает специфическими особенностями. Знание этих особенностей обусловливает 

успешную речевую коммуникацию. 
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Xülasə 

 Səfərzadə Əminə Ənvər qızı 
 

İngilis dilində cümlə vurğusunun növlərinin  fərqləndirici xüsusiyyətləri 
 

Məruzədə cümlə vurğusundan bəhs edilir. Qeyd edilir ki, üç növ cümlə vurğusu fərqləndirilir: 

sintaktik cümlə vurğusu, məntiqi cümlə vurğusu və emfatik cümlə vurğusu. Cümlə vurğusunun digər 

bir növü olan ritmik vurğu da məruzədə təhlil edilir. 

 

Summary 

Safarzade Amina Anvar 
 

Distinctive Features of Types of Sentence Stress in the English Language 

 

The thesis deals with sentence stress. It is noted that three types of sentence stress are 

differentiated: syntactical sentence stress, logical sentence stress, emphatic sentence stress. Another 

type of sentence stress-rhythmic stress is also analyzed in the thesis.  

 

 

Şirinova Ayşən İbad qızı 

Azərbaycan Dillər Universiteti 

 

İMPLİSİT İNKARIN PRİVATİV İFADƏ VASİTƏLƏRİ 
 

Açar sözlər: inkarlıq kateqoriyası, implisit inkar, privativ vasitələr 

Key words: the category of negation, implicit negation, privative means 

Ключевые слова: категория отрицания, имплиситное отрицание, привативные способы 
 

Mövcud dilçilik ədəbiyyatlarını nəzərdən keçirdikdə, linqvistikada “universal kateqoriyalar”in 

olması fikri ilə rastlaşırıq. Təsdiqlik, inkarlıq, müəyyənlik, qeyri-müəyyənlik və s. kimi kateqoriyalar 

bu qəbildəndir. Qeyd edə bilərik ki,inkarlığın tədqiqi həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur və həmin 

kateqoriyanın araşdırılmasına hələ eramızdan əvvəl III əsrdən öyrənilməyə başlanmışdır. Daha sonra 

XIX əsrdə Bröle, Braşe, Milnerin bu sahənin tədqiqində adlarını çəkə bilərik. XX əsrdə rus 

dilçiliyində ilk olaraq Şahmatovun,Şendelsin,Azərbaycan dilçiliyində isə A. A. Aslanovun, S. S. 

Abdullayevin, B. R. Məmmədovun və başqa dilçilərin tədqiqat obyekti olmuşdur. Hətta inkarlıq 

kateqoriyasına tərif verənlər də olmuşdur. Onlardan  Azərbaycan dilçiliyində S. S. Abdullayevi 

göstərə bilərik. O qeyd edir: “İnkarlıq bir dil kateqoriyası kimi məfhum və fikirləri ifadə edən söz, 

söz birləşmələri və cümlələrin müəyyən əlaqələrə uyğun gəlməməsini ifadə edir. Bu tərifin üstünlüyü 

ondadır ki, burada inkarlığın bir cəhəti-semantik, sintaktik və ya qrammatik-leksik cəhəti deyil, 

bunlar bir kompleks halında əhatə olunur, bununla da linqvistik inkarlıq daha geniş ifadə 

sərhədlərində təqdim edilmiş olur” (2, səh.13) Tədqiqatların əksəriyyətində inkarlıq həm 

kommunikativ kateqoriya həm də məntiqi kateqoriya kimi araşdırılmışdır. 

İnkarlıq həm vasitəli, həm vasitəsiz yolla ifadə olunur.Vasitəli dedikdə eksplisit (aşkar), implisit 

(gizli) formalar nəzərdə tutulur. İmplisit inkarın aşkar marker  yoxdur. Məsələn, mold, bold, darkness, 

forbid, avoid, prohibit, pale, darkness, avoid; The telephone wire was cut off;  He is miserable; Jane 

is too dead to speak with; He lay still in the bed and seemed very detached from what was going on; 

About what time do you think I am going to die-he asked; “Naxoş gəldi, sağaldı getdi; Kor gəldi, 
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gözlə getdi (Ə.Haqverdiyev)” (1, səh.231), İnsan oğlu dinc oturmadı, düz yolunu çaşdı yenə; vədinə 

xilaf çıxmaq, O,bu işi pərdələdi və s.                    

İmplisit inkar həm də privative vasitələrlə də ifadə oluna bilir. Privativ vasitələri S. S. Abdullayev 

“yoxluq” adlandırmışdır. ”Həmin məfhum geniş fəlsəfi-məntiqi anlamda “yoxluq”, mövcud 

olmamaq, müəyyən maddi-əşyavi varlıqdan, substansiyadan məhrum olmaq kimi anlaşılır. Başqa 

sözlə, privativlər müəyyən bir əşyanın, hərəkətin, substansiyanın özünü deyil, onların real yoxluğunu, 

ətraf aləmdəki mövcud obyektlərə münasibətdə substansional naqisliyi, predmet, əşya, əlamət və 

hərəkətin nisbi yoxluğunu və ya olabilməzliyini ifadə edir. (2, səh.206) 

Sonda qeyd etməliyik ki, privativ ifadə vasitələri təklikdə semantik sahə yaratmırlar və mətn 

daxilində daha dolğun şəkildə reallaşırlar. S. S. Abdullayevin də qeyd etdiyi kimi, privativliyin daha 

yaxşı izah olunmasını və kommunikativ vəziyyətinin xarakterini və bunun doğurduğu ekspressiv 

çalarlığı daha aydın müşahidə etmək üçün mətnlərə müraciət etmək lazımdır. 
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Резюме 

Ширинова Айшан  Ибад кызы 

Привативные способы категория отрицания                       

Данный тезис затрагивает проблемы изучения отрицании и использование привативных 

способов.  

Summary 

Shirinova Ayshan İbad 

Privative means  of ımplicit negation                        

In this research, the realization of privatives within the text is explored, the dominant role in the  

expression of negation is investigated. And also there is paid attention to the communicative 

characteristics of privatives. 
                                

 

 

Yunusova Günel Xanlar qızı 

Azərbaycan Dillər Universiteti 
 

XÜSUSİ ADLARIN BƏDİİ MƏTNDƏ FUNKSİONALLAŞMASI 
 

Açar sözlər: antroponimika, şəxs adı, motivləşmə, üslubi effekt 

Key words: anthroponymy, person name, motivation, style effect 

Ключевые слова: антропонимия, имя человека, мотивация, стилевой эффект 
 

Antroponimika personajın kontekst tərkibini əks etdirir. Antroponimika elə kommunikativ 

funksiyanı və mənanın fəlsəfi estetikasını özündə əks etdirir ki, oxucular tərəfindən əvvəl məhtəlşüur 

səviyyədə, hiss olunur, sonra isə, şüur səviyyəsində qəbul edilməyə başlanır. 

Eyni zamanda, antroponimlərin köməyi ilə müəllif özünün münasibətini və qəhrəmanı haqqında 

digər personajların fikirlərini ifadə edir, digər tərəfdən, personajlar tərəfindən deyilənlər məna 

mənzərəsini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirir. Məs. Bencamin, Daniyel, Ceyms, Elizabet adların tam 

formalarıdır, bu adlar mötəbər və təmkinli səslənir, deməli, müəllif öz qəhrəmanını belə adlandırmaqla, 

onun əhəmiyyətini və böyüklüyünü xüsusi nəzərə çarpdırır. Şəxs adının tam formasının əksinə olan 

əzizləyici, yaxud etinadsızlıq bildirən Ben, Dən, Cimi, Beti və Bebs, Beki, Koni, Dik, Di - nadinclik, 

kələkbazlıq, hiyləgərlik, bəzi hallarda kütlük, laqeydlik mənasında işlədilir. Şəxs adının müəllif üçün 

müəyyən mənası var, onun vasitəsilə şəxsiyyətin identifikasiyası baş verir, o, ictimai kütlədən seçilir, 
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əsərin bu və ya digər dərəcədə əhəmiyyətli şəxsinə çevrilir. Yazıçı uydurma personajın adına müəyyən 

məna əlavə edir, bunun nəticəsində antroponim oxucu üçün böyük təsiredici assosiasiyaya çevrilir. Adın 

seçilməsi müəllifin işinin mühüm hissəsidir, seçmə prosesi adi, bayağı ehtimaldan uzaqdır.  

Şəxsin adlandırılması oxucuda qəhrəmanın zahiri və daxili obrazı tam real təsəvvür edilməlidir. 

Bura onun xarici görünüşü davranışı xarakterinin əlamətləri, şəxsi keyfiyyətləri, hərəkətləri, düşüncələri, 

təfəkkür xüsusiyyətləri və nitqi daxildir. İstənilən antroponim özündə yazıçının adlandırma prinsiplərini əks 

etdirir, təkcə mücərrəd niyyəti, yəni müəllifin fikirlərini deyil, həm də personajın şəxsiyyətini nümayiş 

etdirir. Yazıçı ədəbi adı yaradarkən onda motivləşmə əlamətlərinin semantikasını göstərmək istəyir və 

əvvəlcə oxucuya dərk etmək üçün bəzi nüansları təqdim edir. Motivləşmə keyfiyyətdə, seçmə prosesində 

və son nəticədə nominasiya ilə bağlıdır. O, adın seçilməsinin səbəbini və mahiyyətini aydın şəkildə əks 

etdirməli, antroponimin hansı məqsədlə yaradıldığı, hansı informasiyanı əks etdirdiyini göstərməlidir.                      

Antroponimin motivləşməsi nominasiya təlimində əsas prinsiplərdən biri sayılır, antroponimdə 

motivləşmə konkret şəxs adının seçilməsinin məqsədini göstərir. Antonamasiya haqqında düzgün 

deyilmiş fikirlər A.V.Superanskayaya məxsusdur: "Bədii əsərdə danışmayan adlar yoxdur. Əsərdə 

istifadə olunan hər bir ad yalnız ona məxsus olan bütün çalarlar ilə birlikdə işarələrdir. Şəxs adı bizim 

görmədiyimiz yan keçdiyimiz çaları maksimal dərəcədə inkişaf etdirir. Müəllif öz qəhrəmanı üçün 

hər cür adı yox, onun yaşına, xarakterinə, sosial statusuna uyğun olanı seçir" (4, səh.76).  

 Digər personajdan fərqləndirmək üçün müəllif bir çox hallarda ekspressiyaya əl atır,  bu 

ekspressiya qrammatik, fonetik, sözyaradıcı xüsusiyyətlər və formalar vasitəsilə əldə edilir. 

Personajın adı heç də həmişə dəyişilməz qalmır, başqa personajlar onları özlərinə məxsus tərzdə 

adlandırırlar, beləliklə, həmin personaja öz münasibətini bildirir və nəticədə, uydurulmuş aləmə 

oxucunun qoşulmasına kömək edirlər. Bədii əsərdə obraz şəxs adından da məhrum edilə bilər, 

personajın adsızlığı kütləviliyi göstərir. Bu cür fenomen - personajın adsızlığı əsərin əsas üslubi 

fiquru sayılmır, lakin hərdən bu  məqam situasiya üçün lazım olur.  

Müəllif bədii əsəri yaradarkən keçmişdə real şəkildə mövcud olmuş adları, şəxsləri xatırlamaqla 

təsir olunan hadisəni tarixi hadisələrə bağlamaq üçün həlqəni realizə etmək imkanı əldə edir. Üslubi 

effektin dərəcəsini müəyyən etmək üçün bu hər şeydən əvvəl, funksiyanı determinləşdirmək tələb 

olunur, bu proses bədii əsərdə şəxs adlarına məxsus cəhətdir və bundan sonra  bədii nitqin 

kateqoriyası kimi şəxs adları üçün ekspressiv imkanları üzə çıxaran amillər aşkar edilir.  

Onimlərin ekspressivliyi qəhrəmanın adının xatırladığı zaman oxucu tərəfindən assosiasiyanın 

aşkar edilməsi və dərk olunması prosesində reallaşır. Onimlərin assosiativ sırası şəxs adlarının 

derivasiyasını oxucunun başa düşməsi üçün rahat olduqda reallaşır. Derivasiya ümümi adlara birbaşa və 

əksinə keçiddə baş verir. Ad istənilən səviyyədə uydurulmuş, yaxud mövcud olan formada ola bilər, lakin 

bədii əsərin təsvir olunan çərçivəsində özünün mətnaltı və çalar mənasını qazanır. Belə onomastik 

leksikanın mahiyyəti sabit assosiyasiyaların (məsələn, personajın peşəsi, yaxud onun xarakteri, həyat tərzi 

ilə əlaqədar) yaradılmasında əks olunur. Assosiativ fon onomastik vahidlərin rəngarəngliyi, şəxs adlarının 

funksiyaları bu və ya digər personajın adının müəyyən çalarları sayəsində əldə edilir (1, səh.85).  
Şəxs adlarının bütöv bir qrupunun mövcudluğu müəllif üçün bədii əsəri ifadəli, unikal, ideya və 

sujeti isə tamamilə başa düşülən və asan, sadə edən üsuldur. O.Q.Revzina  şəxs adlarının iki funksiya 
daşıdığını qeyd edir. İlkin və əlavə (ikinci) funksiya (3, səh.124). İlkin funksiya hər hansı bir obyekti 
yekrəng kütləvilikdən fərqləndirmə imkanlarını ifadə edir, əlavə funksiya elə vasitədir ki, onun 
köməyi ilə obyektin özünü səciyyələndirmək mümkündür. Bizim günlərimizdən uzaq məzmuna 
malik əsərdə nə qədər şəxs adı çox olarsa orada məhz səciyyəvi funksiyalardan istifadə edilir. Mifoloji 
lüğətlərdə tarixi səciyyəli realilərin təsvirində istifadə bunun səbəblərindən biridir, beləki, istənilən 
tarixi dövr üçün sinxronlaşma, yəni müəllifin öz tarixi aləminə varması aktualdır. 

Hər bir şəxs adı öz "yaddaşına" malikdir. Obyektin məşhurluğu (personun, yaxud predmetin) 

yəni bu və ya digər şəxs adı ilə tanınması böyük əhəmiyyətə malikdir. Əgər ad əvvəllər heç cür 

tanınmayıbsa heç bir zaman kəsiyi ilə, səsləşmirsə, yalnız identifik, yəni ilkin funksiya daşıyır (4, səh.172-

192). Bədii mətnlərin onomastik leksikasında ən populyar tip antroponimlərdir, çünki əsər çox vaxt adı 

ilə deyil, şəxs adları ilə xatırlanır. Personajın adı müəyyən kontentə malikdir, oxucuya əsəri dərk etməkdə 

mane olmamaqla, əksinə, ona lazımi məna əlaqələri daxil etməklə nümunəvi obrazı verir. V.N.Mixaylov 
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qeyd edir ki, "realist sənətkar adların seçimində nitq praktikasına, zamanının antroponimik sisteminə 

arxalanır" burada bütün zəruri elementlərə, zaman çərçivəsinə, faktlara riayət etmək lazımdır (2, səh. 90). 
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Функционализация имён собственных  в художественном тексте 
 
Антропономия отражает контекст персонажа. Антропонимика отражает такую 

коммуникативную функцию и философскую эстетику, что читатели сначала воспринимаются 
как сбитые с толку, а затем до уровня сознания. С помощью антропонимов автор выражает 
свое собственное отношение и мнения других персонажей о герое и, с другой стороны, меняет 
смысл того, что говорят персонажи. Имя человека имеет для автора определенное значение, 
благодаря которому происходит идентификация человека, он выбирается из публики, 
становясь более или менее значимым человеком произведения. 

 

 

Summary 

Yunusova Gunel Xanlar 

Functionalization of  proper names in artistic texts 
 
Anthroponomy reflects the context of the character. Anthroponomy reflects such a 

communicative function and philosophical aesthetics that readers are initially perceived to be 
confused, then to the level of consciousness. Using anthroponyms, the author expresses his own 
attitude and the opinions of other characters about the hero and, on the other hand, changes the 
meaning of what the characters say. The name of the person has a definite meaning for the author, 
through which the identification of the person takes place, he is selected from the public, becoming a 
more or less significant person of the work. 
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LƏNKƏRAN-ASTARA İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNDA BİTKİÇİLİYİN ƏRAZİ 

TƏŞKİLİ 

 
Açar sözlər: Lənkəran-Astara, kənd təsərrüfatı, bitkiçilik, sitrus meyvəçiliyi, torpaq ehtiyatları 

Ключевые слова: Ленкорань-Астара, сельское хозяйство, растениеводство, цитрусовые, 

почвенные ресурсы 
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Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra həyata keçirdiyi iqtisadi islahatlar 

aqrar-sənaye kompleksinin, o cümlədən onun özəyi olan kənd təsərrüfatının mövcud problemlərinin 

dərindən öyrənilməsini və əldə edilən nailiyyətlərin regionlara tətbiqini daha da aktual etmişdir. 

Respublikamızda kənd təsərrüfatının inkişaf baxımından, nisbətən irəliləyən regionlarından biri də 

Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonudur.  

Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün çox 

əlverişli təbii-iqtisadi şərait var. Rütubətli subtropik iqlim, məhsuldar torpaqlar, su və kifayət qədər 

əmək ehtiyatları kənd təsərrüfatının intensiv inkişafı üçün böyük imkanlar yaradır [3, səh. 61]. 2017-

ci ilin statistik məlumatlarına əsasən iqtisadi-coğrafi rayon respublikada istehsal olunan kənd 

təsərrüfatı məhsullarının 10,45%-ni verir. Onun da əsas aparıcı sahəsi heyvandarlıq hesab olunur. 

Belə ki, heyvandarlıq ümumi məhsul istehsalının 52,8%-i, bitkiçilik isə 47,2%-ni verir. Heyvandarlıq 

əsas etibarilə Yardımlı və Lerik, bitkiçilik isə Lənkəran və Astara inzibati rayonlarında inkişaf 

etdirilmişdir. Cəlilabad və Masallıda isə bu göstəricilər demək olar ki, bərabərdir [2, səh. 23].  

Kənd təsərrüfatı istehsalında torpaq əvəzolunmaz əsas istehsal vasitəsidir. Digər istehsal 

vasitələrindən fərqli olaraq torpaq düzgün istifadə edildikdə köhnəlmir, öz keyfiyyətini itirmir. Kənd 

təsərrüfatında istifadə edilən torpaq resursları məhsuldarlığına və yerləşməsinə görə kəskin fərqlənir 

[4, səh. 27]. Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda əkin sahələrinin əsas hissəsini buğda (69428 
ha), tərəvəz (9983 ha), paxlalı (9557 ha), kartof (9240 ha), arpa (8156 ha), bağlar və giləmeyvələr 

(7656,1 ha) təşkil edir. Sitrus meyvəçiliyi üzrə ixtisaslaşmış region respublikada naringi bağlarının 

100%, portağalın 99,9%, limonun 95,0%, feyxoanın 88,1%-ni verir. Regionun təsərrüfat quruluşunda 

ənənəvi sahələrdən hesab olunan çayçılıq ümumi çay əkin sahələrinin 94,6%-ni təşkil etdiyi halda, 

çəltikçiliyin əkin sahələri son illər xeyli azalmış və cəmi 1169 ha olmuşdur. Bu da ümumi respublika 

üzrə çəltik əkin sahələrinin 22,9%-i deməkdir [1, səh. 107-338].  

Aparılan təhlil nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda 

dənli və paxlalıların əkin sahələri daha üstündür. Onların içərisində də buğda əkinlərini xüsusilə 

vurğulamaq lazımdır. Çünki ümumi dənli və paxlalı bitkilərin əkin sahələrinin 66-89%-i buğda 

əkinlərinin payına düşür. Lakin bir faktı da nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, iqtisadi-coğrafi rayonda 

istehsal edilən buğdanın cəmi 47%-i yerli əhalinin ərzaq ehtiyaclarının ödənilməsi üçün sərf edilir [5, 

səh. 263]. Bu da olduqca aşağı göstəricidir.  

Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında əsas yeri 

Cəlilabad inzibati rayonu tutur. Cəlilabad iqtisadi-coğrafi rayonunda istehsal olunan ümumi bitkiçilik 

məhsullarının 42,9%-ni verir (cədvəl 1._). Cəlilabad ilə yanaşı, bitkiçilik məhsulları ilə orta təmin 

olunmuş inzibati rayonlara Masallı, Lənkəran və Astara aid edilir. Lerik və Yardımlı inzibati rayonları 

isə bu baxımdan nisbətən geri qalırlar. Bu da ərazinin çətin relyef şəraiti və təbii fəlakət hadisələrinin 

bu ərazilərdə tez-tez baş verməsi ilə əlaqədardır. 
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Cədvəl 1 

2017-ci ildə Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda istehsal olunan bitkiçilik məhsulları, min 

manat 

 

Mənbə: Azərbaycanın regionları. ARDSK, 2018 

 

Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda torpaqdan daha səmərəli istifadə etmək üçün xüsusi 

tədbirlərin həyata keçirilməsi tələb olunur. Çünki torpaq qatının münbitliyi bitkilərin qidalı 

maddələrlə müəyyən bir vaxt ərzində xarakterizə olunması ilə əks edilir. Lakin torpağın münbitliyi 

yalnız onda olan qidalı maddələrin mövcudluğu ilə deyil, eyni zamanda torpağın nəmliyi və onun 

strukturu ilə bağlıdır. Bu da torpaqların becərilməsi prosesində onlara verilən əlavə su və meliorasiya 

tədbirləri ilə yanaşı, təbii və iqtisadi proseslərin qarşılıqlı əlaqələrindən də asılıdır.  

Ümumi şəkildə xüsusi tədbirlərə aşağıdakıları aid etmək olar: 

- torpaqdan istifadənin ekoloji-iqtisadi effektivliyinin artırılması məqsədilə kompleks 

aqroekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

- ekoloji baxımdan təhlükəli zonaların müəyyən edilməsi və onların 

xəritələşdirilməsinin aparılması; 

- torpaqların “gücdən” düşmələrinin qarşısının alınması üçün növbəli əkin sisteminin 

tətbiq edilməsi;  

- torpaqların təyinatı üzrə istifadəsi üçün iqtisadi tənzimləmə siyasətinin həyata 

keçirilməsi.  
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Территориальная организация растениеводства в Лянкяран-Астаринском экономико-

географическом районе 

 

Помимо того, что Лянкяран-Астаринский экономико-географический район специализи-

руется на влажно-субтропическом растениеводстве, здесь также выращивают разные сельско-

хозяйственные продукты. В статье анализируется территориальная организация растение-

водства по административным районам Лянкяран-Астаринского экономико-географического 

района, определены приоритетные и относительно отсталые регионы, указаны пути 

рационального использования почв. 

 

 

İnzibati rayonlar Bitkiçilik 

Astara 37871,8 

Lənkəran 56673,5 

Masallı  53413,5 

Yardımlı 8511,5 

Lerik  14283,7 

Cəlilabad 139864,2 

Cəmi: 310618,2 
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Summary 

Babayeva Ulker Allahyar  

The territorial organization of cultivation in the Lankaran-Astara economic-geographical 

district 

   

Besides being one of the regions specialized in humid subtropical plant-growing, Lankaran-

Astara economic-geographical district is also where various agricultural products are cultivated. The 

article analyses the territorial organization of plant-growing on administrative divisions, defines the 

superior and relatively backward regions, and outlines the ways to use soil more efficiently in the 

Lankaran-Astara economic-geographical district.   
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RIVERS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE 

 

Keywords: кivers potential of Azerbaijan, Energy system on the rivers, Small hydroelectric 

power ,Amount of energy resources, Smart Network Project, The Power of Rivers 

Açar sözlər: Azərbaycanın çay potensialı, çaylardakı enerji sistemi, kiçik su elektrik stansiyası, 

enerji mənbələrinin miqdarı, ağıllı şəbəkə layihəsi, çayların gücü 

Ключевые слова: потенциал рек в Азербайджане, энергосистема на реках, малая 

гидроэлектростанция, объем энергоресурсов, проект Smart Network, сила рек 

 

Rivers could be considered as an integral part of today's energy supply, and, in essence, they act 

as a useful source, in many aspects.  

In other words,  rivers are a source of food for humankind, support for the economy and one of 

the most productive ecosystems on the planet. Additionally, with the help of the river current, millions 

of people are provided with electricity. 

Today, for the time being, the development of the hydroelectric power plant has led to the 

construction of the largest dams. Ultimately, we are inclined to believe in the long-term protection of 

rivers that have a good deal for nations as a whole and as in solving some of the economic issues 

which they are have been facing for a while. 

The Power of Rivers: Hydropower also could make a substantial contribution in a low-carbon 

energy future, a doubling of hydropower capacity risks many other values that rivers provide, 

including fisheries and flood-recession agriculture that feed hundreds of millions of people.  “The 

Power of Rivers” explores the potential for achieving more balanced outcomes which are derived 

from hydropower development.  

 Small hydropower plants, in general, are planned to be designated in small mountain rivers. 

Considering the baseline project analysis, a general assessment was carried out taking into account 

the major environmental threats to the mountain rivers. 

Since small hydroelectric power plants are expected to receive energy by using a derivative 

method, the electricity generated by this method does not cause any environmental pollution or 

harmful environmental effects. Small hydroelectric power (SHP) stations are easy and cost-effective 

and also less likely to be accidental. Apart from that, SHP is long-lasting, and the energy generation 

process is essentially automated, so fewer labor force is needed to manage and control the power 

plant. The facilities of SHP are usually not designed for dams and the impact on the mesh is minimal. 

Nevertheless, this method may require the construction of such dams in the technological design 

proposals, or planning to construct several small hydroelectric power plants on a small river, as well 

as maintaining a large amount of water in the pool outside the stream without sustaining the flow of 

water, regardless of its regime.  
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Last year, total electricity production in the country amounted to 25,256.1 million. kWh. 

Azerenergy OJSC and Nakhchivan AR State 

Heating Service owns 21,163.7 mln. kWh, at the 

Hydroelectric Power Stations - 1754.3 mln. kWh of 

electricity was generated. Thus, Azerenergy OJSC 

received 22,520,8 mln. kWh (20918.6 million kWh 

at HPS, 1602.2 million kWh), Nakhchivan AR - 431.4 

million kWh. kWh (245.1 million kWh at HPS, 152.1 

million kWh at  HPS, 34.2 million kWh), Independent 

Power Stations - 2303.9 million kWh. 

5 billion 34 million cubic meters of natural gas 

was used for the production of electricity at the 

thermal power plants owned by Azerenergy and 

Nakhchivan AR. In order to reduce this cost, it is 

necessary to build new hydroelectric power stations 

and develop this sector. 

It is estimated that implementing much more Hydropower stations will increase overall invest-

ment costs by approximately 15 percent compared to business-as-usual approaches to development.  

In America, the National Hydropower Association estimates to double its hydropower capa-

city without building a single new dam. They’ve worked with the industry to create incentives for 

developing responsible hydropower projects that don’t involve blocking or drying up healthy rivers 

with new dams or diversions. 

These responsible hydro projects include: 

 Efficiency improvements that enable more power to be generated from the same water, 

 New capacity added to existing hydropower dams, and 

 Adding turbines to non-powered dams. 

As a class, these projects are easier to permit, cheaper to build, and much less harmful to 

the environment than hydropower that involves new dam construction. We’re also looking closely at 

new hydropower technologies that don’t involve dams or diversions to see if those may prove to be 

an effective – and cleaner – alternative than traditional hydropower. 

To get hydropower right, we must consider both sides of the power / river health equation: 

 We need to pursue better environmental performance and new generation together 

 We must take equally seriously the promise of hydropower and the risks of 

hydropower development. 

 We must encourage responsible development while also continually holding developers 

and federal operators accountable for their environmental impacts and insisting on the 

strictest performance standards. 

 We must remove obstacles to development while recognizing at the most basic level that a 

high level of environmental performance and the costs of achieving it are not an “obstacle” 

to development but a fundamental and necessary component of it 
 Smart Network Project - the creation of a "smart network" for the efficient delivery and 

efficient distribution of electricity generated by the Gobustan Hydro Power Station using modern 
technology. Through this network, electricity will be provided to the city of Gobustan at an initial 
stage and then to the entire districts  

The potential for more-balanced outcomes from hydropower development is significant. I hope 

it would inure as a call to action and that all those who have a stake in the future of sustainable energy 

and healthy rivers—governments, communities, hydropower companies, civil society, and 

scientists—will collaborate on crafting and refining the necessary solutions to make this potential a 

reality. The future of our rivers depends on finding those solutions. 
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Çaylar bərpa olunan enerji mənbəyi kimi 
 

Çaylar bəşəriyyət üçün qida mənbəyidir, iqtisadiyyatı dəstəkləyir və planetin ən məhsuldar 
ekosistemlərindən biridir. Bundan əlavə, çayın axması sayəsində milyonlarla insan elektrik enerjisi 
ilə təmin olunur. 

Kiçik su elektrik stansiyalarının, bir qayda olaraq, kiçik bir dağ çayında təyin edilməsi 
planlaşdırılır. 

Ən yüksək səviyyədə ətraf mühit göstəricilərinin və buna nail olmaq xərclərinin inkişaf üçün 
"maneə" olmadığını, lakin əsas və zəruri komponent olduğunu qəbul edərək inkişafa maneələri aradan 
qaldırmalıyıq. 

Smart Network layihəsinin həyata keçirilməsi ilə enerjinin səmərəli çatdırılması və paylanması 
üçün şərait yaradılacaqdır. 

 

Резюме 

Джафарлы Камила Эхлиман кызы 

Реки в качестве источника возобновляемой энергии 
 

Pеки являются источником пищи для человечества, поддержкой экономики и одной из 
самых продуктивных экосистем на планете. Кроме того, благодаря течению реки миллионы 
людей обеспечиваются электричеством. 

Малые гидроэлектростанции, как правило, планируется обозначить в небольшой горной реке. 
Мы должны устранить препятствия на пути развития, признавая при этом на самом базовом 

уровне, что высокий уровень экологических показателей и затраты на его достижение являются 
не «препятствием» для развития, а фундаментальным и необходимым его компонентом. 

С реализацией проекта Smart Network будут созданы условия для эффективной доставки и 
распределения энергии. 
 

Həsənova Seynurə Azər qızı 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 
 

ÇİRKAB SULARIN TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ STRUKTURLAŞDIRILMIŞ 

FOTOKATALİZATORUN İSTİFADƏSİ 
 

Açar sözlər Tulantı sular fotokataliz, TiO2 

Ключевые слова: сточные воды, фотокатализ TiO2 

Keywords: Waste Water photocatalysis, TiO2 
 

Fotokataliz prosesinin əsasları və mexanizmi 

Çirkab suların təmizlənməsi üç kateqoriyaya bölünür: fiziki, kimyəvi,  və  bioloji. 

1. Fiziki təmizlənmə öz növbəsində adsorbsiya və membran filtrasiyasına bölünür. Adsorbsiya 

isə üzvi və qeyri üzvi kimyəvi maddələrin udulmasına görə iki yerə ayrılır. Membran filtrasiyası 

nanofiltrasiyası, əks osmos, elektrodializə bölünür.  
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2. Kimyəvi təmizlənmə oksidləşmə, koaqulyasiya-flokulyasiya, elektroflotasiya,  elektokinetik  

koaqulyasiyaya bölünür. Oksidləşmə prosesi kimyəvi oksidləşməyə və inkişaf etmiş oksidləşmə 

prosesinə ayrılır. İnkişaf etmiş oksidləşmə prosesi isə fotokatalitik və fenton metodu ilə təmizlənməyə 

ayrılır.  

3. Bioloji təmizlənmə enzimlərin parçalanması  və  mikrobioloji yolla gedir. Mikrobioloji 

təmizlənmə prosesi iki mühitdə oksigenli və oksigensiz mühitdə  gedir.  

Fotokataliz prosesi katalizatorun iştirakı ilə günəş işığı,  ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı 

şüalanmanın təsiri altında kimyəvi reaksiyanın sürətinin dəyişməsi və ya reaksiyanın başlanması kimi 

müəyyən edilir.  

Fotokatalizatorlar  qadağan olunmuş zona  prinsipi ilə fəaliyyət göstərir. Katalizatorlar homogen 

və heterogen olmaqla iki yerə ayrılır. Homogen katalizdə reaksiyaya daxil olan maddələr ilə 

katalizator maddəsi eyni fazada olur. Buraya qaz fazada gedən katalitik reaksiya və məhlulda gedən 

katalitik reaksiya daxildir. Heterogen katalizdə katalizator ayrıca faza əmələ gətirir. Yəni, katalizator 

maddəsi ilə reaksiyaya daxil olan maddələr arasında səth bölgüsü olur. Belə halda qarşılıqlı kimyəvi 

təsir səthdə gedir. Buna görə heterogen katalizdə katalizatorun səth xarakteristikası başlıca rol 

oynayır. Texnikada daha geniş tətbiqə malik olan bu kataliz növü oksidləşmə reaksiyalarında, 

reduksiya reaksiyalarında, karbohidrogenlərin hidrogenləşmə reaksiyalarında, karbohidrogen 

molekullarının parçalanma reaksiyasında və s.-də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bu hallarda 

əsasən bərk katalizatorlardan istifadə olunur. Müxtəlif yarımkeçirici materiallar müxtəlif fotokatalitik 

proselərdə tətbiq olunur. Yarımkeçiricilər - elektrik keçiriciliyinə görə metal və dielektriklər arasında 

olan maddələrdir.  

Çirkab suların təmizlənməsində daha geniş tətbiqə malik titan dioksid katalizatoru olduğundan 

prosesin mexanizmini onun timsalında izah edək.  

TiO2 yarımkeçirici maddədir. Hər hansı bir işığın təsiri ilə şüalanmaya məruz qaldıqda 

reaksiyanın gedişi başlayır. İşıq şüası TiO2 tərəfindən absorbsiya olunduqdan sonra 2 cür daşıyıcı – 

elektronlar ( e- ) və boşluqlar ( h+) əmələ gəlir. TiO2-in xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də kristal 

qəfəsin boşluğunun oksidləşmə qüvvəsi  şüanlanmaya məruz qalan elektronların reduksiyalaşma 

qüvvəsindən daha çox olmasıdır. Katalizatorun səthində möhkəm adsorbsiya olunmuş su molekulu 

təbəqəsi əmələ gəlir. Adsorbsiya olunan su molekulları kristal qəfəsin boşluqlarında oksidləşərək 

hidroksil ( OH• )  radikallar əmələ gətirir. Bu radikallar əvvəlcə sərbəst radikallar əmələ gətirərək 

sonda üzvi birləşmələrlə reaksiyaya girirlər. Mühitdə molekulyar oksigen olduğu zaman 

paylanmamış elektronlar üzvi peroksil radikallar meydana gətirərək sərbəst radikallarla reaksiyaya 

girirlər. Bu radikallar zəncirvari gedən reaksiyalarda yer alırlar. Qısa müddət ərzində üzvi 

birləşmələri tamamilə karbon qazına və suyu parçalayırlar. Bu vaxt elektron- boşluq cütlərindən 

istehsal olunan elektronlar havadakı oksigeni reduksiya etmək üçün istifadə olunur. Oksigeni 

reduksiya etmək suyu reduksiya etməkdən daha asan olduğu üçün oksigen superoksid radikal anionu 

( O2•-) əmələ gətirərək reduksiya olunur. Superoksid anionu özünü yuxarıda adı çəkilən peroksil 

radikalına birləşdirir. Reaksiyanın gedişi aşağıdakı kimidir. 

TiO2 + ¯ℎ𝜔 −−→ ℎ+  + 𝑒- 

𝑒- + O2 −−→ O2
- , 

O-
2 + 𝑒- −−→ O2-

2 −−→ O- + O- 

O2
2- + 2 H+ −−→ H2O2 

H2O2 + 𝑒- −−→ •OH + -OH 

O- + 𝑒 - −−→ O2- 

O- + H+ −−→ •OH 

𝑒 - + H2O −−→ -OH + •H, 

ℎ+ + H2O −−→ •OH + H+ 

O- + üzvi birləşmə −−→ H2O + CO2 , 
•OH + üzvi birləşmə −−→ H2O + CO2 

Sxematik olaraq proses şəkil 1-də göstərilmişdir.  
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Şəkil 1. TiO2 hissəciyində fotokatalizin sxematik diaqramı 

 

Nəticə 

Özəlliklə son illərdə məişət və sənaye tullantılarından qaynaqlanan su mənbələrinin, atmosferin 

və yaşadığımız çevrənin kirlənməsi, ən ciddi problemlərdən biri halına gəlmişdir. Suyun 

sterilzasiyasında xlor istifadəsində artış sadəcə kanserogen qoxunun əmələ gəlməsinə yol açmaqla 

qalmayaraq eyni zamanda kirlətici maddələrlə xlor arasında meydana gələn kimyəvi reaksiyanın 

əlavə məhsulu olaraq əmələ gələn və filtrasiya və ya absorbsiya üsulu ilə uzağlaşdırılmayan , tri-

halometan kimi xərçəngə səbəb ola bilən kimyəvi maddələr də ortaya çıxmışdır. Günümüzdə, TiO2-

in fotokatalitik aktiviliyi ilə bağlı tədqiqatlar , TiO2-in görünən ışıqda aktivləşməsi özəlliyi üzərində 

toplaşmışdır. Nəticə etibarı ilə modifikasiya edilmiş və ya nano ölçülü TiO2 hissəciklərin istifadəsi 

ilə çirkli suların təmizlənməsində 90%-ə qədər təmizlik əldə edilmişdir.  
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Резюме 

Гасанова Сейнура Азер кызы 
 

Вода - это бесконечный и незаменимый источник богатства для людей. Количественный 
показатель потребности населения планеты в питьевой воде в наше время не совпадает с ее 

качественными показателями. Это связано с загрязнением водоемов, особенно источников 

питьевой воды, от воздействия деятельности человека. Согласно статистике, более 420 км3 

сточных вод в год производит 7000 км3 - в 1,5 раза больше, чем общий объем воды в реках 

стран СНГ. Каждый шестой человек не может удовлетворить свои потребности в питьевой 

воде. Заболевания, передающиеся через воду, вызывают 1 смерть в 1 секунду, 450 часов в час, 

10800 в день, 2592 000 в месяц и 3 888 000 в год. В развивающихся странах 80% болезней и 

смертей связаны с питьевой водой. По данным Всемирного экологического конгресса, 80-85% 

всех заболеваний, связанных с человеком, связаны с использованием грязной воды. Для этого 

мы должны использовать альтернативные методы очистки сточных вод. Одним из таких 

методов является метод фотокатализа 
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Summary 

Hasanova Seynura Azer 

Water is an endless and indispensable source of wealth for people. The quantitative indicator of 

the global population's demand for drinking water in modern times does not coincide with its quality 

parameters. This is due to the contamination of water bodies, especially drinking water sources, from 

the effects of human activities. According to statistics, more than 420 km3 of waste water per year 

produces 7,000 km3 - 1.5 times more than the total water of the CIS countries' rivers. One in 6 people 

cannot meet their drinking water needs. Water-borne diseases cause 1 death in 1 second, 450 hours 

per hour, 10800 per day, 2592,000 per month, and 3,888,000 per year. In developing countries, 80% 

of diseases and deaths are related to drinking water. According to the World Environment Congress, 

80-85% of all human-related illnesses are related to the use of dirty water. To do this, we must use 

alternative treatment methods to treat wastewater. One of these methods is the method of 

photocatalysis 

 

 

İbrahimov Şahin İbad oğlu  

Bakı Dövlət Universiteti 

 

NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ ƏRAZİLƏRİN FİTОMELİОRASİYA ÜSULU İLƏ 

BƏRPASI 

 

Açar sözlər: ekologiya, fitomeliorasiya, rekultivasiya, kserofit 

Ключевые слова: экология, фитомелиорация, рекультивация, ксерофиты 

Keywords: ecology, phytomelioration, recultivation, xerophytes 

 

Fitоmeliоrasiya – bitki örtüyünün köməyilə ixtiyarı ərazinin təbii şəraitinin köklü dəyişdirilməsi 

üçün tətbiq оlunan tədbirlər sistemidir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən işlər nəticəsində ərazinin 

tоrpaq, iqlimi, hidrоlоji, biоlоji şəraiti yaxşılaşdırılmaqla, bütöv fiziki-cоğrafi kоmpleksə müsbət təsir 

göstərmək mümkündür. Təbii şəraitə biоlоji təsir göstərməklə оnda baş verən xоşagəlməz halların 

qarşısını almaq istiqamətində ilk elmi tədqiqatların aparılmasında V.V. Dоkuçaevin, P.A. Kоstiçevin, 

A.I. Vоyeykоvun, K.A. Timuryazevin və başqalarının böyük rоlu оlmuşdur.  

Tədqiqatlara əsasən tоrpaqda qalıq karbоhidrоgenlərin miqdarı 1-3% оlduqda fitоmeliоrasiya 

tədbirlərinin səmərəliyini göstərir. Neftlə çirklənmiş ərazilərdə fitоmeliоrativ tədbir kimi neftə qarşı 

davamlı оlan çоx illik оtlar əkmək sahədə həyata keçirilən aqrоtexniki və meliоrativ tədbirlər 

hesabına bitki örtüyünün şəraitə uyğunlaşdırmaq məsləhət görülür (Q.Ş. Yaqubоv, V.A. Əhmədоv, 

1999). Bu kоnteksdə rekultivasiya tədbirləri Kanadada, Rusiyada, Nоvreçdə və digər ölkələrdə tətbiq 

edilməkdir.  

Fitоmeliоrasiya üsulu, texnоgen çirklənmiş tоrpaqların təmizlənməsi, tоrpağın məhsuldarlığının 

ekоlоji bərpası və ətraf mühitin оptimallaşdırılmasının yeni və perspektivli texnоlоgiyasıdır. Neft 

sənayesi müəssisələrinin ətraf mühitin qоrunması sahəsindəki fəaliyyətlərində effektli fitоmeliоrasiya 

metоdlarından istifadə etmələri zəruridir. Bu işlər ilk növbədə, hidrо və aqrоmeliоrativ tədbirlər 

fоnunda həyata keçirilməlidir. Müxtəlif elmi müəssisələr tərəfindən aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, 

neftlə çirklənmiş tоrpaqların fitоmeliоrasiya ilə təmizlənməsində dənli və paxlalılar fəsiləsinə daxil 

оlan bitkilərdən istifadə оlunması daha əlverişlidir. Neftlə çiklənmiş tоrpaqların fitоmeliоrasiyası 

(ekоlоji baxımdan ixtisaslaşdırılmış bitkilərin köməkliyi ilə remediasiya) sabit inkişaf edən texnоlо-

giyadır və effektli оlmaqla bərabər neftlə çirklənmiş tоrpaqların bərpası üçün geniş yayılmış texniki 

və ənənəvi metоdlarına nisbətən ucuz başa gəldiyindən əlverişlidir.  

Rekultivasiya оlunmuş tоrpaq sahələrindən məqsədyönlü istifadə оlunmasına biоlоji 

rekultivasiyanın birinci mərhələsindən sоnra başlanır. Sahədə kənd təsərrüfatı bitkilərindən tərəvəz, 

yem bitkiləri, taxıl (dənlik arpa, qarğıdalı silоs üçün) və meyvə (nar, zeytun, əncir, iydə) ağaclarının 

əkilməsi tövsiyə edilir. Buruq ətrafı suxurlarla örtülmüş yerlərdə isə meşəsalma və rekreasiya 
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tədbirlərin həyata keçirilməsi tövsiyə оlunur. Yem оtları səpiləcək sahələr səpin qabağı malalanmalı, 

tərəvəz, taxıl və meşə-meyvə ağacları əkiləcək sahələrə isə şumqabağı müvafiq nоrmada mineral 

gübrələr verilib, şumlama və yumşaltma tədbirləri həyata keçirilirməlidir. Rekultivasiya оlunmuş 

sahələrə gübrələrin verilməsi və əkin sahələrinin quruluşu ancaq tоrpaq xəritələri və aqrоkimyəvi 

kartоqramalar əsasında təşkil edilməlidir. Tоrpaq xəritələri, tоrpaqları bir-birindən fərqləndirmək, 

müxtəlif aqrоtexniki sənədləri hazırlayıb, sahədə həyata keçirmək üçün ən qiymətli sənəddir. 

Xəritədə tоrpağın mexaniki tərkibi, bataqlıqlaşma, erоziya uğrama, şоrlaşma və s. göstərilir.  

Biоlоji mənimsəmə mərhələsində kənd təsərüfatı bitkiləri becərilən zaman tоrpaqla üzvi gübrələr 

verilmir. Lakin əvəzində yüksək dоzada mineral gübrələr verilir. Neftlə çirklənmiş tоrpaqlarda N:P:K 

arasındakı qarşılıqlıqlı nisbət tоrpaq mikrооrqanizmlərinin fəaliyyəti üçün çоx da оptimal оlmadığın-

dan fermentasiya layına gübrə şəklində mineral duzların (azоt, fоsfоr və kaliumun) verilməsi məqsə-

dəuyğundur. Mineral gübrələr оlmadıqda, bu məqsədlə substratlardan (quş və heyvan peyini, lil, kоmpоst 

və s.) verilə bilər. Mexaniki rekultivasiya mərhələsində üzvi gübrələri fəal mineral maddələrlə birlikdə 

verdikdə rekultivasiya qatında biоlоji fəallıq daha səmərəli оlur. Biоlоji rekultivasiya mərhələsində isə 

mineral gübrələr verildikdə bitkilər qida elementləri ilə kifayət qədər təmin оlunurlar və bu da öz növbə-

sində neft məhsullarının «qalıq» kütləsinin parçalanmasını sürətləndirir. Neftlə çirklənmiş ərazilərdə neft 

məhsullarının tоrpaq qatında deqradasiya оlunma sürəti biоgen elementlərin (N, F, K) qarşılıqlı 

münasibətindən asılıdır. Neft karbоhidrоgenlərinin parçalanmasına tоrpaq mühitində əlverişli şəraitin 

оlması və bu elementlərlə mikrооrqanizmlər arasında nоrmal nisbətin yaradılması ciddi təsir göstərir. 
 

Ədəbiyyat 
1. Azərbaycanın neftlə çirklənmiş torpaqları, оnların rekultivasiyası və mənimsənilməsi – 

H.Aslanov, S.Səfərli, Bakı – 2008 

2. E.M. Qurbanov, M.T. Cabbarov. Geobotanika,Bakı Universiteti nəşriyyatı,2017, 357 səh. 

 

Резюме 

Ибрагимов Шахин Ибад оглы 

 

Восстановление нефтезагряненных территорий со способом фитомелиорации  
 

 
Фитомелиорация - это система мер, применяемых с помощью растительности для 

коренного изменения природных условий местности. В результате работы, проведенной в 
этом направлении, можно оказать положительное влияние на весь физико-географический 
комплекс района. Биологическая активность в рекультивационном слое более эффективна, 
когда органические удобрения снабжаются активными минеральными веществами во время 
механической рекультивации. На этапе биологической рекультивации, когда дают удобрения, 
растения достаточно обеспечены питательными веществами, что, в свою очередь, ускоряет 
разложение «остаточной» массы нефтепродуктов. 

 

 

Summary 

Ibrahimov Shahin Ibad  
 

 

Restoration of oil-polluted areas with the method of phytomelioration  
 

Phytomelioration is a system of measures applied with the help of vegetation to radically change 

the natural conditions of the area. As a result of the work carried out in this direction, it is possible to 

have a positive impact on the entire physical and geographical complex of the area. Bioengineering 

activity in the recultivation layer is more effective when the organic fertilizers are supplied with active 

mineral substances during mechanical recultivation. In the bio-biological recultivation phase, when 

fertilizers are given, plants are sufficiently provided with nutrients, which in turn accelerates the 

decomposition of the "residual" mass of oil products. 
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Qocayeva Aysel Möhrəddin qızı 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

 

ANTROPOGEN PROSESLƏRİN  MİNGƏÇEVİR SU ANBARININ FƏALİYYƏTİNƏ 

TƏSİRİ 

 

Açar sözlər: su anbarı, antropogen təsir, ekoloji şərait 

Ключевые слова: водохранилище,  антропогенное воздействие, экологическая ситуация 

Key words: reservoir, anthropogenic impact, environmental conditions 

 

Əgər hansısa bir ərazidə suya olan ehtiyac çay axımının dayanıqlı həddini keçərsə və başqa su 

ehtiyatları mənbəyi yoxdursa və yaxud ondan istifadə etmək olmursa çay axımının nizamlanmasına 

və ya bəndin çəkilməsinə, ona uyğun su anbarının yaradılmasına ehtiyac yaranır. Su anbarının və 

bəndin yaradılması bərpa olunan su ehtiyatı həcminin artırılmasında vacib vasitə sayılır. 

Dünyada ilk su anbarları Ş.V.Xəlilovun (2003) məlumatına əsasən 5 min ildən əvvəl 

yaradılmışdır. Eramızdan 3 min il əvvəl Misirdə Menes fironu dövründə uzunluğu 450m, hündürlüyü 

15m olan Koşiş bəndi yaradılmışdır. İlk su anbarları Avropada da eramızdan əvvəl yaranıb. E.ə II 

əsrdə həcmi 10 mln m³ olan Karnalbo su anbarı İspaniyada Albarreqas çayı üzərində yaradılmış və 

hələ indiyə kimi mövcuddur. Qədim su anbarlarının hamısı əsasən irriqasiya su təchizatı məqsədilə 

yaradılmışdır. Sonralar sənayenin inkişafı və faydalı qazıntıların çıxarılmasının genişlənməsi ilə bağlı 

çoxlu böyük su anbarları yaradıldı. XX əsrdə, xüsusilə 1950-ci ildən başlayaraq bəndlərin tikilməsi 

işi çoxaldı. Hazırda dünyada milyona qədər insan tərəfindən yaradılmış müxtəlif ölçülü, yəni təbii 

göllərlə müqayisə ediləcək böyüklükdən tutmuş ən kiçik gölə qədər su anbarları var. 

Su anbarlarının mənfi cəhəti odur ki, subasarda və çay terraslarındakı kənd təsərrüfatına yararlı 

ən qiymətli torpaq sahələri itirilir. Su anbarları bir sıra ekoloji problemlər yaradır: əhalinin 

köçürülməsi, təsərrüfatın ənənəvi istiqamətinin pozulması, suyun keyfiyyətinin pisləşməsi, bəndin 

aşağı byefində dayanıqsız-əlverişsiz hidroloji rejimin yaranması, axımın biogen elementlərinin 

(fosfor və azot) tutulub (çöküb) saxlanması və buna müvafiq dənizlərin bioloji məhsuldarlığının 

azalması, qurunt sularının səviyyəsinin qalxması və onunla əlaqədar təbii və antropogen landşaftların 

məhsuldarlığının dəyişməsi, balıq sənayesi üçün şəraitin pisləşməsi və s. 

Su anbarlarının müsbət cəhəti–hidroelektrik stansiyaları ətraf mühiti çirkləndirmir. Onlar həm də 

energetika sistemlərində mühüm rol oynayır. Dünyanın bir çox rayonlarında su anbarları yaratmadan 

həyat qeyri-mümkündür. İri çaylarda su anbarları naviqasiya şəraitini (gəmilərin hərəkətini) 

yaxşılaşdırır. Bəndlər, onunla əlaqədar qurğularla (su anbarları, irriqasiya sistemləri, 

hidroelektrostansiyalar, şlüzlər və s.) birlikdə inkişaf etməkdə olan ölkələrin strategiyasının mühüm 

hissəsini təşkil edir. 

İl ərzində və ərazi üzrə qeyri-bərabər paylanan çay sularından səmərəli istifadə etmək məqsədilə 

1950-ci ildən sonrakı dövrlərdə respublikamızda su anabrları yaradıldı. Suvarma kanallarının 

köməyilə bu su anbarlarından şoran torpaqların meliorasiyası və suvarılması həyata keçirilmişdir. Bu 

məqsədlə ölkəmizdə 50-yə yaxın su anbarı tikilmiş, bir sıra suvarma kanallları və kollektorları 

istifadəyə verilmişdir. Kür çayı üzərində həcmi 16 km³ olan Mingəçevir su anbarının 1953-cü ildə 

tikilməsi hazırda respublikada suvarma və energetika problemlərinin həllində mühüm rol oynayır. 

Kür çayı Mingəçevir şəhəri yaxınlığında daim yüksək dərəcədə müxtəlif antropogen təsirlərə 

məruz qalır. Buna görə də çayın ayrı-ayrı hissələrində suyun ekoloji vəziyyəti eyni deyil. İl ərzində 

şəhərin sənaye-məişət mənşəli çirkabları 53 mln.m³ təşkil edir. Son illərdə tullantıların həcmi əvvəlki 

illərlə müqayisədə sənaye müəssisələrinin tam gücü ilə fəaliyyət göstərməməsi səbəbindən 

azalmışdır. Əsas çirkləndirici maddələrə azot, fosfor, dəmirli birləşmələr, ağır metallar, aliminium, 

nitrat, nitrit, xlorid, sulfatlı birləşmələr aid edildir. Mingəçevir şəhərində əsas çirkləndirici 

müəssisələrə - “Azərbaycan DRES”, “Azərelektroizolyasiya”, “Azərenerji” İB, “Toxuculuq 

kombinati”, “Dəmir beton məmulatları zavodu”, “Ət kombinatı”, “Azyolmaş” İB, “Ağac emalı 

zavodu”,  müxtəlif tikinti trestləri, Kür çörək zavodu və s. aid edilir.  
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Mingəçevir və Şəmkir su anbarlarının sahillərində müşahidələr nəticəsində çoxlu miqdarda 

məişət tullantı zolağı müəyyən edilmişdir. Bu tullantılar güclü tufan, dalğıc suları və külək axınları 

vasitəsilə sahillərə gətirilir. Bunun nəticəsində Mingəçevir su anbarının sahillərində Gürcüstandan 

gətirilmiş məişət və digər tullantılar indiyə kimi qalmaqdadır. 1982-ci ildə Şəmkir su anbarı 

tikildikdən sonra həmin çirkablar burada toplanır. Mingəçevir su anbarında yay aylarında suyun 

səthini örtən mavi-yaşıl rəngli örtük Kür çayında ekoloji şəraitin pozulmasını sübut edir, bu hal 

Şəmkir su anbarı istifadəyə verildikdən sonra daha da güclənmişdir. 

Yuxarı Qarabağ kanalının yarandığı 50 il ərzində onun axıtdığı suyun 16 km³-dən çoxu torpağa 

sızmışdır. Mingəçevir su anbarının həcmindən çox olan bu rəqəm magistral suvarma kanallarının 

tikintisində buraxılan nöqsanların ağır ekoloji nəticəsidir [2]. 

Mingəçevir su anbarının istifadəyə verilməsindən sonra Kür-Araz zonasında yaşayan əhali 

daşqın və sel təhlükəsindən qismən azad olmuşdur [3, səh.4]. Su anbarlarının Kür çayı axımının 

tənzimlənməsindəki müsbət cəhətlərinə baxmayaraq, bəzən onların tikilməsini iri sosial-iqtisadi səhv 

hesab edirlər, çünki 625 km³ sahəyə malik olan Mingəçevir su anbarı 23 min ha tuqay meşəsini su 

altında qoymuşdur. 
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Резюме 

Годжайева Айсел Мохраддин кызы 

Сине-зеленое покрытие, покрывающее поверхность воды в течение летних месяцев на 

Мингячевирском водохранилище, свидетельствует о деградации окружающей среды в реке 

Кура, которая усугубляется при вводе в эксплуатацию Шамкирского водохранилища. 

 

Summary 

Gocayeva Aysel Mohraddin 

The blue-green cover that covers the surface of the water during the summer months at the 

Mingachevir Reservoir proves the environmental degradation in the Kura River, which has been 

exacerbated by the commissioning of the Shamkir reservoir. 

 

 

Mirzəyev Ələkbər Azər oğlu  
Bakı  Dövlət  Universiteti 

 

ALAZAN-ƏYRİÇAY VADİSİNİN (OĞUZ-QƏBƏLƏ RAYONLARI ƏRAZİSİNİN) 

YERALTI SULARININ REJİMİNİN XARAKTERİSTİKASI 

 

Açar sözlər: Alazan-Əyriçay vadisi, qrunt suları, təzyiqli sular, minerallaşma dərəcəsi 

Key words: Alazan-Ayrichay valley, groundwater, pressurized waters, degree of mineralization 

Ключевые слова: Алазан-Айричайская долина, подземные воды, напорная вода, степень 

минерализации 

 

Tədqiqat  obyekti Alazan-Əyriçay vadisinin Oğuz-Qəbələ rayonları ərazisində yayılan yeraltı  su 

yatağıdır.  

Alazan-Əyriçay vadisinin tədqiqat aparılan ərazisinin bütün sahəsi üzrə qrunt suları geniş 

yayılmışdır. Qrunt sularının yatım dərinliyi çayların gətirmə konuslarının zirvə hissələrində 10-70 

m, ətək hissələrində və çö-kəkliklərdə isə bir neçə sm-dən 5-6 m və daha çox dərinliklərdə yerləşir. 

Qrunt suları ilə təzyiqli sular arasında sıx hidravlik əlaqə  mövcuddur. Təd-qiqat sahəsində 
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qrunt suları ilə təzyiqli sular eyni mənbələrdən qidalanır. Yeraltı suların əsas qidalanma mənbələri: 

atmosfer çöküntülərindən və yerüstü sulardan (çaylardan) süzülmə, dağlıq və dağətəyi zonalarda yata-

qaltı suların axını, Böyük Qafqazın cənub yamaclarında ana süxurlardan yeraltı axın və s. hesab olunur. 

Yeraltı sulann qidalanma sahələri çayların gətirmə konuslarının başlanğıc hissələridir. Ona 

görə də qrunt suyu səviyyəsi ilə pyezometrik səviyyənin dina-mikasını əks etdirən əyrilər analoji 

formaya malikdir. Təzyiqli sulara qazılmış qu-yularda sərfin zamandan asılı olaraq dəyişməsi 

cüzidir və 1,0 1/s-dən artıq  deyil-dir. 

Yeraltı suların temperatur rejimi il ərzində cüzi dəyişir (10-11,5°C-dən 14-15,6°C-ə qədər). 

Alazan-Əyriçay vadisinin tədqiqat aparılan ərazisində yeraltı suların mine-rallaşma dərəcəsi il 

ərzində çox nadir hallarda dəyişə bilər. 

Çoxillik kəsilişdə qrunt sularının minerallaşma dərəcəsi 0,1-0,2 q/1, təzyiqli suların 

minerallaşma dərəcəsi  isə 0,28-0,32 q/1 təşkil edir. 

Tədqiqat aparılan ərazidə yerüstü sularla yeraltı suların keyfiyyət göstərici-ləri bir-birinə çox 

uyğundur. Bu ərazilərdə çay sularının minerallaşma dərəcəsi 0,1-0,4 q/1, kimyəvi tərkibi sulfatlı-

hidrokarbonatlı natriumlu-kalsiumlu, hidrokar-bonatlı-sulfatlı, kalsiumlu-natriumlu, PH göstəricisi 

7,9-8,9,  ümumi codluğu 2,49-5,5 mq/ekv.l-dir. 

Qrunt sularının minerallaşma dərəcəsi 0,3-0,6 q/1, ümumi codluğu 1,98-7,71 mq/ekv.l, PH gös-

təricisi isə  7-8,7 arasında dəyişir. Kimyəvi tərkibi hidrokarbo-natlı-sulfatlı, natriumlu-kalsiumludur. 

Təzyiqli suların minerallaşma dərəcəsi 0,3-0,6 q/1,  PH göstəricisi  7-8, ümu-mi codluğu   3,48-

5,77 mq/ekv.l-dir. Təzyiqli suların  kimyəvi tərkibi əsasən hidro-karbonatlı-sulfatlı,  kalsiumlu-

natriumlu və kalsiumlu-maqneziumludur. 

Ərazidə yayılan həm qrunt sularının, həm də təzyiqli suların tərkibində mik-rokomponentlərin 

miqdarı buraxıla bilən hədd konsentrasiyasını aşmır. Bakterio-loji tərkibinə görə yeraltı suların 

keyfiyyəti  qənaətbəxşdir. Radioaktiv element-lərin də miqdarı normativlərə  uyğundur. 

Yeraltı suların tərkibində zəhərli kimyəvi maddələr aşkar olunmamışdır. 

Tədqiqat aparılan ərazidə yeraltı sular keyfiyyət göstəricilərinə görə rnərkəz-ləşdirilmiş 

qaydada Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin və Abşeron yarımadasının digər yaşayış    məntəqələrinin    

içməli   suya  olan   tələbatını  ödəmək  üçün  tamamilə 

yararlıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, tədqiqat aparılan ərazidə və bütövlükdə regionda, yeraltı suların həm 

qidalanma, həm də boşalma şəraitləri eynidir. Ərazidə təzyiqli və qrunt sularının yeraltı axmı eyni 

istiqamətlidir. Pyezometrik səviyyənin  qrunt suyu səviyyəsindən yüksək  olması qrunt sularının təzyiqli 

sularla qidalanmasını təmin edir. Bütün bunlar isə ərazidə yayılan qrunt suyu və təzyiqli su horizontlarını 

hidravlik əlaqəli vahid təzyiqli-qrunt suyu kompleksi kimi xarakterizə etməyə imkan verir. 

Hazırda Alazan-Əyriçay vadisinin tədqiqat aparılan hissəsində (Oğuz-Qəbələ rayonları 

ərazisində)  müxtəlif dərinlikli artezian və subartezian quyuları va-sitəsi ilə istismar olunan yeraltı 

sulardan suvarma, içmək və məişət məqsədləri üçün, o cümlədən istehsalatda  istifadə edilir.  

Nəticə: 

1.Qrunt suları ilə təzyiqli sular arasında sıx hidravlik əlaqə  mövcuddur; 

2.Ərazidə yayılan yeraltı suların keyfiyyəti  buraxıla bilən hədd konsentra-siyasını aşmır; 

3. Hazırda istismar olunan yeraltı sulardan suvarma, içmək və məişət məqsədləri üçün, o 

cümlədən istehsalatda  istifadə edilir.  
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Резюме 

Мирзаев Алекпер Азер оглы 

В районе исследований и в регионе в целом условия подачи и сброса подземных вод 

одинаковы. Поток грунтовых вод под давлением и грунтовые воды в этом районе одинаковы. 

уровень грунтовых вод Pyezometrik является высокий уровень грунтовых вод, представляет 

собой водный белок давления. Все это позволяет нам охарактеризовать горизонты подземных 

вод и напорных вод, разбросанных по территории, как единый комплекс гидравлического 

давления и грунтовых вод. 
 

Summary 

Mirzayev Alakbar Azer oglu 

In the study area and in the region as a whole, the conditions of groundwater feeding and 

discharge are the same. he pieometric level is higher than the ground water level, which provides the 

groundwater to feed the pressure water. All this allows us to characterize the groundwater and 

pressure water horizons spread across the area as a single hydraulic pressure-ground water complex. 
 

 

Ramazanova Günay Qulu qızı 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

 

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACININ TURİZM-İSTİRAHƏT POTENSİALI ( 

MAZIM-ŞİN ÇAYLARI  ARASI) 
 

Açar sözlər : turizm, Ulu dağ, Yaşıl park, El Hotel, Marxal, müalicə turizm, hotel 

Ключевые слова: туризм, Великая Гора, Грин Парк, Эль Отель, Мархал, лечебный 

туризм, гостиница 

Key words: tourism, Great Mountain, Green Park, El Hotel, Marchal, treatment tourism,hotel 

 

Məqalə,dünyada məlum olan nadir təbii resurslar və ekoturizm abidələrinin movcudluğu ilə 

yanaşı,əlverişli strateji mövqeyə malik olmaqla, Azərbaycanın digər yerlərinə nisbətən daha çox turist 

cəlb etmək imkanına malik olması ilə səciyyələnən, Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun tədqiq 

olunan ərazisinin turizm potensialı baxımından daha böyük maraq doğuran təbiət və tarixi-memarlıq 

abidələrinin qısa səciyyəsinə həsr olunmuşdur. 

Respublikamıza turist kimi gəlmək istəyənlərin sayının durmadan artması xüsusilə Şəki-Zaqatala 

iqtisadi-coğrafi rayonunun əsas hissəsini əhatə edən Mazım və Şin çayları arası ərazisi turizmin 

inkişafının yüksək potensiala malik olması ilə xüsusi maraq doğurur.  

Tədqiq olunan ərazinin turizm-istirahət potensialı istiqamətində isti və soyuq mineral bulaqları 

yüksək turizm özəlliklərinə malikdirlər.Həmin bulaqların əksəriyyəti müalicəvi xüsusiyyətlərə malik 

olub, Azərbaycanın ən mühüm mineral bulaqlarındandırlar. Bulaqların ətrafının əlamətdar təbiəti və 

cazibədarlığı  ərazini Azərbaycanın turizm-əyləncə mərkəzlərindən birinə çevirmişdir .  

Burada İlisu turizm kompleksində isti mineral bulaqlarının olması və həmçinin dağ-kurort iqlimi 

turistlərin buraya cəlb olunmasının əsas amillərindəndir.Bununla yanaşı turizm məkanı İlisuda 

əlverişli və münasib infrastruktur baxımından çox yüksək göstəricilərə malikdir.  

İlisu bölgəsinin unikal tarixi-coğrafi özəlliklərə malik olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan 

Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 100 № li qərarına  əsasən burada sahəsi 9,2 min 

hektar və 300-dək ali bitki, 35-dək məməli heyvan, 90-dək quş və eləcə də bir sıra endemik və məhv 

olmaq həddində olan bitki və heyvan növləri ilə yanaşı unikal memarlıq abidələrinin qorunması 

məqsədilə təbiət və tarixi-mədəniyyət qoruğu  yaradılmışdır (1.2) . 

Son zamanlar İlisuda həyata keçirilən quruculuq tədbirləri beynəlxalq turizmin bütün tələblərinə 

cavab verən şərait yaradılmışdır. Burada ekoturizmlə yanaşı müalicə turizmi, kənd turizmi, istirahət 

turizmi məqsədlərinə xidmət edən 1 mehmanxana, “Şəfa” istirahət və müalicə pansionatı, İlisu 

pansionatı, “Yaşıl park”, “Bergs”, “Səngər Qala”, “Ulu dağ”, “El” hotel turizm və istirahət 

mərkəzlərində fərdi, ailəvi və kollektiv istirahətə gələnlər üçün hər cür şərait yaradılmışdır (2). 
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İlisu kəndi yaxınlığındakı məşhur Ram-rama şəlaləsi ərazisindəki Yarpızbasan dağının ətəyində 

salınmış və 4 hektar ərazini əhatə edən, 2005-ci ildə istifadəyə verilmiş,"Ulu dağ"  istirahət 

kompleksi beşi 2 mərtəbəli, ikisi 1 mərtəbəli olmaqla 7 kotecdən ibarət olub, eyni vaxtda 140-150 

nəfər yerli və xarici turistlərə xidmət etmək  imkanına malikdir. Buradakı Sumu Qalaya, qədim alban 

məbədinə Qum, Ləkit qədim yaşayış məntəqələrinə, Georgi məbədinə, qədim məscidə və s. yerlərə 

gəzintilərin nəzərdə tutulması kompleksinin əhəmiyyətini daha da artırır. (3.4.6.7). 

“Səngər bulağı” yaxınlığında milli memarlıq üslubunda inşa edilmiş 7 mərtəbəli “Səngər qala “ 

hoteli gözoxşayan xarici və daxili dizaynı ilə diqqət cəlb edir. Hoteldə xidmət çeşidlərinə görə 

fərqlənən ümumilikdə 38 nömrənin hər birində turistlərin rahat istirahəti üçün bütün standartlara 

cavab verən şərait yaradılıb (3.4). 

84 nəfərin dincəlməsi üçün tam təminatlı şəraiti olan "Yaşıl park"  istirahət mərkəzi Ulu körpünün 

yaxınlığında əzəmətli Laçın qaya adlanan dağın ətəyində yerləşir və 6 standart otaq, xoll, qonaq və yataq 

otağı olan 5 ikimərtəbəli kottecə sahib olmaqla, restoran, kafe, disko-bar, voleybol meydançası, örtülü 

üzgüçülük hovuzu, sauna, uşaqlar üçün oyun meydançası və park xidmətiəri fəaliyyət göstərir (4) . 

Dünya standartlarına cavab verən gözəl dizayna malik Qax rayonunda açılmış ilk 5 ulduzlu hotel 

olan “El Hotel”  beynəlxalq xəttə bağlantısı olan telefon, sürətli internet şəbəkəsi, peyk televiziya 

sistemi, individual olaraq idarə edilən isitmə və soyutma sistemi, seyf və minibar ilə qurulmuş rahat 

qonaq otaqlarını turistlərə təklif edir (4) . 

Şəkidə mövcud imkanlar nəzərə alınaraq, bir-brindən fərqli, qədimliklə müasirliyin vəhdətini 

təşkil edən “Sahil” pansionatı,“Şəki” mehmanxanası, “Marxal Resort Hotel”, “Narın qala” və 

“Gələsən-Görəsən” istirahət mərkəzləri  tikilərək turistlərin istifadəsinə verilmişdir. (2) 

1929-cu ildə Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub yamaclarında yaradılmış 23843 ha sahəni əhatə 

edən “Zaqatala Dövlət Qoruğu” (1) dəniz səviyyəsindən 650-3646 metr yüksəklikdə yerləşir. Həm 

Zaqatala, həm də Balakən rayonlarının ərazilərini əhatə edən qoruğun flora və faunasının zənginliyi, 

estetik görünüşü, mədəniyyət və istirahət parkı,iqlimi, gözəl təbiəti, 800 yaşlı çinar ağacının olması 

və rekerasiya cəhətdən  zənginliyi ərazinin ekoturizm potensialını artırır. Bura gələn turistlər Car 

kəndi yaxınlığında yerləşən “Ləzzət” istirahət zonasının kotteclərində, Aşağı Tala kəndindəki 

“Tala” otelində, şəhərin mərkəzində “İsoil” hotel və “Qafqaz” oteli, Makov kəndində “Balıqçılıq” 

və “Turqut” motelində rahat istirahət edə bilərlər (2) . 

Tədqiq olunan ərazidəki mövcud turizm-istirahət obyektlərinin tam olmayan səciyyəsi buranın 

mühüm potensiala imkanlara malik olduğunu dəlalət edir. 
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Резюме 

                                           Рамазанова Гюнай Гулу кызы 

“ Туристско-рекреационный потенциал южного склона Большого Кавказа “  (между 

реками Мазим-Шин) 

Статья представляет большой интерес в развити туризма в Шеки-Загаталаьской 

который благодаря историю-природным достотримечательностямможет привлечь больше 

туристов, чем в других регионах Азербайджана. Територияблагодаря своему выгодному 

стратегическому расположению, а также наличию уникальных природных и культурных  

памятнковобладает высоким потенсиальом, развития здесэкотуризма. 
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Summary 

                                                Ramazanova Gunay Gulu 
                                                 

“ Tourism and leisure potential of the southern slope of the Greater Caucasus “ (Between the 

rivers Mazim-Shin) 

The article is of great interest in the development of tourism in Sheki Zagatalai which, due to its 

history and natural sights, can attract more tourists than in other regions of Azerbaijan. The territory 

due to its favorable strategic location, as well as the presence of unique natural and cultural 

monuments has a high potential for the development of ecotourism here. 

 

 

Sədullayev Rəşad Rahib oğlu 

Bakı Dövlət Universiteti 

 

CİS ƏSASINDA RELYEFİN GEOMATİK MODELİNİN QURULMASI VƏ RASTR 

OROQRAFİK XƏRİTƏLƏRİN TƏRTİBİ 

(BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACI TİMSALINDA) 

 

Açar sözlər:  CİS, geomatik model, rastr xəritə, Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı 

Ключевые слова: ГИС, геоматический модел, растеравая карта, северо-восточный склон 

Большого Кавказа 

Key Words: GIS, geomatik model, raster map, North-east slope of the Greater Caucasus 

  

Relyef  xəritənin mühüm məzmun elementlərindən biridir.  Relyefin hərtərəfli öyrənilməsi bir 

çox təcrübi və elmi işlərdə böyük əhəmiyyətə malikdir. Relyefin xəritədə təsviri həmin xəritənin 

miqyasından və məqsədindən asılı olaraq, kartoqrafik nöqteyi-nəzərdən düzgün, coğrafi nöqteyi-

nəzərdən isə oxşar və əyani olmalıdır. Xəritələrdə relyefi təsvir etmək üçün perspektiv, ştrixləmə, 

yuma, izohipslər və hipsometrik üsullardan istifadə edilir. [ 2 ,səh. 189 ] 

XX əsrin sonlarından etibarən xəritə tərtibatında CİS-dən intensiv istifadə özü ilə yeni 

dəyişikliklər  da gətirmiş oldu. Artıq müasir coğrafiya elmində ənənəvi xəritələrlə yanaşı müasir 

dizayn və tərtibata malik xəritələr də getdikcə geniş yer tutur. [ 3,səh.6 ] Bu baxımdan tərəfimizdən 

tərtib edilmiş Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacına aid relyefin geomatik modeli və rastr oroqrafik 

xəritə öz aktuallığı və müasirliyi ilə seçilir. (Şəkil1 ) 

 
Şəkil 1.Ənənəvi və müasir oroqrafik xəritənin müqayisəsi (Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı 

timsalında) 

  

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacına aid rastr oroqrafik xəritənin tərtibat zamanı  ArcGİS 10.3 

proqram təminatı və DEM (Digital Elevation Model)- Relyefin Rəqəmli  Modelindən istifadə 

edilmişdir.  RRM rastr təsviri CİS-də məkan təhlilində istifadə edilir və  özündə relyefin müxtəlif 

morfometrik xüsusiyyətlərini toplamış universal fayl hesab edilir. [ 4, səh. 38] 

RRM rastr təsvirinin hər bir kvadratı və ya daması bir atributiv xassəyə malik olan müəyyən 

coğrafi sahəni əhatə edir. Piksel adlandırılan bu hissələr nə qədər kiçik olarsa, verilənlər məcmusu 
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bir o keyfiyyətli hesab olunur  və ya əksinə. Rastr  təsvirlər ilk növbədə coğrafi məkanı daha asan 

ifadə etməyə imkan verir. RRM rastr model kimi fasiləsiz informasiya qatlarının (məsələn ərazinin 

yüksəkliyi)  təsvirində və xəritələşdirilməsində geniş istifadə edilir. Bu tip   rastr təsvirlərdə 

piksellərin ölçüsü böyüdükcə o daha çox sahəni əhatə edir, lakin bu zaman ayırdetmə qabiliyyəti 

(resolution) azalmış olur. [ 1, səh. 90 ]  

Tədqiqat zamanı müxtəlif hissələrdən ibarət RYM faylları (mənbə (http://dds.cr.usgs.gov/srtm/) 

ArcGİS proqram təminatında ilk növbədə mozaika (birləşdirmə) əməliyyatından keçirilmişdir. 

Relyefin sadələşdirilməsi məqsədilə RYM  rastr təsvirində tərəfi 40 m olan piksellər “Resame” 

modulu vasitəsilə 125 dəfə böyüdülərək  tərəfi 5000 m-ə çatdırılmışdır.  

Conversation (çevrilmələr) menyusundan “Raster to point” əmri vasitəsilə hər bir kvadratın 

(pikselin) daxilinə avtomatik rejimdə uyğun yüksəklik qiymətləri qeyd olunmuşdur. Nəticədə bütün 

xəritədə simmetrik olaraq kvadratlar şəbəkəsinə uyğun mütləq yüksəkliklər öz əksini tapmışdır.  Daha sonra 

hipsometrik qaydaya uyğun olaraq xəritəmizdə yüksəklik şkalası seçmişik. Bu zaman ərazimiz üçün dəniz 

sahəsi açıq mavi, düzənliklər  yaşıl rəng, dağətəyi və orta dağlıq qəhvəyi rəngin müxtəlif çalarları, yüksək 

dağlıq qurşaq isə tünd mavi rəng (nival-buzlaq landşaftına uyğun olaraq) seçilmişdir.(Şəkil 2 ) 

 
 

 
 

Şəkil 2. Relyefin rastr riyazi-kartoqrafik modeli  (geomatik model). ArcGİS proqram  təminatının 

tətbiqi və  RRM  faylın emalı ilə  tərtib edilmişdir. 

  

CİS əsasında tərtib etdiyimiz xəritənin ənənəvi relyef xəritələrinə  nisbətən bir sıra üstünlükləri 

mövcuddur.  Belə ki, rastr oroqrafik xəritə elə ilk baxışdan oroqrafik və hipsometrik quruluşu özündə 

qeyri-adi  əks  etdirməsi ilə seçilir. Xəritədə relyefin oroqrafiyası və hipsometrik quruluş ənənəvi 

üsullarla deyil,  RRM faylın deşifrə olunması ilə təsvir edilmişdir. Mütləq yüksəkliklər xəritə üzərində 

sistemli və simmetrik qeyd edilmişdir ki, bu da ərazinin relyefi  haqqında çox asanlıqla informasiya 

əldə etməyə imkan verir.  

Tərtib etdiyimiz geomatik modeldə  oroqrafik quruluş sadələşdirilmişdir, oxunması sadə və  

maraqlıdır. Tədris zamanı şagird və tələbələrdə xəritəyə, coğrafiya elminə maraq oyatmaq üçün 

fikrimizcə bu tip müasir  vəsaitlər mühüm rol oynaya bilər. Rastr oroqrafik  xəritədən  həm müxtəlif 

coğrafi dizayn işlərində, həm  də ölkəmizə gələn turistlərin marağını artırmaq üçün reklam-tanıtım 

və s.də istifadəsi mümkündür. 
 

 

Ədəbiyyat 

 
 

1. Mehdiyev A.Ş., İsmayılov A.İ. Coğrafi İnformasiya Sistemləri, ali məktəblə üçün dərslik. 

Bakı: “Müəllim” nəşr.,2010,-232 səh. 

2. Piriyev R.X. Kartoqrafiya: dərslik.,Təkrar nəşr.-Bakı:Mütərcim, 2015-440 səh. 

3. Берлянт А.М. Геоиконика. Москва: Фирма «Астрея»,1996,208 с. 

4. Лабутина И. А., Балдина Е.А. “Использование данных дистанционного зондирования 

для мониторинга экосистем ООПТ” : метод. пособие – М., 2011. 88 с. 

 



Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika                               

Elmi Konfransının Materialları:2 cilddə, IIc.                                                                     Coğrafiya və ekologiya 
 
 

228 

Резюме 

Садуллаев Pашад Pахиб оглы 

Составление геоматической модели рельефа и создание растровых орографических 

карты на основе ГИС (на примере северо-восточный склона Большого Кавказа) 
  

В исследовательской работе нашли свое отражение растровые математическо-

картографические модели (геометрические модели) на основе ГИС. В целях проявления 

интереса к географическим наукам ,изучение растровых орографических карт широко 

применяется в различных рекламных и дизайнерских работах и других отраслях туризма. 
 

Summary 

Sadullayev Rashad Rahib 

Creation of geomatic model of relief and drawing up raster orographic maps on the basis of 

GIS (using the example of the north-eastern slope of the Greater Caucasus) 
  

In the research work, raster mathematical-cartographic models (geometric models) based on GIS 

were reflected.In order to show interest in geographical sciences, the study of raster orographic maps 

is widely used in various advertising and design works and other tourism industries. 
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LƏNKƏRAN TƏBİİ VİLAYƏTİNDƏ LANDŞAFTLARIN İDARƏ OLUNMASININ 

AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ 

 
 

Açar sözlər: aqrolandşaft, aqroirriqasiya,  transformasiya, antropogen kompleks ,ekoloji 

problem, diferensiasiya, landşaft 

Kлючевые слова: агроландшафт, агроирригационный, трансформация, антропогенный 

комплекс, экологическая проблема, дифференциация, ландшафт 

Key words: agrolandscape, agro-irrigation, transformation, anthropogenic complex, ecological 

problem, differentiation, landscape 
        

Lənkəran vilayətinin ərazisinin geoloji, geomorfoloji, iqlim və bitki örtüyünün mürəkkəb olması 

onların Lənkəran vilayətinin ərazisində müxtəlif  təbii ərazi komplekslərinin – landşaftların  

formalaşmasına böyük təsiri vardır. Xəzər dənizi sahillərindən yüksək dağlığa qalxarkən yağıntıların 

azalması səbəbindən landşaft inversiyasının Talış dağlarında müşahidə olunması landşaft 

qurşaqlarının anomaliyasını ifadə edərək digər dağlıq vilayətlərdən fərqli landşaft ardıcıllığını ortaya 

çıxarır. Lənkəran vilayətinin müasir landşaft komplekslərinin formalaşmasında neotektonik proses-

lərin intensivliyi, vilayət üçün səciyyəvi olan inversiya hadisəsi əhəmiyyətli rol oynamışdır. Talış 

dağlarında müşahidə olunan landşaft inversiyasının yaranması yüksəkliyə doğru yağıntıların azalması 

ilə əlaqədardır [1,2,3]. Bütün qeyd olunan təbii amillərin nəticəsində həm bir-birindən fərqlənən 

landşaftların yayılması – landşaft diferensaasiyası müşahidə olunur, həm də müxtəlif landşaftlara 

insanların antropogen təsirlərinin də müxtəlif dərəcədə olmasına səbəb olur. 

Lənkəran vilayətinin müxtəlif təbii landşaftlarında müşahidə olunan antropogen təsirlər  ayrı-

ayrı landşaftlarda fərqli təzahürlərə malikdir. Yüksək dağlıqda yayılan yüksəkliyin çəmən-bozqır  

landşaftının üstün olduğu ərazilərin torpaqların ya biçənək, yay otlaq sahələr kimi istifadə olunur, ya 

da,  ayrı-ayrı ərazilərdə dənli, paxlalı və s. bitkilərin əkini həyata keçirilir. Əkin işləri ərazinin 

şumlanmasını tələb edir və bu proses meyilli ərazilərdə məntiqli olaraq eroziya-aşınma proseslərini 

intensivləşdirir. Biçənək və otlaq qismində mövcud sahələrdə isə otarılan iribuynuzlu heyvanların 

sayının normadan artıq olması da ərazidə landşaft pozulmasına səbəb olmaqdadır. Qeyd olunan hər 

iki hal təbii landşaftda problemlər yaradır [1,2,4].  
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Talış dağlarının təxminən 600-1800 m mütləq hündürlüyə malik  olan sahələrində yayılan kəskin 

parçalanmış orta dağlığın enliyarpaqlı meşə landşaftı ərazisindəki meşəliklərin qırılması hallarına 

bugün də rast gəlinməkdədir. Bunun nəticəsi təkcə meşələrin altından çıxan yerlərdə çəmən-kol 

landşaftının yaranması deyil, həmçinin vilayətin torpaq rütubətlənməsinin yeraltı su təminatında əsas 

rol oynayan Lənkərançay, Astaraçay, Viləşçay, Təngərüdçay, Bolqarçay kimi vilayətin iri çaylarında 

suyun orta səviyyəsinə ciddi təsir göstərir ki, bu da, çayların keçdiyi bütün ərazilərdə təsərrüfat işlə-

rinin gedişatına gözlənilməz və arzulolunmaz dəyişiliklərə səbəb olmaqdadır. Lənkəran rayonunun 

Haftoni qəsəbəsi ərazisində apardığımız tədqiqat işləri zamanı da meşələrin antropogen səbəblərdən 

azalmasının ərazidə quraqlığa doğru dəyişiliklər yaratdığını müəyyənləşdirməyə imkan verir [3,4].  

Lənkəran təbii vilayətinin zəif parçalanmış ovalıq və düzənliklərinin çəmən meşə landşaftı 

tipinin üstün olduğu ərazilərdə yay fəslinin isti və quraq keçməsinə baxmayaraq  zəngin bitki örtüyü 

ilə diqqəti cəlb edir. Bunun səbəbi yaxın keçmişdə qeyd olunan ərazilərdə şirin qrunt sularının səthə 

yaxın yerləşməsi, bununla əlaqədar bataqlıqlaşmış ərazilərin və düzən meşələrinin yayılması 

haqqında faktlar məlumdur.  Son 100 il ərzində xüsusi ilə, Lənkəran ovalığının cənubunda torpaqların 

əkinə hazırlanması məqsədi ilə qurutma işlərinin aparılması, düzən meşələrinin kəskin qırılması və 

yaşayış məntəqələrinin genişləndirilməsi və s. antropogen təsirlərin nəticəsində bu landşaft tipi 

bütövlüklə  sıradan çıxmışdır. [2,3,4].  

Qeyd olunan ayrı-ayrı nümunələrdən bir daha aydın görünür ki,  vilayətin landşaftlarında tarazlı  

inkişafın  tənzimlənməsi və onların səmərəli təşkili məsələləri aktualdır. Həyata keçirilən 

landşaftların  idarə edilməsi sistemi  çox  mərhələlidir. Bu prosesin  ən  mühüm  şərtlərindən  biri  də  

antropogen   təsirlərlə  landşaft  tipinin  yüklənmə  həddinin  müəyyən  edilməsidir. Lənkəran  

ovalığında  və  onu  əhatə  edən  alçaq  dağlıqda  əhalinin   sıxlığının yüksəkliyi təbii  landşaftlara  

antropogen təsiri daha da artırır. Belə  bir  şəraitdə  landşaftların  sistemli  öyrənilməsi,  hər  bir  

landşaft  tipində  antropogen  yüklənmənin  norma  və  orta  hədlərinin  müəyyənləşdirilməsi  olduqca  

vacibdir. Yalnız bundan sonra Lənkəran vilayəti təbii landşaftlarının səmərəli təşkili istiqamətində 

konkret tədbirlər görmək mümkündür. Yuxarıda toxunulan problemlərin qarşısını almaq və ya 

zərərini minumuma endirmək üçün təklif etdiyimiz bəzi tədbirlərə aşağıdakıları da  aid  etmək  olar: 

- ovalığın   müvafiq landşaftlarında  suvarma   qaydalarına  və  rejiminə  ciddi  əməl  edilməsi 

, aqroirriqasiya qaydalarına uyğun suvarma  sistemlərinin bərpası; 

- yararlı  torpaq  sahələrində , əsas  plantasiyalarda  yaşayış  məntəqələrinin  tikilməsinin  

məhdudlaşdırılması; 

- Lənkəran vilayətinin təbii xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq yüksək və orta dağlıq ərazilərdə 

eroziyaya  qarşı  xüsusi mübarizə  üsullarının hazırlanması,  düzgün  şumlama qaydalarına riayət 

etmə,  yerli  iqlim  şəraitinə  uyğun  ağac  və  kolların,  meyvə  bağlarının  salınması;   

- antropogen  təsirlərin  optimallaşdırılması  üçün  əhalinin  region  üzrə  bərabər  

yerləşdirilməsinə  nail  olunmalıdır.  
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Резюме 

                                                                           Салаев Самир Мирсамид оглы 

Актуальные вопросы ландшафтного управления в природной провинции  

Лянкяран 
           

 Геологические, геоморфологические, климатические и растительные характеристики 

характерны для территории Лянкяранской губернии, и на территории области сформиро-

вались различные природные комплексы - ландшафты, обусловленные их взаимным влия-

нием. Пейзажи, вызванные падением осадков во время восхождения на высокие горы, создали 

естественные признаки, которые отличаются от других горных районов нашей республики в 

Лянкяранском природном регионе. Это различие также приводит к тому, что ландшафт под-

вергается различным уровням антропогенного воздействия на человека.  

 

Summary 

                                                                                                      Salayev Samir Mirsamid 

Topical issues of landscape management in the natural province of Lankaran 

 

Geological, geomorphological, climatic and vegetation cover characteristics are typical for the 

territory of Lankaran Province, and different natural complexes - landscapes have been formed in the 

territory of the region due to their mutual influence. The landscapes caused by the fall of rainfall 

while climbing the high mountains have created natural signs that differ from the other mountainous 

regions of our republic in the Lankaran natural region. This difference also causes the landscape to 

be exposed to various levels of human anthropogenic impacts. 

 
 

Yüzbaşova Ülviyyə Ağa Həsən qızı      

Bakı Dövlət Universiteti 

 

QRANATLARIN  MİNERALOJİ-KRİSTALLOKİMYƏVİ SƏCİYYƏSİ 

(Daşkəsən filiz rayonu) 

 

Açar sözlər: qranat, qrossulyar, qarışıq quruluş, kristallokimya   

Ключевые слова: гранат, гроссуляр, смешанная структура, кристаллохимия  

Key words:  granate, grossous, mixed structure, crystallochemistry             

 

İşdə innovasiya üsulları ilə Daşkəsən filiz rayonunun qranatlarının mineralogiyasına aşkarlıq 

gətirilmişdir. Qranatlar Daşkəsən intruziyasının təmas oreallarında geniş yayılmışdır. Bu minerallar 

bir-birindən rənginə, kimyəvi tərkibinə, əsasən morfologiyasına görə fərqlənir. Öyrənilən qranatlar 

rənglərindən asılı olmayaraq, əsasən tetraqon tri oktaedr və rombik dodekaedr formalarında rast 

gəlinir. Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, qranatların növünü təyin etmək rənginə və 

morfologiyasına görə kifayət etmir. Qranat tiplərini ayırmaq üçün   kimyəvi tərkib, xüsusi rəng, 

kristalların morfologiyası və qəfəs parametrləri əsas kimi qəbul edilməlidir.   

İlkin tədqiqat işlərində qranatlar rənginə və kimyəvi tərkibinə görə iki qrupu ayrılır:  

1) Tünd-qonuru, qonuru-qırmızı və qırmızı qranatlar qrossulyar komponentinin andrazitə nisbəti 

(1.41-1.90):1 olur, yəni qrossulyar komponenti üstünlük təşkil edir; 2) Sarımtıl-yaşıl və yaşıl 

qranatlar, andrazitin qrossulyara nisbəti (6.04-6.44):1 olur, andrazit komponenti üstünlük təşkil edir. 

Daşkəsən qranatlarından – qrossulyar mineralının komponentinin andrazitə nisbətən üstünlük 

təşkil dən qranatlar qonuru-yaşıl rəngdə rast gəlir. Tərkibdə  Fe2O3 olması qranatlara qara çalar verir. 

Bir sıra sahələrdə yaşıl qranat çox böyük olmayan maqnetit damarlarında rast gəlinir. Bəzi maqnetit 

çöküntülərində yaşıl qranatlar qonuru  qranatlardan üstünlük təşkil edir, bu da məhlulda dəmirin 
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miqdarının üstünlük təşkil etməsi ilə əlaqədardır. Bunun nəticəsi olaraq yataqda qranat kristallarının 

daxili yaşıl rəngdə, xarici yaşılı-qonur və bəzi hallarda qonuru rənglərdə olur.  

Tədqiqat sahəsində  üç növ qranatlar ayrılır: 1. Xırdadənəli aqreqat formaları - xırdadənəli 

qranatlar silikat süxurları hesabına yaranan skarnlar üçün səciyyəvidir. Ayrı-ayrı qranat dənələrinin 

ölçüləri 0,02 mm-dən  0,5 mm-ə əqədər olur; 2. İri dənəli kristal formaları - iri dənəli qranatlar ölçüləri 

0,5-1 sm-dən 5-7 sm-ə qədər dəyişən xarakterli kristal formasına malik individlərdir. Belə 

ayrılmalarda qranatlar maqnetit, epidot, iri kristallik kalsit, kvars və başqa minerallarla müşayət 

olunur; 3. Kiçik kristalların daraqları – qranatların daraqvari kiçik kristalları çatların divarlarının 

səthində, filizlərdə rast gəlir. Kristallarının ölçüləri 2 mm-dən 8 mm-ə qədər dəyişir, çox nadir 

hallarda 1 sm-ə  çatır.  

Mineralın oksid tərkiblərinin fazilə miqdarı flüorisent analiz üsulu ilə (PHİLİPS X-ray 

fluoresence-1330) təyin olunmuşdur (%):  I - yaşıl rəngli qranatlar:  SiO2-38.12; Al2O3-28.02; Fe2O3-

2.68; CaO-32.17, ∑=100.9 (nümunə №1); SiO2-36.85; Al2O3-26.03; Fe2O3-2.78; CaO-30.8; MgO-4, 

∑=100.3 (nümunə №2);  II- qonuru rəngli qranatlar:  SiO2-36.23; Al2O3-15.05; Fe2O3-16.45; CaO-

32.45, ∑=100.1;  III-qara rəngli  qranatlar: SiO2-38.01; Al2O3-5.95; Fe2O3-23.3; CaO-32.78 

∑=100.04. Kimyəvi analizlərin nəticələrinə əsaslanaraq, mineralların empirik ifadələri aşağıdakı kimi 

təyin olunmuşdur: 

 

Empirik formulalar:                                  Kristallokimyəvi qarışıq quruluşlu formulalar: 

                                                                         m                          n 

1. Ca3.01Al1.98Si3.1O12                                                              Ca2SiO4     Ca1.01Al1.98 (SiO4)2 

2. Ca2.90 Mg0.09Al1.90 Fe0.08 Si2.96O12                       Ca2SiO4     (Ca,Mg)0.99 (Al,Fe)1.98 (SiO4)2 

3. Ca2.98Al1.01Fe0.88 Si3.02O12                                             Ca2SiO4      Ca0.98 (Al,Fe)1.898 (SiO4)2 

4. Ca2.95Al0.4Fe1.58 Si3O12                                                    Ca2SiO4       Ca0.99 (Al,Fe)1.98 (SiO4)2 

 

Analizlər 12-oksigenə hesablanmışdır. 

Analiz olunmuş nümunələrdə mineralların individuallığını isbat etmək üçün rentgenoqrammalar  

Bruker D8ADVANCE difraktometrində çəkilmişdir. Hər bir nümunə üçün xarakter difraksiya xətləri 

üçün d, J və hkl-in qiymətləri aşağıdakı kimi verilir (d,J:hkl): Yaşıl qranatlarda: d,J:hkl – 3.04,7:400;  

2.50,9:420;  2.25,6:422;  1.56,6:640;  1.60,10:642; Qonuru qranatlarda: d,J:hkl – 2.91,6:400;  

2.75,9:420;  1.69,6:640;  1.56,10:642;  Qara qranatlarda: d,J:hkl – 3.01,8:400;  2.74,9:420;   

1.65,10:642;  1.85,5:611.  

Qrossulyar mineralının göstərilən kimyəvi tərkiblərini onun quruluşu ilə müqayisə etsək, 

asanlıqla göstərmək olar ki, qarışıq quruluş yaranır (2, səh.8). Modullara əsaslanaraq qarışıq 

quruluşun ümumi kimyəvi tərkibini aşağıdakı kimi göstərmək olar. Ca2m+nAl2n(SiO4)m+2n. İfadədə 

m=n olan halda qrossulyar mineralının polimorf formaları yaranır, m≠n olduqda isə qrossulyardan 

törəmə mineralların kimyəvi tərkibləri proqnozlaşdırılır (1, səh.112-114).  

 Rentgenoqrammlarla  kimyəvi  analizlərin nəticələrini müqayisə etdikdə, aydın olur ki, mövcud 

nümunələrdə Al atomları ilə Fe atomları geniş masştabda izomorf qarışıq yaradır. Bu qranatlarda  

Al3+ (r=0,5Å)  və Fe (r=0,6Å)  izomorf əvəz olma yaradır. Qrossulyarın dəmirlə zəngin 

növmüxtəlifliklərindən ferromaqnit xassəli material kimi istifadə etmək olar. Qrossulyar mineralının 

izomorf qarışıqdan asılı olaraq rənglərinin dəyişkən olması və mineralın dəyərli kristal formaları bu 

mineraldan geniş masştabda bəzək əşyaları kimi istifadə etməyə imkan verir.  

 

Ədəbiyyat 

 

1. Чирагов М.И. Сравнительная кристаллохимия кальциевых и редкоземельных 

силикатов. Çaşıoğlu nəşr., Bakı, 2002. 358 s. 

2. Ширинова А.Ф. Сравнительная кристаллохимия смешанных структур силикатов. 

“Ləman Poliqrafiya” nəşr., Bakı,  2018, 242 səh. 

 



Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika                               

Elmi Konfransının Materialları:2 cilddə, IIc.                                                                     Coğrafiya və ekologiya 
 
 

232 

Резюме 

Юзбашова Ульвия Ага Гасан кызы 

 

Минерально-кристаллохимическая характеристика гранатов 

 (Дашкесанский рудный район) 

 

Работа посвящена изучению инновационными методами образцов граната, взятых из 

скарнов Дашкесанской интрузии. Выяснено, что наиболее распространенным типом граната в 

районе исследований является железистая разновидность гроссуляра. В этих минералах 

трехвалентные атомы железа с атомами алюминия образуют изоморфную смесь в широком 

диапазоне. Это основано на том факте, что структура гроссуляра с указанным химическим 

составом является сравнительно сложной, и на основе модулей определяется общая 

кристаллохимическая формула этих типов структур: Ca2m+nAl2n(SiO4)m+2n. Если m=n,  

образуются полиморфные формы гроссуляра,   если m≠n прогнозируется новый состав 

минералов.  

Гроссуляр с высоким содержанием железа можно использовать в качестве ценного 

ферромагнитного материала, а  цветные разновидности в качестве драгоценного камня.   

 

 

Summary 

Yuzbashova Ulviyya Aga Hasan  

 

Mineral-crystallochemical character of the garnet (Dashkesan ore district)  

 

The work is dedicated to the study of innovative methods of garnet samples taken from scratches 

of the Dashkesan intrusive. It was found that the most common type of granite in the research area is 

the granular iron variety. In these minerals, three-valence iron atoms form an isomorphic mixture in 

a wide range of aluminum. It is based on the fact that the structure of the granular minberal with the 

specified chemical composition is comparatively complex, and based on the modules the total 

crystallochemical expression of these types of structures is determined: Ca2m+nAl2n(SiO4)m+2n. Where 

m =n polymorphic forms of granular mineral are formed, while m≠n  new mineral content is 

predicted. The high-iron type of granular mineral can be used as a valuable ferromagnetic material, 

and the color may be used as a precious stone.   
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Abuzarli Leyla Abdulla qızı 

Baku State University 

 

ENVIRONMENTAL ISSUES IN RESPECT TO PASSAGE THROUGH  

THE CASPIAN SEA 

 

Keywords: environment, passage, protection of environment, national legislation 

Açar sözlər: ətraf mühit, keçid, ətraf mühitin mühafizəsi, milli qanunvericilik 

Ключевые слова: окружающая среда, прохождение, защита окружающей среды, 

национальное законодательство 

 

Environmental issue is the integral part of our life. We can say this fact in following sentence so, 

“where there is a personal impact, there will be an environmental issue”. The word environment is 

derived from an ancient French word “environner”, meaning to encircle [4, p. 4]. So, environment 

always encircles, surrounds our life.  What should be comprehended under the notion of environment? 

'Environment' includes: 1) natural resources both biotic and abiotic, such as air, water, soil, fauna and 

flora and the interactions between the same factors; 2) property which forms part of the cultural 

heritage; 3) the characteristics aspects of landscape. [1, art. 2(1)].  If we look through the Preamble 

of United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) we can see there the provision which 

regulates environmental issues: “The States Parties to this Convention… Recognizing the desirability 

of establishing through this Convention, with due regard for the sovereignty of all States, a legal order 

for the seas and oceans which will facilitate international communication, and will promote the 

peaceful uses of the seas and oceans, the equitable and efficient utilization of their resources, the 

conservation of their living resources, and the study, protection and preservation of the marine 

environment…” [5, p. 21]  It should be understood that, the States - Parties to this Convention shall 

cooperate with regard to issues emerged as a result of their activity, as well as environmental issues. 

On March 4, 2016 the law on “Ratification of the United Nations Convention on the Law of the 

Sea” was adopted by the Parliament of the Republic of Azerbaijan. In accordance with article 124 of 

UNCLOS, land-locked state means a State which has no sea-coast and transit State means a State, 

with or without a sea-coast, situated between a land-locked State and the sea, through whose territory 

traffic in transit passes. However Azerbaijan is a land-locked state, article 131 of UNCLOS provides 

as following: “Ships flying the flag of land-locked States shall enjoy treatment equal to that accorded 

to other foreign ships in maritime ports”.  Azerbaijan should be considered a transit state in respect 

to the states around the Caspian basin. It is the fact that commercial vessels navigate in international 

waters under the flag of the Republic of Azerbaijan.   

Approximately after 20 years of talks, at least on 12 August, 2018 the “Convention on the Legal 

Status of the Caspian Sea” was signed between 5 coastal states – the Republic of Azerbaijan, the 

Islamic Republic of Iran, the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation and Turkmenistan in 

Kazakhstan, Aktau city. On 12 February, 2019 the Law on “Ratification of the Convention on the 

Legal Status of the Caspian Sea” was adopted by the Parliament of Azerbaijan Republic.  The Parties 

shall have the right to free access from the Caspian Sea to other seas and the Ocean, and back. To 

that end, the Parties shall enjoy the freedom of transit for all their means of transport through the 

territories of transit Parties. Terms and procedures for such access shall be determined by bilateral 

agreements between the Parties concerned and transit Parties or, in the absence of such agreements, 
on the basis of the national legislation of the transit Party [3, art. 10(4)]. In this case, environmental 

issues also should be solved under the national level. How are the environmental issues regulated? 

First of all, the Preamble of above-mentioned Convention stipulates about environmental issues as 

following: “The Parties to this Convention, the Caspian littoral States  hereinafter referred 

to as the Parties... Convinced that this Convention will facilitate the development and strengthening 

of cooperation among the Parties, and promote the use of the Caspian Sea for peaceful purposes and 

rational management of its resources, as well as exploration, protection and conservation of its 
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environment…” Furthermore, at national level the “Law on Protection of the Environment” June 8, 

1999 regulates the environmental matters.  This Law shall determine legal, economic and social 

grounds for the protection of the environment. Environment in narrow meaning, is  cumulative total 

of all live and other categories of nature surrounding individuals irrespective of their activities. [2, 

art. 1] Besides above-mentioned documents Framework Convention for the Protection of the Marine 

Environment of the Caspian Sea comprehensively regulates marine environmental matters, 

Azerbaijan Republic ratified this act on April 4, 2006.  

Nowadays environmental problems are actual. At all times environmental issues are taken into 

consideration after realising of economic developments. The result of these processes are not so 

satisfactory. Both economic developments and environmental issues should be implemented at the 

same time.  
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Ətraf mühit məsələləri müasir dövrdə çox vacibdir. Ətraf mühit problemlərinin tənzimlənməsi 

üçün mühüm addımlar atılır. Bu tezisdə ətraf mühit məsələləri beynəlxalq və milli səviyyədə təhlil 

edilir. 
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Экологические проблемы очень важны в наше время. Важные шаги предпринимаются для 

решения экологических проблем. В этом тезисе экологические проблемы анализируются на 

международном и национальном уровнях. 
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prosecutor, cooperation 
 

Son dövrlərdə istər Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə üzv olan dövlətlərin milli cinayət 

qanunvericiliyində, istərsə də üzv olmayan digər dövlətlərdə Məhkəmənin fəaliyyətinin əsas sənədi 

sayılan Roma Statutunun bir sıra müddəalarına rast gəlmək mümkündür. Bu fikri, xüsusilə, 

məhkəmənin də mühakimə yurisdiksiyasına aid olan cinayətlərin (soyqırım, aparteid, təqib, 

deportasiya və s.) anlayışlarının müəyyənləşdirilməsi zamanı söyləmək olar. Eyni zamanda, 

Azərbaycan Respublikası Roma Statutuna üzv olmadığı halda öz cinayət qanunvericiliyində  həmin 
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müddəaları nəzərə almışdır. Bunun nəticəsidir ki, bu gün milli cinayət orqanlarının da fəaliyyətində 

də həmin müddəalar nəzərə alınır.  

Buna baxmayaraq, qeyd etməliyik ki, üzücü reallıq budur ki, bir sıra dövlətlərin milli orqanları 

beynəlxalq cinayətlərlə bağlı məsələlərin həll edilməsində acizlik və könülsüzlük nümayiş etdirir. 

Milli orqanların beynəlxalq cinayətlərə effektiv şəkildə qarşılıq verə bildiyi və bu yolla BCM 

qarşısında məhkəmə proseslərinin həyata keçirilməsinə olan ehtiyacın aradan qalxması mövcud 

olduğu beynəlxalq nizamın bərqərar olması Məhkəmə və bütövlükdə beynəlxalq cəmiyyət üçün real 

olaraq əhəmiyyətli uğur hesab edilə bilərdi. Əlbəttə, bu baş versə belə, ehtimal edilir ki, praktiki 

olaraq BCM qarşısında məhkəmə proseslərinin həyata keçirilməsi öz əhəmiyyətini itirməyəcəkdir. 

Komplementarlıq prinsipinin mahiyyətindən çıxış edərək qeyd edə bilərik ki, Prokurorun 

məqsədi yurisdiksiya uğrunda dövlətlərlə “rəqabət” aparmaq yox, ən ciddi beynəlxalq cinayətlərin 

cəzasız qalmamasını təmin etmək və nəticə olaraq belə cəzasızlıq hallarına son qoymaqdır. 

Pokurorluq üçün başlıca prioritet dövlətlərə onların effektiv qanunvericilik aktları qəbul etmək və 

icra etmək barədə məsuliyyət daşıdığını fəal şəkildə xatırlatmaq və onları effektiv tədqiqat və cinayət 

təbiqi həyata keçirməyə çağırmaqdır. Komplementarlıq prinsipi dövlətlərin başlıca cinayətləri 

araşdırmaq və təqib etməklə bağlı ilkin məsuliyyətlərinə tabeliliyini gücləndirmək və sürətləndirmək 

üçün mexanizm rolunu oynayır (4,123). 

Bundan əlavə, Roma Statutunun 93(10)-cu maddəsini BCM və milli orqanların əlaqəsi 

baxımından nəzərdən keçirsək, deyə bilərik ki, milli istintaqa və ya cinayət təqibinə yardım etmək 

məqsədi ilə məlumat və sübutların mübadilə edilməsi ümumən Prokurorun səlahiyyətlərinə uyğun 

olmalıdır. Bu əməkdaşlıq Məhkəmə tərəfindən aparılmış istintaq və ya Məhkəmə tədqiqatının 

gedişində əldə edilmiş ərizələr, sənədlər və digər sübut növlərinin verilməsi, Məhkəmənin sərəncamı 

ilə tutulmuş hər hansı şəxsin dindirilməsi və digər formalarda realizə oluna bilər (1,365). 

Eyni zamanda BCM-nin fəaliyyəti haqqında ictimaiyyətin kifayət qədər məlumatlı olmaması, o 

cümlədən, bir sıra konstitusion-hüquqi xarakterli problemlər Statutun ratifikasiyasının ləngiməsinə 

yol açır. Daha ciddi xarakter daşıyan problemlərdən biri kimi Konstitusiya xarakterli çətinliklər, ilk 

növbədə, vətəndaşların verilməsinin qadağan olunması, vəzifəli şəxslərin immunitetləri, non bis in 

idem prinsipi və s. bu kimi məsələlərdən irəli gəlir. Konstitusiya ilə Statutun müddəaları arasında 

əhəmiyyətli ziddiyyətlər mövcuddursa, o halda, konstitusiyaya Məhkəmənin yurisdiksiyasının 

tanınması haqqında ümumi xarekterli düzəlişlər edilə bilər. 

 Beləliklə, BCM-nin fəaliyyəti  dövlətlərdə cinayət mühakimə icraatının səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə, ədalət mühakiməsinin daha yüksək standartlarına nail olunmasına, o cümlədən, 

bütün proses iştirakçılarının hüquqlarına riayət olunmasına kömək edəcəkdir. 

BCM-nin təşkili və fəaliyyəti eyni zamanda müəyyən xəbərdaredici funksiyanı yerinə yetirir. 

Belə ki, artıq Statutun iştirakçısı olan dövlətlərin vətəndaşları törədəcəkləri beynəlxalq cinayətlərə 

görə mühakimə olunacaqlarının reallığını hiss edəcək, beynəlxalq humanitar hüquq normalarının göz-

lənilməsində daha aktiv mövqeyə malik olacaqdır (2,109). Son olaraq, BCM-nin təşəkkülünü beynəlxalq 

cinayət hüququnun inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirmək olar. Bununla belə, 

gələcəkdə onun həyata keçirilməsində əsas rol milli mühakimə orqanlarının üzərinə düşəcəkdir (3,102). 
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Резюме 

Аббаслы Фидан Алисалам кызы 

Создание МУС можно рассматривать как начало нового этапа в развитии 

международного уголовного права. Принцип взаимодополняемости играет роль в укреплении 

и ускорении ответственности государств за своей главной ответственности за расследование 

и преследование крупных преступлений. Таким образом, деятельность МУС будет 

способствовать повышению уровня уголовного правосудия в штатах, достижению более 

высоких стандартов справедливости и уважению прав всех участников процесса. 

 

Summary 

Abbasli Fidan Alisalam  

The establishment of  ICC can be considered as the beginning of a new stage in the development 

of international criminal law. The principle of complemantarity plays a role in  strengthening and 

expediting  the liability of states to their primary accountability to explore and prosecute major 

crimes. So ICC's activities will help to increase the level of criminal justice in the States, achieve 

higher standards of justice, and respect the rights of all participants in the process. 
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При рассмотрении метода правового регулирования трудовых отношений следует 

рассмотреть и принцип свободы труда, поскольку именно он положен в основу отрасли 

трудового права, к тому же, будучи основным принципом данной отрасли определяет характер 

отраслевого метода правового регулирования. Данный принцип закреплен и в Конституции 

Азербайджанской Республики, и в Трудовом Кодексе Азербайджанской Республики (далее - 

ТК АР). Отношения  в сфере труда основаны на принципе свободы труда.  

Впервые термин «свобода труда» был закреплен в Конституции Франции, принятой 4 

ноября 1848 г. В ней отмечалось, что Конституция гарантирует гражданам свободу труда и 

промышленности. Тем самым Конституция провозгласила равенство в отношениях сторон, 

ибо для работника необходимым является именно принцип свободы труда, а для работодателя 

– принцип свободы промышленности. Краткий исторический экскурс в проблему отношений 

найма труда показывает, что абсолютная свобода сторон является недопустимой. Отсутствие 

должного правового регулирования приводит к господству одной стороны, а именно работо-

дателя, ибо в его распоряжении средства производства. Он устанавливает условия труда, а 

работнику не остается ничего, кроме как соглашаться на предложенные условия. Исходя из 

этого, свобода сторон должна быть ограничена государственным вмешательством. На этой 

проблеме акцентировал внимание и В.Т.Русских, который указывал на «несостоятельность 

теории и практики «государственного невмешательства» в «свободные» отношения работода-
телей и рабочих» (2, с.44). Поэтому в период существования СССР в Конституциях того пе-

риода право на труд рассматривалось как право на получение гарантированной работы, право 

на свободный выбор профессии, рода занятий и работы. В таком же понимании данный прин-

цип закреплен и в ТК АР, где указывается на свободное использование возможностей для 

удовлетворения материальных, социальных, экономических, моральных и иных потребностей 

и закрепляется предоставление гарантированной работы, основанной на трудовом договоре 

(контракте). 
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С другой стороны, принцип свободы труда понимается как право на труд. Граждане 

свободны в решении вопроса «работать или не работать». Никто не может быть принужден к 

труду, добровольная незанятость не может служить основанием для привлечения к 

ответственности. Данное положение нашло свое закрепление в международных документах, в том 

числе в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах от 1966 г.  

Таким образом, каждый имеет право выбирать профессию, место работы, вид 

деятельности. Данное право закреплено и в ст.35 Конституции (1) нашей страны, где строго 

запрещается применение принудительного труда, за исключением  случаев, указанных в 

данной статье, а именно в случаях привлечения к принудительному труду на основе судебного 

решения, во время военной службы, во время военного и чрезвычайного положения. В иных 

случаях граждане свободны при заключении трудовых договоров. Необходимым является 

эффективное осуществление права на труд, а именно государства должны активно принимать 

участие в содействии гражданам найти работу. Государства должны стремиться к достижению 

высокого уровня занятости на столько, на сколько это возможно. Данное положение 

соответствует идее, закрепленной в Европейской Социальной Хартии.  

Проблема соотношения принципа права на труд и права на свободу труда остается одной 

из дискуссионных  в науке трудового права. Право на труд без отсутствия механизма 

реализации утрачивает смысл. Государство должно проводить меры для осуществления права 

на труд. С этой целью проводится политика полной занятости. В противном случае 

получается, что право на труд отсутствует как таковой. 

В нашей стране также проводятся огромные мероприятия для ликвидации безработицы. С 

этой целью открываются новые рабочие места. А это в свою очередь создает благоприятные 

условия для сохранения безработицы на низком уровне.   

Тем не менее мы считаем, что следует усилить деятельность в сфере подготовки кадров. 

Это будет успешным шагом на пути реализации полной занятости.  
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Əməyin azadlığı prinsipi 

Tezisdə əməyin azadlığı prinsipi ilə bağlı problemlər tədqiq edilmişdir. 

 

Summary 

Aslanova Farida Azad 

  The principle freedom of labor   
This article study the problems related with principle of freedom of labor.   
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Açar sözlər: vəkillik, mülki məhkəmə icraatı, məhkəmə iclası,sübutlarla iş, məhkəmə çıxışı 
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Vəkillik (latınca “advocare, advocatus” – “çağırmaq, çağırılmış, dəvət edilmiş”) hər kəsin 

ixtisaslaşdırılmış hüquqi yardım almaq hüququnun həyata keçirilməsinin konstitusion təminatlarının 

ən mühüm tərkib hissələrindən və mexanizmlərindən, habelə dövlətin hüquq sisteminin və vətəndaş 
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cəmiyyətinin mühüm demokratik institutlarından biridir. Odur ki, heç də təsadüfi deyil ki, 

Konstitusiyamızın 61-ci maddəsində hər kəsin yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququna 

malik olması təsbit olunmuşdur (1, m. 61). 

Vəkilin məhkəmə iclasında iştirakı təmsil etdiyi şəxsə hüquqi yardımın göstərilməsi 

istiqamətində bütün bilik və bacarığının kvintessiyasıdır (ən incə və zəruri hissə). Vəkilin məhkəmədə 

qalib gəlməsi məhkəmə iclasına qədər gördüyü işlərlə yanaşı, məhkəmə iclasındakı fəaliyyətindən 

birbaşa asılıdır. Bu baxımdan vəkilin mülki işlər üzrə məhkəmə icraatında iştirakı və xüsusilə də onun 

məhkəmə iclasında fəaliyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, məhkəmə çəkişməsi – mülki 

prosesin əsas hissəsi olub, məhz burada mülki prosesin məqsəd və vəzifələri həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin tələblərinə əsasən, Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində mülki prosesdə vəkil kimi Azərbaycan Respublikasında müəyyən olunmuş 

qaydada səlahiyyəti təsdiq olunmuş vəkillər iştirak edirlər (2, m.66). İş məhkəmə baxışına hazırlandıqda və 

həmin işə məhkəmədə baxıldıqda vəkil ixtisaslı hüquqi yardım göstərməyə borcludur (2, m. 68). 

Qeyd etmək lazımdır ki, hüquq ədəbiyyatında vəkilin mülki mübahisələr üzrə məhkəmə 

icraatında iştirakına dair fikir müxtəlifliyi mövcuddur. Bu müxtəliflik məhkəmə prosesinin 

mərhələlərə ayrılması ilə bağlıdır. Mərhələlərə ayırmada isə vəkilin gördüyü işlər və ümumilikdə 

prosesin gedişatı əsas götürülür. 

Məşhur rus alimi M.B.Smolenskiy müvafiq məsələ ilə bağlı mərhələləri qeyd edir: 1) Hazırlıq; 

2) İşə mahiyyəti üzrə baxılması; 3) Tərəflərin çıxışları və prokurorun çıxışı (olduğu təqdirdə); 4) 

Yekun qərar çıxarılma mərhələsi (7, s.139-140). 

V.N.Burobin isə öz növbəsində növbəti mərhələləri ayırd edir: 1) Hazırlıq iclası; 2) Sübutların 

irəli sürülməsi və sübutetmə; 3 ) Tərəflərin çıxışları; 4) Yekun (4, s. 292-312). 

L.A.Demidovanın fikrincə, məhkəmə prosesi növbəti mərhələlərə ayrılır: 1) Hüququn pozulması 

və mövcudluğu haqqında açıq-aşkar və tamamilə düzgün təsəvvürün irəli sürülməsi; 2) Hüququn 

pozulmasının sübut edilməsi; 3) Həmin sübutların məhkəməyə təqdim edilməsi; 4) Məhkəmə 

qarşısında öz fikir və mövqeyinin müdafiəsi və qarşı tərəfin fikirlərinin təkzib edilməsi (6, s. 93-95). 

Məhkəmə iclası bir-birini əvəz edən bir neçə hissədən ibarətdir. Bu hissələrin hər biri öz spesifik 

məqsəd və məzmununa malikdir.Fikrimizcə, peşəkar bilik və təcrübəsi nöqteyi-nəzərindən vəkilin 

məhkəmə iclasında iştirakını iki hissəyə ayırmaq daha məqsədəuyğundur: 1) Sübutlarla iş; 2) Vəkilin 

məhkəmədə çıxışı. 

Sübutlarla iş həm məhkəmə prosesi sahəsində dərin biliklər, həm də bu biliklərdən istifadə 

etməklə məhkəməni öz mövqeyinə inandırmaq istiqamətində mövcud sübutlardan düzgün istifadə 

edilməsini tələb edir. Bundan başqa qarşı tərəfin sübutlarının təkzib edilməsi və neytrallaşdırılması 

da həlli vacib məsələlərdəndir. Mülki prosesdə sübutların təqdim və tədqiq edilməsi qaydaları vəkilin 

sübutlarla işi üçün müəyyənedici hüquqi meyardır. 

Sübutlarla iş prosesin “hiss olunması” zərurəti ilə bağlıdır, yəni bu və ya digər prosessual 

hərəkətin hansı nəticələr törədəciyini anlamaq deməkdir. Obrazlı desək, cərrahi əməliyyat zamanı 

qarşısında müxtəlif alətləri olan və düşünməyə vaxtı az olan cərrahın insan taleyini xilas etmək üçün 

gördüyü iş. Müqayisəli şəkildə yanaşdıqda hər iki sənətkardan yüksək bilik, iş təcrübəsi və qısa 

zaman kəsiyində hadisələrə düzgün hüquqi qiymət vermək qabiliyyəti tələb olunur (5, s. 238). 

Məhkəmə iclasının müvafiq mərhələlərində tərəfin məhkəmə tərəfindən dinlənilməsi hüququ 

realizə olunur. Bu hüquq “İnsan Hüquqlarının və Əsas Azadlıqlarının Müdafiəsi haqqında” Avropa 

Konvensiyasının 6-cı maddəsi ilə təmin edilən ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun tərkib his-

səsidir. Məhz öz çıxışlarında vəkil iş üzrə hüquqi mövqeyinin əsaslılığını məhkəməyə sübut etməyə ça-
lışır. Tərəflərin çıxışları mərhələsində vəkil məhkəmənin diqqətini sübut etməyə çalışdığı hallara yönəldir, 

həmçinin qarşı tərəfin təqdim etdiyi sübutlara münasibətini bildirir. Ona görə də vəkilin məhkəmə icla-

sında çıxışı onun məhkəmədəki işinin ən vacib hissəsini təşkil edir ki, həmin çıxışa da vəkil qabaqcadan 

həm psixoloji, həm də hüquqi cəhətdən hazırlaşaraq, müdafiə taktikasını müəyyən edir. Qeyd edək ki, 

sonuncu hal prosesin həllinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Belə ki, düzgün seçilmiş müdafiə taktikası prosesin 

vəkilin hüquqlarını müdafiə etdiyi tərəfin xeyrinə qərarın qəbul edilməsi ilə nəticələnə bilər (3, s. 204). 
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Son olaraq onu da xüsusi olaraq vurğulamaq istərdik ki, vəkilin mülki məhkəmə iclasında çıxışı 

natiqlik sənəti ilə sıx bağlıdır, ona görə də iş üzrə mövqeyin və sübutların hazırlanması hər şey demək 

deyil. Belə ki, məhkəmə iştirakçılarını öz mövqeyinə inandırmaq üçün vəkilin səlis və gözəl danışığı, 

natiqlik qabiliyyəti zəruridir. 
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Резюме 

Джавадова Гюнай Тагир кызы 

Тезис посвящен деятельности адвоката в гражданском судопроизводстве, особенно его 

доказательной работе и речи в зале суда. В тезисе также затрагиваются другие личные и 

деловые качества, таланты и способности адвоката как процессуальной фигуры, отражены  

мнения некоторых ученых по этим вопросам. 

 

Summary 

Cavadova Gunay Tahir  

This thesis is dedicated to the activities of a lawyer in civil litigation, especially his work with 

evidences, and his speech in the courtroom. The thesis also reflects other personal and business 

qualities, talents and abilities of a lawyer as a procedural figure and the views of a number of scholars 

on abovementioned matters. 
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YENİ RƏQƏMSAL DÖVR: MÜƏLLİFLİK HÜQUQU MÜASİR ŞƏRAİTDƏ 

 

Açar sözlər: yeni rəqəmsal dövr, rəqəmsal texnologiya, müəllif hüquqları, müəllif hüquqları 

rəqəmsal mühitdə 

Ключевые слова: новая цифровая эра, цифровые технологии, авторские права, авторские 

права в цифровой среде 

Key words: new digital era, digital technology, copyrights, copyrights in the digital environment 

  

  Geniş anlamda “əqli mülkiyyət hüququ” termini ilə ifadə etdiyimiz, içində müəlliflik və əlaqəli 
hüquqları, coğrafi ad və göstəriciləri, əmtəə nişanlarını, patentləri, faydalı modelləri, ticarət 

ünvanlarını, firma adı, inteqral sxem topologiyasını, internet  kimi digər ad və işarələri cəmləşdirən 

və bunlarla bərabər beynəlxalq səviyyədə iqtisadi, mədəni, texnoloji kimi səbəblərlə daimi olaraq 

inkişaf halında olan əqli mülkiyyət hüququ, bu inkişafla paralel olaraq mühafizə, hüquq 

pozuntularınının qarşısını almaq məqsədilə dəvamlı dəyişikliklərin edildiyi  aktual, dinamik bir 

hüquq sahəsidir. Müasir dövrdə əqli mülkiyyət hüququnun inkişafına təkan verən amillərdən başlıcası 

texnologiyanın inkişafı və yeni rəqəmsal mühitdir. Yeni texnologiya əqli mülkiyyət hüququnun 
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əhəmiyyətini artırdı. Rəqəmsal mühitdə  müəlliflik hüququ əqli mülkiyyət hüququnun ən çox təsirə 

məruz qalan və mühafizəyə ehtiyacı olan sahələrindən biridir. Müəlliflik hüquqlarının 

mühafizəsindən danışarkən ağlımıza gəlir ki, ümumiyyətlə orjinal ədəbi, musiqili, dramatik və ya 

bədii əsərlərə müəlliflik hüququ verilir. Lakin texnologiyanın böyüməsi kompüter proqramları, 

kompüter bazası (computer database) , kompüter planları (computer layouts) və vebdəki müxtəlif 

əsərlər və s. kimi yeni anlayışların meydana gəlməsinə səbəb olur. Kompüter proqramları Bern 

Konvensiyasının 2-ci maddəsindəki mənada ədəbi əsərlər kimi qorunur. Belə qorunma kompüter 

proqramlarına ifadə üsulundan və ya formasından asılı olmayaraq şamil edilir. İnternetdə həm 

müəlliflik hüququ qanunvericiliyinin rəqəmləşdirilmiş obyektləri, həm də məxsusi olaraq rəqəmli 

mühit üçün yaradılan multimedia obyektləri geniş istifadə olunur. Məsələn, rəqəmləşdirilmiş ədəbi 

əsərlərin, audiovizual əsərlərin, incəsənət əsərlərinin, kompüter proqramlarının və s. çox böyük 

miqdarı artıq çoxdan İnternetə keçmiş və onların əlçatımlılığı asanlaşmışdır. İnternetin “dünyanin ən 

böyük çap maşını” adlandırılması təsadüfi deyildir. Qeyd edək ki, ƏM kimi müəlliflik hüququ ilə 

qorunan proqram təminatı (software), bütün rəqəmli texnologiyaların fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. 

  Müasir şəraitdə müəllif hüquqlarının müdafiəsini həyata keçirmək mexanizmləri köhnəlmiş, öz 

effektini itirmişdir. Buna səbəb İnternetdən istifadə zamanı mülki qanunla nəzərdə tutulmuş bir çox 

hüququ həyata keçirmək mümkün olmur. Məsələn, əsəri yaradan müəllifin icazəsi olmadan onun 

internetdə paylaşılması, habelə pirat və kontrafakt nüsxələrin hazırlanması və s. Rəqəmsal və şəbəkə 

texnologiyalarının meydana çıxması ilə aşağıdakı yeni meyllər və problemlər meydana çıxdı: 

- əvvəlcədən müəllif hüquqları üzərində qurulmuş material nüsxəsi və əsərin surəti rəqəmsal 

mühitdə öz mənasını itirmişdir; 

- müəllif hüquqları qorunması sahəsində mülki münasibətləri tənzimləmək üçün, "əsərin hər 

hansı bir insanın əsərdən istifadə edə biləcəyi şəkildə ictimaiyyətə çatdırılması ..." anlayışı tətbiq 

olundu, giriş anlayışı kağız üzərində kopyalanmadan və nüsxədən daha vacib bir anlayışa çevrildi; 

- mövcud informasiya məkanı istifadəçi üçün İnternet xidməti olaraq verildiyi bulud 

texnologiyasının meydana çıxması ilə daha da yüksək səviyyədə inteqrasiya əldə olundu; 

- şəxsi identifikasiya, əməliyyatların forması, maliyyə hesablaşmaları, dövlət idarəçiliyi və digər 

əməliyyatlarla ilə əlaqəli yeni problemlər yarandı; 

- əvvəllər müəllif hüquqlarının qorunması prinsipinin tətbiqi ilə bağlı bu gün rəqəmsal 

texnologiyaların inkişafını nəzərə alsaq, müəllif hüququ sahibi istifadəçilərlə münasibət qurmaq 

məcburiyyətində qalır; 

- əsərini İnternetdə yerləşdirən müəllif hüququ sahibi, əsərin satılmış nüsxəsinin necə istifadə 

olunduğunu, neçə dəfə oxunacağını və ya dinləniləcəyini maddi əqli mülkiyyət obyektinin müəllifi 

idarə etmək üçün texniki imkan əldə etmişdir. 

  Rəqəmsal texnologiyaların müəlliflik hüquqlarına yalnız mənfi deyil müsbət cəhətləri də vardır. 

Belə ki, müəllifin əsərlərindən təhsil kimi ictimai mənafe üçün istifadəsinə xidmət edir, orjinal əsər 

üzərində qarışıq əməliyyatların sürətli aparılmasına kömək edir, əlavə xərclərə ehtiyac duyulmur və 

sonrakı təqiqat işlərində məlumatın daha asan axtarılmasına yardımcı olur. 

   Müəlliflik hüquqlarının rəqəmsal mühitdə mühafizəsi “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar” 

haqqında qanunda göstərilməsə də “Elektron ticarət” haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanunununda  bu məsələlər tənzimlənir: Qeyd olunan Qanunun 11-ci maddəsinə əsasən şəbəkəyə 

daxilolma provayderi müvafiq dövlət orqanına məlumat verməyə borcludur və bundan imtina etdiyi 

halda o, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti daşıyır. ƏM hüquqlarının pozulması ilə 

həyata keçirilən elektron ticarət qeyri-qanuni hesab olunur və həmin pozuntulara görə də məsuliyyət 
nəzərdə tutulur. Azərbaycan qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş ƏM hüquqlarının pozulması ilə 

göstərildiyi hallarda bu cür xidmətlərin göstərilməsi imkanlarının məhdudlaşdırılması nəzərdə 

tutulur. 
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Резюме 

Чопурова Лейлы Махмуд кызы 

Развитие цифровых технологий стало одним из лучших творений человеческого разума. 

Технология открыла свои возможности для широкого спектра возможностей в различных 

областях, таких как средства массовой информации, развлечения, связь, реклама и образова-

ние. Тем не менее, легкий доступ к материалам, доступным в Интернете, вызывает серьезную 

обеспокоенность в связи с нарушением авторских прав. Авторское право является одним из 

важнейших прав интеллектуальной собственности, которое обозначает права, которыми 

обладают авторы литературных и художественных произведений. Цифровизация значительно 

упрощает копирование, тиражирование и продажу произведений владельца авторских прав 

без его разрешения, и обнаружение такого нарушения становится затруднительным. Это 

представляет собой серьезную угрозу для прав владельцев авторских прав или создателей. 
 

Summary 

Capurova Leyla Mahmud 

The advancement of Digital Technology has been one of the finest creations of the human mind. 

Technology has opened its gates to a wide range of possibilities in various areas like media, 

entertainment, communication, advertisements and education. However, the easy access to materials 

available on the Internet has posed a great concern for Copyright infringement. Copyright is one of 

the most important Intellectual Property Right which denotes the rights possessed by the creators for 

literary and artistic works. Digitalisation has made it considerably easy to copy, replicate and sell the 

works of a copyright owner without his permission and detection of such infringement becomes 

difficult. This has posed a great threat to the right of the copyright owners or creators. 
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TRANSMİLLİ CİNAYƏT HÜQUQUNUN İNKİŞAFINI ZƏRURİ EDƏN AMİLLƏR 

 

Açar sözlər: transmilli cinayət hüququ, qloballaşma, BMT 

Ключевые слова: транснациональное уголовное право, глобализация, ООН 

Key words: transnational criminal law, globalization, UNO                                                                       

 

Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq özünün dağıdıcı və miqyaslı təsiri ilə bütün bəşəriyyətin 

təhlükəsizliyini real təhlükəyə çevrilməklə yanaşı, daim artan həcmi ilə dövlətlərin sosial-iqtisadi 

inkişafını və geniş sferada təhlükəsizliyini hədəf seçərək onun pozulmasına səbəb olan beynəlxalq 

cinayətkarlığın təzahür formasıdır. 

Cinayətkarlıqla səmərəli mübarizə yalnız bütün dövlətlərin  birgə səyləri ilə mümkün ola bilər 

ki, elə bu işdə beynəlxalq cinayət hüququ dövlətlərin əməkdaşlığının hüquqi əsası qismində çıxış edir. 

Beynəlxalq cinayət hüququ özündə dövlətdaxili hüquqla kriminallaşdırılan transmilli cinayətləri 

ehtiva edir. Elə kriminal qloballaşmanın inkişafı nəticəsində meydana çıxan transmilli cinayət 

hüququnun əsas kateqoriyasını transmilli cinayətlər təşkil edir. Fikrimizcə, beynəlxalq-hüquqi kon-

tekstdə transmilli cinayət anlayışı hüquqda cinayət kimi fərqləndirilən və ən azı iki dövlətin yu-

risdiksiyası altına düşən, ictimai təhlükəlilik dərəcəsi müxtəlif olan geniş spektrli əməlləri əhatə edir.  
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Cinayətkarlıq öz forma və metodlarını daim təkmilləşdirir, müasir cəmiyyətin və onun siyasi-

hüquqi sisteminin, elm və texnikanın verdiyi imkanlardan geniş istifadə edir. Bu isə həmin bəlaya 

qarşı mübarizəni xeyli çətinləşdirir. Bu barədə professor B.B.Luneev qeyd edir ki, əgər dünya birliyi 

müharibələrin qarşısının alınması problemini hansı bir yollasa həll edə bilsə də, intensiv inkişaf edən 

milli və transmilli cinayətkarlıq  bəşəriyyət, onun demokratik və iqtisadi inkişafı üçün ən böyük 

təhlükə olaraq qalacaqdır. Cinayətkarlığa qarşı mübarizə uzun sürə bilər, mövqe müharibəsinə çevrilə 

bilər, bəşəriyyətin üzləşmiş olduğu müharibələr qədər dağıdıcı və qanlı ola bilər (3, s.8-9).  

Sosial-iqtisadi proseslərin inkişafı və  qloballaşması, eyni zamanda, cinayətkarlığın qloballaş-

masına gətirib çıxarır, onu daha mütəşəkkil  və transmilli edir. 

İ.İ.Lukaşuka görə qloballaşma və demokratikləşmə dövlətlərin siyasi və iqtisadi həyatlarının, 

həmçinin beynəlxalq əlaqələrinin kriminallaşmasına da səbəb olmuşdur (4,səh.436). 

Bu faktlardan yola çıxaraq  qeyd etmək olar ki, cinayətkarlığın qloballaşması problemi ilə 

mübarizəni yalnız dövlətdaxili vasitə və metodlarla həll etmək mümkün deyil, yəni  cinayətkarlıq 

mütləq beynəlxalq reaksiya tələb edir. Buna isə həmin əməllərə qarşı mübarizənin elmi, hüquqi və 

təşkilati-hüquqi əsaslarının yaradılması və inkişafı zamanı nail olmaq olar. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bütün dövlətlərin üzərinə transmilli cinayətkarlıqla mübarizə 

öhdəliyi qoyur. 2010-cu ildə transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə problemləri üzrə 

keçirilmiş yüksək səviyyəli xüsusi Müşavirənin iştirakçıları belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, 

terrorçuluq, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, korrupsiya, insan alveri, kiber cinayətlər və transmilli 

cinayətlərin digər təzahürləri dünyanın iqtisadi inkişafı üçün təhlükə yaradır, qanunçuluq və hüquq 

qaydasına qəsd edir. Müşavirə iştirakçıları həmçinin, BMT-in himayəsi altında ümumi antikriminal 

siyasi-hüquqi məkanın yaradılması, hüquq tətbiqetmə praktikasının, milli hüquq-mühafizə pro-

sedurlarının və cinayət qanunvericiliyinin harmonizasiyası üzrə dövlətlərarası qarşılıqlı fəaliyyətin 

genişləndirilməsi haqqında konstruktiv addımların atılmasının zəruriliyini də qeyd etmişlər (6).   

Sadalanan fikirlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, transmilli cinayət hüququ  beynəlxalq 

cinayətlər və beynəlxalq xarakterli cinayətləri təşkil edən əməllərlə mübarizə tədbirlərini və onun 

dairəsini müəyyən edən, həmçinin xarici elementli ümumcinayət əməlləri ilə mübarizədə dövlətlərin 

əməkdaşlığını nizama salan normaların və prinsiplərin məcmusuna deyilir.   
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Транснациональное уголовное право - это динамично сформированная отрасль права, 

который входит в систему международного права как ответ, от необходимости действия мер, 

на криминальную глобализацию.  Именно основываясь на этом следует отметить что,  в 

современную эпоху на становление уголовного права следует считать более целесообразным 

подход из контекста требования времени. 
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Summary 

Ahmadli Sevin Vahid 

 

Transnational criminal law- it includes in international law system.  This was established as an 

adequate response to criminal globalization. This is a dynamic formed field of law. It should be 

pointed out that nowadays approaching time based on its natural context is more advisable for 

establishing and developing transnational law. 
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                               ƏMƏK HÜQUQ SUBYEKTLƏRİNİN ANLAYIŞI 

                  

Açar sözlər: işçi, işəgötürən, həmkarlar ittifaqı 

Ключевые слова: работник, работодатель, профсоюзы 
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Hüquq subyekti problemi daim hüquq nəzəriyyəçilərinin diqqət mərkəzində olmuş və bu gün də 

olmaqdadır.Hüquq subyekti bütün hüquq sahələrində hüquq münasibətlərinin zəruri elementidir.Bu 

müddəa əmək hüququnun subyektlərinə də tam şamil edilir. 

Əmək hüququnda “əmək hüququnun subyektləri” və “əmək hüquq münasibətinin subyektləri” 

anlayışları dəqiq surətdə fərqləndirilməlidir.Əmək hüququnun subyektləri dedikdə, adətən, əmək 

hüquq münasibətlərinin və onlarla sıx bağlı olan digər hüquq münasibətlərinin potensial iştirakçıları 

başa düşülür.Əmək hüquq münasibətinin subyektləri isə bu hüquq münasibətinin real iştirakçılarıdır 

[3, s.132]. 

 “Əmək hüququ üzrə lüğətdə” deyilir: “Əmək huququnun subyektləri əmək hüququnun 

predmetini təşkil edən ictimai münasibətlərin iştirakçılarıdır”[5].Əmək hüququnun subyektləri əmək 

qanunvericiliyi ilə tənzimlənən ictimai münasibətlərin əmək hüquq və vəzifələrinə malik olan və 

onları realizə edə bilən iştirakçılardır.Bu subyektlər ilk öncə əmək hüquq fəaliyyət qabiliyyətinə, 

eləcə də delikt qabiliyyətinə malik olmalıdırlar.Çox zaman ədəbiyyatda başqa bir ümumiləşdirici 

əmək hüquq subyektliyi terminindən istifadə olunur.Fikirlərimizi ümumiləşdirərək belə bir qənaətə 

gəlirik ki, əmək hüququnu subyekti - əmək münasibətlərinin və onlarla sıx bağlı olan digər 

münasibətlərin əmək hüquq subyektliyinə malik olan tərəfdir. 

Əmək hüququnun subyektlərinə işçiləri(vətəndaşları), işəgötürənlər,i habelə həmkarlar 

ittifaqlarını aid etmək lazımdır.Əmək hüquq subyektlərinin iki səviyyəsi fərqləndirilir: əsas 

subyektlər (əmək münasibətinin tərəfləri kimi işçilər və işəgötürənlər) və köməkçi yaxud  törəmə 

subyektlər, yəni əmək münasibətləri ilə bilavasitə bağlı olan digər münasibətlərin iştirakçıları 

(həmkarlar ittifaqı təşkilatı və s.) [6]. 

Əmək hüququnun əsas subyektlərindən biri – işçi əmək münasibətinin və əmək hüquq 

münasibətinin tərəflərindən biridir.O, əmək qabiiyyətinin daşıyıcısıdır.İşçinin legal anlayışı 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin (bundan sonra AR ƏM)  3-cü maddəsinin 2-ci 

bəndində verilmişdir: işçi dedikdə, işəgötürənlə fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi(kontrakt) 

bağlayaraq müvafiq iş yerində haqqı ödənilməklə çalışan fiziki şəxs başa düşülür[2,42].İşçi qismində 
yalnız insan(fiziki şəxs) çıxış edə bilər.İşçi əmək münasibətinin, yəni predmetini canlı əmək təşkil 

edən münasibətin tərəfidir.Əmək hüquq subyektliyi-işçinin hüquq statusunun məzmununun ilk, əsas 

elementidir. 

Vətəndaşın əmək hüquq subyektliyi on beş yaşdan yaranır.AR ƏM-nin 42-ci maddəsinin üçüncü 

hissəsinə görə on beş yaşına çatmış hər bir işçi kimi əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər.AR ƏM-in 

46-cı maddəsinin dördüncü hissəsinə əsasən əmək müqaviləsi 15 yaşına çatmış fiziki şəxslərlə 

bağlanıla bilər [1]. 
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İşçi kimi, işəgötürən də əmək münasibətinin və əmək hüququ münasibətinin tərəfidir. 

İşəgötürənin legal anlayışı AR ƏM-in 3-cü maddəsinin 3-cü bəndində verilmişdir işəgötürən tam 

fealiyyət qabiliyyətli olub işçilərlə əmək müqaviləsi (kontrakt) bağlamaq, ona xitam vermək, yaxud 

onun şərtlərini dəyişdirmək hüququna malik mülkiyyətçi və ya onun təyin  (müvəkkil) etdiyi 

müəssisənin rəhbəri, səlahiyyətli orqanı, habelə fiziki şəxsdir [2, s.42].İşəgötürən iş təqdim edir, 

əməyi təşkil edir və ona rəhbərlik edir.İşəgötürən vətəndaşlara iş vermək, işçilərin əməyini təşkil 

etmək və ödəmək, habelə mühafizə etməklə əlaqədar olaraq əmək hüququnun subyekti kimi çıxış 

edir.İşəgötürən qismində həm hüquqi şəxs, həm də fiziki şəxslər çixiş edə bilər.Hüquqi şəxsin əmək 

işəgötürənlik hüquq subyektliyi bir qayda olaraq, mülki hüquq subyektliyi ilə eyni anda 

yaranır.İşəgötürənin əmək hüquq subyektliyi iki meyarla müəyyən edilir: operativ və əmlak. 

Əmək hüququnun subyektlərindən biri həmkarlar ittifaqı orqanlarıdır.İşçi və işəgötürəndən fərqli 

olaraq həmkarlar ittifaqı orqanları əmək münasibətinin tərəfi deyildir.Həmkarlar ittifaqı təşkilatları 

bu gün zəhmətkeşlərin əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi üçün 

yaradılmış ən kütləvi təşkilatdır [3, s.160]. 

“Həmkarlar ittifaqları haqqında” 24 fevral 1194-cü il tarixli AR Qanununun 1-ci maddəsinə 

əsasən, həmkarlar ittifaqları istehsal və ya qeyri-istehsal sahələrində çalışan işçilərin, habelə 

pensiyaçıların və təhsil alan şəxslərin əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarının və qanuni mənafelərinin 

müdafiəsi üçün iş yeri, peşələr, sahələr üzrə və respublika səviyyəsində fərdi üzvlük prinsipi əsasinda 

könüllü birləşdiyi, nizamnamələri və bu Qanun əsasında fealiyyət göstərən müstəqil ictimai, qeyri-

siyasi təşkilatdır [4]. AR ƏM-in yalnız bir maddəsi, 19-cu maddə həmkarlar ittifaqlarına həsr 

olunmuşdur.Onların bir çox hüquqları bu gün öz əhəmiyyətini itirmiş, əksər hüquqları işəgötürən 

üçün məcburi olmayan rəy ilə əvəzlənmişdir. 
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Понятие субъектов трудового права 

 

В тезисе на основе действующего трудового законодательства раскрывается понятия 

субъектов трудового законодательства. 
 

 

Summary 

Khatamova Tarana Jalil  

The concept of subjects of labor law 

 

In the thesis, on the basis of the current labor legislation, the concepts of the subjects of labor 

legislation are revealed. 
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XƏZƏRİN HÜQUQİ STATUSUNUN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN 

RESPUBLİKASININ MÖVQEYİ 

 

Açar sözlər: Xəzər dənizi, Xəzər dənizinin hüquqi statusu, ekoloji problem, milli hüquq, 

beynəlxalq hüquq, konvensiya 
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international law, convention 

Ключевые слова: Каспийское море, Правовой статус Каспийского моря, экологическая 

проблема, национальное законодательство, международное право, конвенция 

        

Xəzərin hüquqi statusunun təxminən 300 illik tarixi mövcuddur. Xəzərin hüquqi statusu uzun 

illər Rusiya və İran arasında bağlanmış ikitərəfli müqavilələrlə tənzimlənirdi. Xəzərin hüquqi 

statusunun ilkin müddəaları Peterburq (1723), Rəşt (1731), Gülüstan (1813), Türkmənçay (1828) 

müqavilələrində öz əksini tapmışdır. Lakin həmin sənədlərdə  hüquqi status anlayışı olmamışdır.    

XX əsrin 90-cı illərində SSRİ-nin dağılması nəticəsində Cənubi Qafqazda və Orta Asiyada bir 

sıra müstəqil dövlətlər yaranmışdır. Bununla əlaqədar olaraq, Qərbdə geosiyasi fəallıq sürətlə inkişaf 

etməyə başlamış, həmçinin Xəzər ilə əlaqədar olan geosiyasi məsələlərə yenidən baxılmasında 

mübarizələr artmışdır (4).     

Xəzərin statusunun müəyyən olunması ilə bağlı keçən illərdə bütün Xəzəryanı ölkələrin 

maraqlarına toxunan və onların iştirakı ilə müzakirə olunan bir neçə əsas və bir neçə qeyri əsas 

yanaşma mövcud olmuşdur. Bunlardan ən çox diqqət çəkən dörd təklif aşağıdakılardır: 

Azərbaycanın təklif etdiyi birinci yanaşmaya əsasən, Xəzər ətrafda yerləşən beş ölkənin milli 

ərazilərini birləşdirən, xarici su hövzələri ilə çay vasitəsilə əlaqəsi olan bir dənizdir. BMT-nin “Dəniz 

hüquqları haqqında” Konvensiyasının bütün tələbləri onun statusunun müəyyən olunmasına və 

Xəzəryanı ölkələrin milli hüquqlarının həyata keçirilməsinə tətbiq edilməlidir. Bu tələblərə əsasən 

dənizin dibi və səthi orta xətt prinsipi üzrə milli sektorlara bölünməli və hər bir ölkə öz sektorunda 

beynəlxalq hüquqa uğun olaraq azadlıq əldə etməlidir. 

Hələ 1998-ci il martın 30-da Azərbaycan və Türkmənistan Respublikalarının sektoral bölgü 

haqqında birgə qəbul etdiyi  rəsmi sənədin də tarixi əhəmiyyəti vardır. Tərəflər Xəzər dənizinin 

hüquqi statusu haqqında 1998-ci il fevralın 5-də Aşqabad şəhərində əldə edilmiş qarşılıqlı anlaşmanı 

qəbul etdiklərini bildirərək, bu məsələ ilə bağlı digər Xəzəryanı ölkələrlə ikitərəfli danışıqların 

yekunları haqqında fikir mübadiləsi aparmış və bu danışıqların nəticələrinin mümkünlüyünü qeyd 

etmişlər. Bu sənədə əsasən, tərəflər bir daha təsdiqləmişlər ki, Xəzərin Azərbaycan Respublikası ilə 

Türkmənistan Respublikası arasındakı hissəsi beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul edilmiş 

prinsiplərinə və normalarına uyğun bu ölkələrin Xəzərə olan suveren hüquqlarının reallaşması 

əsasında orta xətt üzrə bölünür [ 3, s. 87-88]. 

İkinci yanaşma, Rusiya və İranın irəli sürdüyü yanaşmadır. Bu yanaşmanın tərəfdarları Xəzəri 

“qapalı su hövzəsi” kimi nəzərdən keçirərək, “Dəniz hüquqları haqqında” BMT Konvensiyasının 

tələblərinin ona tətbiq edilməsinin qeyri-mümkünlüyünü iddia edirlər və qeyd edirlər ki, hər hansı 

ölkənin öz iqtisadi zonasında müstəqil fəaliyyət göstərməsi qəbuledilməzdir. Onlar bütün sahilyanı 

ölkələrdən su hövzəsinin ümumi istifadə tələblərinə əməl etmələrini tələb edir. 
Digər yanaşma, Rusiyanın və İranın sonradan təklif etdiyi və beynəlxalq və yerli hüquq 

normalarına əsaslanmayan “kompromis variant” adlanırdı. Bu varianta əsasən Xəzərin hər bir 

sahilyanı ölkəsi 12 millik sahil zonası üzərində suveren hüquqa malik olur, bundan sonrakı 25 mil 

ərazi “iqtisadi zona” kimi qəbul edilir, dənizin ortasındakı qalan ərazilər isə 5 sahilyanı ölkənin 

ümumi istifadəsinə verilirdi (1, səh. 9-10). 

Sonralar İran Xəzərin bölünməsini “göl prinsipi” üzrə, yəni, hər bir ölkəyə bərabər pay verilməsi 

qaydasını təklif edirdi. Digər 4 ölkə isə “dəniz prinsipi” üzrə, yəni, orta xətt ilə müəyyən məsafədə 
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hər bir ölkənin sektorlarının müəyyən olunmasını, dənizin ortasının isə ümumi istifadəyə verilməsini 

təklif edirdi.  

Xəzərin hüquqi statusunu müəyyən edərkən tərəflər unutmamalıdır ki, Xəzər ekosistemin tərkib 

hissələrindən biridir və atılacaq hər hansı səhv addım onun ekoloji çirklənməsinə, bunun isə qlobal 

problemə çevrilməsinə zəmin yaradır. 

  Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı digər bir sənəd 2018-ci il avqustun 12-də Qazaxıstanın 

Aktau şəhərində Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının V Zirvə toplantısında qəbul edilmişdir. Bu 

toplantıda Xəzərin dibinin “dəniz prinsipi”, suyunun isə “göl prinsipi” əsasında bölünməsi 

razılaşdırılıb. 1982-ci ildə qəbul edilmiş BMT-nin Dəniz Hüququ Haqqında Konvensiyasının 

prinsipləri dənizin dibinin bölünməsini əhatə edir. Konvensiyasını bütövlükdə Xəzər dənizinə aid 

etmək mümkün deyil. Çünki bu Konvensiyanın normalarındakı “dəniz” anlayışına Xəzər uyğun 

gəlmir. Eyni zamanda, Xəzərin suyunun və təkinin tərkibi, forması onu göl adlandırmağa da imkan 

vermir. Bu xüsusiyyətlər Xəzər haqqında ayrıca sazişin olmasını labüd etmişdir (5). 

İranda çap edilən bir qəzetdə yazılıb: “Xəzərə göl, dəniz və ya hansı formada baxılır baxılsın, bu 

baxış onun indiki və gələcəkdəki hüquqi rejiminə təsir göstərməyəcək. Əsas məsələ ondan ibarətdir 

ki, sahilyanı dövlətlər Xəzərlə bağlı qərar qəbul etdikdə dəniz, göl yaxud çayla bağlı mövcud olan 

rejim normalarına düzgün yanaşsınlar və bu normaları düzgün tətbiq etsinlər.” 

Xəzərin hüquqi statusu məsələsi Xəzəryanı dövlətlərin beynəlxalq vəziyyətinə təsir göstərən 

amillərdən biridir. Buna görə, tərəflər Xəzərin statusu probleminin həll edilməsində maraqlıdırlar. 

Dünya bazarı sektorunda neft və təbii qaz kimi enerji ehtiyatlarına ehtiyac artdıqca bu ehtiyatların 

istismarı və daşınması ilə bağlı layihələrdə dünya ölkələrinin iştirakı da zəruri olur. Həmçinin ixrac 

kəmərlərinin təhlükəsizliyi məsələsi də önəmli xarakter daşıyır və birbaşa olaraq Xəzərin hüquqi 

statusu problemi ilə bağlıdır. Buna görə də Xəzər regionunda mübahisəli məsələlərin dinc yolla həlli, 

təhlükəsizlik mühitinin formalaşması olduqca əhəmiyyətlidir. Qeyd edilənlər həm Xəzəryanı 

ölkələrin iqtisadi inkişafına, həm də regionun enerji ehtiyatlarının birgə istismarında əməkdaşlığın 

gücləndirilməsinə əsas olacaqdır (2, səh. 68-69). 

Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən edilməsi və bu məsələnin Xəzəryanı dövlətlərin beynəlxalq 

təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyət daşımasını nəzərə alaraq, aşağıdakı bəzi təklifləri qeyd etmək istəyirik: 

1. Xəzər dəniz olaraq yox, beynəlxalq göl statusu daşımalıdır. Çünki onun coğrafi və ekoloji 

vəziyyəti dənizin mövqeyinə uyğun deyildir;  

2. Xəzərdən düzgün istifadə üçün Xəzəryanı dövlətlər sistemli layihə işləyib hazırlamalıdırlar; 

3. Bunun üçün dövlətlər arasında dostluq prinsipi qorunmalı və onlar qəbul etdikləri normalara 

hörmət etməlidir; 

4. Dostluq və hörmət prinsipinin qorunması üçün isə qəbul edilən normalar digər dövlətlərin 

daxili hüquq qaydalarına zidd olmamalıdır. 

    Bütün bunları ümumiləşdirərək qeyd etmək olar ki, Xəzərin hüquqi statusu probleminin 

yarandığı ilk vaxtdan ölkəmiz bu məsələnin təhlükəsizlik baxımından nə qədər əhəmiyyət daşıdığını 

nəzərə alıb və beynəlxalq hüquq normaları və tarixi təcrübədən faydalanaraq Xəzərin göl statusunun 

qəbul edilməsi və orta xətt üzrə sektoral bölgüsü mövqeyindən çıxış etmişdir. Azərbaycan bütün 

görüşlərdə Xəzərlə bağlı mövcud mövqeyni davam etdirərək, problemin bütün aspektlərinin 

müzakirələr yolu ilə həllinə çalışmış və bir çox müsbət nəticələr əldə etmişdir. 
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Резюме 

Курбанова Сахиба Адил кызы 
 

Позиция Азербайджанской Республики в определении правового статуса Каспийского 

моря 
         

После распада Советского Союза, с появлением независимых государств, в Каспийском 

регионе возникла проблема определения правового статуса Каспийского моря. В связи с 

неразрешённостью, проблема остаётся главной темой обсуждения среди прибрежных 

государств. Скорейшее разрешение проблемы, с точки зрения влияния на энергетическую 

безопасность региона и в целом обеспечения стабильности региона, актуальна и очень важна. 

 

                                                                     Summary 
 

Gurbanova Sahiba Adil 

The position of the Azerbaijan Republic in determining the legal status of the Caspian Sea 
 

After the collapse of the Soviet Union and emerging new independent states in the Caspian 

region, the problem of determining the legal status of the Caspian Sea was occured. This issue is 

remaining as the main topic of discussion for the Caspian states, due to the fact that this problem is 

still has an unsolved status. The quick solution of the problem is actual and has a great importance 

considering its impact on the regional energy security and ensurance of the stability within the whole 

region.  

 

Qasımova Nərmin Elnur qızı 

Bakı Dövlət Universiteti 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDU İLƏ 

ƏMƏKDAŞLIĞI 

 

Açar sözlər: valyuta, maliyyə, iqtisadiyyat, kredit, yardım proqramları, iqtisadi artım, əməkdaşlıq 

Ключевые слова: валюта, финансы, экономика, кредиты, программы помощи, 

экономический рост, сотрудничество 

Key words: currency, finance, economy, loans, assistance programs, economic growth, 

cooperation 
 

Beynəlxalq Valyuta fondunun yaradılmasının labüdlüyü hələ 1922-ci ildə yaradılmış Genuya  

valyuta sisteminin dağılması, 1929-1933-cü illər iqtisadi böhranının dağıdıcı təsirləri, İkinci Dünya 

müharibəsi illərində və sonra əksər ölkələrin iqtisadiyyatında sabitliyin olmaması ilə bağlı dünyada 

valyuta-iqtisadi tənzimlənmənin yaradılması ilə bağlı olmuşdur (3, s.16). 

Azərbaycan Respublikası  müstəqilliyini əldə etdikdən  sonra iqtisadi siyasətinin əsas yönünü  

beynəlxalq maliyyə-kredit və iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlıq təşkil etmişdir. Belə ki, digər sovet 

respublikaları- Rusiya, Belarus, Ukrayna, Gürcüstan, Estoniya, Litva, və başqaları kimi ilk olaraq 

Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzv olmuşdur. Bu münasibətlər 1992-ci il sentyabrın 18-dən 

başlamışdır. BVF ilə əməkdaşlıq yeni müstəqillik qazanmış respublikanın iqtisadi və maliyyə 

sisteminin tam inkişaf etməmiş və çətinliklərinin mövcud olduğu dönəmdə daha səmərəli olmuşdur. 

BVF-nin Azərbaycan Respublikası ilə əməkdaşlıq əlaqələri Struktur İslahatlar Proqramı (SİP) 
kontekstində qurulmuşdur. Əməkdaşlıq əlaqələrinin ilkin qiymətləndirilməsi dövründə BVF Müdirlər 

Şurası 1992-1995-ci illərdə 20-dək müxtəlif missiyalar vasitəsilə Azərbaycan Respublikasında aparılan 

iqtisadi islahatlarla yaxından tanış olduqdan və onun əsaslarını təhlil etdikdən sonra, bütövlükdə 

bəyənmişdir.Bunun nəticəsi kimi, BVF Müdirlər Şurası Azərbaycana 1995-ci ilin aprelin 19-da 58,5 milyon 

SDR (təxminən 89 milyon ABŞ dolları)  məbləğində vəsait təqdim etmişdir ki, ayrılmış bu kreditin məqsədi 

ölkəmizin tədiyyə balansında mövcud olan kəsirin maliyyələşdirilməsi olmuşdur. Başqa sözlə kredit “STF” 

xətti- Sistemli Transformasiyanın maliyyəşdirilməsi  mexanizmi üzrə ayrılmışdır (1, s.115). 
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BVF ilə Azərbaycan hökuməti arasında ölkədə sənayenin inkişaf etdirilməsi, dövlət banklarının özəl-

ləşdirilməsi, su və enerji təchizatı problemlərinin həlli və dövlət strukturunda islahatlar, neft gəlirlərinin sə-

mərəli istifadəsini təmin etmək, Neft Fondunun fəaliyyətində şəffaflıq və sair məsələlər üstünlük təşkil edir. 
2005-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikası və Beynəlxalaq Valyuta Fondu arasında 

əməkdaşlıq konsultasiyalar (məsləhətlər) səviyyəsində davam edir. Belə ki, həmin  ildən Azərbaycan 
höküməti BVF-dən kredit almağı dayandırmışdır (2, s.212). 

2009-cu ilin 1 iyuluna kimi Azərbaycanın BVF-ə borcu 69,9 milyon dollar həcmində olmuşdur. 

2013-cü ilə kimi respublikamız BVF-ə olan borclarını ödəməkdə davam edirdi. Azərbaycan  

hökümətinin 2015-ci il yanvar ayının 1-nə olan məlumatına əsasən ölkənin BVF-ə borcu 1,86 milyon 

dollar təşkil etmişdir ki, həmin il bu borc da ləğv edilmişdir.  

Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycanda həyata keçirdiyi yoxsulluğun azaldılması,  iqtisadi 

inkisaf, maliyyələşmə proqramlarının səmərəsi böyük olmuşdur.  Bundan əlavə Beynəlxalq Valyuta 

Fondu Azərbaycan Respublikasına texniki yardım, dövlət xərclərinin idarəsi, vergi-gömrük siyasəti, 

bankçılıq, bank nəzarəti, pul siyasəti və statistika sahələrində texniki yardımlar da göstərmisdir. 

Azərbaycan Respublikası ilə BVF arasında pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılmasına və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq 

da mövcuddur. 2009-cu ilin 31 avqust – 4 sentyabr tarixində BVF-nin PL/TMM sahəsi üzrə 

ekspertlərindən ibarət missiyasının Azərbaycana ilk səfəri olmuşdur. Həmin səfər çərçivəsində 

Azərbaycanda PL/TMM sisteminin inkişafı, o cümlədən yaradılmış Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 

inkişafına müvafiq dəstəyin verilməsi məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparılmışdır (4). 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun son bəyanatına əsasən, Azərbaycan Respublikasında həyata keçi-

rilən islahatlar müsbət qiymətləndirilmiş, orta və uzun müddətli dövr üçün müsbət iqtisadi artım proqnoz-

laşdırılmışdır. Belə ki, beynəlxalq maliyyə orqanının  hesabatına istinadən,  2018-ci ildə ÜDM real ifadədə 

1,4 faiz, 2019-cu ilin ilk yarısı üçün 2,4 faiz artmışdır. BVF bu artımı ölkəmizin qeyri-neft sektorunda, xü-

susilə də, xidmət sferasındakı canlanma və təbii resurslardan səmərəli istifadə ilə əlaqələndirmişdir. BVF 

ölkə iqtisadiyyatında daxili canlanma (tələbin artması), təbii resursların diversifikasiyası və büdcə xərclə-

mələrində artıma müvafiq olaraq   2019-cu il üzrə Azərbaycanda 2,7 faiz iqtisadi artım proqnozlaşdırır (5). 
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Резюме 
 

Гасымова Нармина Эльнур кызы 

 Здесь анализируются  программы, которые были осуществлены совместно с азербай-

джанским правительством и Международным Валютным Фодном, а также  направления и пер-

спективы дальнейших совершенствований внешнеэкономической деятельности Азе-рба--

йджана. В общем говоря об отношениях  между нашей страной и Фондом, надо отдать 

должное МВФ в том, что под занавес периода активного сотрудничества с Азербайджаном он 

неоднократно и четко признавал правильность экономической политики руководства страны. 
 

Summary 

Gasimova Narmin Elnur  

It analyzes the programs that were implemented in conjunction with the Azerbaijani government 

and the International Monetary Fund, as well as the directions and prospects for further improvements 

in the foreign economic activity of Azerbaijan. In general, speaking about the relations between our 

country and the Fund, we must pay tribute to the IMF that, at the end of the period of active 

cooperation with Azerbaijan, it repeatedly and clearly recognized the correctness of the economic 

policy of the country's leadership. 
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Qasımzadə Ramiz Aydın oğlu 

Milli Aviasiya Akademiyası 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QÜVVƏDƏ OLAN VERGİ 

QANUNVERİCİLİYİNDƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN GƏLİR VERGİSİNİN 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, vergi qanunvericiliyi, fiziki şəxs, gəlir vergisi, məcəllə, 

sosial sığorta 

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, налоговое законодательство, 

физическое лицо, подоходный налог, кодекс, социальное страхование 

Keywords: Republic of Azerbaijan, tax legislation, individual, income tax, code, social insurance 

 

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir vergisinin tutulmasının ümumi prinsipləri 

2001-ci il 1 yanvar tarixdən qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin VIII 

Fəslində (95-102-ci maddələr) və X Fəslində (107-152-ci maddələr) təsbit olunmuşdur. Fiziki 

şəxslərdən gəlir vergisi müxtəlif gəlir mənbələrini əhatə edərək, onların fəaliyyətinin müvafiq 

sahələrini vergitutmaya cəlb edir. Vergi Məcəlləsinin 95-ci maddəsinə görə, rezident və qeyri-

rezident fiziki şəxslər gəlir vergisinin ödəyiciləridirlər. 

Vergi Məcəlləsinin 95-ci maddəsinin məzmunundan aydın olur ki, Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşları, respublikada yaşayan xarici vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan 

ərazisində olan mənbələrdə fəaliyyətdən gəlir əldə edərlərsə, fiziki şəxslərdən alınan gəlir vergisinin 

ödəyiciləridir.  

Vergi Məcəlləsinin 13.2.3-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, əcnəbi 

və vətəndaşlığı olmayan şəxslər fiziki şəxslərdir. Vergi Məcəlləsinin 13.2.5.1-ci maddəsinə görə, 

aşağıda göstərilən tələblərin birinə cavab verən istənilən fiziki şəxs rezident hesab olunur: 

 təqvim ilində üst-üstə 182 gündən artıq vaxtda həqiqətən Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində olan; 

 təqvim ili içərisində, yaxud bir təqvim ili ərzində xarici ölkədə Azərbaycan Respublikasının 

dövlət xidmətində olan; 

 Azərbaycan Respublikasının ərazisində və xarici ölkədə (hər hansı birində) fiziki şəxsin olma 

müddəti 182 gündən artıq olmadıqda, həmin fiziki şəxs aşağıdakı ardıcıllıqla göstərilən meyarlarla 

Azərbaycan Respublikasının rezidenti sayılır: 

 daimi yaşayış yeri; 

 həyatı mənafelərinin mərkəzi; 

 adətən yaşadığı yer; 

 Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı. 

Vergi Məcəlləsinin 13.2.5.2-ci maddəsinə müvafiq olaraq fiziki şəxs vergi ilində Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində qaldığı son gündən etibarən bu vergi ilinin sonunadək olan dövr ərzində 

Azərbaycan Respublikasının qeyri-rezidenti sayılır, bu şərtlə ki, həmin şəxs bilavasitə növbəti vergi 

ilində Azərbaycan Respublikasının qeyri-rezidenti olsun.  

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 13.2.6-cı maddəsi qeyri-rezident fiziki şəxslərə 

aşağıdakıları aid edir: 

 Azərbaycan Respublikasının ərazisində diplomatik və ya konsulluq statusu olan şəxs və onun 
ailə üzvləri; 

 Azərbaycan Respublikasının ərazisində müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatından 
keçmiş beynəlxalq təşkilatın əməkdaşı və ya Azərbaycan Respublikasında xarici ölkənin dövlət 

xidmətini həyata keçirən şəxs və onların ailə üzvləri; 

 məqsədi yalnız Azərbaycan Respublikasının ərazisindən bir xarici dövlətdən digər xarici 

dövlətə keçmək olan şəxs.  

Vergi Məcəlləsinin 96-99-cu maddələrində rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin gəlirlərinin gəlir 

vergisinə cəlb olunan obyektlərin dairəsi dəqiqləşdirilmişdir. Belə ki, rezidentlərin gəlirləri üzrə 
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vergitutma obyekti vergi ili üçün rezidentlərin bütün gəlirləri ilə həmin dövr üçün Vergi Məcəlləsi 

ilə müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqdən ibarət olan vergiyə gəlb edilən 

gəlirdir. 

 Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-

rezidentin gəlirindən də xərclər çıxılmaqla gəlir vergisi tutulur, yəni gəlir ilə xərclər arasında fərq 

vergitutma obyekti olur. Lakin hər ikisindən fərqli olaraq, qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliklə 

bağlı olmayan fəaliyyətdən əldə etdiyi ümumi gəliri xərclər çıxılmadan ödəniş yerində vergitutma 

obyektidir.  

 Məşğulluqdan və ya əmlakın təqdim edilməsindən gəlir əldə edən qeyri-rezident fiziki şəxs 

Azərbaycan mənbəyindən təqvim ili ərzində əldə etdiyi bu növ ümumi gəlirin Vergi Məcəlləsində 

müəyyənləşdirilən, həmin dövrdə bu gəlirə aid olan və ondan çıxılan xərclər qədər azaldılan məbləği 

üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir. 

 Gəlirlər aşağıdakı üç qrupa bölünür: 

 muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir; 

 muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir; 

 vergilərdən azad edilən gəlirlərdən və əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidən 

qiymətləndirilməsindən yaranan artımdan başqa bütün digər gəlirlər. 

Muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərə əmək haqqı, bu işdən alınan hər hansı ödəmə və ya 

fayda və s. bu kimi gəlirlər aiddir.  

Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirlər sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən 

qazanılan gəlirlərdən ibarətdir.  

İki və ya daha çox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən gəlir vergisi hər bir iş 

yerində ödənilən məbləğdən ayrıca hesablanır və dövlət büdcəsinə ödənilir. 
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Особенности подоходного налога физических лиц в действующем налоговом 

законодательстве Азербайджанской Республики 
 

В статье исследуется действующее налоговое законодательство Азербайджанской 

Республики с целью определения правил вычета индивидуального подоходного налога, 

существующая правовая база и некоторые ее аспекты в этой области, а также сделаны 

конкретные предложения. 

Summary 
 

Gasimzadeh Ramiz Aydin oglu 
 

Features of income tax of individuals in the current tax legislation of the Republic of 

Azerbaijan 

The article examines the current tax legislation of the Republic of Azerbaijan in order to 

determine the rules for the deduction of individual income tax, the existing legal framework and some 

of its aspects in this area, as well as specific proposals are made. 
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RUANDA BEYNƏLXALQ CİNAYƏT TRİBUNALININ BEYNƏLXALQ HÜQUQİ 

ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Açar sözlər: Ruanda, Tribunal, soyqırımı, Ruanda Beynəlxalq Cinayət Tribunalı, yekunlaşdırma 

strategiyası, predmet, yurisdiksiya 

Ключевые слова: Руанда, Трибунал, геноцид, Международный уголовный трибунал по 

Руанде, Стратегия завершения, тема, юрисдикция 

Key words: Rwanda, Tribunal, genocide, the International Criminal Tribunal for Rwanda, 

Completion Strategy, subject, jurisdiction 

   

Huti və Tutsilər arasındakı qarşıdurma 6 aprel 1994-cü ildə Ruanda və Burundi dövlət 

başçılarının təyyarə qəzasında həlak olması ilə soyqırım qətliamına çevrildi. 1994-cü ilin aprel və 

iyun ayları arasında məlumata görə 500.000 və bəzi mənbələrə görə isə 1.000.000 tutsi qadın, uşaq 

fərqi  olmadan öldürüldü.  

Nürnberq tribunalları  zamanı "soyqırım" anlayışı yox idi. 2 sentyabr 1998-ci ildə Ruanda 

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi dünyada ilk dəfə beynəlxalq məhkəmədə mühakimə edildikdən 

sonra soyqırım hökmü çıxardı. Jean-Paul Akeyesu Ruandanın Taba şəhərinin meri idi və qatıldığı və 

rəhbərlik etdiyi soyqırımda və insanlığa qarşı cinayətlərdə günahkar kimi tanındı. Tarixdə ilk dəfə 

yalnız soyqırıma görə məhkumluğu deyil, eyni zamanda ilk dəfə bir prezidentə qarşı soyqırımı 

haqqında ittiham irəli sürülməsi və mühakimə olunması məhz Ruanda Cinayət Tribunalına aiddir. 

Məhkəmənin predmet yurisdiksiyası Ruanda Beynəlxalq Cinayət Trinunalının Nizamnaməsində 

təsbit edilmişdir və ona soyqırımı, insanlıq əleyhinə cinayətlər, Cenevrə Konvensiyaları üçün ümumi 

olan 3-cü maddənin və İkinci Əlavə Protokolun pozuntuları daxildir. Yalnız fiziki şəxslər mühakimə 

olunur. Bu üç cinayət dünyanın ən dağıdıcı cinayətlərindən sayıldığı üçün bu cinayətlərin 

günahkarlarını cəzalandırmamağın beynəlxalq hüququn ayıbı olacağı və qurbanların yaxınlarının 

qisas almaq meyli nəticəsində yeni qarşıdurmaların yarana biləcəyi aydın idi. Məhkəmənin 

yurisdiksiyası altındakı hər üç beynəlxalq cinayət geniş əhatəyə malikdir və 2002-ci ildə qüvvəyə 

minən daimi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yurisdiksiyasına da daxil olan cinayətlərdir. 

Ruanda Beynəlxalq Cinayət Tribunalı Nizamnaməsi soyqırım cinayətinin məzmununu 

“Soyqırımın qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiyadan götürmüşdür. 

Tribunalın yurisdiksiyasında olan digər bir cinayət növü insanlıq əleyhinə cinayətlərdir. İnsanlıq 

əleyhinə cinayətlər Ruanda Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnəməsinin 3-cü maddəsində yer 

alıb. Bu cinayətlər milli, siyasi, etnik, irqi və ya dini zəmində mülki əhaliyə qarşı geniş və sistematik 

şəkildə öldürülmə, qırğın, köləlik, sürgün, həbs, işgəncə, təcavüz, zülm və digər qeyri-insani 

hərəkətləri əhatə edir. İnsanlıq əleyhinə cinayətlərin müharibə zamanı edilməsi şərt deyil. 

Cenevrə Konvensiyaları və İkinci Əlavə Protokol üçün ümumi olan 3-cü maddənin pozuntuları 

müharibə vəziyyətində tətbiq olunur. 1864, 1906 və 1929-cu illərdə müharibə qurbanlarına humanitar 

rəftarın zəruriliyinə dair üç Cenevrə Konvensiyası imzalanmışdır. 1949-cu ildə imzalanmış Cenevrə 

Konvensiyası onları yeniləmək məqsədilə hazırlandı. Bu dörd konvensiya beynəlxalq olmayan daxili 

münaqişələrin qurbanlarını müdafiə edir.  

Tribunalın ərazi yurisdiksiyasına quru ərazi və hava məkanı daxil olmaqla Ruanda ərazisi, 

həmçinin Ruanda vətəndaşları tərəfindən törədilmiş beynəlxalq humanitar hüquq pozuntularına 

münasibətdə qonşu dövlətlərin ərazisi də daxildir. 

Tribunalın zaman yurisdiksiyası konkret zamanı- 1yanvar 1994-cü ildən 31 dekabr 1994-cü il 

tarixinədək olan dövrü əhatə edir. 

Ruanda Beynəlxalq Cinayət Tribunalı dünya tarixində çoxsaylı ciddi qanun pozuntularına dair 

qərar çıxaran nadir mexanizmlərdən biridir. Tamamlanmış işlər beynəlxalq hüququn vacib bir 

presedent hüququnu təşkil edir. Bununla birlikdə, bağlanmış işlərin sayı gözləniləndən daha azdır. 

Bunun əsas səbəbi bu cinayətlər üçün sübut toplamağın çətinliyi və soyqırım aktlarında iştirak 
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edənlərin sayının çox olmasıdır. Ancaq 1994-cü ildən bəri mövcud olan Məhkəmə, artıq 

səlahiyyətlərinə son verməsi gərəkli idi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2003-cü ildəki 1503 nömrəli 

qətnaməsinə uyğun olaraq Ruanda üçün Beynəlxalq Cinayət Tribunalının yekunlaşdırma strategiyası 

müəyyən olunmuşdur. Buna görə 2004-cü ilin sonuna qədər bütün araşdırmalar və 2008-ci ilin 

sonunda birinci instansiya məhkəməsindəki bütün işlərin tamamlanması planlaşdırıldı. 2015-ci ilin 

sonuna qədər bütün işlər yekunlaşdı. Məhkəmənin işini yekunlaşdırması  strategiyası 

müəyyənləşdirilərkən natamam işlərin  yeni bir mexanizmə və ya daimi fəaliyyət göstərən Beynəlxalq 

Cinayət Məhkəməsinə verilməsi barədə mübahisə yarandı. Lakin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 

hazırkı iş yükünü nəzərə alaraq fərqli bir mexanizmə üstünlük verildi. Buna görə Beynəlxalq Cinayət 

Məhkəmələri üçün Mexanizm quruldu. 

Məhkəmənin beynəlxalq birliyə verdiyi ən mühüm töhfə soyuq müharibə dövründə diqqətə 

alınmayan beynəlxalq hüquq daha təsirli bir vasitəyə çevrilir. Bununla belə ağır cinayətləri törədən 

kim olursa olsun mühakimə edilə biləcəyini və  beynəlxalq hüququn sülhməramlı vəzifələr götürə 

biləcəyini göstərdi.  

Keçmiş Yuqoslaviya və Ruandada soyqırım cinayətlərini törədənlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb 

edilməsi məqsədi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qurulmuş ad hoc Beynəlxalq Cinayət 

Tribunallarının müvəffəqiyyəti ideyası daimi beynəlxalq cinayət məhkəməsinin yaradılması 

ideyasına imkan verdi və daimi fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi yaradıldı. 
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                                                                  Резюме 

Мамедова Конул Намик кызы 

 

Международный уголовный трибунал по Руанде является одним из редких в мировой 

истории механизмов борьбы с многочисленными серьезными нарушениями. Предмет 

юрисдикции суда определяется в Уставе Международного уголовного трибунала по Руанде и 

К ним относятся геноцид, преступления против человечности, нарушения статьи 3 Женевских 

конвенций и второго Факультативного протокола. Завершенные дела являются важным 

прецедентным правом международного права. Успех международных уголовных трибуналов 

в бывшей Югославии и Руанде породил идею создания постоянного международного 

уголовного суда. 

           

                                                                    Summary 

Mamedova Konul Namig  

The Rwanda International Criminal Tribunal is one of the rare mechanisms in the history of the 

world to address numerous serious violations. The subject jurisdiction of the court is defined in the 

Charter of the Rwanda International Criminal Trinunal and These include genocide, crimes against 

humanity, violations of Article 3 of the Geneva Conventions and the Second Optional Protocol.  

Completed cases constitute an important presedent law of international law. The success of the 

International Criminal Tribunals in the former Yugoslavia and Rwanda has prompted the idea of 

establishing a permanent international criminal court. 
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ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ VƏ PODRAT MÜQAVİLƏSİNİN NÖV FƏRQİ 

       

Açar sözlər: müqavilə, podrat müqaviləsi, əmək müqaviləsi  

Ключевые слова: договор, договор подряда, трудовой договор 
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Mülki hüquq elmində, adətən, əmək haqqında müqavilələr adlandırılan bir çox mülki-hüquqi 

müqavilələrin (podrat müqaviləsi, tapşırıq müqaviləsi və.s.) əmək sahəsində münasibətləri 

şərtləndirməsi haqqında  fikirlər mövcuddur. 

Hələ sovet dövrünün məşhur sivilist alimi professor V.P.Qribanov mülki hüquq üzrə dərsliklərin 

birində əmək müqaviləsi ilə podrat müqaviləsi arasında müəyyən oxşarlığı qeyd edərək yazırdı ki, 

“əmək münasibətləri işçi ilə təşkilat arasında bağlanılan müqavilə əsasında yaranır, işçi məsələn 

tikintidə podratçı kimi müəyyən işi görür, işçinin əməyi pul formasında ödənilir” (3, s.33). 

 Podrat müqaviləsi ilə əmək müqaviləsinin oxşar və fərqli cəhətlərini öyrənən ilk şəxslərdən biri 

alman alimi Flipp Lotmar olmuşdur. Həm podrat müqaviləsi, həm də əmək müqaviləsi ikitərəli, 

konsensual və əvəzli əqdlərdir. 

Hüquq elmi tərəfindən hər iki müqavilənin fərqləndirilməsi üç meyara əsasən aparılır: predmet 

əlaməti, təşkilati əlamət və əmlak əlaməti. 

N.Q.Aleksandrov podrat hüquq münasibətlərini əmək münasibətlərindən sifarişin şəxsi əməyə 

əsaslanmasına görə fərqləndirirdi. Belə ki, 1) müqavilə ilə fərqləndirilmiş konkret işin görülməsi ilə 

bağlıdır və heç bir halda işçi başqa işə keçirilə bilməz, 2) müəssisədə bu kateqoriya işçilər üçün 

müəyyən olunmuş normanı yerinə yetirməyə borclu deyildir, 3) əməyini zamana görə sərbəst şəkildə 

bölüşdürür,4) müəssisənin rəhbərliyinə tabe olmur və işin görülməsi üçün zəruri olan əməliyyatların 

xarakterini podratçı özü müəyyənləşdirir (1, s.51) 

Bütün bunlarla yanaşı biz eyni zamanda əmək müqavilələrinin mülki hüquqi müqavilələrdən 

(podrat, xidmət və.s) növ fərqlərinidə aydınkaşdırmalıyıq. Əmək müqaviləsi ilə mülki-hüquqi 

müqavilələr arasında mövcud olan fərqlərdən göstərilənləri qeyd edə bilərik  1)əmək müqaviləsinin 

predmeti işçinin əmək fəaliyyətinin özüdürsə, mülki-hüquqi müqavilənin predmeti yerinə yetiriləcək 

işin və ya xidmətin nəticəsidir, 2)əmək müqaviləsindən fərqli olaraq mülki-hüquqi müqavilə 

bağlanıldığı halda müqavilədə nəzərdə tutulmayıbsa işçiyə əmək kitabçası açılmır və iş stajı 

hesablanmır, 3)əmək müqaviləsinə əsasən işəgötürən işçiyə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş 

qaydada təhlükəsiz və sağlam əmək şəraiti yaratmalı olduğu halda, mülki-hüquqi müqavilədə 

sifarişçinin üzərinə qanunvericiliklə belə bir öhdəlik qoyulmur 4)əmək müqavilələrində işəgötürən 

işçini fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin etməli olduğu və əməyin mühafizəsinə görə cavabdehlik 

daşıdığı halda, mülki-hüquqi müqavilələrdə icraçı bunları özü etməli və ya bu öhdəliklər müqavilədə 

əlavə şərtlər nəzərdə tutulmaqla tənzimlənməlidir 5)əmək müqaviləsi ilə çalışan işçi ilə tam maddi 

məsuliyyət barəsində müqavilə bağlanmamışdırsa, işəgötürənə dəymiş ziyana görə işçi orta əmək 

haqqı məbləğində maddi məsuliyyət daşıyır. Mülki-hüquqi müqavilələrdə isə icraçı müqavilədə 

başqa şərt nəzərdə tutulmamışdırsa dəymiş ziyana görə tam məbləğdə məsuliyyət daşıyır; 6) əmək 

müqaviləsi bağlamış işçinin əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş əmək və sosial təminat 

hüquqları olduğu halda, mülki-hüquqi müqavilələrdə icraçının yalnız müqavilədə göstərilən və 
qanunvericiliklə bu hal üçün müəyyən edilən təminatlardan istifadə etmək hüququ vardır. 

Göstərilən hüquq münasibətlərinin fərqləndirilməsinin qeyd olunan meyarlarının hazırda da 

aktual olaraq qaldığını görmək çətin deyil, beləliklə yuxarıda təhlil etdiyimiz xüsusatlar nəzərə 

alınmaqla onların müstəqil müqavilə növü kimi çıxış etmələri barədə son nəticəyə gəlmək olar. 
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ZƏRƏRÇƏKMİŞ ŞƏXSİN ÖLDÜYÜ HALLARDA ZƏRƏRİN 

ƏVƏZİNİN ÖDƏNİLMƏSİ HÜQUQUNUN SUBYEKTLƏRİ 

 

Açar sözlər: fiziki şəxs, həyat, sağlamlıq, subyekt, öhdəlik, zərər, əmək qabiliyyətinin olmaması, 

himayəçilik 

Ключевые слова: физическое лицо, жизнь, здоровье, субъект, обязательства, вред, 

нетрудоспособность, попечительство 

Key words: individual, life, health, subject, obligations, harm, disability, guardianship 

 

Azərbaycan Respublikasının  28 dekabr 1999-cu il tarixli 779-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq 

edilmiş və 26 may 2000-ci il tarixli 886-IQ nömrəli Qanununa əsasən, 2000-ci il sentyabr ayının 1-

dən qüvvəyə minmiş Mülki Məcəlləsinin IX bölməsi (59-61-ci fəsillər) mülki hüquq pozuntularindan 

(deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklərə həsr olunmuşdur. Məcəllənin 59-cu fəsli “Mülki hüquq 

pozuntuları (deliktlər)”, 60–cı fəsli “Fiziki şəxsin həyatına və ya sağlamlığına vurulmuş zərərin 

əvəzinin ödənilməsi”, 61-ci fəsli isə “Malın, işin və ya xidmətin qüsurları nəticəsində dəyən zərərin 

əvəzinin ödənilməsi” adlanır. Mülki Məcəllənin bu normalarında fiziki şəxsin həyat və sağlamlığına 

vurulmuş zərərə görə mülki-hüquqi məsuliyyətin ümumi əsasları tənzim edilmişdir. 

Mülki qanunvericilikdə eyni zamanda şəxsiyyətin həyat və sağlamlığına zərərin vurulmasının 

qarşısını almağa yönəlmiş norma təsbit olunmuşdur. Belə ki, MM-nin “Zərər vurulmasının qarşısının 

alınması” adlanan 1098-ci maddəsinə əsasən, gələcəkdə zərər vurulması təhlükəsi bu cür təhlükəni 

yaradan fəaliyyətin qadağan edilməsi barədə iddiaya əsas verə bilər. Əgər vurulmuş zərər onu 

vurmaqda davam edən və ya yeni zərər vurulması təhlükəsi törədən binanın, qurğunun istismarının 
və ya digər istehsal fəaliyyətinin nəticəsidirsə, məhkəmə cavabdehin üzərinə zərərin əvəzini 

ödəməkdən əlavə, müvafiq fəaliyyəti dayandırmaq və ona xitam vermək vəzifəsini də qoya bilər. 

Məhkəmə müvafiq fəaliyyətin dayandırılması və ya ona xitam verilməsi barədə iddiadan yalnız o 

halda imtina edə bilər ki, həmin fəaliyyətin dayandırılması və ya ona xitam verilməsi dövlət 

mənafelərinə zidd olsun. Lakin bu cür fəaliyyəti dayandırmaqdan və ya ona xitam verməkdən imtina 

edilməsi zərərçəkənləri həmin fəaliyyətlə vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququndan məhrum 

etmir. 
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Mülki hüququn müdafiə olunan obyektəri içərisində insanın həyatı ən ali dəyər sayılır. Mülki 

hüququn zərərin əvəzinin ödənilməsi fəlsəfəsinə görə, zərərin əvəzini ödəməyə borclu olan şəxs, əvəz 

ödəməyə borclu edən hal baş verməsəydi, ilk növbədə, mövcud olacaq vəziyyəti bərpa etməlidir 

(MM-nin 459-cu maddəsi). Lakin insan həyatına zərər yetirilməsinin müəyyən hallarında onu xilas 

etmək mümkün olmur, həyat itirilir və bu halda vəziyyətin bərpasından söhbət etmək mənasz olur. 

Mülki hüquqda fiziki şəxsin həyatına və sağlamlığına vurulmuş zərərlə bağlı münasibətlərin 

iştirakçılarının ənənəvi terminlər olan kreditor və ya borclu kimi deyil, zərərvuran və ya zərərçəkən 

kimi adlandırılması qəbul olunmuşdur. Zərərin vurulması ilə insan həyatını itirdikdə zərərçəkən kimi 

ölmüş şəxsin həm özü, həm də müvəkkil edilmiş digər şəxs çıxış edə bilər. Lakin nəzərə almaq 

lazımdır ki, şəxsin ölməsi ilə onun mülki hüquq subyektliliyi xitam olunur. Bu baxımdan zərərvuran 

şəxs birbaşa zərər vurduğu şəxs qarşısında deyil, vasitəli olaraq zərər vurduğu şəxs qarşısında borclu 

qismində çıxış edir. 

İnsanın həyatı və sağlamlığına vurulmuş zərərin ödənilməsi öhdəliyinin subyekt tərkibi ilə vahid 

mövqe yoxdur. Bəziləri bu tərkibi zərərçəkən (kreditor) və zərərvurandan (delikvent), bəziləri isə 

ölmüş zərərçəkən tərəfdən, delikt öhdəliyi tərəfdən və delikt öhdəliyi kreditorundan ibarət hesab edir. 

Fikrimizcə, MM-nin 1121-ci maddəsində bu münasibətlərin subyekt tərkibi haqqında kifayət qədər 

məlumat əks olunmuşdur. “Ailə başçısının ölümü nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə zərərin əvəzinin 

ödənilməsi” adlanan həmin maddəyə görə, zərərçəkən (ailə başçısı) öldüyü halda aşağıdakılar zərərin 

əvəzinin ödənilməsi hüququna malikdirlər: 

1) ölənin himayəsində olmuş və ya onun öldüyü günədək ondan dolanacaq təminatı almaq 

hüququna malik olmuş əmək qabiliyyəti olmayan şəxslər; 

2) şəxsin ölümündən sonra doğulmuş uşağı; 

3) ölənin himayəsində olmuş və onun on dörd yaşına çatmamış, yaxud bu yaşa çatsa da, tibb 

orqanlarının rəyinə əsasən sağlamlıq vəziyyətinə görə başqasının qulluğuna möhtac olan uşaqlarına, 

nəvələrinə, qardaşlarına və bacılarına qulluq etməklə məşğul olan və işləməyən valideynlərdən biri, 

arvad (ər) və ya digər ailə üzvü - əmək qabiliyyətindən asılı olmayaraq; 

4) ölənin himayəsində olmuş və onun ölümündən sonra beş il ərzində əmək qabiliyyətini itirmiş 

şəxslər (3). 

Göründüyü kimi, burada əsas terminlər “əmək qabiliyyətinin olmaması” və “himayədə olma” 

sözləridir. Mülki Məcəllədə bu ifadələrin birbaşa anlayışı verilməsə də, onların məzmununu 

qanunvericilik aktları və məhkəmə təcrübəsi əsasında müəyyən etmək mümkün olur. Belə ki, “Sosial 

müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının 7 fevral 2006-cı il tarixli 55-IIIQ №-li 

Qanununun 1.0.2-ci maddəsinə əsasən, əmək qabiliyyəti olmayan şəxslər dedikdə, əlillər, sağlamlıq 

imkanı məhdud 18 yaşınadək uşaqlar, 62 yaşına çatmış qadınlar, 67 yaşına çatmış kişilər, 3 və daha 

çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş, yaxud sağlamlıq imkanları məhdud övladını 8 yaşınadək 

tərbiyə etmiş 57 yaşına çatmış qadınlar, ana vəfat etdiyinə, yaxud analıq hüququndan məhrum 

edildiyinə görə 3 və daha çox uşağı və ya sağlamlıq imkanları məhdud övladını növbəti nikah 

bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək böyüdən 62 yaşına çatmış kişilər, vəfat etmiş şəxsin 18 yaşına 

çatmamış (əyani təhsil alanlar təhsili bitirənədək, lakin 23 yaşdan çox olmamaqla), yaxud  18  yaşına 

çatanadək sağlamlıq  imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı əlil uşaqları 

başa düşülür (6). 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 

müraciəti əsasında qəbul etmiş olduğu 27 yanvar 2015-ci il tarixli Qərarında Azərbaycan 

Respublikası Ailə Məcəlləsinin 80 və 81-ci maddələrində “əmək qabiliyyəti olmayan” müddəası ilə 
bağlı “Əlilliyin və uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun qarşısının alınması, əlillərin və 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 1992-ci il 25 avqust tarixli Qanununun 2-ci maddəsinə uyğun olaraq verdiyi şərhdə 

göstərilmişdir ki, əmək qabiliyyəti olmama dedikdə, şəxsin bu və ya digər xəstəlik və ya ondan 

yaranan qüsurlar nəticəsində əlilliyə məruz qalaraq, peşəkar və ya ümumi əmək fəaliyyəti ilə məşğul 

olmaq qabiliyyətini, yaxud imkanını tamamilə və ya qismən itirməsi başa düşülür. Buna müvafiq 
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olaraq anadangəlmə, xəstəlikdən və ya xəsarətdən doğan əqli və ya fiziki qüsurlar nəticəsində həyat 

fəaliyyəti məhdudlaşan, sosial yardıma və müdafiəyə ehtiyacı olan şəxs əlil sayılır (1). 

Sosioloji mənada himayə kiminsə, o cümlədən yetkinlik yaşına çatmayanların cavabdehlik, 

məsuliyyət hissi ilə qayğısına qalmaq kimi başa düşülür (). Azərbaycan Respiblikasının 

“Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi 

haqqında” 1999-cu il 22 iyun tarixli 693IQ №-li Qanunun 1-ci maddəsinə əsasən, qəyyumluq və 

himayə - valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların saxlanılması, 

tərbiyə olunması və təhsili, habelə hüquq və mənafelərinin müdafiəsi məqsədilə onların 

yerləşdirilməsi formasıdır. Qəyyumluq 14 yaşınadək olan uşaqlara, himayə 14 yaşından 18 yaşınadək 

olan uşaqlara müəyyən edilir (7). 

Mülki qanunvericilikdə qəyyumluq və himayəçilik vətəndaşların fəaliyyət qabiliyyətini 

tamamlamaq üsulu kimi nəzərdən keçirilir. Himayəçi himayəsində olan şəxsin mülki hüquqlarının 

həyata keçirilməsinə kömək etmək vəzifəsini daşıyır. Mülki Məcəllənin 33-cü maddəsinə əsasən, 

qəyyumluq və himayəçilik fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli fiziki 

şəxslərin hüquq və mənafelərinin müdafiəsi üçün təyin edilir. Yetkinlik yaşına çatmayanlar üzərində 

qəyyumluq və himayəçilik, həmçinin onların tərbiyə edilməsi məqsədilə təyin edilir. Yetkinlik yaşına 

çatmayanların valideynləri, onları övladlığa götürənlər olmadıqda, valideynləri məhkəmə tərəfindən 

valideynlik hüquqlarından məhrum edildikdə, habelə bu cür fiziki şəxslər başqa səbəblərə görə 

valideyn himayəsindən məhrum olduqda, o cümlədən valideynləri onları tərbiyə etməkdən və ya 

hüquq və mənafelərini müdafiə etməkdən boyun qaçırdıqda onların üzərində qəyyumluq və 

himayəçilik təyin edilir. On dörd yaşından on səkkiz yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanlar 

üzərində, habelə spirtli içkilərdən, narkotik vasitələrdən və ya psixotrop maddələrdən sui-istifadə 

etməsi və ya qumara qurşanması nəticəsində fəaliyyət qabiliyyəti məhkəmə tərəfindən 

məhdudlaşdırılmış fiziki şəxslər üzərində himayəçilik təyin edilir. Himayəçilər himayədə olanlara öz 

hüquqlarını həyata keçirməkdə və vəzifələrini icra etməkdə kömək göstərir, habelə onları üçüncü 

şəxslərin sui-istifadəsindən qoruyurlar. MM-nin 35-ci maddəsinə görə, qəyyum və ya himayəçi öz 

razılığı ilə təyin edilir. Bu zaman onun əxlaqi və digər şəxsi keyfiyyətləri, qəyyumluq və ya 

himayəçilik vəzifələrini yerinə yetirmək qabiliyyəti, onunla qəyyumluğa və ya himayəçiliyə ehtiyacı 

olan şəxs arasında mövcud münasibətlər, mümkünsə, həm də qəyyumluqda və ya himayədə olanın 

arzusu nəzərə alınmalıdır. Qəyyumluq və himayəçilik vəzifələri, qanunla nəzərdə tutulan hallardan 

başqa, əvəzsiz icra edilir. Yetkinlik yaşına çatmayan fiziki şəxslərin qəyyumları və himayəçiləri öz 

qəyyumluğunda və ya himayəsində olanlarla birlikdə yaşamalıdırlar. Himayəçi ilə on altı yaşına 

çatmış himayədə olanın ayrılıqda yaşamasına qəyyumluq və himayəçilik orqanının razılığı ilə bu 

şərtlə yol verilir ki, ayrı yaşama himayədə olanın tərbiyəsinə, hüquq və mənafelərinin müdafiəsinə 

mənfi təsir göstərməsin. Qəyyumlar və himayəçilər öz qəyyumluğunda və ya himayəsində olanların 

saxlanması, onlara baxılmasının və onların müalicəsinin təmin edilməsi, onların təhsil alması və 

tərbiyələnməsi qayğısına qalmağa, onların hüquq və mənafelərini qorumağa borcludurlar (3). 

Himayəçilik münasibətlərinin həlli üçün başlıca məsələlədən biri ölmüş şəxsin himayədə  olana 

göstərdiyi köməkliyinin daimi olub olmamasının müəyyən edilməsidir. Ailə üzvünün dolanışıq 

xərcləri üçün əsas mənbə ölmüş şəxsin göstərdiyi köməklik olmuşdursa, onun aldığı pensiya, təqaüd, 

hətta əmək haqqı himayəyə verilməsinə maneə kimi çıxış edə bilməz. Bir yerdə yaşama faktı da özü 

özlüyündə himayədə olmanın mütləq şərti və ya əlaməti sayılmır.  

Zərərçəkənin himayəsində olan və əmək qabiliyyəti olmayan şəxslərə qulluq edənlər də bu 

münasibətlərin iştirakçılarının dairəsinə daxildir. Burada əsas məqamlardan biri ailə üzvü olma 
faktıdır. “Yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 5 oktyabr 2004-cü il tarixli 

768-IIQ №-li Qanununun 1.0.4-cü maddəsinə əsasən, ailə  dedikdə, qohumluq və ya qanunvericiliklə 

müəyyən olunmuş digər xüsusiyyətlərə görə bağlılığı olan, birgə yaşayan, ümumi ev təsərrüfatına 

malik şəxslər və yaxud tənha yaşayan şəxslər başa düşülür (8). Azərbaycan Respublikasının 15 

noyabr 2011-ci il tarixli 253-IVQD nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Mənzil Məcəlləsinin 30.1-ci 

maddəsinə əsasən, yaşayış sahəsi mülkiyyətçisinin ailə üzvlərinə həmin mülkiyyətçi ilə ona məxsus 

olan yaşayış sahəsində birlikdə yaşayan mülkiyyətçinin arvadı (əri), habelə onun uşaqları və 
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valideynləri aid edilir. Digər qohumlar, mülkiyyətçinin himayəsində olan əmək qabiliyyəti 

olmayanlar mülkiyyətçi tərəfindən ailə üzvləri kimi yaşayış sahəsinə köçürüldükdə, onun ailə üzvləri 

hesab edilə bilərlər (2).  

MM-nin 1121.1.3-cü maddəsinə əsasən, qeyd edilən tələblərə cavab verənlərin ölmüş şəxsin 

himayəsində olmuş on dörd yaşına çatmamış və ya sağlamlıq vəziyyətinə görə başqasının qulluğuna 

möhtac olan şəxslərin  saxlanılması xərclərini zərərvuran şəxsdən tələb etmək hüququ vardır. 

Fikrimizcə, həmin maddədə ailə institutu düzgün olaraq nəzərə alınmış və “valideynlərdən biri, arvad 

(ər) və ya digər ailə üzvü” ifadələrindən istifadə olunmuşdur. Bununla belə, həmin siyahının yalnız 

ailə üzvlərindən ibarət olmasını müəyyən mənada natamam hesab edirik. Düşünürük ki, burada hər 

bir halda digər əlamətlər ilə birlikdə bir yerdə yaşama faktı da nəzərə alınmalıdır. Odur ki, MM-nin 

1121.1.3-cü maddəsində “və ya digər ailə üzvü” sözlərinin “digər ailə üzvü və ya birlikdə yaşamış 

digər şəxs” sözləri ilə əvəz olunmasını təklif edirik. 

Həyatın itirilməsinə gətirib çıxaran zərərin ödənilməsi öhdəliyi əmlak məzmunludur və uzanan 

xarakterlidir. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 14-cü 

maddəsinə əsasən, vəfat etmiş və ya həlak olmuş ailə başçısının öhdəsində olan aşağıdakı ailə 

üzvlərinin ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ vardır: 

1) vəfat etmiş və ya həlak olmuş şəxslərin 18 yaşına çatmamış övladları; 

2) vəfat etmiş və ya həlak olmuş şəxslərin 18 yaşına çatanadək sağlamlıq imkanlarının 

məhdudluğu müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı əlil övladları;  

3) təhsil müəssisələrinin əyani şöbəsində təhsil alan, lakin ən  çoxu 23 yaşına çatanadək 

övladları (5). 

Övladlar vəfat edənin tam təminatında olan və ya ondan özlərinin yaşayışı üçün daimi və əsas 

vəsait mənbəyi kimi kömək alan qismində olmalıdırlar. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, 

qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən,  valideynlərini itirmiş uşaqlar, habelə onların arasından olan 

şəxslər dövlət, bələdiyyə və özəl ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində və müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının müəyyən etdiyi elmi təşkilatın magistratura səviyyəsində ödənişli əsaslarla təhsil aldıqları 

müddətdə təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir. Onlara müəyyən edilmiş təqaüdün 

iki mislindən az olmayan miqdarda təqaüd verilir, habelə istehsalat təhsili və istehsalat təcrübəsi 

dövründə yüz faiz əmək haqqı, təhsil aldıqları müddət ərzində dərslik və dərs ləvazimatları alınması 

üçün müavinət verilir (7). 

Fiziki şəxsin həyatına vurulmuş zərərin subyekti qismində ölmüş şəxsin müqavilə öhdəliyinin icra 

olunmaması ilə bağlı kreditorları da çıxış edə bilər. Bunlar borclunun şəxsi iştirakı olmadan icrası mümkün 

olmayan və ya borclunun şəxsiyyəti ilə ayrılmaz surətdə bağlı olan öhdəliklər sayılır (məsələn, tamaşaya 

hazırlanacaq teatr pyesinin yazılmasını nəzərdə tutan müqavilə öhdəliyi). MM-nin 558-ci maddəsinə əsasən, 

borclunun şəxsi iştirakı olmadan icra mümkün deyilsə, onun ölümü öhdəliyin xitamına səbəb olur. İcra 

şəxsən kreditor üçün nəzərdə tutulmuşdursa, onun ölümü də öhdəliyin xitamına səbəb olur. 
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Резюме 

                         Мамедзаде Айнура Илгар гызы 
                                                     

Субъекты право на возмешение вреда  

в случае смерти потерпевшего 
 

В правоприменительной практике возмещение убытков является одним из самых 

распространенных последствий нарушения гражданских прав. Имущественные затраты в 

связи со смертью потерпевшего несут отдельные субъекты. В статье в зависимости от 

характера вреда, причиненного смертью потершевшему, различаются субъекты 

управомоченных требовать возмещения. 

 

Summary 
 

                                                                                      Mammedzade Aynura Ilgar  

Subjects right to compensation 

in case of death of the victim 

In law enforcement practice, damages are one of the most common consequences of a violation 

of civil rights. Property costs in connection with the death of the victim are borne by individual 

entities. In the article, depending on the nature of the harm caused by the death of the victim, the 

subjects authorized to claim compensation are distinguished. 
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CİNAYƏT YOLU İLƏ ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR 

ƏMLAKIN LEQALLAŞDIRILMASINA QARŞI MÜBARİZƏNİN MİLLİ 

QANUNVERİCİLİKLƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ 
 

Açar sözlər: çirkli pullar, leqallaşdırma, milli tənzimləmə, Maliyyə Monitorinq Xidməti  

Ключевые слова: грязные деньги, легализация, национальное регулирование, Служба 

Финансового Мониторинга 

Keywords: dirty money, legalization, national regulation, Financial Monitoring Service 
 

Cinayətkarlıqla mübarizə dövlət siyasətinin prioritet istiqaməti kimi daim diqqət mərkəzində 

saxlanılır. Cinayətkarların qanunsuz yolla əldə etdikləri gəlirlərinin hədəflənməsi həm qlobal 

səviyyədə, həm də ölkə daxilində cinayətkarlığa qarşı mübarizənin effektiv üsullarından biri kimi 

inkişaf etdirilmişdir. Respublikamızda bu sahədə həm qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, həm də 

idarəetmənin effektiv təşkili daim diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Tezisdə сinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması 

sahəsində olan qanunvericilik sisteminə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında nəzərdə 

tutulan iyerarxiya uyğun olaraq nəzərdən keçiriləcəkdir. İlk olaraq Azərbaycan Respublikasının 

tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri qeyd etmək lazımdır. Təqdirə layiq haldır ki, bu sahədə olan 

əsas konvensiyalara Azərbaycan Respublikası da qoşulmuşdur. Azərbaycan Respublikası BMT-nin 

1988-ci il tarixli “Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə 

haqqında” Konvensiyası 1993-cü ildə, 1999-cu il tarixli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə 

mübarizə haqqında" Konvensiya 2001-ci ildə, 2000-ci il tarixli ʺTransmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa 

qarşıʺ Konvensiya 2003-cü ildə və 2003-cü il tarixli “Korrupsiya əleyhinə” Konvensiya 2005-ci il 

tarixində qoşulmuşdur. 

Eyni zamanda, Maliyyə Monitorinq Xidməti ilə Rusiya, Makedoniya, Türkiyə, İran, Belarus 

respublikalarının müvafiq orqanları ilə əməkdaşlığa dair Sazişlər imzalamışdır ki, bu da cinayət yolu 

ilə əldə edilmiş və Azərbaycan Respublikasından kənara çıxarılmış pul vəsaitlərinin və digər əmlakın 

axtarılıb tapılması, müsadirəsi və geri qaytarılmasında mühüm rol oynayır. 
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Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına qarşı 

mübarizədə sahəvi Qanun olan “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu 10 fevral 2009-cu il tarixində qəbul edilmişdir.(1) Qanun cinayət yolu ilə 

əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsi ilə bağlı hüquqpozmaların aşkar edilməsi və qarşısının alınması üçün hüquqi 

mexanizmin yaradılmasına, belə pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və 

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə maliyyə sistemindən istifadə olunması imkanlarını 

istisna edən şəraitin yaradılmasına, bu sahədə dövlətin və cəmiyyətin maraqlarının qorunmasına 

yönəlmişdir. Oxşar cəhətlərini nəzərə alaraq həm çirkli pulların yuyulması, həm də terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsi eyni Qanunla tənzimlənir. Lakin Cinayət Məcəlləsi ilə həmin əməllər ayrı-ayrı 

maddələr ilə  kriminallaşdırılmışdır. (Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı 

leqallaşdırma Maddə 193-1, Terrorçuluğu maliyyələşdirmə Maddə 214-1) Qeyd edim ki, 193-1-ci 

maddə Məcəlləyə 2006-cı ildə əlavə edilmişdir. 

Bu sahədə olan normativ hüquqi aktlardan “Banklar haqqında” Qanunu da qeyd etmək 

lazımdır.(2) Maliyyə əməliyyatlarının həcmini nəzərə alaraq, monitorinq iştirakçıları arasında kredit 

təşkilatları, o cümlədən banklar xüsusi rol oynayır ki, onların fəaliyyətini tənzimləyən əsas 

qanunvericilik aktı “Banklar haqqında” Qanundur. Bu Qanunla cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 

vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin 

tələblərini pozduqda bankların məsuliyyəti, daxili nəzarət sisteminin hazırlanması və ona nəzarət, 

sənədlərin saxlanılması və s . tənzimlənir. 

Bu sahədə Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilmiş iki əsas sənədi qeyd etmək lazımdır. 

Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilmiş “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 

əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil 

cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik 

vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə 

əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan 

dövlətlərin (ərazilərin) siyahısının müəyyən edilməsi Qaydası” bəzi əməliyyatların daha sürətli 

monitorinqinə şərait yaradır.(3) Hər bir halda monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən 

digər şəxslər əməliyyatlar ilə bağlı şübhələri olduqda onlara xüsusi diqqət yetirməlidir. Beynəlxalq 

öhdəliklərdən irəli gələrək “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə, habelə 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti qətnamələrinə əsasən barələrində 

sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması 

Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilmişdir.(4)  

Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər ilə Maliyyə Monitorinq 

Xidməti arasındakı münasibətləri tənzimləmək məqsədilə müxtəlif aktlar qəbul edilmişdir. Bura əsas 

“Hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən 

cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə daxili nəzarət sistemlərinin hazırlanmasına dair tələblər”, 

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsi ilə bağlı hüquqpozmalar barədə statistik məlumatların Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunma Forması”, 

“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim 

olunması Qaydaları”, “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə Azərbaycan 

Respublikasına gətirilən və ya Azərbaycan Respublikasından çıxarılan valyuta sərvətlərinə dair 

təqdim edilən məlumatların tərtib olunma forması” aiddir.  
 

 

 

 



Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika                               

Elmi Konfransının Materialları:2 cilddə, IIc.                                                                                               Hüquq 
 

 
 

260 

Ədəbiyyat 

1. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 

10 fevral 2009-cu il, № 767-IIIQ 

2. “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 16 yanvar 2004-cü il 590-IIQ 

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı, 25 iyun 2010-cu il № 123 

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı, 25 iyun 2010-cu il № 124 

 

Резюме 

Нуриев Эльнур Закир оглы 

Регулирование национального законодательства о борьбе с отмыванием денег или 

легализацией другого имущества 
 

В тезисе рассматривается национальная законодательства о противодействии легализации 

денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем в 

Азербайджанским Республике. 
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Regulation of national legislation on combating money laundering or other property 

legalization 
 

The thesis deals with national legislation on the prevention of the legalization of criminally 

obtained funds or other property in the Republic of Azerbaijan. 
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KOLLEKTİV MÜQAVİLƏ ANLAYIŞI HAQQINDA 

 

Açar sözlər: kollektiv müqavilə, əmək kollektivi, işəgötürən 

Keywords: collective bargaining agreement, labor collective, employer 

Kлючевые слова: коллективный договор, трудовой коллектив, работодатель 

 

AR Əmək Məcəlləsinin 3-cü maddəsinin 6-cı hissəsində kollektiv müqaviləyə belə bir anlayış 

verilmişdir ki, kollekiv müqavilə işəgötürənin, əmək kollektivinin və ya həmkarlar ittifaqı təşkilatının 

arasında yazılı formada bağlanan əmək, sosial-iqtisadi, məişət və digər münasibətləri tənzimləyən 

müqavilədir [1]. A.R.Matsyuk belə hesab edirdi ki, əmək kollektivi ictimai istehsal çərçivəsində 

fəaliyyət göstərən ictimai qüvvəni ifadə edir. Bu kollektiv işçi qüvvəsindən istifadə edilməsi kollektiv 

əmək maraqlarının və onların ifadəsinin ictimai formalarının (onlardan biri də elə kollektiv əmək 

hüquq münasibətləridir) maddi əsasını təşkil edir [3, s.174]. 

Kollektiv müqaviləyə yeni bazar təsərrüfat-istehsalat münasibətlərinin tələblərinə cavab verən 

anlayış verilməsi sahəsində ilk cəhd bizim qanunvericilik tərəfindən hələ “Kollektiv müqavilələr və 

sazişlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının 24 may 1996-cı il tarixli Qanununu qəbul olunarkən 

edilmişdir. Həmin qanununun 2-ci maddəsində deyilirdi ki, “Kollektiv müqavilə müəssisə daxilində 

əmək, sosial-iqtisadi, məişət və digər münasibətləri tənzim edən müqavilədir; işəgötürən və əmək 

kollektivi, yaxud onun qərarı əsasında həmkarlar ittifaqı təşkilatı arasında yazılı formada bağlanır”. 

[2, s.81] 

Azərbaycan Respublikasının 10 dekabr 1971-ci il tarixli ƏQM-də kollektiv müqaviləyə anlayış 

verilməmişdi, yalnız onun tərəfləri göstərilmişdir. Buna görə də 24 may 1996-cı il  tarixli Qanunda 

kollektiv müqaviləyə verilən anlayışa mütərəqqi mövqedən yanaşmaq lazımdır. İki anlayışı müqayisə 

edərək bir mühüm fərqi tapırıq. 24 may 1996-cı il Qanununda verilən anlayışda, professor Zahid 
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Cəfərovun fikrincə, kollektiv müqavilənin mühüm bir əlaməti qeyd olunaraq göstərilir ki, o, 

“müəssisə çərçivəsində” bağlanır və bununla da onun fəaliyyət sferası müəyyənləşdirilir [2, s.99]. 

Q.K.Moskalenkonun fikrincə, kollektiv müqavilə ikitərəfli akt olub, məcburi şərtlərlə yanaşı, 

normativ müddəaları da nəzərdə tutur. Yəni əmək hüququnun lokal normaları həmin müəssisə üçün 

məcburidir. [4, s.9]  

АР ЯМ-ин 3-ъц маддясиндя коллектив мцгавиляйя легал анлайыш верилмишдир. Щямин 

маддяйя эюря коллектив мцгавиля ишяэютцрян, ямяк коллективи вя йа щямкарлар иттифаг-

лары тяшкилаты арасында йазылы формада баьланан ямяк, сосиал-игтисади, мяишят вя диэяр 

мцнасибятляри тянзимляйян мцгавилядир. АР ЯМ-дя  коллектив мцгавиляйя верилмиш щя-

мин анлайыш онун мязмунуну вя тяряфлярини дягиг шякилдя мцяййянляшдирдийи цчцн даща 

дцзэцндцр. Лакин щцгуг ядябиййатында коллектив мцгавиляйя мцхтялиф ъцр анлайыш вери-

лир. Беля ки, коллектив мцгавиля ишяэютцрянля тяшкилатын, филиалын вя йа нцмайяндяли-

йин ишчиляри арасында баьланан вя сосиал ямяк мцнасибятлярини тянзимляйян щцгуги акт 

[5, s.137], йахуд сосиал ямяк мцнасибятлярини тянзимляйян щцгуги акт кими эюстярилир [2, 

s.100-102]. Ейни заманда щцгуг ядябиййатында коллектив мцгавиляйя даща эениш вя ящатяли 

анлайышлар да верилмишдир: коллектив мцгавиля ишяэютцрянля муздлу ишчиляр коллек-

тиви вя йа онларын нцмайяндяли органлары арасында сосиал ямяк мцнасибятляринин вя ямяк 

сащясиндя йаранан диэяр мцнасибятлярин низама салынмасы мягсяди иля мцяййян мцддятя 

вя йазылы формада баьланан икитяряфли, локал, норматив-мяъбури актдыр.  
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O понятий коллективного договора 

 

Теория коллективных трудовых правоотношений вытекает из статьи 8 Конституции 

Азербайджанской Республики и высокого правового статуса трудовых коллективов, 

закрепленного в Законе СССР от 17 июня 1983 года. В соответствии с этим нормативным 

актом полномочия трудовых коллективов значительно расширились.  

 

 

Summary 
 

Novruzova Gunay Ramazan 

 

About the concept of collective bargaining agreement 

 

The theory of collective labor law relations arises from Article 8 of the Constitution of the 

Republic of Azerbaijan and the high legal status of labor collectives as enshrined in the USSR Law 

of 17 June 1983. In line with this normative act, the powers of labor collectives have expanded 

considerably.  
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İŞÇİLƏRİN ATTESTASİYASININ ANLAYIŞI HAQQINDA 
 

Açar sözlər: attestasiya, peşakarlıq səviyyəsi, qiymətləndirmə, yoxlama 
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İşçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin yoxlanılmasını və tutduğu vəzifəyə uyğunluğunu aşkar etmək 

məqsədilə onların attestasiyası keçirilə bilər. Attestasiya – bazar iqtisadiyyatı dövründə yüksək 

ixtisaslı kadrların hazırlanması üsüludur. Attestasiya xarici sözlər lüğətində (lat. Attestasion – 

şəhadətnamə) 1) işçinin bilik səviyyəsinin müəyyən edilməsi; 2) kiminsə qabiliyyəti, biliyi, iş və 

başqa keyfiyyətləri, davranışı və s. haqqında rəy; 3) xasiyyətnamə mənaların verir. V. Dalın  izahlı 

lüğətində attestasiya – qulluq, davranış, qabiliyyət haqqında qiymət vermək və ya qeyd etmək kimi 

göstərilmişdir (6). “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununa görə, attestasiya – 

fəaliyyətin qiymətləndirmə prosedurudur (3).  

Attestasiyanın uzun müddətdən bəri tətbiq olunmasına baxmayaraq, attestasiya anlayışına vahid 

baxış yoxdur, onun hüquqi mexanizmi və texnologiyası hələ də dərindən öyrənilməmişdir. Eyni 

zamanda milli qanunveriçiliyimizdə işçilərin attestasiyası termininin leqal tərifi öz əksini 

tapmamışdır,  bu da öz növbəsində hüquq tətbiqi təcrübəsinə mənfi təsir göstərir.  

Hüquq ədəbiyyatında attestasiyaya müxtəlif anlayışlar verilir. K.N.Qusov və V.N.Tolkunovanın 

fikrincə, işçilərin attestasiyası işəgötürən(və ya yuxarı orqan) tərəfindən xüsusi yaradılan attestasiya 

komissiyası tərəfindən attestasiyadan keçirələcək vəzifələr siyahısı üzrə işçilərin ixtisasının və 

işgüzar keyfiyyətlərinin tutduğu vəzifəyə uyğun olmasının mütəmadi yoxlanılmasıdır (5). 

M.O.Buyanovanın fikrinə görə attestasiya – işçinin tutduğu vəzifəyə uyğunluğunu müəyyənləşirmək 

məqsədilə inzibati heyət tərəfindən keçirilən yoxlamadır(4). O.A.Brayko qeyd edirdi ki, işçilərin 

attestastasiyası dedikdə onların işgüzarlıq səviyyəsinin, şəxsi və bəzən də mənəvi keyfiyyətlərinin 

müntəzəm yoxlanılmasıdır. İşçilərin attestasiyasının müxtəlif formalarda şərh edilməsi onun leqal 

tərifinin qanunvericilikdə öz əksini tapmasını labüd edir.  

Adətən “attestasiya” dedikdə yoxlama, nəzarət və qiymətləndirmə başa düşülür. Attestasiya  həm 

də işçilərin peşakarlıq səviyyəsinin və işgüzar keyfiyyətlərinin inkaşıfının effektiv nəzarət formasıdır. 

İşçilərin attestasiyası – onların peşakar bacarıqların, işgüzar keyfiyyətlərin və ya əmək müqaviləsi 

üzrə nəzərdə tutulmuş əmək funksiyalarının yerinə yetirilməsində tətbiq edilməli olan xüsusi nəzəri 

biliklərinin yoxlanılmasıdır. 

Bazar iqtisadiyyatında əmək münasibətinin vacib tələblərindən biri də əmək resurslarının düzgün 

mexanizm əsasında idarə olunmasıdır. Bu baxımdan işçilərin attestasiyası böyük rol kəsb edir. Yəni işçilərin 

attestasiyasının məqsədi onların rasional yerləşdirilməsi və effektiv istifadəsində özünü biruzə verir. 

İşçilərin attestasiyası Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin IX fəsilində (işçilərin və 

iş yerlərinin attestasiyasını tənzimləyən hüquq normaları) təsbit olunmuşdur.   

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 65.1-ci maddəsinə görə İşçilərin peşəkarlıq 

səviyyəsinin yoxlanılması, ixtisasına, sənətinə müvafiq olaraq onların tutduğu vəzifəyə (peşəyə) 

uyğun olduğunu aşkara çıxarmaq məqsədi ilə işçilərin attestasiyası keçirilə bilər (1). İşçilərin 

attestasiyasının keçirilməsi dispozitiv xarakter daşıyır, yəni mütləq qaydada işəgötürəndən tələb 

olunmur. Lakin bu ilk növbədə məsh işəgötürən üçün vacibdir. Belə ki, hər bir işəgötürən rəhbərlik 

etdiyi müəssənin iqtisadi inkişafında maraqlıdır və bu sahədə müəyyən irəliləyişə nail olmaq 

məqsədilə kadrların seçilib düzgün yerləşdirməsi üçün hüquqi əsaslar əldə etmiş olur (2).  

İşçilərin attestasiyası, onun keçirilməsi qaydaları, şərtləri və bununla bağlı məsələlər Azərbaycan 

Respublikasının Əmək Məcəlləsi və Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasında işçilərin 

attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” qərarı ilə tənzimlənir. Müasir 

dövürdə attestasiya ilə bağlı əmək qanunvericiliyinə attestasiyanın leqal anlayışının 

müəyyənləşdirilib daxil edilməsinə ehtiyyac var. 
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О понятии аттестации работников 
 

В тезисе на основе действующего трудового законодательства раскрывается понятие 

аттестации работников.  
 

Summary 
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About the concept of employee attestatıon 
 

The thesis on the basis of the current labor legislation reveals the concept of attestation of 
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İNSAN ALVERİNDƏN ZƏRƏRÇƏKMİŞ ŞƏXSLƏRİN SOSİAL REABİLİTASİYASI 

      

Açar sözlər: fiziki zərər, mənəvi zərər, reabilitasiya 

Ключевые слова: физический ушерб, моральный ушерб, реабилитация 
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 İnsan alveri insan hüquqlarının ciddi pozuntusu və cinayətin - ağır formalarından biridir. O, bir-

birilə qarşılıqlı əlaqəli olan iqtisadi, sosial, mədəni, siyasi və şəxsi amillərin doğurduğu mürəkkəb bir 

hadisədir. (1, 10) İnsan alveri özünün müasir formasında müasir qlobal miqrasiyanın dinamikası ilə 

ayrılmaz şəkildə əlaqəli olan və bununla formalaşan bir hadisədir. (2, 58) Bildiyimiz kimi insan alveri 

qurbanları fiziki və mənəvi deqradasiyaya məruz qalırlar. Hər bir dövlətin qarşısında duran önəmli 

məsələrdən biri insan alverinin qarşısının alınması ilə yanaşı, həmçinin insan alveri qurbanlarının reabi-

litasiyasının təşkil edilməsidir. İnsan alveri qurbanları başlıca olaraq zərərin iki formasına məruz qalırlar: 

a) fiziki zərər b) mənəvi zərər. Fiziki zərərə şəxslərin HİV/QİÇS kimi xəstəliklərə yoluxması aid edilə 

bilər. Zənnimizcə, insan alveri qurbanlarına dəyən mənəvi zərər fiziki zərərdən daha böyükdür.         

Bizim danışacağımız başlıca məsələ insan alveri qurbanlarının hansı üsullarla sosial həyata geri 

qaytarılması ilə bağlıdır. Qeyd edilən şəxsləri reabilitasiya etmək üçün onlara dəymiş olan fiziki və 
mənəvi zərər aradan qaldırılmalıdır. Fiziki zərəri aradan qaldırmaq üçün səhiyyə müəssisələri 

fəaliyyət göstərir. “İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyasının həyata keçirilməsi 

Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 2006-cı il 6 mart tarixli 62 nömrəli Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin qərarının 6.3-cü bəndində qeyd edilir: insan alveri qurbanlarının tibbi 

reabilitasiyası - pozulmuş, yaxud itirilmiş funksiyaların bərpasına yönəldilmiş müalicəvi tədbirlərin 

həyata keçirilməsi, onların xəstəliyinin, alınmış xəsarətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması, 

psixoloji, fizioloji və anatomik pozuntuların tam və ya qismən bərpasıdır. (3) 
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Başlıca məsələ mənəvi zərəri aradan qaldımaqdr. Bunun üçün tətbiq edilə biləcək ən səmərəli 

üsullara nəzər salaq: 

Seminarların təşkil edilməsi. 
Psixoloqlar tərəfindən seminarlar təşkil edilərək, şəxslərdə yaranmış olan depressiv vəziyyət 

aradan qaldırıla bilər. Sual yarana bilər bu seminarlar insan alveri qurbanlarına hansı şəkildə təsir 
göstərəcək? Seminarlar vasitəsilə bu kateqoriyadan olan şəxslərə müxtəlif fikirlər təlqin edilə bilər: 
Onlara izah edilə bilər ki, onların insan alverinə məruz qalması həyatın sona çatması anlamına gəlmir. 
Hər bir şəxs həyatında müxtəlif hadisələrlə qarşılaşa bilər, lakin önəmli olan istənilən çətinlikdən 
möhkəm olaraq çıxa bilməkdir. Doğrudur, bir şəxsin insan alverinə məruz qalması ilk öncə şəxsin 
qürurunun qırılmasıdır, buna görə də şəxsin bunu qəbul etməsi və həyatına davam etməsi olduqca 
çətindir. Bu vəziyyətdə peşəkar psixoloq şəxsə təlqin etməlidir ki, insan güclü varlıqdır və istənilən 
vəziyyətdə həyatına davam etməlidir. Məsələnin digər tərəfi ondan ibarətdir ki, bəzi şəxslər mövcud 
halı qəbul edib, həyatına davam etmək istəsə belə “ictimai qınaq” səbəbi ilə yaranmış olan utanc hissi 
ona bunu etməyə icazə vermir. Psixoloq izah etməyə çalışmalıdır ki, cəmiyyətdə istənilən fikirdə olan 
insanlar mövcuddur. Hər bir halda şəxs cinayət qurbanıdır. Belə düşünmək lazımdır ki, bir insan əgər 
qəsdən adam öldürmə cinayətinə məruz qalsa idi, onun vəziyyətinə acınacaqlı vəziyyət kimi reaksiya 
veriləcəkdi, lakin şəxs insan alverinə məruz qalır bu zaman onun hərəkətinə utanc duyulmalı olan bir 
hərəkət kimi yanaşılır. Halbuki hər iki əməl cinayətdir və hər ikisinin qurbanı var. Bir tərəfdə olan 
qurban rəğbət görür, digər tərəfdə olan isə əksini görür. Bu da o deməkdir ki, düzgün düşünə bilməyən 
insanlara görə utanc hissi yaşamaq və cəmiyyətdən geri qalmaq doğru deyildir.  

Fərdi söhbətlərin təşkil edilməsi. 

Ümumi danışıqların aparılması ilə yanaşı fərdi söhbətlərin aparılması zəruridir. Bu onunla 

bağlıdır ki, hər bir insana individual yanaşmaq lazımdır. Fərdi söhbətlər keçirməklə şəxsin insan 

alverinin hansı formasına məruz qalması müəyyənləşdirilir, daha sonra ona təsir edəcək ən əlverişli 

üsul tətbiq edilir.         

Əmək fəaliyyətinin təşkil edilməsi. 

İstənilən şəxsin cəmiyyətdə mövqe qazanmasının əsasında əmək dayanır. Əmək fəaliyyəti insan 

alveri qurbanlarına müsbət təsir göstərir a) şəxs başqa insanlarla vaxt keçirdikcə zamanla yaşadığı 

hadisələri unutmağa başlayır. Heç bir işlə məşğul olmadan dayanmaq insanı daha böyük böhrana 

doğru aparır. b) insan həyata keçirdiyi qanunauyğun əməyə görə əmək haqqı qazanır və kimsədən 

asılı olmadan müstəqil yaşayır. Öz gücünə inamı yaranmağa başlayır, kimsədən asılı olmadığını dərk 

edir. c) fəaliyyət göstərdiyi kollektivin daxilində dost çevrəsi formalaşmağa başlayır. Ətrafında 

insanlar olduqca şəxs sosial həyata geri qayıdır. 

Təhsilin təşkil edilməsi. 
Bildiyimiz kimi insan alverindən daha çox təhsil almamış, dünyagörüşü formalaşmamış insanlar 

əziyyət çəkirlər. Şəxsin dünyagörüşü formalaşdıqca həyata baxış istiqaməti dəyişir. Belə ki, kifayət 
qədər təhsilə və dünyagörüşünə malik olan insanların bu cinayəti həyata keçirən şəxslərlə hər hansı 
əlaqəsi mövcud olmur. Eyni zamanda onların “ələ alınma” ehtimalı olduqca azalır. Adətən təhsil 
səviyyəsi aşağı olan şəxslər insan alveri cinayətini törədən şəxslərə aldanır və cinayətin qurbanına 
çevrilir. Bəzi hallarda şəxs zəiflik səbəbindən cinayətin qurbanına çevrilir. Sual yaranır ki, insan 
alveri qurbanlarının təhsili hansı şəkildə təşkil olunmalıdır? Zənnimizcə, ilk öncə şəxslərin ümumi 
dünyagörüşünün formalaşdırılması istiqamətində tədbirlər görülməlidir. Bunu həyata keçirmək üçün 
maarifləndirici tədbirlər təşkil edilə bilər. Bu tədbirlərdə insanlara insan alveri, bu cinayətin törədilmə 
üsul və vasitələri və s haqqında məlumat verilə bilər.   

Yaşayış sahəsi ilə təmin edilmə. 

İnsan alverindən zərərçəkmiş şəxslər bu cinayətdən xilas olduqdan sonra adətən həyata sıfırdan 

başlayırlar. Bir çoxları ailələri tərəfindən qəbul edilmirlər. Şəxs uzun müddət başqa şəxslər tərəfindən 

istismar edildiyindən bu həyatdan xilas olduqdan sonra dərhal təkbaşına yaşayış yeri əldə edə bilməz, 

çünki o həyata uzun müddət ara vermişdir.  

Yuxarıda qeyd edilən üsullar, xüsusilə də insan alveri qurbanları üçün seminarların təşkil 

edilməsi, onlar ilə fərdi söhbətlərin aparılması və bunun həyata keçirilməsi mexanizmlərinin 

müəyyən edilməsi qeyd edilən şəxsləri sosial həyata geri qaytara bilər, bu sahədə tədbirlərin 

görülməsini təklif edirik. 
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                                                             Резюме 
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Торговля людьми является серьезным нарушением прав человека и одной из худших форм 
преступлений. Это сложное событие, вызванное экономическими, социальными, культурны-
ми, политическими и личностными факторами, которые взаимодействуют друг с другом. Тор-
говля людьми в ее современной форме - это событие, которое неразрывно связано с динамикой 
современной глобальной миграции. Мир в настоящее время предпринимает шаги по 
предотвращению торговли людьми 

                                                             

Summary 

Talibova  Laman Vugar 
Trafficking in persons is a serious violation of human rights and one of the worst forms of crime. 

It is a complex event caused by economic, social, cultural, political and personal factors that interact 
with each other. Human trafficking, in its modern form, is an event that is inextricably linked to the 
dynamics of modern global migration. Currently, the governments of the world are taking steps to 
prevent human trafficking. 
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MÜASİR DÖVRDƏ TRANSMİLLİ KORPORASİYALARIN BEYNƏLXALQ İQTİSADİ 

MÜNASİBƏTLƏRDƏ ROLU 

 

Açar sözlər: transmilli korporasiyalar, iqtisadi, transmilliləşmə, qloballaşma, investisiya, istehsal 

Ключевые слова: транснациональных корпораций,  экономический, инвестиция, транс-

национализация, глобализация, производства 

Key words:  transnational corporations, economic, transnationalization, globalization, inves-

tment,  production 
 

Müasir dünya iqtisadiyyatı, beynəlxalq iqtisadi-ticarət münasibətləri günümüzdə sürətlə inkişaf 

edən qloballaşma, inteqrasiya, həmçinin transmilliləşmə prosesləri ilə xarakterizə olunur. Sadalanan 

proseslərin hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri olmasıyla yanaşı, onların məzmununda müəyyən 

bir sərhədlə məhdudlaşdirilmamaq, geniş əhatəyə yayılmaq, sərhədlərini aşmaq kimi anlayışlarla 

ümumiləşdirmə apara bilərik. Dünya iqtisadiyyatında transmilliləşmə prosesi ölkələr arasında birbaşa 

xarici investisiyaların həyata keçirilməsi nəticəsində formalaşmaqdadır(1). Sözü gedən prosesin 

başlıca hərəkətverici qüvvəsi kimi məhz transmilli korporasiyalar çıxış edirlər. Belə ki, transmilli 

korporasiyalar sayəsində müxtəlif iqtisadi münasibətlər yalnız  ticarət yolu ilə deyil, həmçinin həmin 

münasibətin bilavasitə ölkə sərhədlərini aşaraq, xaricdə təşkil edilməsi və xidmət göstərilməsi yolu 

ilə həyata keçirilir. Transmilli korporasiyalar xarici ölkələrin iqtisadi resurslarına birbaşa çıxış imkanı 

əldə edir və öz kapitalı, istehsal birlikləri və sahibkarlaq bacarığını istehsalata cəlb edərək dünya 

səviyyəsində effektiv istehsal və satış şəbəkəsi yaradırlar. Bu şirkətlərin dünya iqtisadiyyatına bir sıra 

digər üstün təsir qüvvələri də var: transmilli korporasiyalar istehsalın beynəlmiləllik səviyyəsini 

artırır, beynəlxalq əmək bölgüsünü sürətləndirir, dünya təsərrüfat sistemini rəngarəngləşdirir və 

dünya iqtisadiyyatının dünyəvilik səviyyəsinin artırır(4). Transmilli korporasiyalrın kapitalları öz 

ölkələrində baş verən proseslərdən nibətən uzaqdırlar, yəni daha çox sərbəst hərəkət edə bilərlər. 

Ümumilikdə götürdükdə transmilli korporasiyalar dünya miqyaslı münasibətləri daha obyektiv 

formada tənzimləyirlər, kapitalı daha çox mənfəət gətirən istehsal sahələrinə və regionlara tərəf 

meylləndirmək bacarığına malikdirlər.(1) 
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Transmilli şirkətlər iqtisadi qloballaşmanın əsasını təşkil edən təbii resurslar və bazarlar üzərində 

nəzarət uğrunda kəskin rəqabət, mübarizədə də özlərini göstərirlər. Firmalar xaricə çıxmazdan qabaq 

beynəlxalq mühiti yaxşı analiz etməli və qloballaşma dövründə “addımlarını sağlam atmalıdır”. Əks 

vəziyyət şirkətlərə faydadan çox zərər gətirə bilər(2). Qloballaşma dövlətlərin qarşılıqlı iqtisadi 

asılılığına gətirib çıxarır, nəticədə milli iqtisadi dövlət müstəqilliyinin tədricən dağılması və milli 

iqtisadi təşkilatların-qlobal korporasiyaların – transmilli idarəetmə strukturlarının meydana çıxması 

baş verir(3). Dünya iqtisadiyyatının inkişafında, istehsalların beynəlmiləlləşməsində, kapitalın 

səmərəli dövr etməsində, beynəlxalq miqyasda elmi və texniki nailiyyətlərin istehsala kompleks 

tətbiq edilməsində, iş yerlərinin yaradılmasında, iqtisadi inteqrasiya proseslərinin güclənməsində və 

sairə bu cür texniki, texnoloji, təşkilati iqtisadi və sosial məsələlərin həll edilməsində transmilli 

korprrasiyaların rolu böyükdür. Transmilli korporasiyaların bir mühüm cəhəti də vardır. Onlar nəyin 

bahasına olursa-olsun mənfəət (təmiz mənfəət) əldə etməyə yox, nəyin bahasına olursa-olsun 

istehsalın və xidmətlərin həcminin artırılmasına çalışırlar və bu yolla da, həqiqətən, mütəmadi olaraq 

çoxlu mənfəət əldə edirlər(2). Bu  şirkətlər XX əsrin əvvəllərindən, böyük sənaye kampaniyalarının 

iqtisadi və maliyyə maraqlarının milli sərhədləri aşmağa başladığı dövrdən formalaşmağa 

başlamışdır. XX əsrin ikinci yarısından regional transmilli şirkətlərin qlobal şirkətlərə çevrilməsi 

prosesi başlandı və hazırda iqtisadi qloballaşma mərkəzləri çox böyük miqyasda fəaliyyət göstərirlər. 

Öz iqtisadi gücünə görə bir sıra transmilli şirkətlər ayrı-ayrı dövlətlərlə rəqabət aparmaq imkanına 

malikdirlər. Qloballaşma və transmilliləşmə bir növ transmilli korporasiyalar üçün “springboard” 

rolunu oynayır, məhz bunun üzərində möhkəm dayanaraq dövlətlərlə fəaliyyət və əməkdaşlıq 

istiqamətlərini seçir, bu əməkdaşlığın dövlətlərə verdiyi təkcə mənfi tərəfləri ilə deyil, eləcə də 

müsbət tərəfləri ilə özünün mütləqilik statusunu və daima mövcudluq perspektivlərini əlində saxlayır. 
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Резюме  

Теймурова Севиндж Карим кызы 
 
Достижение наиболее оптимального уровня взаимосвязей с международными 

экономическими организациями следует характеризовать, как один из важных составных элемен-
тов стратегии экономической деятельности. Значение указанного направления обуславливает 
прежде всего незаменимой ролью этих организаций в развитии мировой экономики 
,необходимостью вклада иностранных инвестиций в развивающиеся государства, проблемой 
завоевания имиджа надёжного партнёра в сфере международных экономических отношений и 
другими факторами. Изучению перечисленных производственных факторов и участия в них 
транснациональных корпораций, а так же их влияния на эти процессы придаётся особое значение. 
С этой точки зрения и изучение транснациональных корпораций становится необходимостью. 

 

Summary 

Teymurova Sevinj Karim 
 

Achieving optimal levels of relations with international non-governmental organizations should 
be characterized as one of the most important elements of the Republic's foreign economic activity 
strategy.  The necessity of this direction, first of all, is conditioned with the irreplaceable role of these 
organizations in the development of the world economy, the need for foreign investments in 
developing countries, the problem of getting a reliable partner in the field of international economic 
relations and other factors.  Investigation of the listed production factors and the participation of 
transnational corporations here, and their impact on this process are of particular importance.  That's 
why the study of transnational corporations is very important.  
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РОЛЬ РАФИГИ АХУНДОВОЙ И МАКСУДА МАМЕДОВА В РАЗВИТИИ 
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При изучении творчества балетмейстеров, внёсший значительный вклад в формировании 

и развитии национального балета принято обращать внимание на следующие аспекты: 

1. Хореограф является не только создателем нового балетного спектакля, но и 

«создателем, хранителем и ретранслятором» (по Т.Павельевой) определённых творческих 

традиций (1, стр. 72); 

2. Деятельность каждого хореографа при создании балетного спектакля опирается на 

определённые традиции (элементы хореографической лексики, структуру, композиционное 

построение и т.п.), выработанные его предшественниками; 

3. Новаторские (реформаторские) постановки, в свою очередь, являются своего рода 

генератором традиций, их нового осмысления и сами способствуют развитию национального 

балетного искусства, расширяя «рамки» традиционного понимания балета и создавая новые 

традиции в национальном балетном театре. 

Таким образом, можно говорить о органичном синтезе традиций и новаторского 

подходовбалетных спектаклей в постановках выдающихся азербайджанских балетмейстеров 

Р.Ахундовой и М.Мамедова.Как отмечает Л.Шихлинская: «В конце 60-х годов хореографи-

ческое искусство Азербайджана ознаменовано самобытным творчеством таких молодых ху-

дожников, как Р.Ахундова, М.Мамедов и Н.Назирова. Уже первая «проба пера» этих 

хореографов, с одной стороны, их солидарность с творческим методом Ю.Григоровича, а с 

другой – самостоятельность балетмейстерского почерка как в разработке темы, так и в поиске 

необычайной, оригинальной лексике» (2, с. 147). 

Сами искания азербайджанских хореографов постоянно менялись на протяжении всего 

творчества - в хорелексике, композиции, структуре хореографических постановок.Исходя из 

развития и изменения художественных средств хореографии Р.Ахундовой и М.Мамедова, их 

творчество условно можно разделить на три этапа. 

Первый этап – это период между 1968 и 1973 г прошлого столетия был отмечен чередой 

ярких одноактных балетных спектаклей и хореографических композиций: одноактные балеты 

«Каспийская баллада» на музыку Т.Бакиханова, «Тени Кобустана» на музыку Ф.Караеваи «Ка-

лейдоскоп» на музыку Д.Скарлатти – Ф.Караева, «Три революции» на музыку Р.Гаджиева; хореог-

рафические миниатюры «Яллы»и «Лезгинка, «Азербайджанская сюита» на музыка Р.Гаджие-

ва,«Мугам» на музыка Н.Аливердибекова. Данный этап стал «творческой лабораторий» начи-

нающих хореографов, где активно шёл процесс формирования стиля Р.Ахундовой и М.Мамедова. 

Второй этап, который условно можно назвать «караевским» периодом в творчестве 

хореографов – это середина и конец 70-х гг. В данный период были поставлены две 

полнометражные балетные постановки на музыку великого азербайджанского композитора 

К.Караева -  «Тропою грома» и «Семь красавиц». 

И третий этап – это постановка балета «Бабек» (1986) на музыку Акшина Ализаде в 

которой Р.Ахудова и М.Мамедов выступили не только как хореографы-постановщики, но и 

как авторы либретто.  
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На основе анализа творчеств Р.Ахундовой и М.Мамедова можно говорить об особой роли 

балетмейстеров в развитии Азербайджанского балета и сохраненииеготрадиций: 

1. Музыкальной основой оригинальных постановок балетмейстеров стало творчество 

азербайджанских композиторов; 

2. Воплощение художественного замыслабалетных постановок, балетмейстерами 

осуществлялся путём органического синтеза музыкальной драматургии и хореографического 

действия. В основу хореографии Р.Ахундовой и М.Мамедова лежит такой пластический текст, 

в котором сами движения несли соответствующий эмоциональный образ, тему или идею;  

3. Несмотря на использование отдельных элементов современных танцевальных 

направлений, хореографы, следуя традициям Г.Алмас-заде, всегда опирались на классический 

и народный танец; 

4. Балетные спектакли и хореографические композиции, созданные на новые сюжеты и 

музыку азербайджанских композиторов, способствовали расширению диапазона 

современного балетного репертуара Азербайджана. 

Таким образом, хореография Р.Ахундовой и М.Мамедова, основанной на классическом и 

национальном танцах открылоновыеперспективы направления азербайджанского хореогра-

фического искусства и послужило своеобразным ориентиром для творчества последующих 

азербайджанских балетмейстеров. 
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Xülasə 

Əzizov  Emil Fizuli  oğlu 

 

Rəfiqə Axundova və Maqsud Məmmədovun Azərbaycan baletinin inkişafındakı rolu 

 

R.Axundova və M.Məmmədov Azərbaycan incəsənəti tarixinə görkəmli baletmeyster-

novatorlar kimi daxil olmuşlar. Onların tamaşaları milli balet teatrında yeni bir mərhələnin 

başlanğıcını qoydu. Məqalədə baletmeysterlərin yaradıcılıq fəaliyyətinin əsas mərhələləri təsvir 

olunur. Ondan əlavə R.Axundova və M.Məmmdovun  balet tamaşalarının üslub xüsusiyyətləri 

açıqlanır. 

 

Summary 

Azizov Emil Fizuli  

 

The role of Rafiga Akhundova and Maksud Mamedov in the development of Azerbaijani 

ballet 

 

R.Akhundova and M.Mamedov went down in the history of Azerbaijani art as outstanding 

innovative choreographers whose ballet performances marked the beginning of a new stage in the 

national ballet theater. The article talks about the main stages of their creative activity in Azerbaijan, 

as well as reveals the style features of the ballet performances of Azerbaijani choreographers.  
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Глобализационные процессы, происходящие сегодня в мировом пространстве ярче 

высвечивают ценностную систему традиционного наследия. Для современной гуманитарной 

науки актуально исследование истории азербайджанской музыкальной культуры – от архаики 

до современного функционирования азербайджанского музыкального  фольклора, ибо 

контекст массовой информационной культуры таит в себе опасность нивелирования, 

поглощения, негативной трансформации устного музыкального творчества. 

Очень важно и интересно, что задачи координации работы по записи и сбору 

музыкального фольклора, в свое время, поставленные организаторами НИКМУЗа, активно 

звучат и сегодня. Так, в 2002 году Н.Ахундова, представляющая отдел культурной политики 

Министерства культуры Азербайджана, писала следующее: «Национальная политика 

Азербайджана в сфере сохранения нематериального наследия концентрируется на нескольких 

направлениях. Первым из них является сбор и сохранение лучших образцов материального, 

музыкального и декоративно-прикладного искусства» [1, с. 89]. Как видим, независимость 

Азербайджана стимулировала сбор и сохранение образцов духовной культуры Азербайджана.  

Роль просветительского, научного вклада НИКМУЗа в историю развития азербайджанс-

кой музыкальной культуры возможно глубже показать при условии привлечения в исследова-

тельский процесс некоторых материалов, связанных с историей изучения устного народного 

творчества. Начнем с периода истории культуры Азербайджана конца XIX – начала ХХ века. 

В этот период мощное просветительское движение, охватившее азербайджанское общество, 

послужило толчком к прогрессивной деятельности азербайджанской интеллигенции и, в 

частности, интересу к проблемам сохранения и записи духовного наследия Азербайджана.  

Проблемы записи и изучения фольклора были выдвинуты азербайджанскими прос-

ветителями. Так, например, на страницах такой передовой газеты азербайджанского общества 

как «Каспий» систематически публиковались статьи о проблемах устного народного 

творчества, в частности, его записи. «Каспий» сыграл определенную роль в деле собирания и 

изучения образцов устного народного творчества» [2, с.67].  

В газете «Каспий» находили место статьи по этнографии, фольклору, народной поэзии. 

По наблюдению исследователей, «популяризация азербайджанского фольклора на страницах 

газеты в основном велась в двух направлениях: первое сбор и публикация в русских переводах 

поэтических легенд и сказаний, второе – попытка  теоретически исследовать некоторые жанры 

устного народного творчества [2, с. 67]. 

Известны были среди азербайджанских деятелей культуры просветители, которые 

собирали азербайджанского фольклора, например, Г.Зардаби, М.Махмудбеков, 

Т.Байрамалибеков, А.Шахтахтинский, И.Ахундов.  

Примечательно, что просветители оценивали Азербайджанский фольклор как явление, 

сложившееся в течении многих тысячелетий истории народа и функционирующее как живой 

источник национальных ценностей. 

Очень важно подчеркнуть, что уже первые публикации устного народного творчества, 

осуществленные азербайджанскими  просветителями позволили  ввести азербайджанский 

фольклор в систему мирового народного творчества. Так, разного рода обряды, ритуалы, 

поверья, поэтическое осмысление этнокультуры азербайджанцев вызывали адекватную 

реакцию у представителей просветительского движения, в частности, представителей  русской 
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культуры. Аналогии, параллели, приводимые ими между миропредставлением разных наро-

дов свидетельствовали о развитости, с одной стороны, и древности этнокультуры азер-

байджанцев, с другой стороны.  

Особое значение имела деятельность Гасан-бека Зардаби. Будучи активным 

общественным деятелем, просветителем, Г.Зардаби был инициатором сбора и издания 

музыкального фольклора, в целом устного народного творчества. 

Из биографии просветителя, литературоведа, педагога Фиридунбека Кочарлинского 

известно, что он на протяжении всей своей научной и преподавательской деятельности 

собирал и изучал устное народное творчество.  

4 ноября 1916 года в газете «Совгат» была опубликована статья  поэта, просветителя, 

общественного деятеля Аббас Саххата «Значение песни и музыки в школах», Статья 

посвящена обучению в школах музыке. По мнению А.Саххата «музыкальное обучение 

является самой острой и необходимой потребностью… обучением музыке можно достичь 

прекрасных результатов [3, с. 375]. Распространенная в азербайджанских школах уроков 

музыки и пения способствовало восприятию и запоминанию музыкального фольклора, что, 

закономерно имело значение в сохранении устного музыкального творчества. 
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Mövcud məqalədə, 1932-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası nəzdində yaradılmış, 

Musiqi Elmi-Tədqiqat Kabinetinin fəaliyyəti ilə əlaqəli bəzi tarixi şərtlər işıqlandırılır. 

Məqalədə Azərbaycandakı maarifləndirmə hərəkətinin davamiyyəti, xüsusən şifahi xalq 

yaradıcılığının təbliği və tətbiqi təhlil edilir. Əyani vəsait olaraq vaxtaşırı mətbuatda yer alan 

məqalələr, müşavirələrin stenoqrammaları, çıxışlardan istifadə edilir. 
                                                                       

 

Summary 

Aslanova Leyla Tahir 

 

This article has shed light on historical preconditions of few activities performed by Scientific 

Research Cabinet of Music, established in 1932 under Azerbaijan State Conservatory. 

The article examines duration of enlightenment movement in Azerbaijan, in particular, 

propogation and application of studind oral folk art. Articles from periodical press, verbatim reports 

of conferences and public speeches are used as a source for materials. 
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A.PESKANOVUN “AZƏRBAYCAN RAPSODİYASI”NIN ORİENTAL 
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Azərbaycan musiqi mədəniyyətində dərin  iz buraxmış bəstəkarlardan biri Cövdət Hacıyevdir. 

Həmçinin bəstəkarın  xanımı, rəqqasə  Əminə Dilbazi öz sahəsinin müqtədir  sənətkarlarından  biri 

kimi Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafına böyük tohfələr vermişdir . Bu iki dəyərli 

sənətkarın  yaşadığı ülvi sevgi ailəni tanıyan bütün insanları heyran edirdi. Onlar uzun illər bir-birinə 

bütün mənalarda dəstək verərək adlarını mədəniyyət tariximizə həkk etdiriblər. 2017-ci il 

C.Hacıyevin 100 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edildi. Bəstəkarın qızı , Florida Texnoloji 

Universitetinin professoru Pərvin Muradova – Dilbazi uzun illərdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 

yaşayır və Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin  geniş təbliği ilə məşğul olur.  C.Hacıyevin yubileyi 

ilə əlaqədar olaraq əvvəl İngiltərə, daha sonra Amerikanın ən nüfuzlu konsert salonlarından biri olan 

“Kornegi Holl”da maraqlı tədbirlər  təşkil  edən Pərvin xanım bu münasibətlə “Florida Keys” - 

ifaçıların I Beynəlxalq müsabiqəsini keçirməyə nail olmuşdur. Bu və digər çoxsaylı tədbirlərin təşkili 

zamanı Pərvin xanımın bəstəkar A.Peskanovla tanışlığı maraqlı yaradıcı başlanğıclara səbəb 

olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan milli musiqisi, muğamları, digər tərəfdən  C.Hacıyev və Ə.Dilbazinin  

qeyri-adi sevgi hekayəti  bu bəstəkarı “Azərbaycan rapsodiyası” adlı yeni  əsər yazmağa 

ruhlandırmışdır. 2017-ci ildə yazılmış bu  əsər  bir neçə dəfə Amerika Birləşmiş Ştatları və İngiltərədə 

uğurla  ifa olunmuşdur. 

A.Peskanov Ukrayna əsilli Amerika bəstəkarıdır. O Odessada Stolyar  musiqi texnikumunda 

təhsil almışdır. 1973-cü ildə Amerikaya köçərək dünyanın ən nüfüzlu təhsil ocaqlarından biri olan 

Culiard məktəbini bakalavr və  magistr dərəcəsi üzrə bitirmişdir.  Pianoçu kimi debütü M. 

Rostopoviçin  rəhbərliyi altında baş tutmuş və daha sonra o, dünyanın ən mötəbər okestrləri ilə 

birgə  müxtəlif ölkələrdə konsert proqramları ilə çıxış etmişdir.   

A.Peskanov pianoçuluqla yanaşı uzun illərdir ki, bəstəkarlıq fəaliyyəti ilə də məşğuldur. Onun 

yaradıcılığında fortepiano üçün yazılmış əsərlər üstünlük təşkil edir. Buraya müxtəlif yaşlı ifaçılar 

üçün nəzərdə tutulmuş 17 konsert və çoxlu sayda fortepiano pyesləri aiddir. Yuxarıda qeyd 

etdiyimiz  “Azərbaycan Rapsodiyası” da konsert janrında yazılmışdır. Kamera orkestri və fortepiano 

üçün yazılmış bu əsər 3 hissədən ibarətdir. Birinci hissə “Muğam”, ikinci hissə “Leyli və Məcnun”, 

üçüncü hissə isə “Dilbaz atları” adlanır.  Hissələr bir-birindən əhval-ruhiyyəsinə və məzmununa görə 

fərqlənib üç müxtəlif səpkili müstəqil pyes kimi də ifa oluna biləcək xarakterdədir.  Tamam başqa bir 

mədəniyyətin nümayəndəsi olan bəstəkarın “Muğam” adlı bir əsər yazması müasir dövrün 

multikultural əlaqələri baxımından maraq doğurur. Muğam kimi fundamental bir Şərq sənət 

nümunəsinin dərk olunması, onun təfsiri məsələləri  əsərin təhlili zamanı diqqət çəkən məqamlardan 

biridir.  Rapsodiyanın Birinci hissəsini, şərti olaraq,  bir-birindən fərqli bir neçə bölməyə ayırmaq 

olar. Bəstəkarın muğam anlayışının,  sanki sırf  improvizasiyalı ( ki,  bu zaman ona haqq 

qazandırmamaq da mümkün deyil ),  axıcı, yuxarı və aşağı istiqamətli  qlissandolar, hədsiz sayda 

melizmlərlərdən ibarət olması hissələr arasındakı keçidləri qeyri-dəqiq edir.  Bəstəkarın müəyyən 

forma yaratmaq cəhdi kimi isə girişdə səslənən virtuoz  xarakterli mövzunun sonda yenidən təkrar 

olunmasını göstərə bilərik. Bölmənin faktura, melodiya, ölçü, ritm  baxımından fərqli quruluşlara 

malik  hissələri ilə ( hətta hissələrin birində bəstəkar valsa müraciət edir ) muğam konsepsiyası 

arasında bağlılığı tapmaq mümkün deyil.  Muğam adlanan bu hissənin lad-məqam xüsusiyyətlərinə 

də bəstəkar  çox özünəməxsus tərzdə yanaşıb. O muğamı, sanki  Şərq aləminin bir simvolu,  təmsilçisi 
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kimi  görür və konkret Azərbaycan ladlarına müraciətdən imtina edir. Hərcənd,  müəllifin Azərbaycan 

milli musiqi mədəniyyəti.  bəstəkar  yaradıcılığı ilə yaxından tanış olduğunu bilsək də, bunun 

“Azərbaycan Rapsodiyasının”  lad-məqam xüsusiyyətlərində öz əksini tapmadığını deyə bilərik. 

Burada daha çox ərəb və yəhudi milli musiqi intonasiyalarını duymaq mümkündür.  Məsələn, giriş 

hissənin əsas motivi artırılmış sekundalı intonasiyaya əsaslanır:  fa - sol bemol – mi – re bemol – mi  

- fa. Bütün  melodik başlanğıcların artırılmış sekunda intonasiyasına malık olması da Şərq koloriti 

yaratma  cəhdi kimi diqqəti cəlb edir. Rus orientalizminin ilk mərhələsində  bir çox bəstəkarlar, məhz 

bu  xüsusiyyəti önə çəkərək ondan vacib melodik özək, ifadə vasitəsi kimi  istifadə ediblər. Digər 

tərəfdən, mövzuya müraciət edən zaman parlaq  Şərq obrazlarının seçilməsi və proqramlılıq  19-cu 

əsr rus bəstəkarlarının yaradıcılığının ayrılmaz hissəsidir. A.Peskanovun  “Azərbaycan Rapsodiyası” 

da bu xüsusiyyətləri baxımından   diqqəti cəlb edir. Yaradıcılığında Azərbaycan mövzusuna yer 

ayırmış digər  bəstəkarlardan (P.Thilloy – “Yanardağ”, “Xocalı - 613”,  A.Çaykovski – “Xocalı 

Rekviemi”) fərqli olaraq, bu bəstəkar  xalq  musiqisindən heç bir şəkildə sitat   gətirmir,  əsərin 

proqramı və Şərq aləmi ilə bağlı  öz intonasiya-melodiya bazası ilə kifayətlənir.  

Konsertin İkinci hissəsi “Leyli və Məcnun” adlanır. Şərq poeziyasının əbədi sevgi tərənnümçülə-

ri   timsalında  C. Hacıyev və Ə. Dilbazinin  ülvi hisslərinə həsr olunub. Məhz bu hissənin lirik abu-havası, 

yaddaqalan melodiyası  müəyyən məqamlarda F.Əmirovun E.Nəzirova ilə birlikdə bəstələdiyi “Alban möv-

zuları əsasında konsert”lə paralellər aparmağa imkan yaradır. O, 3 hissəli formada yazılıb.  İnkişaf metodu 

kimi variasiyalılıqdan istifadə olunub. Şərti Üçüncü hissə əvvəlkilərlə müqayisədə daha  çevik və dinamik 

xarakterdədir.  
Ümumiyyətlə, bəstəkarın özü mahir fortepiano ifaçısı olduğundan solo partiyanı  mümkün qədər 

mürəkkəb texniki pasajlarla zanginləşdirib. Əksinə, əsərdə orkestrin partiyası sadə və yalnız əsas 
aləti  müşayiət etmə funksiyasına malikdir. Rapsodiyanın üçüncü hissəsi “Dilbaz atları” adlanır və 
məşhur Dilbaz cins  atlarına həsr olunub. Əminə Dilbazinin əslən Qazax bölgəsindəndir və bu atlarla 
bağlı çoxlu xatirələrinin olması bəstəkarı belə bir mövzuya müraciət etməyə ruhlandırıb. 
Hissə  texniki baxımdan ən çətin hissədir və bir musiqi motivinin dəfələrlə müxtəlif variasiyalarla 
təkrarından ibarətdir. Görünür ki, bəstəkar coşğulu və çılğın bir abu-havalı musiqi obrazları yaratmaq 
istəyib. Amma texniki çətinliklərin ön plana çəkilməsi bu məqsədi, sanki arxa plana keçirir. 
Ümumilikdə, əsərin bədii keyfiyyətlərini kənara qoysaq, onu Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği yolunda 
müsbət bir hal kimi qiymətləndirə bilərik. Müsair dövrdə yaşayan bir bəstəkarın Şərq aləmini necə 
duyması, onu necə ifadə etməsi də maraq doğurur. “Musiqi orientalizmi” anlayışını  ilk dəfə istifadə etmiş 
məşhur musiqişünas alim Asafyevin qeyd etdiyi kimi: “Rus musiqi  orientalizmi çox mürəkkəb bir 
anlayışdır. Burada sosial aktiv faktorları musiqini zənginləşdirən  ekzotik-dekorativ  xüsusiyyətlərdən və  
qedonistik-seyrçilik ideallaşdırılmalarından  ayırmağı bacarmaq lazımdır” (1.163).  Artıq müasir dövrü-
müzdə  Şərq-Qərb mədəniyyətlərinin sintezi təmamilə yeni mərhələyə qədəm qoymuş, milli identifikasi-
yanın ən pik həddini yaşayan  mədəniyyətlərin qarşılıqlı öyrənilmə prosesi  yeni metodlari ilə özünü bi-
ruzə verir. XIX əsrin birinci yarısında  Rus bəstəkarların yaradıcılığındakı Şərq meylləri daha çox ro-
mantik hisslərin təzahür formaları ilə bağlı idi.  Məsələn, M.Qlinka, A.Borodin, A.Rimski-Korsakov, 
M.Musorqski və digərlərinin əsərlərindəki qafqaz, ispan motivləti, həmçinin tarixi – vətənpərvərlik 
mövzuları (monqol-tatar yürüşləri ilə bağlı) və fantastik – nağıl personajlarını ifadə etmək üçün isti-
fadə olunan obrazlar. Daha sonralar S.Raxmaninov və XX əsrin dahi bəstəkarl İ.Stravinskinin yara-
dıcılığında proqramlılığın arxa plana keçdiyini, obrazlardakı Şərq motivlərinin o qədər də gözə çar-
pacaq, diqqəti cəlb edəcək qədər parlaq və hətta banal intonasiyalılığa malik olmadığını deyə bilərik. 
XX əsrin ikinci yarısı və müasir dövrümüzdə isə ümumiyyətlə orientalizmin tamam yeni mənalar kəsb et-
məsi, dini-fəlsəfi mövzular ilə bağlılıq fonunda müəyyən ruh halının ifadəsi kimi ön plana çıxmasını izləyi-
rik (S.Qubaydulina və A.Pyartın yaradıcılığında bununla bağlı xeyli nümunə var). Müasir musqişünaslıqda 
orientalizm konsepsiyası artıq yalnız Şərq-Qərb mədəniyyətlərinin sintezi məsələsindən kənara çıxaraq, 
daha çox qlobal proseslərin təbii nəticəsi kimi qavranılır. 1978-ci ildə dərc edilmiş amerikalı alim E.Səid 
“Orientalizm. Qərbdə Şərq konsepsiyaları” kitabında bu məqamları xüsusi olaraq ön plana çəkir. (2) 

Nəzərdən keçirdiyim əsər isə Şərq aləminin bəstəkar yaradıcılığında sırf dekorativ mənada 

istifadə olunan nümunələrinin mövcudluğunu, mövzu kimi müəyyən şablonların hələ də istifadə 

olunmasını  göstərir.   
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Резюме 

Аббасова Вафа Бахруз кызы 

В статье рассматривается проблема ориентализма в творчестве русско-американского 

композитора А.Песканова 

 

В частности дается анализ его Азербайджанской Рапсодии и методы использования 

восточной тематики. Также в статье рассматривается пути развития русского музыкального 

ориентализма. 

Summary 

Abbasova Vafa Bahruz 

The article considers the problem of orientalism in the work of the Russian-American 

composer A. Peskanov 
 

In particular, an analysis of its Azerbaijan Rhapsody and methods of using oriental themes are 

given. The article also discusses the development of Russian musical orientalism. 

 

 

Байгулакова Раушан Турашевна 

Азербайджанская национальная консерватория 

 

АЙТЫС КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО СВОЕОБРАЗИЯ ОПЕРЫ "БИРЖАН И 

САРА" М.ТУЛЕБАЕВА 
 

Ключевые слова: М.Тулебаев, казахская опера, айтыс, акын, Биржан-сал, хоровая сцена 

Açar sözlər: M.Tulebayev, qazax operası, aytıs, akın, Birjan-sal, xor səhnəsi. 

Keywords: M.Tulebaiev, Birzhan sal, Kazakh opera, aitys, akyn, choral scene 

 

Среди корифеев музыкальной культуры, заложивших основы профессиональной 

композиторской школы Казахстана, ярчайшей вершиной возвышается личность Мукана 

Тулебаева. Тяготение к лирической образной сфере в совокупности с глубокими знаниями 

казахского музыкального фольклора послужили основой для создания оперы "Биржан и Сара", 

признанной высшим достижением его творческого наследия, ознаменовавшей период 

подлинного расцвета его композиторской деятельности. В центре сюжета оперы – народная 

поэма «айтыс Биржана и Сары», сложенная согласно традиции – побежденной Сарой. 

Обращение М.Тулебаева к народному музыкально-поэтическому жанру айтыса обогатило 

действие особой динамической энергией, живостью, создало атмосферу подлинного 

поэтического вдохновения. Драматическим стержнем этой сцены является, характерная для 

айтыса, импровизационная манера изложения, которую композитор сохранил от народного 

первоисточника и обогатил средствами профессионального письма. Айтыс имеет вступление, 

завязку, кульминацию и финал. Стремительно сменяются одна песня за другой, так же 

динамично меняются настроения и эмоции героев и наблюдающего песенно-поэтическое 

состязание Биржана и Сары народа, в исполнении смешанного хора из первого акта оперы. 

В сцене айтыса композитор удачно решает проблему органического синтеза традицион-

ного и новаторского. В опере айтыс подвергается сжатию, но сохраняет в этом «микромасш-

табе» традиционную трехчастность с образованием новой формы динамичного диалога 

конфликтно-сквозной драматургии. Остается на заднем плане и один из характерных приемов 

айтыса - образы соперничества между двумя исполнителями - акынами. Стремясь сохранить 

подлинность жанра айтыс и придать образы в духе песен Биржан-сала, М.Тулебаев мастерски 
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включает полную экспрессии и динамики песню «Хаулау» казахского народного композитора, 

акына Жаяу Мусы. Таким образом, автор сохраняет в своем бессмертном творении главные 

характеристики жанра айтыс - импровизационность, динамику, образы и характеры главных 

героев- исполнителей, акынов, при котором появляется «эффект соучастия и сопереживания 

слушателя». (4, стр. 52) 

Идея айтыса получает свое продвижение еще в одном хоровом эпизоде Largo maestoso. 

Диалог Биржана и Сары развертывается в присутствии гостей Кояндинской ярмарки, отношение 

которых передано в хоровой партии. Хоровые «вступления», подобные репликам, возгласам, 

построены на поочередном вступлении двух групп, вступающих в динамический диалог между 

солистами. Эти реплики не разрывают общей линии развертывания сцены и придают еще большую 

динамичность путем повторения одного материала (словесного или музыкального), способствуют 

цельности формы. Хоровые партии соответствуют сжатым разделам куплетной формы: 

Запев – припев – запев – припев 

Женский – мужской – женский – мужской 

Такая трактовка хора подобна распределению участников в обрядовом айтысе. 

Композиция айтыса построена на троекратном обращении двух главных героев, 

сопровождающиеся репликами хора. Цельность и законченность ей придает последний этап 

состязания – третий раздел. Основой высказывания Сары являются конкретные музыкальные 

первоисточники, цитируются и достаточно законченные фрагменты – куплеты из народных 

песен «Гульдерай», «Шұбар ағаш». 

В опере «Биржан и Сара» уже за состязательными репликами айтыса звучит песня героя 

в ответ на угрозы волостного расправиться с ним. Эта песня- протест основана на подлинной 

песне Биржан – сала «Жанбота». Песню «Жанбота» называют шедевром творчества Биржан – 

сала. Как мастерски трансформировал ее М.Тулебаев и как органично этот драматический 

монолог героя перешел к взволнованным репликам возмущенного народа, в исполнении хора, 

музыкальный материал которого построен на предыдущей теме, только с изменением слов. 

Следует отметить, что значительное место в драматургии оперы занимают хоровые 

номера. Народные сцены здесь являются не только фоном, на котором развивается действие, 

но и непосредственным главным его участником до самого последнего действия. Развернутой 

красочной хоровой сценой на Кояндинской ярмарке открывается опера и «красной нитью» 

проходит через всю оперу. Композитор, продолжая традиции национальной композиторской 

школы, мастерски использовал все богатство звуковой палитры хора - от прозрачных 

унисонов до ярких тембральных красок, которые переплетаясь, создают особую насыщенную 

гармоническую хоровую фактуру.  

Обобщая вышеизложенное, хочется подчеркнуть, что гений   М. Тулебаева, с огромной 

силой проявившийся в величайшей по своей значимости сцене Айтыса, продемонстрировал 

умение органично решать проблему традиций и новаторства, синтеза восточной и 

западноевропейской систем музыкального мышления и в раскрытии новой грани жанра айтыс, 

состоящей в опере «Биржан и Сара» не столько как состязание-борьба, а в воспевании прек-

расного и возвышенного искусства и утверждения всепобеждающей силы  художника творца. 
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Xülasə 

Bayqulakova Rauşan Turaş qızı 

M.Tulebayevin "Birjan və Sara" operasında aytıs milli xüsusiyyətin amili kimi 

Təqdim olunan məqalə görkəmli qazax bəstəkarı M. Tulebayevın "Birjan və Sara" operasının quruluş 

xüsusiyyətinə həsr olunmuşdur. Məqalədə xalq səhnələrinin opera fəaliyyətinin dramaturjı 

inkişafında əhəmiyyəti vurğulanır. İki akın arasındakı rəqabət mənzərəsi nümunəsində bəstəkar 

ənənəvi musiqi və poetik janrın – aytıs üslub xüsusiyyətlərindən istifadə edir 
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Summary 

Baigulakova Raushan Turash 

 

Aitys as a factor of the national identity of «Birzhan and Sara» opera by M. Tulebaiev 
 

The presented article is devoted to the compositional features of «Birzhan and Sara» opera by 

the outstanding Kazakh composer M.Tulebaiev. The article emphasizes the importance of folk scenes 

in the development of stage action. On the example of a rivalry scene between two akyns, the 

composer uses the stylistic features of the traditional musical and poetic genre of aitys.  

 

 

Cumayeva   Leyla  Cuma qızı 

Azərbaycan Milli Konservatoriyası 

 

Ə.BƏDƏLBƏYLİNİN “SÖYÜDLƏR AĞLAMAZ” OPERASINDA LEYTMOTİV SİSTEMİ 

HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT 

                                                                                            

Açar sözlər :  opera, libretto, leytmotiv, janr, dramaturgiya, xarakteristika         

Ключевые слова: Лейтмотив, либретто, оперы, драматургия, характеристика,  жанр 

Keywords: Opera, libretto, drama, genre, characteristics, the leitmotif 

                 

Azərbaycanın klassik bəstəkarı, dirijoru, həmçinin librettoçusu Əfrasiyab Bədəlbəy oğlu 

Bədəlbəylinin müəllifi olduğu “Söyüdlər ağlamaz” operası Böyük Vətən  Müharibəsi illərində bir 

çox bəstəkarların Azərbaycan xalqının  ön və arxa cəbhədə göstərdiyi şücayət, qəhramanlıq, 

vətənpərvərliyindən bəhs edən səhnə əsərlərindən  biridir.  

Ə.Bədəlbəyli, H.Cavid, R.Zəka və Ə. Ziyatay tərəfindən  “Söyüdlər ağlamaz” operasına yazılmış 

libretto SSRİ Mədəniyyət Nazirliyi, SSRİ Yazıçılar İttifaqı, SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının müasir 

mövzuda opera librettosu yaratmaq üzrə birgə elan etdikləri Ümumittifaq qapalı müsabiqəsində ikinci  

dərəcəli mükafata layiq görülmüşdür. Bir fakt da  xüsusilə qeyd olunmalıdır ki,  Müsabiqənin birinci 

dərəcəli mükafatı heç kimə təqdim olunmamışdır. 

Üç pərdə, altı şəkildən  ibarət olan “Söyüdlər ağlamaz” operasının süjet xəttinin əsasını təşkil 

edən hadisələr dövrün tələblərindən irəli gələrək müharibə mövzusundandır və   gerçək həyatdan  

götürülmüşdür.   

Təqdim olunmuş məqalədə ilk dəfə olaraq operada mövcud olan leytmotiv sistemi təhlil 

olunmuşdur. Bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəyli  operanın ideya məzmunun açılmasında və bilavasitə 

musiqi ilə süjetin tematik bağlılığı göstərmək üçün leytmotiv prinsipini sistemindən istifadə etmişdir. 

Operada mövcud olan leytmotiv sistemini qəhrəmanların portret xarakteristikasına uyğun 

qruplaşdırılmışdır: 

 1. Operadakı əsas obrazların leytmotivləri (Vüqar, Jalə, Murad, Əziz, Xəyalın leytmotivi) 

2. Operada mövcud olan personajların  emosional hisslərinin (Məsələn: sevgi, nifrət, qisqanclıq, 

vətənpərvərlik  və s.) leytmotivləri  

    “Söyüdlər ağlamaz” operasının  Giriş hissəsində   Əfrasiyab Bədəlbəylinin “Bayatı Şiraz” 

muğamı vasitəsilə təqdim etdiyi leytmotiv vətənpərvərlik milli ideologiyasının təcəssümü kimi 

tamaşaçında operanın qəhrəmani, mübariz  əhval-ruhiyyəsi  ilə  tanışlıq üçün  zəmin yaratmışdır. 

“Bayatı Şiraz” muğamı operanın əsas qəhrəmanı  olan vətənpərvər, mərd, qorxmaz  hərbiçi Vüqarın  

leytmotivinə çevrilmişdir. Burada  “Bayatı Şiraz” muğamı qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik milli ideyası 

kimi verilmişdir. 1.Əfrasiyab Bədəlbəylinin bu ideyasından daha sonralar digər Azərbaycan 

bəstəkarları da öz yaradıcılıqlarında müxtəlif janrlı əsərlərində bəhrələnmişlər.  

  Vüqarın digər “Bayatı Şiraz” muğamına əsaslanan daha  iki leytmotivi  onun  operanın I 

pərdəsində monoloqunun girişində instrumental və orta hissəsində  vokal partiyada “Qoy var olsun!” 

sözləri ilə başlayan mövzusunda   verilmişdir.  
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Vüqarın “Bayatı Şiraz” muğamına əsaslanan vətənpərvərlik leytmotivi operanın II pərdəsində 

bir daha səslənir. Vüqarın  atası Muradla olan  səhnəsində orkestr partiyasının verilmiş bu leytmotiv 

simvolik məna daşıyaraq opera dramaturgiyasının inkişafımda böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onu da 

xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Vüqarın vətənpərvərlik leytmotivi operada xatırlatma kimi də 

verilmişdir. Operanın III pərdəsində Vüqarın anası Xəyal xanım öz oğlanlarını yada salan zaman 

məhz Vüqarı düşünəndə “Bayatı Şiraz” muğam intonasiyaları eşidilir.  

 “Söyüdlər ağlamaz” operasının digər qəhrəmandan biri də Vüqar və Əzizin anası  Xəyal xanımın 

da operada leytmotivlərinin olduğunu qeyd etmək lazımdır.  Bu obrazla  biz daha ətraflı onun Ana 

balladası vasitəsilə tanış oluruq.  Əfrasiyab Bədəlbəyli Xəyal xanımın və onun keçmiş həyat yoldaşı 

Muradın obraz-məzmunun açılmasında ballada janrına müraciət etmişdir.  

Xəyalın Ana balladasında onun I mövzusu, daha sonra II mövzusu, operanın sonuncu səhnəsində 

isə I mövzusu leytmotiv kimi verilmişdir. III pərdədə səslənən  Ana Balladasında  Xəyal dərviş və 

ananın rəvayətini yadına salır.  Dərviş anadan onun oğlanları, onların hamısının vətənə sadiq olub 

olmamaqlarını xəbər alır.  Bu zaman Bayatı –Şiraz muğamına əsaslanan oğlu Vüqarın leytmotivinin 

xəyal kimi anasını yadına düşməsi onun öz oğullarını yada salaraq bir növü onlara qarşı  Xəyal 

xanımın gözünü açılması kimi qiymətləndirilər. Məhz bu səhnədən sonra o digər oğlu Əzizi xalqa 

təslim edir. 3 dəfə təkrarlanan popevka oxuma tərzində verilən Xəyal xanımın leytmotivini “vicdan 

əzabı”  leytmotivi kimi adlandırmaq olar.   

Həmçinin operanın sonuncu yəni III pərdəsində Xəyal xanımın evində Vüqarın fəxri fərman 

alması münasibəti ilə onu təbrik etməyə gələnlərin arasında gəlini Jalənin onunla duet səhnəsində 

Vüqarın leytmotivi xatırlatma kimi verilmişdir.  

“Söyüdlər ağlamaz” operasında mövcud  olan personajların  emosional hisslərinin (Məsələn: 

sevgi, nifrət, qisqanclıq, vətənpərvərlik  və s.) leytmotivlərindən digəri də Vüqarın sevgilisi Jalə ilə 

bağlı olan məhəbbət leytmotividir. Mövcud leytmotivlər operanın dramaturgiyasını zenginləşdirməyə 

xidmət etmişdir. 

 

Ədəbiyyat 

 

1.Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi Polad Bülbül oğlunun “Dədə Qorqud” dastanının 

motivləri əsasında  yazdığı “Eşq və ölüm” baleti. 

2. “Söyüdlər ağlamır” operasının klaviri   

 

Резюме 

                                                      Джумаева Лейла Джума кызы 

 

Общая характеристика лейтмотивной системы в опере А.Баделбейлы «Ивы не 

заплачет» 

В представленной статье впервые предоставлена широкая информация о лейтмотивов в 

опере А.Баделбейлы  "Ивы не заплачет".  В статье также нашло свое отражение обширные 

сведения лейтмотив  место и роль в раскрытии оперный  драматургии.  

 

Summary                                                                                  

                                                                                    

  Jumayeva Leyla  Juma 

The  general information about leitmotif system in opera"Willows will not cry" of  

A.Badalbeyli 

 

In the presented article for the first time the wide information on leitmotifs in A.Badelbeyly's 

opera "Willows does not cry" is given. The article also reflected extensive information of the leitmotif 

address and role in the disclosure of opera dramaturgy. 
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Джафарова Этери Леонидовна 

Бакинская  академия хореографии 

 

О НАЦИОНАЛЬНОМ ТАНЦЕВАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  

НАЧАЛА XXI ВЕКА 

 

Ключевые слова: танец, культура, история, творчество, хореография  

Açar sözlər: rəqs, mədəniyyət, tarix, yaradıcılıq, xoreoqrafiya  

Key words: dance, culture, history, creation, choreography 

 

Одним из приоритетов развития независимого Азербайджана стал феномен культуры. 

Так, культурная политика нашего государства направлена на то, чтобы именно духовность, 

высокая культура определяла бы социальное и экономическое развитие страны.  

В современном независимом Азербайджане огромное внимание со стороны духовной 

культуре, художественному творчеству, искусству. Инновационные реформы, осуществление 

демократических преобразований стимулирует расцвет культуры.  

Культура Азербайджана уходит корнями в глубокую древность. Азербайджанский народ 

создал богатейшую духовную и материальную культуру, в контексте которой находится 

танцевальное искусство.  

Созидательная жизнедеятельность Азербайджанского народа проявила себя и в 

танцевальной культуре. Еще с глубокой древности до нас дошли сведения о ритуальных 

танцах, зафиксированные в наскальных рисунках Гобустана.  

Танцевальное искусство в контексте этнокультуры, я бы сказала, регулировало 

жизнедеятельность человека. Выражая отношение человека через танец к различным 

явлениям бытовой и духовной действительности, танец испокон веков направлял и отражал 

действие этноколлектива. 

Темпы культурного обновления в независимом Азербайджане столь динамичны, что 

коснулись всех областей и художественного творчества.  

Исторический опыт профессиональной танцевальной культуры, накопленный 

азербайджанским народом  в течении ХХ века ярко отразился в развитии данного вида 

искусства и в период независимости.  

Формирование искусства хореографии в анализируемый период истории Азербайджана 

основывается как на традициях народного танца, национально специфической танцевальной 

культуры, так и на высоких образцах классической профессиональной хореографии. 

Ценности, традиции национального азербайджанского танца бережно сохраняются и 

получают блестящее развитие.  

Формирование новой хореографической школы национального танца опирается, 

безусловно, на богатейший опыт Азербайджанского танцевального искусства. Эффективное 

использование потенциала отличает и практическую деятельность хореографов, образование, 

статусность современного азербайджанского танцевального искусства.  

Динамичный контекст новой эпохи в истории Азербайджана стимулировал активные 

творческие поиски, новую энергетику танца. Это касалось всех уровней хореографического 

искусства. 

В современном танцевальном искусстве огромную роль приобретают социальные 

запросы, проблемы сохранения, я бы сказала, чистоты национальной хореографии. Мерилом 

же в этом процессе служит профессионализм, эстетический вкус, приверженность лучшим 

традициям национальной хореографии.  

Подчеркнем, что танцевальное искусство как духовная ценность азербайджанского 

народа, безусловно, заключает в себе и национальную специфичность, ибо через танец народ 

самоидентифицирует себя, и этические основы, и разные сферы понимания искусства, и 

морфологические константы, и мировоззренческие основания жизнедеятельности.  
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Современное хореографическое искусство включает в себя различные ценностные 

векторы – национальные, эстетические, художественные.  

Народное танцевальное исполнительство играет огромную роль в структуре современной 

художественной культуры Азербайджана. Именно народный танец в доступной широким 

слоем населения донести богатейшие формы творчества и духовности народа.  

Активное участие Академии хореографии в формировании демократической культуры 

является одной из форм гражданского содействия государственной политики в области культуры.  

Безусловно, что в XXI веке перед искусством народного танца стоят важные задачи. 

Перечислим их: 
1. Совершенствование основ азербайджанской национальной хореографии; 
2. Создание новых танцевальных групп, ориентированных на приоритетность 

традиционных основ азербайджанской народной хореографии; 
3. Обеспечение, в результате соответствующего администрирования, эффективной 

координации между функционирующими в Республике танцевальными ансамблями; 
4. Создание Центра азербайджанского народного танцевального искусства; 
5. Создание, на основе исторического опыта «Атласа танцевального искусства 

Азербайджана» с реестром всех зональных особенностей; 
6. Кодирование хореографических моделей национального танца; 
7. Разработка программ и проектов с использованием компаративных методов изучения 

художественной культуры; 
8. Осуществление подготовки кадров, учитывающее широту знаний.  

Необходимость соответствовать новым историческим условиям требуют от специалистов 

и профессионалов определенного воспитания новой школы хореографов. Академия 

хореографии полностью выполнила эти задачи, сформировав новую школу хореографичес-

кого искусства Азербайджана. 

Танцевальное искусство как устойчивая культурная ценность Азербайджана требует 

сохранения внимания, изучения.  

Современная культура независимого Азербайджана ориентирована на будущее, обладает 

позитивным вектором, а потому активно развивается.  

На наш взгляд, требует новых подходов собственно феномен азербайджанского 

танцевального искусства в свете профессионализации и углубления представлений о 

национальной специфике азербайджанской культуры.  
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Xülasə 

Cəfərova Eteri Leonidovna 
 

XXI əsrin əvvəlinin milli rəqs sənəti barədə 
Bu məqalədə XXI əsrin əvvəlinin milli rəqs sənəti fəaliyyətinin bəzi məsələləri nəzərdən keçirilir. 
Qeyd olunur ki, Azərbaycanın rəqs sənətinin bizim xalqın sabit mədəni dəyəri kimi qorunması 

və tədqiqi vacibdir.  
 

Summary 

Jafarova Eteri Leonidovna 
 

On the national dancing art at the beginning of the xxi century 

Some problems of functioning of the national dancing art of the XXI century are considered in 

this article.  

It is noted that the dancing art of Azerbaijan as a stable cultural value of our people demands 

conservation and investigation.  
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TELLİ QOPUZ ALƏTİ VƏ ONUN MÜASİR VARİANTLARI 
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İnsan yarandığı gündən ətrafında dəyişikliklər edərək mühiti özü üçün əlverişli və maraqlı 

etməyə cəhd edir. Buna görə də o, təbii ehtiyaclarını ödədikdən sonra əlavə vaxtını dəyərləndirmək 

üçün yeni vərdişlərə yiyələnməyə başladı. İlk mədəniyyət və musiqi vərdişləri nəticəsində ibtidai 

insan təkamül prosesində inkişaf edərək tədricən bugünkü sivil şəxsiyyətə çevrilir. Təbii ki bu 

prosesdə əsas rolu oynayan amil şüur və ağılın inkişafı ilə bağlı idi. Lakin bu uzunmüddətli prosesdə 

incəsənətin rolu danılmazdır. İlk vaxtlar ovsunlar və ayinlərin icrası zamanı istifadə edilən musiqi 

sonralar insanların mədəni-estetik zövqünü formalaşdıran vasitəyə çevrilmişdir. Bu gün haqqında 

yazacağım musiqi aləti ilk telli alətlərdən biri olan qopuz alətidir. Ehtimal olunur  ki, telli alətlər ox 

atılan yaydan yaranmışdır. Qədim zamanlardan etibarən istifadə edilən telli qopuz, sonralar 

qopuzabənzər tənbur, daha sonra qopuzun xələfi sayılan saza çevrilərək ömrünü davam etdirmişdir. 

Qopuzla bağlı xalq arasında bir çox rəvayət və əfsanələrin yayılmasını nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, 

bu, el arasında ən çox istifadə edilən musiqi aləti olmuşdur. Tarixi qaynaqlar, əfsanələr və arxeoloji 

qazıntılar zamanı aşkar olunan maddi mədəniyət nümunələri əsasında qopuzun qədimliyi sübut 

olunmuşdur. Eləcə də, alətin tək ağacdan yonulması onun qədimliyini sübut edir. Çünki bu musiqi 

aləti hazırlanmağın ən ibtidai formasıdır və texniki geriliyi göstərir. İnsanların inancına görə, bir 

ağacdan hazırlanan alətə ağacın həmişəyaşar ruhu “can”ına hopur. Alət ardıc, şam və ağcaqayın 

ağacından hazırlanırdı. Təsadüfi deyil ki, qədim dövrlərdə Azərbaycanda, eləcə də bütün türk 

dünyasında çalğı alətləri külli halda qopuz adlandırılırdı. Necə ki, saz sözü çağdaş dövrümüzdə ayrıca 

telli-mizrablı alət olmaqla yanaşı, həm də bütün çalğı alətlərinə verilən ümumi bir termindir. Qolça 

qopuzun yaradıcısı bütün türk dünyasının ozanı, atası olan Dədə Qorqud hesab olunur. Bununla da 

deyə bilərik ki, qopuz türkçlüyün simvolu sayılır. Buna görə də qopuz əski türk musiqi aləti hesab 

olunaraq bu gün də bir çox türk xalqları arasında yaşamaqdadır.  

 “Qopuz haqqında ilk məlumata Uyğur-koço dövlətinə elçi göndərilmiş Vanyen-Tenin (982) 

kitabında rast gəlirik. Ona görə uyğurların mahnı oxuyarkən çaldıqları əsas musiqi aləti qopuzdur” 

[3, s. 220]. Yazılı tarixi mənbələrdən yuxarıda qeyd etdiyim tarixi məlumatdan başqa Mahmud 

Kaşğarlının “Divanü lüğətit-türk” əsərində qopuz haqqında məlumat verərək onu uda bənzəyən alət 

kimi təqdim edir. Bundan başqa həmin əsərdə Orta Asiya qopuzunun təsviri də verilib ki, bu da bizim 

qopuzi-Ruma çox bənzəyir. Qopuzun adına daha çox “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında rast gəlirik. 

Dədə Qorqudun bu aləti hazırlamağı şeytanlardan öyrəndiyi fikri alətin yaradılmasının xalq arasında 

mistik bir qüvvə ilə bağlılığını irəli sürür. Təsadüfi deyil ki, alət şamanların əsas aləti kimi dini 

mərasimlərində geniş istifadə edilmişdir. İnsanlar inanırdılar ki, alət elə bir sehirli qüvvəyə sahib idi 

ki, hətta ölüm qopuzdan qorxaraq insana yaxınlaşa bilmir. Yalnız qopuz susanda ölüm onun canını 

ala bilir [4, s. 31]. 

“Əski mifik təsəvvürlərə görə, musiqi ilahi aləmlə, ruhlar dünyası ilə bağlı olduğundan təbii ki, 

musiqi alətinə verilən adda həmin tarixi-semantik məzmunun müəyyən cizgiləri əks olunmalıydı. Bu 

mənada qopuz adı bir qədər mürəkkəbləşmiş tərkib kimi götürülməlidir. “Qop”- uz” hissələrindən 

ibarət adın birinci tərəfi, yəni “qop” komponenti ucalıq, yüksəklik, müqəddəslik anlamı verir. “Uz” 

və ya “oz” komponentinin isə qədim türkcədə nəğmə, musiqi, avazlı səs bildirdiyini nəzərə alsaq, 

onda qopuzun ucalıqla, göylər – ruhlar aləmiylə, müqəddəs Tanrı dünyası ilə bağlı musiqilərlə, avazlı, 

ahəngli sehirli melodik səslər toplusu anlamı verdiyi qənaətinə gəlmək olar [4, s. 47-48]. 

A.Nəcəfzadə isə qopuzun sözaçımı ilə bağlı yazır: “Qopuz” iki felin – qopartmaq və uzatmaq 

sözlərinin qısaldılmasından yaranmışdır: qop və uz.” [5, s. 121-122]. Dilimizdə bir dənə də olsun 

gəlmə feildən istifadə olunmadığını nəzərə alsaq, qopuzun bu anlamda izahı da böyük maraq doğurur. 
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Türkiyədə iklığ adlandırılan və XIII əsrə qədər istifadə edilən qopuz yarım hind qozunun kəsik 

üzünə pərdə taxılması, üst hissəsinə qol qoyulması, alt hissəyə isə şiş bərkidilməsi ilə əldə olunan 

alətdir. Bu gün Türkiyədə istifadə edilən bağlama alətinin də qopuzdan törədiyi güman olunur. Müasir 

dövrdə Altay türkləri qopuzun yaylı növündən geniş istifadə edir. Çin qaynaqlarında türklərin 

“hyupu” ifa etdikləri haqqında məlumatlara rast gəlinir. Bu söz isə Ə.Marağalının Türküstanda  XV 

əsrdə milli alət olaraq istifadı edilən “pi-pa”nı xatırladır. Pi-pa bu gün də Çin musiqisində istifadə 

edilən dördtelli, qısa qollu alətdir. Pi-panın qopuz və bərbətə oxşarlığı bəzi mənbələrdə qeyd 

olunmuşdur. Ümumiyyətlə deyə bilərik ki, qopuz türk xalqlarını müştərək aləti olub, türklərlə ictimai-

mədəni əlaqələri olan və yaxud turk dövlətlərinin tərkibində yaşayan xalqların da musiqi 

mədəniyyətlərinə keçmişdir. Məsələn, qopuzabənzər alətlər ruslar, polyaklar, ukraynalılar, 

beloruslar, bolqarlar, gürcülər, finlər, almanlar, macarlar, çexlər, monqollar , çinlər və s. xalqları qeyd 

etmək olar. Qopuzun yaylı növü mizrablı növlərindən sonra yaradılmışdır. Yaylı qopuz daha çox 

altay, xakas, uyğurlarda yayılmışdır. Tuva qopuzu “qıl qopuz” adlanır. Qıl qopuz dördkünc olub, həm 

oğuz, həm də digər xalqların qopuzundan fərqlənir. Qazax və qırğızların istifadə etdikləri qopuz isə 

daha fərqli formadadır. Qazaxların qıl qopuz adlandırdıqları çalğı aləti ikihissəli içi oyulmuş 

çanaqdan, əyilmiş qol, düz kəllədən ibarətdir. Alətin iki teli var və bu tellər digər növlərdə olduğu 

kimi at quyruğunun cəngə halda tüklərindən hazırlanır. Alətin ümumi uzunluğu 60-73 sm olur. Qazax 

qopuzunun ici oyulmuş ikihissəli çanağı rezonator rolu oynadığı kimi simvolik məna da daşıyır. Belə 

ki, ikihissəli çanaq gün doğumu və batımını əks etdirir. Bu Göytanrı dini adlanan Tenqriçilik inancları 

ilə bağlıdır. Alətə bağlanmış iki tel isə kainatın başlanğıc və sonunu bildirir. Qədimdə Çinin Saha-

Yakut, Hakasya əyalətlərində, eləcə də Altaylarda komus, komıs adlı metaldan hazırlanan nəfəslə 

səsləndirilən alətdən istifadə edilir. Azərbaycan türkləri bu formalı aləti ağız qopuzu, ruslar isə varqan 

adlandırırlar. Sibir türklərində bu alətin oxşar prototipləri ağac və qamışdan hazırlanırdı. “Komus” 

sözünün yakut dilində “qamış” mənasını daşıdığını nəzərə alsaq, alətin ilkin variantlarının qamışdan 

hazırlandığını ehtimal etmək olar.  

Qopuz ən qədim musiqi aləti olsa da, bu gün də bəzi xalqlar tərəfindən istifadə edilir. Məsələn, 

qırğızlar və altaylar tərəfindən. Digər xalqlar da aləti təkmilləşdirərək istifadə edə bilərlər. Necə ki, 

1925-ci ildən A.V.Lunaçarskinin təşəbbüsü ilə başlayan təkmilləşdirilmə işləri nəticəsində qopuz 

aləti elmi əsaslarla təkmilləşdirilmiş, A.K.Jubanov milli musiqi alətlərinin quruluşunun ən düzgün 

ölçülərini təyin edərək alətlərdə dəqiq köklənmə təyin etmişdir. Qopuzda kiçik oktavanın “re” və 

“lya”səsləri əsas kök kimi müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycanda da qolça qopuz unudulmuş alət olsa 

da, M.Kərimov tərəfindən “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyinə hədiyyə olaraq 

bərpa edilmişdir [5, s. 122]. Sonradan bəlli olmuşdur ki, bu, qolça qopuz deyil, Ə.Marağalının 

hazırladığı ozan alətidir.  

2011-2012-ci illərdə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən “Milli 

musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi” elmi-tədqiqat laboratoriyasında telli-yaylı qopuz və qolça 

qopuz M.Məmmədov tərəfindən təkmilləşdirmişdir. Bu, dörd telli və 2 oktavadan çox səs 

diapazonuna malik alətdir. Alətin dekası qoz, çanağı tut ağacından hazırlanmışdır. Alətin kökü 

kamançanın kökü ilə eynidir. Demək olar ki, kamança alətində ifa olunan bir çox əsərlər yaylı 

qopuzda rahatlıqla ifa oluna bilər. Alətin ifası üçün sol açarından istifadə edilir. Alətin qədimliyinə 

məxsus tembr saxlanılmaqla gözəl səs efekti əldə edilmişdir. Çanaq oyma üsulu ilə hazırlanıb. Alətin 

səs effektini yaxşılaşdırmaq məqsədilə çanağın içərisində rezonator yerləşdirilmişdir. Beləliklə, alətin 

hər iki növü ifa üçün tam yararlı vəziyyətdədir. Tükiyədə alət üzərində təkmilləşdirilmə işi aparılmasa 

da, alət Erkan Oğur tərəfindən bərpa edilərək istifadə olunur.  
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Резюме 

Ахмедова-Абдуллаева Наргиз Ровшан кызы 

В статье были написаны история, эволюция, современная структура предка всего 

инструмента гопуза. Гопуз рассматривает общий музыкальный инструмент турецких народов. 

Несмотря на то, что cаз, баглама, десятьбур заменили этот инструмент в определенные 

периоды, но место этого инструмент бесспорен в культуре турецких народов. 

 

Summary 

Ahmadova-Abdullayeva Nargiz Rovshan  

The history,evolution,modern structure of ancestor of all instrument gopuz had been written in 

the article. Gopuz considers of general musical instrument of turkish peoples. Though 

Saz,baglama,tenbur had replaced this instrument in the definite periods, but the place of this 

instrument is undeniable in the culture of turkish peoples. 
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XALQ RƏSSAMI FƏRHAD XƏLİLOV YARADICILIĞINDA SƏRT ÜSLUB VƏ RƏNG 
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Hələ keçən əsrin əllinci illərindən başlayaraq, keçmiş Sovet İttifaqında gənc rəssamlar arsında  

fərqli bir üslub yarandı ki, sonralar bu üsluba sərt üslub adı verdilər. Bu üslubun ən ilkin 

nümayəndələrindən biri sovet rəssamı Deyneka idi. Bu üslub 50-ci illərdən özünə tərəfdarlar toplasa 

da, qənaətimizcə 30- cu illərdən başlamış traktor, kombayn və fəhlə obrazları ilə,qabaqcıl əmək 

adamlarının obrazları ilə ifadə olunan o dövr plakatları əslində sonralar sərt üslub deyilən axının 

təməli idi. 

Artıq 60-cı illərdə üslubun Andronov, Korjev, Tahir Salahov, Popkov kimi nümayəndələri var 

idi. Amma bu xəttin ən böyük nümayəndəsi heç şübhəsiz ki, Tahir Salahov olmuşdur. 

Artıq 60-cı illərin ortalarından müstəqil yaradıcılığa başlayan  Fərhad Xəlilov isə sənətdə 

sosializmin diskriminasiyalarına, məhdudiyyətlərinə baxmayaraq, doğma Abşeronu qarış qarış gəzib 

ideologiyadan uzaq, sifarişlərdən və çərçivələrdən uzaqlaşaraq öz mövzularını,  onları ifadə 

vasitələrini axtarırdı. Bu ifadə üçün müxtəlif üslublara əl atsa da, artıq yaradıcılığının qismən  ilkin 

dövründən, xüsusən də ikinci dövründən başlayaraq əsərlərində fikir və düşüncələrini sərt üslubda 

ifadə edirdi. 

Əgər bu üslub sovet əmək adamının obrazına xidmət edirdisə, Fərhad Xəlilovun ifasında bu üslub 

azad sənətə, gözəlliyə, azad düşüncənin ifadəsinə, Abşeron və Xəzərin təbiət mənzərələrinin ifadəsinə 

və ən əsası özünün fəlsəfi fikir ifadəsinə xidmət edir. Bu təsvirlərdə insan  görünməsə də, onun əməyi, 

bütün ətraf aləmə onun münasibəti hiss olunur: rəssamın “ torpağın naxışları” seriyasından olan 

çoxsaylı işləri özünün ənənəsinə xas olaraq daha çox sərt üslubda verilmişdir. Burada şumlanmış 

torpaq sahələri, insan əməyinin torpaq üzərində açdığı şırımlar,  əkidyi toxumlar, biçilən zəmi- 

bunların hamısı mücərrəd rəmzi naxışlar kimi verilsə də, yenə də bu əməyin arxasında dayanan bu 

torpağın sahibi olan insanları duyub görə bilirik.  Elə bu sərt üslub da, rəssamın yaradıcılığının 

təqribən ikinci dövründən başlayaraq (1980-ci illərdən) hal hazırki dövrə qədər onun fikir və 

düşüncələrini, fəlsəfi duyğularını verə bilən, tamşaçıya çatdıra bilən ən yaxşı təsir vasitəsidir. 

Rəssamın bu janrlarda işlədiyi əsərləri sənət aləmində müasir mücərrəd sənətinin nümunələri sayılır. 
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Əslində sərt üslub özü elə sərtliyi ifadə edən boz, qara, göy və tünd çalarlarla, rəng kontrastlığı 

ilə müşaiyət olunur, müəllifin  fikrini  tamaşaçıya çatdırır, əsəri təsiredici,sirayıtedici hala salır ki, bu 

da tablonun sənətsevərlər tərəfindən qavranılmasını təmin edir. Üstəlik də nəzərə alaq ki Fərhad 

Xəlilov tabloları adətən qəbul olunmuş ölçülərdən böyük olması onun təsir və hətta qarşıdakına olan 

vahimə gücünü çoxaldır. 

Bu tablolarda rəssam fikrini ifadə edən bütövlük, sərt üslubun bütöv və qrafik rəng yaxmaları ilə 

üst-üstə düşdüyündən, rəssam rəng axtarışına çıxmayaraq mövzunun tələb etdiyi rənglərdən istifadə 

edir. Ümumilikdə götürsək, rəssamın rəng palitrası adətən qrafiki rənglərdir. Elə bu koloritlə sərtliyi, 

fəlsəfi duyğuları, dəniz və təpəliklərin,dəniz və səmanın birləşən,eyni zamanda bir birindən  ayrılan 

plan və formaları  rəssam həm koloritcə və həm də formaca bütövləşdirib artıq, ikinci dərəcəli element 

və detallarsız təqdim edə bilir. 

Rəssamın 2000-ci ildə işlədiyi, 2m.x2m. ölçüsündə, kətan üzərində akrillə işlədiyi “Yerdə bulud  

kölgəsi” əsəri bir neçə cəhətdən diqqətimizi cəlb edir.  (Şəkil1)  Əsər ən əvvəl çox böyük ölçüsü ilə 

tamaşaçıya möhtəşəm təsir edir. Eyni zamanda sərt üsluba xas olan qrafiki rəng bütövlüyü 

xördalanmadan konkret halında tamaşaçını ovsunlayır və işin şərtilik və təsiredici gücünü artırır. 

Tablonun alt çərçivəsinə paralel işlənilmiş bir neçərəng qatı və forma  mövzunun adına uyğun olaraq 

buludun sahildəki qum üzərinə düşmüş kölgəsini və mavi- göy dəniziiifadə edir.Buradakı rənglər 

birtonlu kontrast şəklində vurularaq tablonu cəlbedici edir. Əsərdəki başqa obyektlərdən, tək arxa 

fondakı bulud topası işıq kölgə tonunda işlənilmişdir. 

Rəssamın 2001-ci ildə 2m.x2m. ölçüsündə olan, kətan üzərinə akrillə işlənilmiş “Yay” əsəri. 

(Şəkil2)  Bu əsər də ölçüsünə görə böyükdür və təsiredici formata malikdir.Əsərdə ön planda ilıq 

çalarlarla  işlənmiş su, dəniz və sahil yay fəslini tamamilə ifadə edir. Sahilin üzərində isə özü və 

funksiyası anlaşılmayan sirli bir kürə işlənilmişdir.Tünd yaşıl rənglərlə işlənilmiş, bəlkə də sirr 

toplusunu ifadə edən bu oval forma əslində rəssamın bura qədər gəldiyi yaradıcılıq yollarinda əsasən 

mənzərələrdə çəkdiyi Abşeron ağaclarının üst hissəsi kimi, bəzi əsərlərində isə sanki kosmosdan 

baxışın nəticəsi olaraq hər hansı planetin təsviri kimi verilir. Bu əsərdə isə sirrli kürə-kütlə müəllifin 

yay fəslini mücərrəd ifadəsi kimi fəlsəfi baxışlarını ifadə edən bir vasitə- atributdur! 

Yenə də, sərt üslub və mücərrəd (abstrakt) düşüncınin məhsulu olan,1983-cü ildə, kətan, yağlı 

boya, 0.60x0.90 ölçüsündə işlənilmiş “Dağda sarımtıl axşam” tablosu diqqətimizi cəlb edir. (Şəkil 3) 

Tabloda axşam səması fonunda ön planda böyük bir təpəlik- dağ təsvir edilmişdir.Dağ tünd rəngdə 

işlənilməsinə baxmayaraq, batmaqda olan axşam günəşi onun bir tərəfini işıqlandırır və ona həcm 

verir, eyni zamanda günəşin zəif işartısından dağın pilləvari forması üzə çıxır. 

 Ümumiyyətlə rəssam hələ yaradıcılığının 1-ci dövründə də öz əsərlərini həm lazımsız obyekt və 

predmetlərdən təmizləyir,  onu ümumiləşdirir, özünə lazım olanı saxlayırdı. Bu zaman o əsasən az 

əşya, yaxud az forma və atributlara fikir verirdi ki, bunun da nəticəsində tamaşaçının da diqqəti əsas 

məsələdən yayınmır və tablonu “oxuya” bilir. Üstəlik də bu, üslubun rəng koloriti seçimi zamanı 

rəngləri “bişirib” konkretləşdirməyə imkan verir.  Yaradıcılığının ikinci dövründə isə biz rğssamın 

mücərrəd üslubun  tələbləri nəticəsində predmet və atributları- dağ, səma, dəniz, qumsallıq və 

sairlərin rəng həllini, xüsusən də formalarını öz fəlsəfi düşüncələrinin süzgəcinədn keçirərək 

özününküləşdirmə və fərqləndirməsini müşahidə edirik.  Bütün bunlar bəzən sirli qalsalar da, əslində 

hökmən cavabı olan və sənətsevərlərə və bütün dünyaya ünvanlanan  fəlsəfi fikirlər,  suallardır. Elə 

bu əsərdə də biz bu deyilənlərin bir daha şahidi oluruq- baxmayaraq ki Fərhad Xılilov tabloları bütün 

dünya ilə tərcüməsiz təmasdadır. 

Ümumiyyətlə rəssamın əsərlərində predmetlərin Abşeron ağac və qumlarından, daş və 

tikililərindən, landşaftından tədricən formasını dəyişərək kürə və çənlərə, nəhəng horizontal çarpaz 

və paralel xəttlərə eləcə də nəhəng anlaşılan və anlaçılmayan forma və astroloji cisimlərə 

çevrilməsinin şahidi oluruq.Bütün bunlar isə sərt üsluba, mücərrəd müasir modernizmə xas olan ifadə 

vasitələridir.. Çünki dediyimiz kimi bu üslub rəngdə, xüsusən də formaca öz ifadə tərzini tələb edir. 

Fərhad Xəlilov isə buüsluba onilliklər boyu yol gəlmişdir. Bu yolda rəssam çox mərhələlərdən 

keçmiş, çox üslublarla da üzləşsə də özünün olanı tapmış, onu zənginləşdirərək tamamlamış və iç 

duyğularının vasitəsi etmişdir. (Şəkil 4) 
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Bu gün bütün dünyada müasir modernizm cərəyanının, avnqardizmin aparıcı rəssamlarından 

olan Fərhad Xəlilov bu yolla sərt texnika ilə irəliləyir. Çünki bu üslub onun fikir azadlığının ifadə-

sində daha effektlidir. Öz mistik və fəlsəfi fikirlərini təqdim edən rəssam azad fikir və düşüncə insanı 

olaraq qəbul edilir.O bu gün də öz yaradıcılığını davam etdirir, yeni-yeni əsərlər üzərində işləyir. 

Təklif və arzumuz isə Azərbaycan xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun bütün dünyada tanınmasına 

baxmayaraq Vətəndə onun haqqında istər elmi, istərsə də başqa müstəvidə işlərin aparılmasının 

vacibliyidir. Xatırladaq ki son otuz ildə rəssamın açılmış fərdi sərgilərinin sayı 12 olsa da bunlardan 

tək ikisi Azərbaycanda açılmışdır. O üzdən ölkəmizdəki sənətsevərlər  F. Xəlilov yaradıcılığından 

demək olar ki xəbərsizdirlər. Buna görə də hesab edirik ki, Azərbaycanda istər sənətşünaslıq və istərsə 

də müxtəlif sahələrdə F.Xəlilov yaradıcılığı ilə bağlı araşdırmalar davam etməlidir. 
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Резюме 

Алиев Али Исмаил оглы 

Суровый стиль и цветовой колорит в творчестве народного художника Ф.Халилова 

                                        

Это статья посвящена работам народного художника Азербайджана Фархада Халилова, 

выполненные в присущий ему суровом стиле. Именно этот стиль дополняет высокие 

философические мысли автора,который выражает и рождается в полотнах больших размеров. 

В отличии от приверженцев сурового стиля 60-х годов, его герои не человек труда, а деревни 

и старые постройки древнего Апшерона, созданными людьми этого края. Природа родного 

края- море, песок, дерево, скалы на берегу исобственные символические мысли, 

превращающиеся в новые формы в исполненные автора- это все передано автором в суровом 

стиле. 
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Summary 

Aliyev Ali Ismayil  

Severe style and color in the works of people’s artist F. Khalilov 
 

In this article, we have explored the hard work of FarkhadKhalilov, one of the prominentnuns of 

modern Azerbaijani art, and his coloring here. enhancesthe power of the modernist artist’s charts, or 

the power of expression they want to give. 

    At the same time, it is more appropriate to use this style to express the artist’s thoughts and 

creativity. 
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AZƏRBAYCAN KARİKATURA SƏNƏTİNDƏ RƏQS TƏSVİRLƏRI 

 (1950-80-Cİ İLLƏR) 
 

Açarsözlər: təsviri sənət, karikatura, rəqs, dostluq şarjı, rəssam 

Ключевые слова:  изобразительное искусство, карикатура , танцы, дружеский шарж,  

    художник 
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Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafında mühüm xidmətləri olan janrlardan biri də karikaturadır. 

Karikaturalarda müxtəlif  həyat həqiqətləri maraqlı, güldürücü formalarda əks etdirildiyindən onun 

mənəvi-tərbiyəvi əhəmiyyəti də güclü olur (40, səh. 4-7). 

Maraqlıdır ki, Azərbaycan təsviri sənətində təsadüf olunan rəqs səhnələrinin xeyli hissəsi məhz 

karikatura janrında yaradılmışdır. Əlbəttə, təsviri sənətin digər növlərindən fərqli olaraq, bu janrda 

yaradılmış rəqs səhnələri və hərəkətləri, şübhəsiz ki, kinayə, sarkazm ruhunda işlənmişdir. Bu 

baxımdan karikaturalardakı rəqs motivləri ilə digər janrlardakı rəsmlərdə özünü büruzə verən rəqs 

motivləri arasında xeyli fərq vardır. Bununla belə, daşıdığı satirik məna yükündən asılı olmayaraq, 

karikatura sahəsində xeyli rəqs səhnəsi tapmaq olar ki, onları qeyd etmədən Azərbaycan təsviri 

sənətində rəqs motivləri mövzusunu tam başa çatdırmaq mümkün olmazdı. 

XX əsrin 50-80-ci illəri, bütövlükdə Azərbaycan təsviri sənətində olduğu kimi, karikatura 

janrının da inkişaf illəri olmuşdur. Maraqlıdır ki, həmin illərdə karikatura ilə yanaşı, onun spesifik 

növ müxtəlifliyi olan şarj sənəti də inkişaf edirdi. Bəzən buna dostluq şarjı da deyilir. Şarjlar həm 

ayrı-ayrı şəxslərə, həm də günün aktual məsələlərinə, müxtəlif hadisələrə, mövzulara həsr olunurdu. 

Bu baxımdan karikatura ilə şarjın oxşarlığı böyükdür, lakin təsvir obyektinə olan münasibət 

baxımından (kinayə, yaxud zarafat) onların arasında prinsipial fərqlər vardır. 

Karikatura sənətinin Azərbaycanda köklü ənənələri mövcuddur. Hələ Təbriz və Qəzvin 

miniatürlərində mahiyyətcə karikaturanı xatırladan rəsmlərə rast gəlmək mümkündür. Lakin əlbəttə, 

bu sənət növünün əsl inkişafı “Molla Nəsrəddin” jurnalının, həmçinin əsrin əvvəllərində nəşr olunan 

digər satirik jurnalların (onların əksəriyyəti “Molla Nəsrəddin”in təsiri ilə yaranmışdı) adı ilə bağlıdır. 

Həmin jurnallarda çap olunan karikaturalar arasında rəqs səhnələrinə də rast gəlinirdi. Bu rəqs 

səhnələri o dövrün məşhur karikaturaçı rəssamlar olan İ.Rotter, Ə.Əzimzadə və başqaları tərəfindən 

çəkilmişdir(3, səh.116).  

Əsası həmin dövrdə qoyulmuş Azərbaycan karikatura sənəti XX əsrin 50-80-ci illərində böyük 

inkişaf yolu keçmişdir. Həmin illərdə yaradılmış karikatura və şarjlar yüksək səviyyəli bədii 

kompozisiya xüsusiyyətlərinə malik olmaqla yanaşı, həm də mənalı, kinayəli gülüşü, hədəfi doğru 

düzgün seçmək məharəti ilə fərqlənirlər. 

Ötən əsrin 50-60-cı illərində karikatura sənətinin inkişafında böyük xidmətləri olmuş 

rəssamlardan biri də Əməkdar rəssam Nəcəfqulu İsmayılovdur. Həm yağlı, həm də sulu boya və 

karandaşla eyni dərəcədə mükəmməl işləyən rəssam böyük yaradıcılıq irsi qoyub getmişdir (5. Səh 

19).  
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Nəcəfqulunu Ə.Əzimzadə məktəbinin davamçısı adlandıranlar heç də səhv etmirlər. “1977-

ci ildə Bakıda təşkil olunan fərdi sərgisinin kataloquna ön söz yazan yazıçı Seyfəddin Dağlının onu 

“Əzim Əzimzadənin xələfi” adlandırmasını da rəssamın yüksək sənətkarlığını təsdiqləyən 

dəyərləndirmə saymaq olar” . 

İlk olaraq diqqəti belə bir cəhət cəlb edir ki, Nəcəfqulu karikaturaya nisbətən dostluq şarjlarında 

rəqs motivlərindən daha çox istifadə etmişdir. Həmçinin principcə şarj olmayan, eyni zamanda 

kinayəli gülüşü səmimi gülüşlə əvəzləyən əsərlərində (ötən yüzilliyin 50-60-cı illərində “Kirpi” 

jurnalında belə “səmimi karikatura”ların sayı çox olub) rəssam rəqslərdən qüvvətləndirici vasitə kimi 

çox dolğun və yerində istifadə etmişdir. 

50-ci illərin sonu – 60-cı illər Nəcəfqulunun satirik xarakterli yaradıcılığına “dostluq şarjları” 

dövrü kimi daxil olmuşdur. Bu dövrdə rəssam Azərbaycan mədəniyyətinin, xüsusən Azərbaycan 

musiqisinin bir çox görkəmli xadimlərinin şarjlarını çəkmişdi. Əsasən qısa qrafik ştrixlərlə işlənmiş 

bu şarjlarda rəssam obrazın zahiri cəhətlərinin xarakterik cizgiləri əsas götürülməklə onun satirik 

ruhlu portretini yaradırdı. Bəzən o, şarjların yaradılmasında rənglərdən də məharətlə istifadə edirdi. 

Qısa, konkret, məhdud miqdarda verilmiş rəng tonları əsəri korrektə edərək onun məna yükünü sanki 

daha da canlandırırdılar. 

Şarj sənətinin səciyyəvi cəhətlərindən biri də gülüş yaratmaq üçün bədənin kiçik, başın isə böyük 

verilməsidir ki, Nəcəfqulu bu məzəli cəhətdən əksər dostluq şarjlarında məharətlə istifadə etmişdir. 

Rəssamın Qara Qarayev, Niyazi (hər ikisi 1959), Arif Məlikov (1963), Soltan Hacıbəyov (1967) və 

başqalarına çəkdiyi dostluq şarjları sağlam gülüş doğurmaqla yanaşı, həm də düşünməyə, istedadlı 

şəxsiyyətlərin yaradıcılığını xatırlamağa sövq edir(2.səh.90). Belə ki, rəssam bir qayda olaraq obrazın 

yanında onun yaradıcılığını xarakterizə edən müəyyən bir simvol işləyir ki, bu da əsərin daha 

mükəmməl, həm də müəyyən mənada simvolik məna daşımasına yardım edir. 

Əzim Əzimzadə məktəbini ləyaqətlə davam etdirən Nəcəfqulu sonralar, əsasən 70-80-ci illərdə 

“Köhnə Bakı tipajları” seriyasını yaratdı. Bu seriyaya daxil olan surətlər vaxtilə Əzimzadənin 

yaratdığı “Köhnə Bakı tipləri”nin bir növ yeni variantları kimi gözlərimiz önündə təzahür edir. 

Rəssam bu surətləri olduqca dolğun, rəngarəng formada əks etdirmiş, xarakterin fərdiliyinə nail 

olmuş, cəmiyyətin antipodları olan bu mənfi tipajları böyük sənətkarlıqla öldürücü satira atəşinə 

tutmuşdur. 

Vaxtilə “Kirpi” jurnalı ilə Xalq rəssamı Davud Kazımov da əməkdaşlıq etmişdir. Onun jurnal 

üçün işlədiyi rəsmlərin çoxu “səmimi karikatura” səciyyəsinə malikdir. Rəssamın “Kirpi” jurnalında 

çıxmış “səmimi karikatura”larından biri “Əhsən bizim neftçilər! İşləyəndə də şirin işləyirlər, 

oynayanda da!” (1956) adlanır. Xoş əhvali-ruhiyyənin, əsl bayram ab-havasının hökm sürdüyü bu 

rəngli rəsmdə Bakının mərkəzində, o zaman Lenin meydanı adlanan meydanda Bir May nümayişinin 

keçirilməsi təsvir olunur. Kompozisiyanın mərkəzində qəhvəyi kostyumlu, boğazı qalstuklu gənc 

kişinin qollarını qaldıraraq yanındakı gənc qadınla birlikdə həvəslə oynaması təsvir olunub. Onlar 

qəhrəman Azərbaycan neftçilərini təmsil edirlər. Yan tərəfdə dayanmış musiqiçilər (zurnaçı, dumbul 

çalan və başqaları) həvəslə musiqi ifa edir, rəqs edənləri coşdururlar. Ətrafda çoxlu sayda insan 

toplaşmışdır. Hamının üzündə təbəssüm, bayram sevinci vardır. Onların əl çalması rəqs edənləri daha 

da ruhlandırır. Ətrafda rəngbərəng bayram şarları, üzərində şüarlar, iri hərflərlə “Bir May” sözləri 

yazılmış qırmızı parçalar görünür. Arxa planda rəssam Hökumət evi binasını təsvir etmişdir. Onun 

üzərində qırmızı parça üzərində iri hərflərlə yazılmış “Azərbaycan SSR”, həmçinin “36 il” yazısı 

görünür. Buradan məlum olur ki, rəsmdə 1956-cı ilin Bir May nümayişi əks olunub. Əsər 

rəngarəngliyi ilə yanaşı, həm də müsbət emosiyaları, major əhvali-ruhiyyəsi, insanı xoş ovqata 

kökləyən əsl bayram sevinci ilə yadda qalır. 

Xalq rəssamı M.Abdullayev karikatura və xüsusən dostluq şarjı sahəsində müəyyən qədər 

fəaliyyət göstərmiş rəssamlarımızdandır. Doğrudur, T.Salahov, D.Kazımov və başqa rəssamlar kimi 

onun da karikaturaları çox deyil, çünki bu sahə onlar üçün əsas yaradıcılıq istiqaməti deyildi. Lakin 

həmin rəssamların yaratdığı karikatura və şarjlar mükəmməl kompozisiya, rəng həlli, məzmunlu 

görünüşü ilə yadda qalır. 
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M.Abdullayevin yaratdığı, sağlam gülüş və sevinc hissi doğuran plakat əhvali-ruhiyyəli qrafik 

əsərlərindən biri “Dünyaya sülh” adlanır. “Kirpi”nin 1953-cü ilin 8-ci nömrəsində çap olunmuş bu 

plakat öz müsbət emosiyaları, xoş əhvali-ruhiyyəsi, parlaq rəngləri ilə diqqəti cəlb edir. Bu baxımdan 

həmin əsəri D.Kazımovun yuxarıda təhlil olunan “Əhsən bizim neftçilər! İşləyəndə də şirin işləyirlər, 

oynayanda da!” rəsmi ilə müqayisə etmək olar. Hər iki qrafik rəsmin ümumi mahiyyəti xoş əhvali-

ruhiyyə və onun doğurduğu müsbət emosiyalar üzərində qurulmuşdur. Əlbəttə, bu tipli əsərləri adi 

karikatura adlandırmaq olmaz, həmçinin onlar dostluq şarjı anlamına da gəlmir, çünki şarjlarda bir 

qayda olaraq müəyyən bir şəxsin səmimi məqsədlə bir qədər gülməli hala salınmış portreti əks olunur. 

Bu tipli əsərlərin ən uğurlu tərifi, səmimi karikatura” anlayışıdır ki, bu da həmin illərdə satirik qrafika 

sahəsində yayılmış olan əsas növlərdən biri idi.  

Karikatura və mahiyyətcə ona yaxın olan dostluq şarjı sahəsində xeyli sayda rəqs motivlərinə 

rast gəlinir. İstər səmimi, istərsə də ifşaedici gülüş mahiyyətinə malik olan bu əsərlərdə rəqs motivləri 

mühüm əhəmiyyət daşıyır. Canlı və sürətli ritmlərə bölünən rəqslər özünəməxsus milli xüsusiyyətləri 

ilə fərqlənir. Rəqs motivləri kompozisiyanın əsas məqamından tutmuş yardımçı formalara qədər bir 

çox karikatura sənəti nümunələrində iştirak etmişdir (4.səh.197). Çox zaman rəqs motivi 

karikaturanın təsiredici funksiyasının artmasında həlledici rol oynayaraq onun əsas məqsədlərindən 

olan gülüş doğurmaq vəzifəsini peşəkarcasına ifa edib. M.Abdullayev, Nəcəfqulu, D.Kazımov, 

A.Quliyev, P.Şandin və bir çox başqalarının ötən əsrin 50-80-ci illərində yaratdıqları karikatura və 

dostluq şarjlarındakı rəqs motivləri məhz bu məqsədə xidmət edirdi. Təsviri sənətdə rəqs motivinin 

bədii-tərbiyəvi və maarifləndirici funksiya daşıyan mühüm bir istiqaməti məhz bu janrda on illər boyu 

layiqincə gerçəkləşdirilmişdir.   
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Резюме 
 

    Азимова Кенуль Ягуб кызы 

Танцевальные образы в Азербайджанском карикатурном искусстве (1950-80-е 

годы) 

Поскольку карикатуры отражают различные реалии жизни интересным и смешным 

образом, их моральное и образовательное значение также очень велико.Часто танцевальные 

мотивы играют решающую роль в усилении впечатляющей функции карикатуры. Именно 

таковы мотивы карикатур и дружеских шаржей, созданных М. Абдуллаевым, Наджафгулу, Д. 

Казимовым, А. Гулиевым, П. Шандиным и многими другими в 50–80-е годы прошлого века. 

Важный аспект танцевальных мотивов, который выполняет художественно-воспитательную 

функцию, был должным образом реализован в этом жанре на протяжении десятилетий. 

 

Summary 

Azimova Konul Yagub 

Dance imagesin Azerbaijani caricature art (1950-80s) 
 

Since the cartoons reflect the various realities of life in an interesting and funny way, their moral 

and educational significance is also very great. Often, dance motifs play a crucial role in enhancing 

the cartoons created by M. Abdullaev, Najafgulu, D. Kazimov, A. Guliyev, P. Shandin and many 

others in the 50- 80s of the last century. An important aspect of dance motifs, which performs an 

artistic and educational function, has been properly implemented in this genre for decades. 

https://news.day.az/culture/413089.html
https://vrscrm.ru/soviet-cartoons-cartoons-in-the-ussr-will-caricaturists-become-unemployed/
https://vrscrm.ru/soviet-cartoons-cartoons-in-the-ussr-will-caricaturists-become-unemployed/
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Hüseynli Sənan Həsrət oğlu 

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası 

 

XOREOQRAFİK  KOMPOZİSİYADA  MÜƏLLİF KONSEPSİYASININ  ROLU 
 

Açar sözlər:  xoreoqraf,  kompozisya,  müəllif  konsepsiyası,  rəqs,  obraz,  musiqi 

Ключевые слова:  хореограф,  композиция,  авторская концепция, танец, образ, музыка 

Keywords: choreographer, composition, conception, dance, image,  music 

 

Xoreoqraf termini 1770-ci ildə incəsənətdə ilk dəfə balet ustası ilə bağlı işlənmiş olsa da, 

maraqlıdır ki, bu günə qədər bu termin sadəcə balet qurucusuna deyil, ümumiyyətlə bütün növ rəqs 

qurucularına şamil edilir. Xoreoqraf və xoreoqrafik əsər-yaradıcı və onun sənətidir və xoreoqrafik 

əsərin ideyasının yaranmasından başlayaraq onun səhnə təcəssümünə qədər bu münasibət dəyişməz 

qalır. Xoreoqraf sənəti baletin tarixini qurduğu tamaşalarla formalaşdarır. Bəstəkar və onun musiqisi, 

bu musiqini öz rəqsi ilə canlandıran rəqqas və rəqqasələr haqqında yazılarkən unutmaq olmaz ki, 

bütün bunların arxasında xoreoqrafik tamaşa dayanır. Məhz onun vasitəsilə musiqi və rəqs vəhdət 

təşkil edərək müəyyən obrazın yaranmasına səbəb olur.  

Xoreoqrafiya sənətinin inkişafı ilk növbədə baletin təşəkkülü ilə sıx bağlıdır. Belə ki, XVIII əsrdə 

rəqs sənətinin tədqiqi ilə məşğul olan xoreoqraflar C.Uiver və Q.Ancolini süjetli balet yaratmaq 

cəhdləri ilə ilk yenilikçi addımlar atmışlar. C.Uiver ilk dəfə səhnə rəqsi terminini işlətmiş, Q.Ancolini 

isə mifoloji süjetlərdən imtina edərək Volterin faciə və komediyalarına üz tutmuşdur. Lakin 

xoreoqrafiya və balet sənətinin inkişafında ən mühüm dönüş mərhələsi J.J.Novverin yaradıcılğı ilə 

bağlı olmuşdur. İlk dəfə onun yaradıcılığında balet teatrallaşmış tamaşa mövqeyinə sahib olur və 

müəyyən süjet xətti əldə edir. Onun ideyaları daha sonra həm tələbələri, həm də növbəti nəsillərin 

istedadlı xoreoqrafları tərəfindən davam və inkişaf etdirilmişdir. Bu baxımdan Ş.L.Didlo, J.Doberval, 

J.Perro, M.Petip, M.M.Fokin və başqalarının yaradıcılığı səciyyəvidir. Adları sadalanan hər bir 

xoreoqraf balet sənətinin inkişafında mühüm addımlar atmışdır.  

Xoreoqrafik əsərin yaranması xoreoqrafın çoxillik və rəngarəng yaradıcılıq təcrübəsi ilə bağlıdır. 

Bu yaradıcılıq növü öz-özlüyündə çox dərin və çozülməz səviyyədə sirli və qaranlıqdır ki, bəzən onu 

yaradan üçün belə dərk edilməz qalır. Tarix boyu istedadlı xoreoqraflar öz sənətində zirvələri və 
enişləri yaşamışlar və zaman bu sənətə qarşı daim sərt olmuşdur. Çünki xoreoqrafik əsər yalnız 

yarandığı zaman ərzində yaşamaq hüququ əldə edir. Tamaşaçı əgər onu izləməyə gəlmirsə tədricən  

həm səhnədən, həm də yaddaşlardan silinərək gedir və onu yeniləri əvəz edir. Tarixdə böyük şöhrət 

qazanmış bu əsərlərin təhlilini aparmaq da mürəkkəb bir məsələdir. Çünki onun haqqında ancaq 

müəyyən tənqidçilərin, xoreoqrafların, balet artistlərinin qeydlərindən məlumat almaq mümkündür.  

Xoreoqraf sadəcə kompozisiyanı yaratmaqla kifayətlənmir. O, həm müasir, həm də gələcəyin 

tamaşaçısını hiss etməyi bacarmalıdır. Məhz bu səbəbdən xoreoqrafik kompozisiyanı bitmiş əsər 

olmaqla yanaşı, həm də davamedici proses kimi də qiymətləndirmək olar. O, xoreoqrafın 

təfəkküründə yaranan ideya, fikirlə başlanaraq onun ifaçılar vasitəsilə canlandırılması ilə tamamlanır. 

Rəqs zaman daxilində reallaşan incəsənət növüdür. Bu baxımdan o, ifa edilmədiyi zaman belə 

xoreoqrafın, ifaçının, tamaşaçının yaddaşında yaşamağa qadirdir.  

Xoreoqrafik əsərin yaranma prosesi xoreoqrafın ideyasına cavab verən, onu gerçəkləşdirməyə qadir 

olan yeganə həll variantının axtarışları ilə baş tutur. Maraqlıdır ki, bu axtarış prosesin hər bir mərhələsində 

baş verir. Bu, mövzu və onun dərki, süjet və onun reallaşdırılması, ideyanı gerçəkləşdirəcək musiqi 

mövzusunun axtarışları ilə əlaqədardır. Və təbii ki, bütün bunlar üçün uyğun xoreoqrafik dil, kompozisiya 

və obraz axtarışları, əsərin kompozisiya quruluşunu hazırlamaq üçün qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələr 

müəyyənləşdirildikdən sonra xoreoqraf əsərin yaradıcı həllini daha aydın təsəvvür edir.  

Məlumdur ki, heç də hər zaman yaranan əsər və ya ideya xoreoqrafa məxsus olmur. Bir çox 

əsərlər müəyyən hadisə və ya insana həsr edilmiş, kiminsə sifarişi ilə ərsəyə gəlmişdir. Lakin həmin 

əsərlər elə səhnədən düşdüyü zamandan unudulmuşdur. Buna səbəb həmin əsərlərin qeyri-peşəkar və 

ya zəif bədii məzmun daşımasından irəli gəlmir. İncəsənətin özünəməxsus cəhəti daim yenilənməyə, 
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dəyişməyə meylli olmasıdır ki, bu cəhət özünü xoreoqrafiya sənətində də parlaq şəkildə göstərmişdir. 

Nəticədə xoreoqrafiya sənəti, eləcə də ayrı-ayrı əsərlərin xoreoqrafik məzmunu daim yenilənən, 

dəyişən xarakterə malikdir və yeni üslub, yeni tərzin formalaşması, özünü təsdiq etməsi üçün münbit 

şərait yaranır. Buradan da onun təfsir xüsusiyyətləri ortaya çıxmış olur. Təfsir anlayışı ifaçılıq sənəti 

ilə bağlı olsa da, xoreoqrafiya sənətində təfsir həm xoreoqrafın qurduğu kompozisiya, həm də 

rəqqasın onu səhnədə canlandırması ilə bağlıdır.  

Məlumdur ki, səhnədə canlandırılmış hər hansı bir xoreoqrafik əsər müxtəlif xoreoqrafların təfsirində 

yeni cəhətlər əldə etmiş, yeni məzmun və estetik təsir bağışlamışdır. Əlbəttə, bu hər xoreoqrafa nəsib 

olmasa da, əsərin hər ifası yenə də özündə yeni və fərqli keyfiyyətlər daşıyır. Bu məqamı bəstəkar və ifaçı 

münasibəti ilə də müqayisə etmək olar. Əsərin ərsəyə gəlməsi yalnız bir dəfə baş verirsə,  onun ifaçı 

tərəfindən ifası hər zaman yeni və şəxsidir. Bu da ifaçılıq sənətinin özünəməxsus yaradıcı xüsusiyyətini 

ifadə etmiş olur. Balet səhnəsində də xoreoqraf öz şüurunda yaratdığı kompozisiyanı, müəyyən bir 

rəqsi, əsərin hər hansı bir qəhrəmanını xarakterizə edən plastik hərəkətləri reallaşdırmaq üçün ona 

lazım olan rəqqası seçməyi də bacarmalıdır. Çünki düşünülmüş obrazın və ya ideyanın gerçəkləşməsi 

üçün bu, olduqca mühüm məqamlardan biridir.  

Mövzu və ideyanın, süjet və fabulanın aydın ifadəsi xoreoqrafiya sənətinin spesifikasını təşkil 

edir. Bu ifadə öz zənginliyi ilə ifadə vasitələrinin rəngarəngliyindən faydalanır, çünki, ideya və 

mövzunun, fabula və süjetin gerçəkləşməsi sadəcə plastika ilə deyil, həm də musiqi, kostyum və 

dekorasiya vasitəsilə də həyata keçirilir.  

Xoreoqrafik kompozisiyanın yaranmasında ən maraqlı məqam isə bu zaman təcrübə və biliklərin 

ikinci plana keçməsidir. “Xoreoqrafik kompozisiyanın ərsəyə gəlməsində orijinallıq və yenilik ilk 

növbədə onun həyata keçirilməsində baş verir. Bu zaman bilik və təcrübə ikinci plana keçir və əsas 

mövqedə xoreoqrafın bədii intuisiyası dayanır. Təcrübələrə əsaslanan intuisiya düzgün həllin 

axtarışında əsas vasitə kimi çıxış edir”. (4, səh.44)  

Bu barədə R.V.Zaxarov da maraqlı fikir səsləndirmişdir: “Baletmeysterlə rejissor arasında fərq 

nədir?...Hər bir rejissor səhnəyə qoyacağı əsəri əvvəldən öyrənir, dərk edir və yalnız bundan sonra 

quruluş prosesinə başlayır. O, müəllif əsərinin quruluşçusuna çevrilir. Əsas məqsəd dramaturq və ya 

bəstəkarın ideyasını aydın və parlaq şəkildə əks etdirən səhnə həllinin tapılmasıdır. Baletmeyster isə 

xoreoqrafik kompozisiyanın həm müəllifi, həm də quruluşçusudur”.  (3, səh.12) Burada müəllif deyərkən, 

səhnəyə qoyulan baletin müəllifi nəzərdə tutulmur. Həmin balet üçün hazırlanmış xoreoqrafik 

kompozisiyanın plastik məzmunu nəzərdə tutulur. Çünki bir çox hallarda baletmeysterlər digər xoreoqrafın 

hazırladığı xoreoqrafik məzmundan istifadə edir, bəzən isə baletmeyster həm bu məzmunun yaradıcısı, həm 

də quruluşçusu kimi çıxış edir. Məhz bu baxımdan quruluşçu baletmeyster ifadəsi işlənərək əsərin mövcud 

xoreoqrafik məzmunundan istifadə edilməsinə işarə olunur. Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, xoreoq-

rafik kompozisiyada müəllif konsepsiyası ilk növbədə yaradıcı baletmeysterə məxsusdur. Quruluşçu 

baletmesyter, məşqçi (repetitor) baletmeyster isə hazır material üzərində işləyir. Lakin bəzən bu iş 

istiqamətləri bir nəfərin simasında cəmlənir. Böyük kollektivə və işçi qrupa sahib teatrlarda isə hər 

bir ştat ayrıca mütəxəssislərlə səciyyələnir.  

R.V.Zaxarov müəllif konsepsiyasının əmələ gəlməsində bir neçə mərhələni qeyd edir. Onun 

fikrincə ilk mərhələ dramaturqun təfəkküründə gələcək tamaşanın ideyasının yaranması ilə bağlıdır. 

Bu ideya müəyyən proqramda öz ifadəsini tapmalıdır. “Proqram dramaturgiyanın qanunları əsasında 

təşkil edilməli, süjetin ifadəsini özündə əks etdirməlidir. Buraya müəyyən dövrdə və şəraitdə baş 

verən hadisələr, əsas qəhrəmanların sadalanması və xarakteristikası daxildir”. (3, səh.13) 

Beləliklə də, bir balet səhnəsində üç müxtəlif müəllifin konsepsiyası vahid ideyanın 

gerçəkləşməsinə xidmət etmiş olur. Lakin burada sonuncunun, yəni xoreoqrafik konsepsiyanın 

mövqeyi daha güclüdür. Çünki, balet janrında incəsənətin bir sıra növləri sintetik şəkildə iştirak etsə 

də, burada üstünlük xoreoqrafik məzmuna verilməlidir.    
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Резюме 
 

        Гусейнли  Санан Хасрат оглы 

Роль  авторской  концепции  в  хореографической  композиции 

Данное исследование связано с освещением процесса формирования авторской 

концепции в хореографическом искусстве.  

В исследовании отражены своеобразные особенности профессии хореографа и факторы, 

играющие роль в создании хореографической композиции. 

Хореографическая композиция создаётся непосредственно в творческом тандеме 

композитор-режиссёр и хореограф, и направлена на реализацию единой идеи. 
 
 

Summary 

Huseynli  Sanan Hasrat 
 

The role of the author concept in the choreographic composition 

This research is related the foundation and the purpose of the author concept. It also studies the 

specific features of choreographer profession and the main aspects of the choreographic composition.  

Moreover, the calloboration of director-composer and choreographer on certain idea play big roles to 

establish the author concept. 

 
                                                

Kərimova Fəridə Ağabəy qızı 

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası 
 

GƏNCƏBASAR AŞIQ MÜHİTİNİN REGİONAL XÜSUSİYYƏTLƏRİ (GƏDƏBƏY 

BÖLGƏSİ ÜZRƏ) 
 

Açar sözlər: aşıq musiqisi, Gəncəbasar aşıqları, ozan, aşıq, “Dilqəmi”, “Hüseyni”, “İncə gülü”, 

“Qazax səbzəsi”, “Azaflı dübeytisi”, “Güllü qafiyə”, “Dəmir gözəlləməsi”, “Köhnə gözəlləmə”, 

“Sarıtel havaları”, “Cəlili”, “Qəhrəmani” 
Ключевые слова:  ашугская музыка, Гянджебасарские ашуги, озан, “Дильгям”, 

“Хусейни”, “ цветы индже”, “Казакские сабза”, “Дубейти  Азафлы”, “Güllü qafiyə”, “Dəmir 

gözəlləməsi”, “Köhnə gözəlləmə”, “Sarıtel havaları”, “Герой”, “Джалили” 

Key words: ashug music, Ganjabasar ashugs, ashug, "Dilqami", "Hosseini", “İncə gülü”, 

“Qazax səbzəsi”, “Azaflı dübeytisi”, “Güllü qafiyə”, “Dəmir gözəlləməsi”, “Köhnə gözəlləmə”, 

“Sarıtel havaları”, “Jalili”, “Hero” 

 

Azərbaycan ərazisində müxtəlif  üslublu aşıq mühitləri mövcuddur. Mədəni  amillərin nəticəsi 

olaraq Azərbaycanda Gəncəbasar, Borçalı, Göyçə, Ağbaba-Çıldır, Dərələyəz, Təbriz, Urmiya, Şirvan  

kimi aşıq mühitləri  meydana gəlmişdir. Özünəməxsusluğu  ilə seçilən ifaçılıq ənənələrindən biri də 

məhz Gəncəbasar aşıq mühitidir. Azərbaycan aşıq mühitləri arasında əhalinin və aşıqlarının sayına 

görə ən böyük bölgələrdən biri məhz Gəncəbasardır. Adı çəkilən aşıq mühii özünəməxsus fərdi 

ifaçılıq, regional dastan ifaçılıq xüsusiyyətləri, ustad-şagird ənənələrinin yaşadılması və  saz solo 

instrumental ifaçılığın inkişafı ilə fərqlənir. Bu mənada M.Qasımlı qeyd edir ki: “Quzey 

Azərbaycandakı aşıq mühitləri sırasında həm yerinə yetirdiyi tarixi-mədəni funksiyaya, həm də 

sənətin çağdaş mənzərəsində tutduğu aparıcı mövqeyə görə Azərbaycan Respublikasının qərbində 

qərarlaşmış aşıq mühiti xüsusi nüfuz və hörmət sahibidir. Bu aşıq mühitinin sənət şəbəkəsini əhatə 

edən coğrafi hüdudlar Goranboy-Daşkəsən-Göygöl- Gəncə-Şəmkir-Tovuz-Gədəbəy-Qazax 

boyundakı irimiqyaslı ərazini çevrələyir. Sözü gedən ərazini tam dəqiqliyi ilə ifadə eləyə biləcək 

tarixi-coğrafi adın olmadığını nəzırə alaraq sıradakı aşıq mühitini şərti şəkildə “Gəncəbasar aşıq 

mühiti” adlandırmaq məqsədyönlüdür” (1, səh.227). 



Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika                               

Elmi Konfransının Materialları:2 cilddə, IIc.                                                  Musiqişünaslıq və mədəniyyətşünaslıq 
 

 

290 

Məlum olduğu kimi, XIX əsrin sonu XX əsrin başlanğıcında sözügedən mühitdə istedadlı aşıqlar  

yaşayıb yaratmışlar. Onlardan Yəhya bəy Dilqəm, Hüseyn Şəmkirli, Hüseyn Bozalqanlı, Mirzə  

Bayram, Qara Mövlayev, İslam Yusifov, Əsəd Rzayev, Vəli Miskinli, Məhəmməd Şıxlı, Mikayıl 

Azaflı, İmran Həsənov, Miskinli Vəli, Öysüzlü Səməd , Əkbər Cəfərov və s. Gəncəbasar aşıq mühitin 

görkəmli nümayəndələrindəndirlər.  

Musiqişünas alim Ü.Hacıbəyli aşıqlıq sənətinin birbaşa səfalı təbiətlə vəhdət  şəklində inkişaf 

etməsi ilə bağlı fikirlərini bu formada səciyyələndirmişdir: (və ya izah etmişdir) 

“Aşıq ifaçılıq məharətini sxolostik mühitdə öyrənmir; ona təmiz hava, yaşıl çəmən, çöl 

çiçəklərinin ətri, uca dağlar, geniş tarlalar, quşların cəh-cəhi, çayların şırıltısı ilham gətirir. Aşıq əsil 

azad rəssamdır”( 2, səh. 206). 

Belə qənaətə gəlirik ki, Gəncəbasar aşıq mühitinə məxsus olan gözəl səsli aşıqların yetişməsində 

bilavasitə səbəb gözəl əsrarəngiz təbiətə malik olmasıdır. Bu aspektdən yanaşaraq Azərbaycan 

Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşən Şuşamızın dünya şöhrətli ustad və sənətkarlar 

yetişdirməsini və ən əsası muğam ocağı olmasını birbaşa səfalı təbiətlə əlaqələndirsək heç də 

yanılmarıq. Qeyd etmək önəmlidir ki, kiçik Qafqazda yəni, təqribi olaraq eyni əsrarəngiz təbiəti 

paylaşan Şuşa və Gədəbəyin çoxlu sayda şux-şaqraq səsli sənətkarlar yetişdirməsində mühitin 

rolunun olduqca böyük əhəmiyyəti vardır. Yüksək ifaçılıq mədəniyyətinə malik olan aşıqlardan 

Hüseyn Bozalqanlı, Qaraçıoğlu İbrahim, Əsəd Rzayev, İmran Həsənov və d. Gəncəbasar aşıq 

mühitinin aşıqları həm də ənənəvi “Dilqəmi”, “Hüseyni”, “İncə gülü”, “Qazax səbzəsi”, “Azaflı 

dübeytisi” kimi aşıq havalarının variantlarının yaradıcılarıdır. 

Bildiyimiz kimi, Gəncəbasar aşıq mühitində çoxlu sayda ustad aşıqlar aşıqlıq etmiş şagirdlər 

yetişdirmişdir. Mühitə aid olan Gədəbəy bölgəsində fəaliyyət göstərmiş və dünyasını dəyişmiş aşıqlar 

sırasında biz Aşıq Əsgərin (1859-1984), Aşıq Məhəmmədəlinin (1886-1980), Aşıq Vəlinin (1894-

1995), Aşıq Cavadın (1898-1969), Aşıq Sarının(1909-1975), Aşıq Orucun (1920-1976), Aşıq Yusifin 

(1926-2011), Aşıq Məlikin, Aşıq Səyadın, Aşıq Fəzailin (Samanlı kəndindəndir), Aşıq Nurəddinin, 

Aşıq Abbasəlinin, Aşıq Ramazanın, Aşıq Məhəmmədin, Aşıq Cəvahirin (Aşıq Məhəmmədin həyat 

yoldaşı), Aşıq Göycənin, Aşıq Dəmirin, Aşıq Allahverdinin, Aşıq Şahsevərin, Aşıq Nadirin, Aşıq 

Səyad Kərimlinin və d. Gədəbəy aşıqlarının adlarını çəkə bilərik. Tədqiqat zamanı isə biz hal-hazırda 

fəaliyyət göstərən yaşlı aşıqlarından  Aşıq İslamın (1934), Aşıq Vaqifin (Firudin Cəfərov 1940), Aşıq 

Şəmilin, Aşıq Qədirin, Miskinli İmamverdinin, Aşıq Sədaqətin, Aşıq Qələndərin, Aşıq Əsədin, Aşıq 

İsfəndiyarın (tələbələri Aşıq Məlik Aşıq Qədir, Aşıq Dəmir, Aşıq Altay, Aşıq Nəbi və s), gənc 

aşıqlardan isə Aşıq Şahinin (1978), Aşıq Anarın, Aşıq Kərəmin, Aşıq Vüqarin, Aşıq Ziyadın və 

digərlərinin adlarını qeyd edə bilərik. 

Ümumiyyətlə, Gədəbəy aşıqları klassik aşıq havalarını ifa etməklə bərabər  regiona aid və daha 

çox istifadə edilən havalara da müraciət edirlər. Zonaya aid olan havalara gəldikdə əsasən “Güllü 

qafiyə”, “Dəmir gözəlləməsi”, “Köhnə gözəlləmə”, “Sarıtel havaları” (Baş sarıtel, Orta sarıtel), 

“Çoban bayatısı”, “Dilqəmi”, “Dübeyti”, “Cəlili”, “Qəhrəmani”, “Vaqifi”, “Baş divani”, 

“Müxəmməsi”, “Misiri havası”, “Zarıncı havası”, “Keşişoğlu havası”nın ( hal-hazırda “Boloğlu” 

kimi daha çox ifa edilir), “Cuma gözəlləməsi”, “Gödəkdonu”, “Səməndəri”, “Yurdyeri”, “Mixəyi”, 

“Muğançölü” və s. havaların adlarını qeyd edə bilərdik. Tədqiqat zamanı ustad Gədəbəy aşıqlarından 

hesab edilən  Aşıq İslam Əkbərov Alı oğlundan , Aşıq Cəfərov Firudin Məcid oğlundan və gənc 

nəslin nümayəndəsi hesab edilən Aşıq Şahin Əkbərovun ifasında bir neçə Gədəbəy zonasına 

xarakterik olan havalar lentə yazılmışdır.  

Bəlli olduğu kimi,  Azərbaycan etnomusiqişünaslığının əsas vəzifələrindən biri aşıq 

havalarının və dastanların toplanması, notlaşdırılması və tədqiqindən ibarətdir. Aşıq havalarının və 

dastanların tədqiqi ilə bir çox alimlər filoloqlar, dilçilər, folklorşünaslar, etnoloqlar, musiqişünaslar 

məşğul olmuşlar. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında və musiqişünaslığında çoxsaylı tədqiqatlar bunu 

sübut edir. Tədqiqatçı, folkloşünas və musiqişünas alimlərdən Bülbül, F.Köçərli, B.Hüseynli, 

N.Bağırov, Azad Ozan Kərimli, Bülbül, M.Təhmasib, T.Məmmədov, K.Dadaş-zadə, M.Əliyev və 

digər tədqiqatçılar müxtəlif  zaman çərçivəsində elmi araşdırmalar aparmış və qiymətli tədqiqat 

əsərləri yaratmışlar.  
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Şifahi ədəbiyyatımızın mühüm janrlarından olan dastanın yaranması, yayılması və əsrlər boyu 

yaşamasında ozan-aşıq sənətinin böyük rolu olmuşdur. Professor T.Məmmədov qeyd edir ki, “Dastan 

– aşıq yaradıcılığında ən mürəkkəb, ən iri həcmli janrdır. Qədim və orta əsrlərdə oğuznamə, qissə, 

hekayət, nağıl və s. adlar daşıyan söz sənətinin epik növü sonralar dastan adını qazanmışdır. Eyni 

zamanda, dastan forma və məzmun baxımından yeni keyfiyyətlər də kəsb edərək, adları çəkilən 

janrlardan fərqlənir” (3, səh. 139)   

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan xalq dastanı əsasən şeirlə nəsrin növbələşməsi prinsipinə əsaslanır. 

Bu isə dastanlarımızın qədim dövrlərdən başlayaraq gələn və bu gün də davam edən əsas 

xüsusiyyətlətindən biridir. Bu mənada M.H.Təhmasib qeyd edir: “Azərbaycan dastanlarının mövzusu 

rəngarəng, məzmunu zəngindir. Dastanların üç növü daha çox yayılmışdır: qəhrəmanlıq dastanları, 

məhəbbət dastanları, ailə-əxlaq dastanları”. 

 Qəhrəmanlıq dastanlarından “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Qaçaq Nəbi”, Dəli Alı”, “Koroğlu”, 

“Qatır Məmməd” və s. adlarını qeyd etmək olar. Diqqətinizə çatdırmaq istədik ki, ikinci növə aid, 

aşıq sənətinin əsas mövzusu hessab edilən məhəbbət dastanları üç ənənənəvi tərkib hissədən, yəni 

aşığın hələ dastana başlamazadan qabaq söylədiyi ibrətamiz ustadnamə və qoşmalardan, dastanın 

özündən və dastan qurtardıqdan sonra deyilən duvaqqapma –müxəmməsdən ibarət olur. Nəticə etibarı 

ilə, dastana başlarkən aşığın söylədiyi ustadnamələrin bilavasitə məqsədi aşığın və ustadların 

nəsildən-nəslə tanıdılması, bu sənətin yaşadılması  və ağıllı ibrətamiz məsləhətləri dinləyiciyə 

çatdırmaqdan ibarət olmuşdur.  

Məhəbbət dastanlarına “Leyli və Məcnun”, “Məhəmməd və Güləndam”, “Abbas və Gülgəz”, 

“Əsli və Kərəm”, “Qurbani”, “Aşıq Qərib”, “Valeh və Zərnigar” və s. dastanları aid edə bilərik.  

Üçüncü növ dastanlara isə ailə-əxlaq dastanları daxildir ki, bu dastanlar sırasında biz, “Alı Xan-

Pəri”, “Səlim şah”və d. dastanlarının adlarını çəkə bilərik. “Alı Xan-Pəri” dastanı  1927-ci ildə 

Qazaxda Aşıq Həsənin ifasından qələmə alınmışdır. 

M.Qasımlı qeyd edir ki, “Gəncəbasar mühitinin yaradıcılıq çevrəsi fəlsəfi və aşıqanə məzmuna 

malik lirik, eyni zamanda lirik-epik örnəkləri əhatə etməklə yanaşı, bahadırlıq-ərənlik motivləri 

daşıyan el hekayətlərini, tarixi-qəhrəmalıq dastanlarını özündə cəmləşdirir. Başqa örnəkləri 

xatırlatmadan öncə, orasını ayrıca qeyd etmək lazımdır ki, “Koroğlu” dastanının əsa ocaqlarından biri 

məhz Gəncəbasar aşıq mühitidir” (1, səh. 231) 

Gəncəbasar aşıq mühitinə məxsus olan dastanlara gəldikdə əsasən “Alı Xan-Pəri”, “Hind şahının 

oğlu Novruz” , “Cavad və Xurda”  və digər regional dastan adlarını qeyd edə bilərik. 

 Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, məhəbbət dastanı olan “Məhəmməd və Güləndam” dastanı 

tədqiqat zamanı mühitə məxsus dastan adları sırasında qeyd edilirdi. Dastan təqribi olaraq 1940-cı 

illərə məxsus olan bir məhəbbət dastanıdır və indiki Şəmkir rayonunun Cəlili kəndində yaşayan Aşıq 

Qasımın ifasından qələmə alınmışdır.  

Dastan Şah Abbasın nökəri olan kasıb Məhəmmədlə Güələndam xanımın məhəbbətindən bəhs 

edir. Şah Abbasın istəyi ilə şikara çıxan Məhəmməd təsadüf nəticəsində Güləndam xanımı görür. Onların 

ilk görüş yeri qışı da yay kimi , güllü –çiçəkli Əlvan dağı olur. Məhəmməd Güləndamı görən adnan ona 

vurulur. Aşiqlər qovuşmaq üçün çətinliklərlə qarşılaşsalar da sonunda bir-birlərinə qovuşurlar.  

Güləndam xanımı ilk görən andan aşiq olan  Məhəmməd aldı görək nə dedi: 

Dünya gözəlisən, dağlar maralı, 

Sevdiciyim, sonam, sən burdan qayıt. 

  Qoyma məni burda bağrı yaralı, 

Sevdiciyim, sonam, sən burdan qayıt. 

 

 “Məhəmməd və Güləndam” dastanından yazılmış ustadnaməni diqqətinizə çatdırırıq: 

 

            Bir adam ki, sənlə ülfət eyləsə,   Dad, həzar çəkərəm pərgarsız sazdan, 

Yəqin onun əsil zatı yaxşıdı.    Ver, qurtar əlindən nəzir-niyazdan, 

Namərd sənə quzu-plov yedirsə,   Söyləyən qarıdan, gəzəyən qızdan, 

Mərdin quru məhəbbəti yaxşıdı.   Güləyən gəlindən lotu yaxşıdı. 
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Aşıq olan sözün söyləyər başdan,   Aşıq Hüseyn söylər  gəlməni teydən, 

Salmabaş adamdan, ürəyi daşdan,   Dərsimi almışam əlifdən beydən, 

Bədnəzər qonşudan, bəddinc yoldaşdan,  Çörəksiz otaqdan, gözəlsiz öydən, 

Qədir bilənlərin iti yaxşıdı.    Çölün, biyabanın otu yaxşıdı. 

  

Regional cəhətdən Gəncəbasar mühitinə aid olan digər dastanlardan isə biz “Hind şahının oğlu 

Novruz” və “Cavad və Xurda”nın adını qeyd edə bilərik. Adı çəkilən dastanlar Mübariz Əliyevin 

“Gədəbəy aşıq mühitinin musiqi ifaçılıq ənənələri” adlı dissertasiyasında ilk dəfə olaraq tədqiq və 

təhlil edilmişdir. Qeyd edək ki, hər iki dastan lirik və məhəbbət motivləri əsasında yazılmışdır. 

Müəllif “Hind şahının oğlu Novruz” dastanında şeirlərin sayının cəmi 61 bənddən ibarət olduğunun, 

20 bəndinin çalınıb oxunduğunun, 41-nin isə yalnız deklamasiya xarakterli olduğunu qeyd etmişdir. 

“Təcnis”, “Baş divani”, “Soltanı”, “Ruhani” və s. kimi havalar nota salınmışdır. Tədqiq edilən digər 

“Cavad və Xurda” dastanının isə 211 bənddən ibarət olduğunu, onlardan 82-nin ifa edildiyini, 129-

nun isə deklamasiya kimi istifadə edildiyini vurğulayaraq müəllif “Mirzəcanı”, “Gəraylı”, “Göyçə 

gözəlləməsi”, “Qəhrəmanı”, “Kərəm gözəlləməsi”, “Cavad gözəlləməsi”, “Təcnis”, Azaflı 

dübeytisi”, “Dilqəmi” və s. havaları Aşıq İslamın ifasından nota köçürmüşdür. 

Mühitin spesifik xüsusiyyətlərinə nəzər yetirərkən əsasən Gəncəbasar aşıq mühitinin digər aşıq 

mühitlərindən fərqli əlamətlərə malik olduğunun şahidi oluruq. Belə ki, Gəncəbasar aşıq mühitinə aid 

olan Gədəbəy bölgəsində aşıq fərdi üslub ifaçılıq maneraları, yerli danışıq dialektləri, zildən 

oxumaları, repertuarları, musiqisinin havacatla oxunması, zənguləli ifa xüsusiyyəti, melodiya 

xüsusiyyətləri, solo və ansambl ifaçılığı baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Bəlli olduğu kimi, Borçalı, Göyçə aşıqları hal-hazırda təksazlıqla yəni, yalnız sazın müşayiəti ilə 

ifa edirlərsə, spesifik olaraq Gəncəbasar aşıqları saz və balaban alətinin müşayiəti ilə ifa edirlər. 

Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, sözügedən mühitdə sazbəndlik (saz düzəltmə) sənəti daha geniş 

yayılmışdır. Əsasən tavar saz növündən istifadə edilən Gəncəbasar mühitində sazbəndlik sənətində  

Usta Xudunun, Sazbənd Qəzənfərin, Usta Siracın, Sazbənd Vilayətin, Sazbənd Fərmanın və digər 

ustad adlarını diqqətə çatdıra bilərik. 

Tədqiqat zamanı belə qənaətə gəldik ki, Borçalı, Şirvan ənənələrindən fərqli olaraq, Gədəbəy 

aşıqları ucadan zil səslə oxumağa daha çox üstünluk verirlər ki, bu da başlıca olaraq aşıqların səs 

diapazonu ilə bağlıdır. Gədəbəy bölgəsinin spesifik özəlliklərdən söz açmış ikən bu sırada biz 

dialektin mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi məsələsinə toxunmaq istərdik. Nəzərinizə çatdırmaq istərdik 

ki, mühitin dilə təsirinin olduğu aydın bir məsələdir. Gədəbəy aşıqlarının da havaya kodans vermək 

üçün  əsasən “ey”, “ay”, “hey”, “ölürəm ay aman”, “oy, oy”, “alem” və s. kimi mühitə məxsus 

sözlərdən istifadə etməsi mühitin məxsusi özəlliyini bir daha artırmış olur.  
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Summary 

Karimova Farida Agabay 

Regional features of  ganjabasar ashug environment ( Gadabay region) 

 

The article deals with the features of ashug music and poetry, its developmental pathways, the 

Ganjabasar ashug media, which is one of the most lucrative environments. 
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XX əsrin əvvələrində Azərbaycanda bir sıra musiqi məktəbləri fəaliyyətə başlamışdır. Bu musiqi 

məktəblərində həm Avropa, həm də Azərbaycan xalq çalğı alətləri tədris olunurdu. Bununla bağlı 

sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor Abbasqulu Nəcəfzadə yazır: “XX əsrin əvvəllərində bir sıra 

şəhərlərdə – Bakıda (1922), Gəncədə (1923), Ağdamda (1924), Şuşada (1932), Naxçıvanda (1937), 

Şəkidə (1941) musiqi məktəbləri yaradıldı. Bu məktəblərdə xalq çalğı alətlərimizin yeni metodika ilə 

tədrisi sistemi tətbiq olunurdu” [3, s. 5].  

Bununla da, Azərbaycanda açılan həmin musiqi məktəblərində xalq çalğı alətlərinin tədrisinə 

böyük maraq yaranır. Son illərdə tədrisə tar, kamança, nağara, qanunla yanaşı, nəfəs çalğı alətləri – 

balaban, zurna, tütək və neyə də xüsusi yer ayrılmışdır. Bilindiyi kimi, Azərbaycan nəfəs çalğı 

alətlrəinin texniki və bədii imkanları o qədər də zəngin deyildir. Bu hər şeydən əvvəl onların 

diapazonunun məhdudluğu ilə əlaqədardır. Milli nəfəs çalğı alətlərimizin əksəriyyətinin səs 

diapazonu iki oktavadan kənara çıxmır. Bu alətlərin səslənmə palitrasını zənginləşdirmək və səs 

gücünün dərəcəsini müəyyən qədər dəyişmək, əlavə rəng qatmaq üçün fortepianonun imkanlarından 

istifadə olunmuşdur. Belə ki, tədris zamanı digər alətlərdə (tar, kamamça, qanun, nağara) olduğu kimi, 

nəfəs çalğı alətlərində ifa edilən əsərlərin muşayiətində fortepianodan istifadə edilir. Bu da əsərlərin 

daha rəngarəng və maraqlı səslənməsinə səbəb olur. Nəfəs alətlərindən biri olan balaban 

Azərbaycanda ən geniş yayılan və ansambl-orkestrlərdə istifadə edilən mühüm çalğı alətidir. 

Konsertmeyster fortepianoda solist balabançını müşayiət etdikdə ümumi səslənməyə xüsusi rəng 

verir. Nəzərə alsaq ki, balabanın səsi tembr baxımından bəmdir və ona görə də fortepiano ifaçısı 

müşayiət zamanı alətin orta registrinə üstünlük verməlidir. Müşayiətçi də belə səs tembrinin p (piano), 

çox nadir hallarda mf (metso forte) dinamik işarələrlə uyğunlaşdırmalıdır. Özünəməxsus gözəl və 

yumşaq səs tembrinə malik balabanda ifa olunan melodiyalar olduqca lirikdir. Fortepiano müşayiəti 

də bu lirik, incə, zərif melodiyanı əsərə uyğun olaraq sol pedalla dinləyiciyə çatdırmalıdır.  

Balabanın ifası zaman müəyyən bir tənhalıq hiss olnur, lakin fortepianoçu müşayiəti ilə səslənməyə 

dolğunluq, obrazlılıq verir. Balaban aləti üçün bir çox əsərlər yazılmışdır. Məsələn, Xalq artisti, professor 

Süleyman Ələsgərovun “Xəyala dalarkən” adlı lirik əsərini qeyd etmək olar [1, s. 303]. Bu əsəri müşayiət 

etdikdə fortepianoçu özünəməxsus ifaçılıq imkanlarını nümayiş etdirir. Əlbəttə, bu zaman registrin 

düzgün seçilməsi vacibdir. Digər bəstəkarlarımız da alətin inkişafı üçün onun bədii-texniki imkanlarını, 

diapazonunu nəzərə alaraq məxsusi olaraq, yüksək səviyyəli iri həcmli əsərlər yazmalıdırlar. Əsərləri 

yazarkən fortepianonun müşayiəti də balaban alətinin səs tembrinə uyğun tənzimlənməlidir. Çünki əsərə 

fortepiano aləti əlavə olunduqda, əsərin xarakterini, obrazını daha qabarıq göstərmək imkanı yaranır. 

Balabançıdan leqato, stakkato, glissando və trel ştrixləri ifa edərkən olduqca böyük məharət tələb olunur. 

Konsertmeyster də fortepiano alətində müşayiət edərkən öz ifasını balabanın səsinə uyğunlaşdırmalıdır.  
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Digər Azərbaycan xalqının qədim nəfəs çalğı alətlərindən biri də zurnadır. Bu alət isə hərbi 
yürüşlərdə, müxtəlif xalq oyunlarında və əyləncələrində səsləndirilir [1, s. 314]. Notlu çalğı alətləri 
orkestri yarananda sonra zurna onun tərkibinə daxil edilmişdir. Fortepiano aləti də zurnanı müşayiət 
edərək parlaq, rəngarəng, dolğun səslənmə yaradır. Balabandan fərqli olaraq zurnanın səs tembri çox 
güclü və zildir. Azərbaycan xalq çalğı alətləri arasında mühüm yer tutan zurna həmişə cəngi 
melodiyalarının aparıcı ifaçısı olmuşdur. Cəngini fortepiano aləti də özünəməxsus ustalıqla müşayiət 
etmişdir. Dahi bəstəkar Ü.Hacıbəyli burada əsas sözü zurnaya vermiş və olduqca gözəl, dinləyicini 
riqqətə gətirən maraqlı bir musiqi əsəri yaratmağa nail olmuşdur. Fortepiano aləti burada ümumi fonu 
saxlamaqla harmonik fiqurasiyalı müşayiətçi rolunu oynayır. Əlbəttə, fortepiano da zurnanın səs 
tembrinə uyğun f ( forte), lakin təmtaraqlı ifa az tələb olunur, çünki çəngilər qəhrəmanlıq, mübariz 
əhvali-ruhiyyəsindədir. Əsərdə əgər fortepianoçu nəfəs alətləri arasında zurnanı müşayiət edirsə, 
deməli melodiya qəhrəmani, döyüşkən və təntənəli bayram əhvali-ruhiyyəli xarakter daşıyacaqdır. 

Təqdim edəcəyimiz digər milli nəfəs aləti tütəkdir. Azərbaycan xalq çalğı alətləri arasında tütək 
geniş texniki imkanlara malikdir. Bu alətdə xalq musiqimizə xas olan leqato, stakkato, forşlaq, 
mordent, treller asanlıqla ifa edilir.  

Tütək balabana nisbətən bir oktava zil səslənir. Əsərdə fortepiano aləti də tütəyi müşayiət 
edərkən daha zərif, incə və sol pedaldan istifadə etməlidir. Tütəyin paino səsi zəif olduğundan 
bəstəkarlar bu nüansdan çoz az istifadə edirlər. Fortepianoçu tütəyi müşayiət edərsə, orta və yuxarı 
registrə daha çox istinad etməlidirlər. Onda bu müşayiət yumşaq, zərif, incə, melodik olar və  tütək 
hansı regisrtrdə ifa edirsə fortepiano müşayiəti də ona uyğunlaşmalıdır.  

Azərbaycanın incə səsli çalğı alətlərindən biri də nəfəslə ifa olunan neydir [2, s. s. 140-150]. 

Neyin səs tembri insan səsinə çox yaxındır. Bu alətin texniki imkanları o qədər də geniş deyil. 

Fortepianoçu yenə də səslənməni nəzərə alıb, istənilən melodiyanı müşayiət edərkən registrlərə çox 

diqqət yetirməlidir. Əsərin ifası zamanı fortepainoçu da özünəməxsus texniki imkanlarından istifadə 

edərək səs tembrini düzgün göstərməlidir. Fortepiano alətinin müşayiətçi kimi nəfəs alətlərinin gözəl 

səslənməsində rolu böyükdür. Bu alətlər tək ifa olunarkən o qədər də diqqət çəkmir, lakin fortepiano 

müşayiəti ilə səslənmə dinləyicidə daha böyük maraq oyadır. Çox istərdim ki, milli nəfəs alətlərimiz olan 

zurna balaban, tütək, neylə yanaşı, tutum, sümsü kimi qohum alətlər də etnoqrafik nəfəs aləti kimi 

konservatoriyanın xalq çalğı alətləri orkestrində istifadə olunsun. Onlar tədris edilsin və bu alətlərin də 

diapazonuna, bədii-texniki imkanlarına uyğun olaraq bəstəkarlarımız yeni-yeni əsərlər yazsınlar.  

Beləliklə, kiçik məqaləmizdə milli nəfəs çalğı alətlərimizin tədrisinə, onların fortepiano ilə 

müşayiətinə nəzər-diqqət yetirdik. 
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Səh 104-112  
 

Резюме  

Каримова Мехрибан Салим кызы 

Сотрудники Азербайджана возможность с фортепиано 

Статья относится к национальным дыхательным инструментам. Их внимание уделяется 

сопровождению их обучения фортепиано. Роль концертмейстера играет в исполнении 

народных инструментов. 
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Summary 

 Karimova Mehriban Salim  

Azerbaıjan's employees  possıbılıty wıth fortepıano 
The article refers to national breathing instruments. Their attention is paid to accompanying their 

teaching, piano. The role of the concertmaster is played in the performance of national instruments. 

 

 

Qasımova Fərqanə Alim qızı 

Azərbaycan Milli Konservatoriyası 

 

AZƏRBAYCAN MUĞAMLARINA BEYNƏLXALQ NÜFUZ  QAZANDIRAN 

ECAZKAR SƏSLİ ALİM QASIMOV 
 

Açar sözlər: xanəndəlik sənəti, Alim Qasımov, muğam janrı, UNESKO, tessitura 

Ключевые слова: искусство ханенде (пения), Алим Гасымов, жанр мугама, ЮНЕСКО, 

тесситура 

Key words: art of khanende (singer), Alim Gassimov, mugham genre, UNESCO, tessitura 
 

Dünya şöhrətli, tenor səsli xanəndə Alim Qasımovun muğam ölkəsi olan Azərbaycanda çox 

sevilməsi heç də təəccüblü deyildir. Amma onun müxtəlif dillərdə danışan çeşidli ölkələrdə bu qədər 

sevilməsinin görəsən əsas səbəbi, sirri nədir?  

Alim Qasımovu xarici ölkələrin afişalarında və dövri mətbuatda “Əsrimizin muğam sultanı”, 

“Şərqin bülbülü”, “Azərbaycanın qızıl səsli xanəndəsi” və s. kimi təqdim edirlər. O, 1991-ci ildən 

Paris Bələdiyyə Teatrının – “DE-LE-vill”in üzvüdür. Tanınmış etnomusiqişünas, “Azərbaycan milli 

musiqisi və muğam elmi” kitabının müəllifi (1), Fransanın Milli Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin 

professoru Jan Durinq bildirir: “Mən ilk dəfə 1987-ci ildə Alim Qasımov ilə tanış olmuşam. Onun 

ifasını çəkib Fransaya gətirdikdən sonra, tez bir zamanda onunla maraqlanıblar və Alim Qasımovu 

Fransaya dəvət ediblər. Azərbaycan muğamı ilə Avropada ilk dəfə fransızlar maraqlanmağa 

başlayıblar... Fransanın “Dünya mədəniyyətləri evi”, “Fransa radiosu” A.Qasımovun ifasında çoxlu 

sayda CD-lər buraxıb. Almanlar, italiyalılar və digərləri Azərbaycan muğamını bizdən sonra 

tanımağa başlayıblar” (2). Fikrimizcə, J.Durinq “Azərbaycan muğamını” dedikdə konkret 

A.Qasımovu nəzərdə tutmuşdur. Çünki Azərbaycan muğam ifaçıları ilə Avropa xalqları 

A.Qasımovdan hələ çox-çox əvvəl tanış olmuşlar. 1903-cü ildən başlayaraq müxtəlif səsyazma 

şirkətləri xanəndələrimizin qrammofon vallarını istehsal etmişlər. Amma A.Qasımovun sənətinə 

məhz J.Dürinqin fəaliyyəti nəticəsində Avropada digər xalqlar böyük maraq göstərmişlər. 1999-cu 

ildə Alim UNESKO-nun Beynəlxalq Musiqi Mükafatını almışdır. O, 2000-ci ildən “Avropa Nadir 

Səslər Assambleyası”na üzv seçilmişdir. Ustad xanəndənin həmin ildə hazırladığı “Love's deep 

ocean” diski “Avropa Dünya Musiqi xəritəsi”ndə 9-cu yeri tutmuş və 47 Avropa ölkəsinin 

radiolarında səsləndirilmişdir. 2009-cu ildə ABŞ-ın Corctaun Universiteti və mərkəzi İordaniyada 

yerləşən Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin birgə keçirdiyi müsabiqədə A.Qasımov dünyanın ən 

nüfuzlu 500 tanınmış müsəlman arasında yer almış 4 azərbaycanlıdan biridir. A.Qasımov ölkəmizin 

də ən ali medal və mükafatlarına, “Şöhrət” (2008) və “Şərəf” (2017) ordenlərinə layiq görülmüşdür. 

Sual yaranır: A.Qasımovun qazandığı bu sənət uğurlarının görəsən əsas səbəbi nədir? 

Azərbaycan xanəndəsi özündə bir sıra xüsusiyyətləri (istedadı, geniş diapazonlu səsi, mütləq və 

dəqiq musiqi duyumu, muğamları dəqiq bilməli, güclü və iti yaddaşı olmalı, əruz vəzninə dərindən 

yiyələnməli, aydın nitqi ilə seçilməli, dəqiq ritmi olmalı, mükəmməl qaval çalmalı, nəfəsalmanı 

düzgün etməli və s.) birləşdirməlidir. Sadaladığımız bu keyfiyyətlərin hər biri A.Qasımovda yüksək 

səviyyədə cəmlənmişdir. Onları sistemləşdirmiş şəkildə təqdim edirik: 

1. Alim Qasımova Allah-taala tərəfindən fitri istedad bəxş edilmişdir. Kənd yerində böyüyən 

gələcəyin böyük sənətkarı hələ uşaq yaşlarından musiqi sənətinə meyil salmışdı. 

2. Alim bilirdi ki, bu sənətlə məşğul olmaq ifaçıdan böyük məsuliyyət tələb edir. O, geniş səs 

diapazonuna malik olduğundan bütün muğamları ifa etmək qüdrətinə malikdir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/2009
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3. Alim Qasımova Allah-taala elə qüdrətli səs imkanları bəxş etmişdir ki, onun səsi bütün 

registrlərdə (bəm, orta və zil) eyni gücdə səslənir. Bəzi xanəndələrin gənclik illərində oxuduqlarını 

yaşlı vaxtındakı ifaları ilə müqayisə etdikdə səsinin də “qocaldığını” hiss edirsən. Yəni həmin 

xanəndənin ifasında səsin gücünün zəiflədiyinin, kəskin tembr fərqlərinin yarandığının şahidi oluruq. 

Alim Qasımovun isə 40 il əvvəl oxuduqlarını indiki ifaları ilə müqayisə etdikdə heç bir kəskin fərq 

görmürük. Yəni onun səsi həmişəcavan səslərdəndir. Bunun da əsas səbəbi xanəndənin həyat 

tərzindən asılıdır, o gərək bütün ömrü boyu səsinin qayğısına qalsın.  

4. Xanəndənin gərək mütləq və dəqiq musiqi duyumu (rusca “obsolyütnıy slux”) güclü 

olmalıdır. Belə olduqda o heç bir çalğı aləti olmadan istənilən muğamın tonallığını dəqiq səsləndirir. 

Həqiqətən, bu keyfiyyət hər xanəndəyə anadangəlmə qismət olmasa da, sonralar zəngin təcrübə 

əsasında bəziləri bunu qismən əldə edir. Alim Qasımov da tar və sazda çalmağı mənimsədiyindən 

kamerton kimi istənilən səsi dəqiq təyin edə bilir.   

5. Alim uşaq vaxtı musiqi təhsili almamışdı. O, fitri istedadı, qabiliyyəti və əməksevərliyi, 

çalışqanlığı sayəsində muğam sahəsində yetərincə bilik əldə etmişdi. Musiqi texnikumunda müəllimi 

Xalq artisti Ağaxan Abdullayev (1950–2016) olsa da, başqa ustad xanəndələrin – Hacıbaba Hüseynov 

(1919–1993), Qulu Əsgərov (1928–1987), Əlibaba Məmmədovun və b. biliyindən, metodundan 

bəhrələnirdi.  

6. Xanəndə bütün muğamları dəqiq bilməlidir. Ona toyda-düyündə hər hansı dəstgahı sifariş 

verdikdə “bilmirəm” desə, o andan həmin xanəndənin “sənət kitabı bağlanır”, pərəstişkarları azalır. 

A.Qasımov bu mənada da xoşbəxt sənətkardır, o, bütün dəstgahların hər birini mükəmməl bilir, bir 

sözlə, “bilmirəm” ifadəsini işlətməyir. 

7. Alimin güclü yaddaşına da heyran olmaya bilmirsən. O, yüzlərlə şairin müxtəlif mövzulu 

şeirlərini əzbər bilir. Maraqlısı odur ki, Alim hər hansı qəzəli istənilən muğamda çox sərbəstliklə ifa 

edir. Bu, çox çətin bir işdir və hər xanəndəyə belə ifa qismət olmur. 

8. Xanəndə əruz vəzninin bütün təlifələrinə dərindən bələd deyilsə, ifasında naqislik yaranacaq. 

Bu baxımdan da Alim xoşbəxt sənətkarlardandır. O, hər bir qəzəlin məna çalarlarını, fəlsəfi 

mahiyyətini peşəkar dilçi, filoloq kimi açıqlayır və ifa zamanı onu dinləyicisinə aydın şəkildə çatdırır. 

Xanəndəlik sənətində tələffüzün böyük rolu vardır. Alim oxuduğu qəzəllərin sözlərini o qədər aydın 

tələffüz edir ki, sanki oxumur, dinləyicisinə maraqlı bir hekayət danışır. 

9.  Alimin sabit və dəqiq ritminə də söz ola bilməz. O, xalq mahnı və təsnifləri oxuyarkən dəqiq 

ritmi ilə hər kəsi heyran edir. Bilindiyi kimi, xanəndələr dəstgah ifaçılığında dəraməd çalınarkən 

qavalla instrumentalçıları müşayiət etməlidir. A.Qasımov necə deyərlər, hələ heç “ağzını açmamış”, 

vokal ifaçılığına başlamazdan öncə tamaşaçılar onun qaval çalmağını gurultulu alqışlayırlar. Ən 

peşəkar dəf, dairə ifaçıları Alimin qaval çalmağına heyran qalırlar. Onun Hindistan, İran, 

Türkmənistan, Tacikistan, Özbəkistan və b. ölkələrdə verdiyi konsertlərdən sonra qavalabənzər, 

birüzlü çalğı alətinin yerli ifaçıları ilə görüşlərində bu mənzərənin dəfələrlə şahidi olmuşam.  

10. A.Qasımov milli vokal ifaçılığının spesifik xüsusiyyətlərini daha dərindən mənimsəmişdir. 

Yəni o, düzgün nəfəsalmaya riayət edir, zənguləni yerli-yerində işlədir və fermatanı oxuduğu motivin 

xarakterinə uyğun şəkildə uzadır. Belə məqamlarda fermata tələb olunduğundan çox və ya az olduqda 

ümumi ifaya xələl gətirir.  

Əlbəttə, kiçik bir məqalədə virtuoz xanəndə Alim Qasımovun sənət möcüzələrini dolğun şəkildə 

təqdim etmək mümkün deyil. Hər halda, A.Qasımovun sənət keyfiyyətlərini açmağa çalışdıq, onun 

ifaçılıqda uğur qazanmasının əsas amillərini göstərməyə cəhd etdik.  
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Резюме  

                                                                        Гасымова Фаргана Алим кызы  

Чудесный голос Алима Гасымова, завоевавшего международный авторитет 

Азербайджанским мугамам   

В статье раскрываются чудеса творчества всемирно известного певца (ханенде), 

народного артиста, профессора Алима Гасымова. Здесь систематически представлены 

требуемые качества в певческом искусстве. Затем анализируется уровень последовательности 

этих качеств в искусстве Алима Гасымова. 
 

Summary  

Gassimova Fargana Alim 

Amazing voice of Alim Gassimov who has gained international authority for Azerbaijani 

mughams 

The paper discusses the voice miracles of Alim Gassimov, the world famous singer (khanende), 

People’s artist, Professor. Here necessary qualities for a khanende (singer) art are presented 

systematically. Then the level of consequence of these qualities are analysed in the art of Alim 

Gassimov. 

 
 

Mustafazadə Aslan Rafiq oğlu 
Bakı Musiqi Akademiyası 

 

RAMİZ ZÖHRABOVUN YARADICILIĞINDA “AZƏRBAYCAN RƏNGLƏRİNİN LAD-

MƏQAM ƏSASI” TƏDQİQİNƏ BİR NƏZƏR 
 

Açar sözlər: Ramiz Zöhrabov, muğam, Azərbaycan ladları, lad-məqam, azərbaycan şifahi 

ənənəli professional musiqisi 

Ключевые слова: Рамиз Зохрабов, мугам, Азербайджанские лады, ладовая основа, 

Азербайджанская профессиональная традиционная устная музыка 

Key words: Ramiz Zohrabov, mugam, Azerbaijani modes, lad-momentum, professional oral 

music of Azerbaijan  
 

Azərbaycan rənglərinin lad-məqam əsası şifahi ənənəli professional musiqisinin zəngin lad-tonal 

sisteminə əsaslanır. Qeyd etmək lazımdır ki,  hələ orta əsrlərdən bir sıra musiqişünas-alimlər- 

Səfiəddin Ürməvi (XIII əsr), Əbdülqadir Marağayi (XIV əsr), Mirzəbəy (XVII əsr) olduqca qədim 

tarixə malik olan Şərq musiqisinin nəzəriyyəsi ilə  məşğul olmuş, bu istiqamətdə bir neçə dəyərli 

risalələr yazmışlar. Onların bu əsərləri Yaxın və Orta Şərq musiqi mədəniyyətinin tarixi incilərinə 

çevrilmiş, eyni zamanda musiqi tarixinin inkişafında böyük rol oynamışdır.  

Adlarını çəkdiyimiz musiqişünas-alimlərin həyat və yaradıcılığı azərbaycan rənglərinin lad-

məqam əsaslarını öyrənmə baxımından vacib tarixi məlumat mənbəsi hesab etmək olar. Məhz bu 

istiqamətdə Ramiz Zöhrabovun araşdırmaları işin aktuallığının göstəricisidir. Onun “Azərbaycan 

rəngləri” (janr, lad-məqam, melodik xüsusiyyətlərin tədqiqi) adlı kitabında o dövrün musiqişünas-

alimlərinin əsərləri haqqında geniş miqyaslı məlumatlar əldə edə bilərik.  

 Ramiz Zöhrabov Səfiəddin Ürməvinin “Kitab əl ədvar”, “Risaleyi Şərəfiyyə” əsərlərinin musiqi 

nəzəriyyəsinə aid maraqlı faktları araşdırmışdır. O qeyd edir ki, həmin nəzəri kitablarda musiqinin 

fiziki, akustik, bədii təsir qüvvəsi, ritm, vəzn məsələlərinin şərhi ilə yanaşı, lad məqamlarının qayda-

qanunları, səssıraları, pillələrin funksional mənaları öz əksini tapmışdır. 

Digər böyük musiqi nəzəriyyəçisi Əbdülqadir Marağayinin elmi risalələrində məqam və 

ritmlərin quruluşu, ilk dəfə olaraq 12 klassik məqamdan törəmə 24 şöbə sistemi haqqında dəyərli 

məlumatlar araşdırılmışdır. 

Ramiz Zöhrabov XVII əsrdə yaşamış Mirzəbəyin maraqlı bir fikrini belə qeyd edirdi: “ O, 

Risaleyi musiqi” adlı kitabın müəllifi idi. Bu risalə dövrün musiqi elminin mərhələsinin göstərən bir 
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elmi əsər kimi dəyərlidir. Mirzəbəy bu elmi traktatda praktik musiqiçilərdən də söz açmış, onların 

ifaçılıq üsullarını da şərh etmişdir”(4, s 22).  

Ramiz Zöhrabov XX əsrin Azərbaycan musiqi həyatında əvəzedilməz rolu olan Üzeyir  bəy 

Hacıbəylinin də bu istiqamətdə olan fikirlərini araşdırmış və öz kitabında belə qeyd etmişdir: “Üzeyir 

Hacıbəyov milli musiqimiz haqqında bir çox məqalələr yazmış, məruzələr və çıxışlar etmiç, 

araşdırmalar aparmışdır. O, “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” kimi fundamental kitabında 

qədim tarixə malik Azərbaycan xalq və şifahi ənənəli professional musiqisinin qanunauyğunluqlarını, 

milli xüsusiyyətlərini açıqlamış, onları sistemləşdirmiş, milli musiqimizin əsasını təşkil edən lad-

məqam konsepsiyasını yaratmışdır” (1, səh. 26).  

Ramiz Zöhrabovun bu istiqamətdə araşdırmaları istinad ederək deyə bilərik ki, Üzeyir 

Hacıbəylinin “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” adlı elmi risaləsindən sonra lad-məqam 

nəzəriyyəsi görkəmli rus alim-musiqişünası, professor Viktor Belyayevin( 1888-1969) və görkəmli 

musiqişünas-alim və pedaqoq, professor Məmmədsaleh İsmayılovun (1912-1994) elmi əsərlərində 

və dərsliklərində öz tədqiqini tapmışdır. 

Bütün bu tədqiqtalardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Ramiz Zöhrabov Azərbaycan rənglərinin 

lad-məqam əsasının təhlilində adları sadalanan alimlərin əsərlərində işlənilmiş müddəalardan və 

terminlərdən faydalanmışdır. 

Səssıralarında olan istinad-dayaq pilləri, melodiyanın müxtəlif istiqamətdə hərəkətləri, yuxarı və 

ya aşağı baş verən sıçrayışlara əsaslanaraq bunu demək olar ki, Azərbaycan ladlarının lad-məqam 

əsasını-rast, şur, segah, çahargah, şüştər, bayatı-şiraz və hümayun diatonik ladları təşkil edir. İkinci  

növlü çahargah, sarənəc və şahnaz isə əlavə ladlara aid edilir.  

M. S. İsmayılovun  araşdırmalarına istinad edərək deyə bilərik ki, musiqişünas-alim bu haqda 

belə yazırdı: “ Məqam (lad) və muğam məhfumlarının oxşar olmasına baxmayaraq Azərbaycan 

musiqi nəzəriyyəsində bunlar bir-birilə sıx əlaqədə olan, ayrı-ayrı mənalar daşıyan müstəqil terminlər 

kimi qəbul olunmuşdur. Bu nöqteyi-nəzərdən muğam “improvizasiya” üslubunda  qurulan çoxsəsli 

vokal-instrumental və instrumental musiqi əsəridir. Məqam isə burada lad mənasında, yəni pərdələri 

müəyyən funksional vəzifə daşıyan müxtəlif quruluşlu səs sıralarından ibarət olduğu nəzərdə tutulur.( 

5, s.9) 

Ramiz Zöhrabov “Azərbaycan rəngləri” adlı kitabında dahi Üzeyir bəy Hacıbəyliyə istinad 

edərək belə qeyd edirdi: “ Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” kitabında verilən məqam-ladların 

hər biri xalq musiqisi nümunələrinin əsasını təşkil edir”. Bu faktı biz xalq mahnıları, rəqslər, şifahi 

ənənəli professional musiqi janrlarının- aşıq havaları və dastanlarında, muğam dəstgahlarında, zərbi-

muğamlarda, kiçik həcmli muğamlarda, eyni zamanda təsniflərdə aydın görə bilərik. 

Ramiz Zöhrabovun azərbaycan rənglərinin araşdırılması isitiqamətində olan nəticəyə görə 

rənglərin çox hissəsi rast lad-məqamına əsaslarınır. O qeyd edir ki, rast diatonik ladına aid olan 

rənglər həm kiçik diapazonlu, həm dı böyük diapazonlu səssıraları ilə fərqlənir. Buna nümunə olaraq 

müxtəlif intervallar arasında olan diapazonları nümunə göstərir. “Qatar III rəngi”ndə kiçik seksta, 

“Hüseyni rəngi”ndə böyük seksta, “Mahur rəngi”ndə kiçik septima, “Qatar dəramədi”ndə xalis 

oktava, marş xarakterli “İraq rəngi”ndə nona kimi səs diapazonlarına rast gəlinir. 

Rənglərin lad-məqam təhlili zamanı səssıralarında bəzi pillələrin xromatikləşməsinə rast gəlmək 

mümkündür. Buna nümunə olaraq rast ladında qurulmuş ilk növbədə VI pillənin yarım ton 

bəmləşməsini görürük. (8. No3) 

 
Eyni faktı biz  “İraq II rəngi”ndə də görə bilərik.(9. No49) 
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Qeyd edək ki, hər iki nümunədə bu pillənin bəmləşməsi melizm vasitəsi ilə baş verir. 

Xatırladaq ki, Azərbaycan rəngləri həm janr xüsusiyyətlərinin, həm də musiqi dilinin 

araşdırılması baxımından olduqca maraqldır.  

Təhlil zamanı aydın olur ki, Azərbaycan ladlarının səciyyəvi cəhətlərini, nota yazılmış rəng 

məcmuələrinin, onların əsasını bilavasitə Azərbaycan milli lad-məqamları təşkil edir. 
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Мустафазде Аслан  Рафиг оглы 

 

Взгляд на изучение «Ладовая основа Азербайджанских красок» в творчестве Рамиза 

Зохрабова 

 

В статье уделяется внимание на небольшую часть научного наследия ученого-музыканта 

Рамиза Зохрабова о «Ладовых основах азербайджанских красок». В анализ вовлечены исто-

рические сведения об этом жанре, их теоретические основы-ладовая основа, мелодические 

особенности и другие аспекты. 

 

Summary 
 

Mustafazadeh Aslan Rafig 

 

Review of the research “The lad- momentum of Azerbaijani colours in Ramiz Zohrabov's 

work” 

 

The article draws attention to a small part of the scientific heritage of the scientist-musician 

Ramiz Zohrabov's " The lad- momentum of Azerbaijani colours ". Historical information about this 

genre, their theoretical basis-lad momentum, melodic features, and other aspects have been  analyzed. 
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Muğam dəstgahlarını təşkil edən hər bir hissə kompozisiya daxilində özünəməxsus yer tutaraq 

müəyyən funksionallıq daşıyır. Bu mənada dəstgahların giriş hissələri, daha dəqiq desək 

“Dəraməd”lər də önəmli rola malikdirlər. Dəramədlər, onların dəstgahda rolu haqqında elmi 

ədəbiyyatda bilgilərə rast gəlirik. Lakin bu yazıdakı sırf “Çahargah” dəstgahının müxtəlif varinatlı 

Dəramədlərinin ilk olaraq müqayisəli təhlili işin aktuallığının göstəricisidir. 

 Məlumdur ki, “Dəraməd” dəqiq vəznli olub vokal-instrumental dəstgahlarda instrumental 

şəkildə ifa edilir. Əgər muğam dəstgahlarında giriş funksiyası daşıyan Bərdaşt hissələri  “bəhrsiz 

hava” üslubundadırsa, Dəramədlər “bəhrli hava” kimi səciyyələnir. Bu, sazəndələr tərəfindən 

bəstələnən instrumental pyeslərdir.  

Öncəliklə Dəramədin etimologiyasına nəzər yetirək. Dəraməd “instrumental musiqi janrının bir 

şaxəsidir ki, muğam dəstgahlarında geniş istifadə olunur. ...dər-farsca qapı, amədən-daxil olmaq, yəni 

qapıdan daxil olmaq, içəriyə girmək, giriş” mənasını ifadə edir (3, s. 161). Ə.Bədəlbəylinin “İzahlı mo-

noqrafik musiqi lüğəti”ndə isə Dəraməd termini deyil, “Pişdəraməd” termini ilə rastlaşırıq. Burada 

“Pişdəraməd” belə səciyyələnir: 1) Muğamatın xanəndə və sazəndə dəstəsi tərəfindən “tamam dəstgah” 

ifası üçün çalınan müqəddimə; 2) Muğamın mayədən əvvəlki zərbli instrumental hissəsi (1, s. 59). 

Dəramədləri səciyyələndirən bir sıra xüsusiyyətlər mövcuddur. Əvvəla qeyd edək ki, dəstgahın 

məqam əsası ilə ilk olaraq dəramədin ifası zamanı qarşılaşırıq. Bununla da həm ifaçı, həmçinin də 

dinləyici məqamın yaratdığı auraya köklənir, muğam estetikasına bir addım daha da yaxınlaşır.  

Çünki, dəramədlər çalınıb-oxunacaq dəstgahın məqamına istinad edir. 

Bundan əlavə dəramədlər aid edildiyi dəstgahın adı ilə adlandırılır: Rast dəramədi, Şur dəramədi, 

Çahargah dəramədi və s.  

“Dəraməd” özünəməxsus struktura malikdir. Melodikanın mayə oktavasınadək yüksələn xəttlə 

inkişafı və sonra yenidən əvvəlki mövqeyə qayıdışı həmin strukturu səciyyələndirən 

xüsusiyyətlərdəndir. Musiqişünas, professor Ramiz Zöhrabov da “Dəraməd”lərin özünəməxsus 

kompozisiya strukturuna malik olmasını qeyd edərək göstərir ki, “Dəraməd”də ən əvvəl giriş çalınır, 

sonra orta registr, kulminasiya qabağı nisbətən yüksələn registr əhatə olunur,  daha sonra  kulminasiya 

zonası və həmçinin kulminasiyanı təşkil edən bilavasitə yüksələn registr özünü göstərir, nəhayət 

əvvəlki registrə qayıtma dəramədə xas olan quruluş xüsusiyyətləridir (5, s. 148). O, “Dəramədi” 

operanın uvertürasına bənzədərək yazır: “...əgər uvertürada operada vaqe olacaq personajların 

obrazlarının əsas melodiyalarını - musiqi mövzularını və leytmotivlərini eşidiriksə, dəraməddə 

dəstgahda veriləcək şöbələrin məzmununun lad-intonasiya məziyyətləri ilə qabaqcadan tanış oluruq” 

(5, s. 148).  

Xatırladaq ki, İran dəstgahlarında da dəramədlə qarşılaşırıq. Bu dəramədlər isə Azərbaycan 

muğam dəstgahlarının dəramədindən fərqlənir. “İran “Çahargah” muğamında “Dəraməd” eyniadlı 

Azərbaycan dəstgahında “Maye” şöbəsinin analoqudur. (4, s.70) 

 Dəramədin quruluş xüsusiyyətləri haqqında deyilən fikirləri not nümunələrində də nəzərdən 

keçirək. Dəramədlər Əhməd Bakıxanovun “Azərbaycan xalq rəngləri” (8), Nəriman Məmmədovun 

“Azərbaycan muğamı Çargah” (9), Səid Rüstəmovun “Azərbaycan xalq rəngləri” (ikinci dəftər) (10) 

və Ağasəlim Abdullayevin “Azərbaycan muğamlarının dəraməd və rəngləri” (7) məcmuələrində yer 

alır. 

Diqqət yetirdiymiz nümunələrin arasında həm oxşar, həmçinin də fərqli cəhətlərlə rastlaşdıq.  
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 Ə.Bakıxanovun məcmuəsindəki “Çahargah Dəraməd”i, həcm etibarilə bir o qədər də geniş 

olmayıb, mayə və bəstə-nigar pərdələrinə istinad edən cümlələrdən ibarətdir. Bundan əlavə burada 

sekvensiya şəklində mayə oktavasınadək yuxarıya doğru hərəkət və yenidən mayəyə doğru eniş bu 

“Dəraməd” üçün səciyyəvidir. Cümlələrin repriza vasitəsilə təkrarı sanki deyilən fikrin təsdiqi kimi 

verilir: 

 

 
  

Nəriman Məmmədovun “Azərbaycan muğamı Çargah” not yazısı isə vokal instrumental şəkildə 

Yaqub Məmmədov, Bəhram Mansurov və Tələt Bakıxanovun ifasından nota yazılıb. Tar və kamança 

partiyaları fortepiano üçün tərtib olunmuşdur. Qeyd edək ki, Ə.Bakıxanovun “Dəraməd”indəki 

xüsusiyyələri – melodik inkişaf, cümlələrin istinad etdiyi pərdələr burada da eyni ilə özünü göstərir. 

Lakin bu not yazısını fərqləndirən əsas cəhət fortepiano və dəf alətləri üçün nəzərdə tutulmasıdır.  

 

 
 

S.Rüstəmovun “Azərbaycan xalq rəngləri”ndə verilən “Çahargah dəramədi” digər dəramədlərlə 

müqayisədə tamamilə fərqlənir. İlk olaraq bu “dəraməd” melodik baxımdan digər “Çahargah 

dəraməd”lərinə bənzəməyib yeni musiqi “materialı” kimi özünü göstərir. Həmçinin bu “Dəraməd” 

öz masştablığı ilə seçilir. Bundan əlavə burada  nəinki mayə və bəstə-nigar  pərdələrinə, habelə  

müxalif pərdəsinə istinad da özünü göstərir:  

 

 
 

A.Abdullayevin “Azərbaycan muğamlarının dəraməd və rəngləri” məcmuəsinə nəzər yetirsək, 

buradakı “Çahargah dəramədi” də özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bu “Dəraməd” 

Ə.Bakıxanovun məcmuəsindəki “Dəraməd”lə müqayisədə həcm etibarilə daha genişdir. “Dəraməd” 

tar, kamança və dəf(qaval) alətləri üçün nəzərdə tutulub. Burada isə  “Çahargah” muğamının  “Mayə”, 

“Bəstə-Nigar” şöbəsi ilə yanaşı,  “Hasar” şöbəsinə istinad olunur:  
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Beləliklə, təhlil etdiyimiz nümunələrdən belə qənaətə gəlirik ki, “Çahargah dəraməd”lərini 

birləşdirən əsas cəhət bir neçə şöbənin, xüsusilə də mütləq şəkildə “Mayə” və “Bəstə-Nigar” 

şöbələrinin istinad pillələrinə toxunan cümlələrin mövcudluğudur. “Çahargah dəraməd”i bütövlüklə 

dəstgahın girişi kimi əsas şöbələrin intonasiya xüsusiyyətlərini özündə ifadə edir.  
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О нотированных версиях дарамад в мугам десгяхе «Чахаргах» 

 

В статье анализируются дарамады мугам десгяха «Чахаргаx». Раскрываются их общие и 

различные аспекты на основе нотные записей А.Бакиханова, Н.Мамедова, С.Рустамова и 
А.Абдуллаева. 

 

Summary 

Mammadli Fardin  Ilham  

 

Daramad ın “Chahargah” mugham set: about note versıons 

 

İn the article, attention is paid to the daramad of “Chahargah” are analyzed daramads, their 

common and different aspects are revealed based on notes of A.Bakikhanov, N.Mammadov, 

S.Rustamov and A.Abdullayev.  
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Tanınmış Azərbaycan bəstəkarı Nəriman Məmmədovun yaradıcılığında önəmli mövqe tutan 

əsərlərdən biri “Humay” baletidir. Balet Azərbaycan bəstəkarlarının bu janr çərçivəsində bugunü 

qədər olan axtarışlarının bir istiqaməti kimi qəbul edilə bilər. 

Bəstəkar Nəriman Məmmədov “Humay” baletini xalq şairi Səməd Vurğunun “Komsomol 

poeması”nın motivləri əsasında bəstələmişdir. “Humay” baleti proloq, üç pərdə və altı şəkildən 

ibarətdir. Bəstəkar Nəriman Məmmədov da öz növbəsində baletin şəkil və nömrələrinə poemadakı 

adlardan vermişdir. Səməd Vurğunun “Komsomol poeması”nın süjeti ilə Nəriman Məmmədovun 

“Humay” baletinin librettosu arasında ciddi dəyişikliklər yoxdur. Baletdə poemanın əsas ideyası 

saxlanılmışdır. Poemanın “Qapalı iclas” hissəsində Səməd Vurğun Bəxtiyar obrazını “dastanının baş 

qəhrəmanı” adlandırmışdır. Bəstəkar Nəriman Məmmədov isə “Humay” baletində Səməd Vurğun 

poemasında olan obraz qalereyasından (qadın və kişi obrazlarından) Humayı öz qəhrəmanı olaraq 

seçmişdir. 

“Humay” baletindəki obrazların xüsusiyyətlərini xarakterizə etməzdən əvvəl onları şərti olaraq 

üç hissəyə bölək: 

1.Birinci dərəcəli müsbət obrazlar (Humay və Cəlal) 

2.Mənfi obraz (Gəray bəy) 

3.İkinci dərəcəli obrazlar (Bəxtiyar və Şahsuvar) 

“Humay” baletində baş qəhrəmanın ilk çıxışı I pərdənin 1-ci şəklindəki “Humay tənha” nömrəsi 

ilə verilmişdir. Baletin bu nömrəsi Səməd Vurğun poemasının “Humay yenə düşünür” nömrəsi ilə 

uzlaşır. Bu nömrə ilə Nəriman Məmmədov tamaşaçısını baş qəhrəmanın düşüncəli, qayğılı obrazı ilə 

tanış edir. Bəstəkar bütün solo ifanı I fleytanın ixtiyarına verməklə orkestrdə şəffaf faktura, pastoral 

səslənmə yaratmışdır. 

Nəriman Məmmədov baletinin baş qəhrəmanı şair-komsomolçu Cəlalı böyük bir məhəbbətlə 

sevir. Onların sevgisi həm də baletin lirik xəttini təşkil edir. Qəhrəmanların məhəbbəti baletin 

“Gözəllik və məhəbbət” hissəsində verilmişdir. Bəstəkar Adajionu royalın ifasında səslənən böyük 

sekunda və kiçik sekunda intervalına əsaslanan “kədər leytakkordu” ilə başlayır. Bu leytakkord 

baletin “Şahsuvarın ölümü” nömrəsində və III pərdənin 5-ci şəklində “Kədərli xəbər” rekvieminin 

əvvəlində səslənir. Bununla da baletdəki faciəvi taleyi olan gəncləri birləşdirir. Adajioda həmçinin 

fleytanın ifasında şair-komsomolçu Cəlalın leytakkordunu eşidirik. 

 Poema və baletin məhəbbət dolu “Gözəllik və məhəbbət” hissəsində həm də dramatizm vardır. 

Bu dramatizmin, kədərin səbəkarı Gəray bəy idi. Baletin bu hissəsindəki kontrabas və violançelin 

ifasında səslənən Gəray bəy və dəstəsinin leytakkordu dramatizmi təmsil edir. Ümumiyyətlə Nəriman 

Məmmədov Adajionu akkordların statikliyi (nəbzi), dəyişkən ritmi, temp, ölçü,  trelli ifalar və s. ilə 

tamaşaçıya təqdim etmişdir. 

Nəriman Məmmədov baletdə üç əsas obrazın- Humay, Cəlal və Gəray bəyin toqquşduğu anı II 

pərdənin 4-cü şəklindəki trio nömrəsində vermişdir. Baletin bu məqamını mürəkkəb psixoloji 

xarakterlərin ən gərgin xoreoqrafiq triosu adlandıra bilərik. Trioda eyni zamanda hər üç qəhrəmanın 

eyni mövzuya öz xarakterlərinə uyğun münasibəti göstərilmişdir. Bəstəkar trioda Humay ilə Cəlalın 

ülvi məhəbbətini, Gəray bəyin isə bu məhəbbətə etirazını təsvir etmişdir. Humay nömrədə kölgə 

şəklində verilsə də, trio onun leytmotivinin elementləri ilə başlayır və biz bütünlükdə nömrədə bu 

elementləri bir neçə dəfə eşidirik. 
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Cəlal obrazı poema və baletdəki yeddi komsomolçudan biridir. Obrazın mübariz xarakteri marş 

ritmində olan “Cəlalın çıxışı” nömrəsində təsvir olunmuşdur. “Cəlalın hekayəsi” nömrəsi ilə  bəstəkar 

Cəlalın şair obrazını leytakkordun bir neçə dəfə təkrar ifası, mürəkkəb ritmik quruluş, səslərin 

xromatik yerdəyişməsi, tremola və s. ilə təsvir etməyə çalışmışdır. Nömrədə Nəriman Məmmədov 

Humayın leytmotivindən elementləri istifadə etməklə Cəlalın sevgilisi ilə bağlı düşüncələrini əks 

edir. “Humay” baletindəki “Cəlalın ölümü” nömrəsi Cəlal obrazı üçün kulminasiya nöqtəsi kimi 

qavranıla bilər. Bu nömrə həcminə görə də obraz üçün nəzərdə tutulmuş digər nömrələrdən böyükdür. 

Nömrə obrazın leytakkordunun ağac nəfəs alətlərindəki ifası ilə başlayır və bu ifa dəfələrlə 

təkrarlanır. Bəstəkar bu leytakkordu müxtəlif registr, müxtəlif not və müxtəlif formada səsləndirir. 

Nömrədəki bir məqamda isə Nəriman Məmmədov Cəlal ilə Gəray bəyin qəddarlıq leytakkordunu 

eyni vaxtda səsləndirir və onları musiqi dili ilə toqquşdurur. “Cəlalın ölümü” nömrəsindəki dissonans 

akkordlar, xromatik forşlaqlar və xromatik sekundaların növbələşməsi, vurğulu ifa, dəyişkən 8/3, 8/4, 

8/6, 4/3, 4/4 ölçülər, dəyişkən temp ilə sanki Cəlal keçdiyi həyat yoluna son dəfə nəzər salır və 

gözlərini əbədi olaraq yumur. 

 Gəray bəy obrazı baletdə mənfi obraz kimi təqdim olunmuş, qəddarlıq rəmzi hesab edilmişdir. 

Gəray bəyin müflisləşmiş, el içində şan-şöhrətini itirmiş obrazı II pərdənin 4-cü şəklindəki “Gəray 

bəyin monoloqu” nömrəsində verilmişdir. Komsomolçulara qarşı mübarizədə Gəray bəy heç də tək 

deyil. Onunla eyni fikirdə olan dəstəsi-əlaltıları vardır. Diqqətə çatdıraq ki, bu əlaltılar poema və 

baletdə ayrıca bir obraz kimi Gəray bəydən kənarda göstərilmir. Gəray bəyin dəstəsi qəddarlıqda və 

zalımlıqda obrazın xüsusiyyətlərini tamamlayır. “Humay” baletdəki “qəddarlıq leytmotivi” ilə 

bəstəkar Nəriman Məmmədov Gəray bəy və onun əlaltılarının obrazını təsvir etmişdir. I pərdənin 1-

ci şəklindəki “Gəray bəy və dəstəsinin çıxışı” nömrəsinin əvvəlində poco a poco cresc. nüansında 

forşlaqlı ifanın, fonda isə səkkizlik ölçüdə olan sekundaların səkkizlik pauzalar ilə növbələşən dəqiq 

səslənməsi dinləyicidə dəstənin addımlarının yaxınlaşdığı təəssüratını yaradır. Tempin Molto 

pesante, nüansın fff olduğu hissədə biz “qəddarlıq leytmotivi” nun sərt səslənməsini eşidirik. 

Bütünlükdə bu nömrə tamaşaçıları baletin ümumi mənfi qüvvələri ilə qarşılaşdırır. 

Gəray bəyin faciəli sonluğu Nəriman Məmmədov baletinin III pərdə 6-cı şəklində  “Gəray bəyin 

ölümü” nömrəsində təsvir olunmuşdur. Largo tempindəki nömrə violin, kontrabas, valtorna və 

litavranın ifasında Humayun ladının intonasiyaları üzərində səslənməyə başlayır. Xarakterində dərin 

kədər olan Humayun ladı nömrənin ümumi əhvalına çox uyğundur. “Gəray bəyin ölümü” nömrəsində 

bəstəkar Cəlalın leytakkordundan da istifadə etmişdir ki, bu da obrazın peşmançılıq hisslərini ifadə 

edir. Nəriman Məmmədov bu nömrə ilə də baletini yekunlaşdırır. 

Nəriman Məmmədovun “Humay” baleti ilk dəfə 6 dekabr 1981-ci il  tarixində M.F.Axundov 

adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. Baletin 

libretto müəllifləri Konstantin Bataşov və Aşot Asaturyan, quruluşçu baletmeysteri A.Asaturyan, 

quruluşçu rəssam Ənvər Almaszadə, rejissor  L.Leonov, dirijor xalq  artisti  Rauf Abdullayev, Humay  

rolunu  ifa  edən Valentina  Zeynalova və Lüdmila Patyaqina, Cəlal–Rüfət Zeynalov, Gəray bəy-

Ramazan Arifulin, Bəxtiyar-Vitali Axundov olmuşlar[6]. 
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Резюме 1 

Мамедова Шабинам Амил кызы 

Балет «Гумай» 

 

В статье под названием «БАЛЕТ «ГУМАЙ»» предоставленной Мамедовой Шабнам 

(Шебнем) Амилгызы рассказывается об упомянутом балете выдающегося композитора 

Наримана Мамедова. Балет «Гумай» Нариман Мамедов написал на основе мотивов 

«Комсомольской поемы» Народного поэта СамедаВургуна.   

В начале статьи дана короткая информация о балете и проведена маленькое сравнение с 

поемой на основе которой создан балет. Персонажи здесь сгруппированы по их специфике. 

Также в статье анализированы музыкальныеномера характеризирующие главных образов. 

Статья диссертантки Шабнам Мамедовой может стать пособием для исследователей 

творческого наследия композитора Наримана Мамедова. 

 

Резюме 2 

 

В статье под названием «БАЛЕТ «ГУМАЙ»» диссертантки Шабнам Мамедовой 

рассказывается о балете «Гумай» композитора Наримана Мамедова написанного на 

«Комсомольскую поему» Народного поэта СамедаВургуна. В этой статье галерея образов 

разделены на три группы и анализированы номера занимающие значительную позицию в ходе 

сюжетной линии.   

Статья может так же охарактеризована как исследование творчества СамедаВургуна с 

точки зрения музыковеда. 

 

Summary 1 

Mamedova Shebinem Amil 

Ballet “Humay” 

 

The article entitled “HUMAY” ballet by ShabnamMamedova refers to the mentioned ballet by 

the famous composer NarimanMammadov. The composer NarimanNarimanov composed the ballet 

Humay by the motives of Komsomol’s Poem of the national poet SamadVurgun. 

At the beginning of the article, a brief informationwas given about the ballet and a small 

comparison was made with the poem on which it was written. The characters in the ballets are grouped 

by their specificity. In the article music numbers that characterize the main characters have been 

analyzed. 

The article by dissertantShabnamMammadova can be helpful  for researchers investigating the 

creative legacy of composer NarimanMammadov. 

 

 

Summary 2 

 

In the article by dissertantShabnamMammadova entitle “Humay” quotes about the ballet 

“Humay” by the composer NarimanNarimanov to the “Komsomol’s Poem”, here the characters are 

divided into three groups and the perspective characters in the course of the plot had been analyzed. 

The article can also be characterized in terms of research from the perspective of SamadVurgun's 

musicianship. 
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Məmmədova Səbinə Afaqil qızı 

                                        Azərbaycan Milli Konservatoriyası 

  

“KAMANÇA MƏKTƏBİ” DƏRSLİKLƏRİNİN NOT İFAÇILIĞININ İNKİŞAFINDA  

ROLU 
 

Açar sözləri: kamança məktəbi, musiqi tədrisi, dərslik, ifaçılıq 

Key words: kamancha school, music education, manual, performance   

Ключевые слова: школа каманча , музыкальное обучение, учебник, исполнение 
   

Xalq çalğı alətləri və bu alətlərdə ifaçılıq ənənələri çox uzun və mürəkkəb inkişaf yolu  keçmişdir. 

XX əsrin 20-ci illərindən başlayaraq muğamla birlikdə not ifaçılığının tədris edilməsi (milli çalğı 

alətlərimiz olan tar və kamançanın timsalında) instrumental musiqinin imkanlarına yeni bir zənginlik 

əlavə etdi. O dövrdən başlayaraq tar, kamança ifaçılığı təkcə muğam üzrə deyil, eləcə də not ifaçılığı 

üzrə inkişaf edərək get-gedə formalaşırdı. Azərbaycan xalq çalğı alətləri içərisində kamança 

xalqımızın çox sevdiyi musiqi alətlərindən biridir. Təsadüfü deyildir ki, uzun illərdən bəri kamança 

təhsilin bütün pillələrində uşaq musiqi məktəblərində, musiqi kolleclərində, konservatoriyada və s. 

musiqi yönümlü ali təhsil ocaqlarında müvəffəqiyyətlə tədris olunur. Hal-hazırda kamança aləti 

Azərbaycanın müxtəlif tərkibli ansambl və orkestrlərinin tərkibində geniş istifadə edilir. Bəllidir ki, 

digər alətlərin tədrisində olduğu kimi kamança alətinin tədris olunmasında da elmi-metodik vəsait 

çox mühüm amildir. Təəssüf ki, kamança alətinin tədris olunmağına baxmayaraq, uzun müddət bu 

alət üçün yazılmış elmi metodik dərslik yox idi. Məhz belə bir zərurəti nəzərə alan Üzeyir bəy 

Hacıbəyli (1885-1948) bu vacib vəzifəni məhz Cəvahir Həsənovaya (1915-1985) tapşırır. Əfsuslar 

olsun ki, Cəvahir xanım haqqında araşdırma axtarmaq istəsək də bu barədə elmi iş rastımıza çıxmadı. 

Cəvahir Həsənovanı ilk dəfə olaraq Ü.Hacıbəyli kəşf etmiş və onu 1931-ci ildə təşkil etdiyi xalq çalğı 

alətləri orkestrinə işə dəvət etmişdir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, Cəvahir xanımın musiqi 

sahəsində mükəmməl ali təhsilinin olmamasına baxmayaraq, onun kamança alətinə olan sevgisi 

ifasında əks olunurdu və onu dinləyənləri məftun edirdi. Onun ifasını sevərək dinləyənlərdən biridə 

məhz Ü.Hacıbəyli idi. Məhz buna görə də Üzeyir bəyin təklifi ilə Cəvahir Həsənova ilə Azərbaycan 

Dövlət Konservatoriyasının pedaqoqu S.L,Bretanskinin köməyi sayəsində respublikamızda ilk dəfə 

olaraq 1940-ci ildə kamança məktəbi dərsliyi yazılır və kitab şəklində nəşr etdirilir. Əcnəbi skripkaçı-

pedaqoq S.L.Bretanski həmin dövrlərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında kamança alətinin 

tədrisi ilə məşğul olurdu. İlk dəfə olaraq kamança məktəbi dərsliyinin hazırlanmasını Elmi-Tədqiqat 

Musiqi Kabinetinin rəhbəri vəzifəsində işləyən Xalq artisti, professor Bülbül belə qiymətləndirib: 

“Xalq musiqi alətlərinin inkişafı, onların Avropa musiqi alətləri ilə bərabər hüquq qazanması üçün 

Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbinin pedaqoqu Cəvahir Həsənovanın hazırladığı dərslik xalq 

musiqi alətlərinin öyrənilməsində yeni addım olmaqla musiqi məktəblərində notlu kamança dərsi 

verilməsinə böyük kömək edəcək”. Musiqi məktəbləri üçün nəzərdə tutulmuş bu kitab vasitəsilə 

şagirdlər ən ibtidai mövzulardan başlamış mürəkkəb materialları çalmağa hazırlanırdılar. Bu dərslik 

müəllimlərin müvafiq materiallar seçməsində müəyyən çətinlikləri aradan qaldırdı. Cəvahir 

Həsənovanın “Kamança məktəbi” dərsliyindən sonra nəşr olunan Ramiz Mirişli (1970), R.Rəcəbova, 

O.İmanova (2005), R.İmanov , O.İmanova, R.Rəcəbova və D.Quliyevin (2013) və başqalarının nəşr 

etdirdikləri “Kamança məktəbi” dərslikləri bu alətin tədrisinin inkişafı üçün atılmış mühüm 

addımlardan biri idi. Adlarını qeyd etdiyimiz dərsliklərin bir-birindən fərqləndirən özünəməxsus 

cəhətləri olmasına baxmayaraq əsas forma kimi Cəvahir xanımın dərsliyi əsas sütün rolunu 

oynamışdır. Dərsliklərin arasında bənzər cəhət odur ki, hər bir dərsliyin əsas məqsədi ibtidai kamança 

tədrisinin ən başlıca vəzifələrini yerinə yetirmək, barmaqların düzgün qoyulması, kamanın hərəkətləri 

ilə əlaqələndirilməsi və çalğı vərdişlərinin mənimsənilməsidir. Cəvahir xanım və ondan sonra nəşr 

edilən digər müəlliflərin dərsliklərində bunlar nəzərə alınmışdır. Bu gün də yaranan yeni dərsliklərin 

mayası məhz həmin kitabdan götürülüb. İndi isə Cəvahir xanımın tərtib etdiyi “Kamança məktəbi” 

dərsliyi haqqında məlumat verək. Bu dərslik kamança alətində not ifaçılığını öyrənmək istəyən  

musiqiçilər üçün bir növ, əlifba rolunu oyanayır. Dərsliyin ilk səhifələri alət ilə tanışlıqdan başlayır 
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və şəkillər vasitəsilə kamançanın quruluş hissələri və onların adları göstərilir. Kamança alətinin 

tutulma qaydasında isə onun elementləri (onurğa sütunu, baş, əllərin tellər üzərində düzgün vəziyyəti, 

kamanın düzgün tutulması), habelə alətin diapazonu, tellərin kökü, dərslikdə mövcud olan işarə və 

terminlərin mənası açıqlanır. Burada həmçinin skripka (kaman) və bas açarları, kamançada notların 

yazılışı, metr, ritm, ölçü, xanə, şərti ölçülər, templər, dinamik işarələr, pazualar və s. haqqında 

mükəmməl izah verilir.  Müəllif kitabda işlədilən işarə və terminlərdən söhbət açarkən beynəlxalq 

telli alətlərə məxsus pedaqoji prinsiplərdən bəhrələnir. Dərslikdə not adları kaman açarında şagirdə 

öyrədildikdən sonra praktiki çalğıya yer verilir. Beynəlxalq pedaqoji prinsiplərdən bəhrlənən Cəvahir 

xanım məşğələlərdə sağ əl üçün praktiki məşğələləri ardıcıl olaraq bütöv, yarım, çərək notlarla aparır. 

Bu zaman şagirdə həmin ölçülü notların pauzaları, həm nəzəri, həm də praktiki olaraq not 

nümunələrində də təcəssüm etdirilir. Burada əsas məqsəd məşğələlər vasitəsilə  şagirddə ilkin ritmik 

duyğuların bünövrəsini qoymaqla yanaşı, həm də kamanın tellər üzərində əvəzlənməsinə tədrici 

alışdırmaqdır. Dərsliyin ilk bölmələrində tellər üzərində verilən məşğələlər isə şagirdin düz və tərs 

kamanda ifa etməyi yaxşı mənimsəməsini xeyli asanlaşdırmışdır.  Dərslikdə tələbənin texniki 

imkanlarını artırmaq üçün qamma və etüdlərdən geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Xüsusilə də xarici 

müəlliflərin münasib etüd və məşğələlərindən istifadə edilməsi də diqqət çəkən məqamlardandır. Bu 

siyahıya biz M.K.Klimov (1881-1937), Mazas Jah Ferez (1782-1849), Sıqal, F.Volfort və s  aid edə 

bilərik. Burada milli məqama söykənən etüdlər də diqqəti cəlb edir. Həmçinin “Şüştər” və 

“Çahargah” adlı etüdlər öz texniki quruluşu və melodik cəhətlərinə görə bənzər olsa da, şagirddə milli 

intonasiya ilə bir qədər də geniş şəkildə təsəvvür yaratmağa imkan yaradır. Bundan əlavə 

S.Rüstəmovun 1935-ci ildə nəşr olunmuş “Tar məktəbi” dərsliyindən bəzi musiqi parçaları kamança 

üçün traspozisiya olunaraq dərsliyə əlavə olunmuşdur. Dərsliyin “melizmlər” bəhsində müəllif onun 

növlərinin yazılışı və çalğısı barədə ətraflı məlumat verir. Bu dərslik kamança ifaçılığının gələcək 

inkişafı üçün mühüm stimul yaratdı və onun tədrisinin elmi əsaslar üzrə qurulmasına xeyli dərəcədə 

kömək etdi. Bu dərslik daha sonra müasir təhsil sisteminin tələblərinə uyğun olaraq görkəmli bəstəkar 

R.Mirişli tərəfindən yazılaraq 1970-ci və 2008-ci illərdə nəşr edilib. R.Mirişlinin nəşr etdirdiyi 

dərsliklərin redaksiyaların nəzərdən keçirdikdə aralarında çox da böyük fərq olmadığının şahidi 

oluruq. Sadəcə ikinci redaksiyada məşğələlərin sayı artırılmış və daha iri həcmli pyeslər əlavə 

olunmuşdur. F.Əmirov “Lirik rəqs”, M.İsrafilzadə “Elegiya”, Q.Qarayev “Marş”, M.Adil Gəray “Səfi 

kürd rəqsi”, N.Rimski-Korsakov “Hind qonağının mahnısı”, S.Ələsgərov “Balaca çoban”, Q.Qarayev 

“Fikirli”, M.İsrafilzadə “Romans”, M.Maqomayev “Radio marşı”. A.Vivaldi “Konsert sol major”, 

Z.Bağırov “Romans”, F.Şubert “Vals” ikinci redaksiyaya əlavə olunmuş pyeslərdir. Ramiz Mirişlinin 

nəşr etdirdiyi dərsliyin fərqi əsasən ondan ibarət idi ki, bədii tədris materiallarının zənginliyi, 

kamançada olan pozisiyaların nisbətən tam halda əks etdirilməsi idi. Cəvahir xanımın dərsliyində 

əsərlər fortepianonu müşaiyəti olmadan verilmişdisə, Ramiz Mirişli nəşr etdirdiyi kitabda isə 

fortepianonun müşaiyəti ilə yazılmış əsərlər daha çox üstünlük təşkil edirdi. Həmçinin əsərlərin həcmi 

Ramiz Mirişlinin kitabında daha geniş və ölçü cəhətdən iri verilmişdir. Ramiz Mirişli dərsliyində 

hətta konsert formasına da yer ayırmışdır. Cəvahir xanımın dərsliyində olduğu kimi, Ramiz Mirişli 

də tərtib etdiyi dərslikdə kamança alətinin ifa imkanlarını genişləndirmək məqsədilə əcnəbi 

müəlliflərin əsərlərinin istifadəsinə üstünlük vermişdir. Bunlar da alətin kaman, ştrix, pozisiya kimi 

kamançaya məxsus yeni ifadə vasitələri ilə zənginləşməsində böyük rol oynayır. O dövr üçün 

kamança aləti üçün yazılmış əsərlərin olmaması problemi tədris prosesində tar və xüsusilə də skripka 

aləti üçün yazılmış orijinal əsərlərin kamança üçün köçürülməsi ilə həll olunurdu. Cəvahir xanımın 

iki kamança üçün işlədiyi Ü.Hacıbəylinin “Kolxoz qızlarının  xoru”, Mazas məktəbindən pyeslər 

şagirdlərin ansambl ifaçılığına hazırlıq mərhələsi kimi baxılır. Biz Ramiz Mirişlinin dərsliyində də 

Ü.Hacıbəyli “Ey səba yeli”, M.Qlinka “Bülbül” adlı əsərlərinin iki kamança üçün işləndiyinin şahidi 

oluruq. R.Rəcəbova, O.İmanova (2005), R.İmanov, O.İmanova, R.Rəcəbova və D.Quliyevin (2013) 

nəşr olunan dərslikləri Cəvahir Həsənovanın və Ramiz Mirişlinin “Kamança məktəbi” dərsliklərinin 

prinsipi əsasında yaradılsa da, daha çox yeni musiqi nümunələrindən istifadəsi ilə fərqlənir. 2005-ci 

ildə nəşr olunmuş dərsliklərdə də fortepianonun müşaiyəti ilə verilən əsərlər dərslikdə yer almamışdır. 

Əsasən müəlliflər qamma etüd məşğələlərinə və kiçik həcmli pyeslərə üstlün vermişlər. Burada 
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Y.Qeynrixsin “Musiqi savadı” kitabından yakut, belarus, rus, macar, litva, tacik və s. xalqların kiçik 

də olsa musiqisindən nümunələr verilmişdir. Bu nümunələrin olması həm azyaşlı şagirdlərin bu xalqlar 

haqqında, həm də onların musiqisi haqqında ilkin təəssürat yaratmasına kömək edir. Bundan başqa “Həsri 

basma”, “Almanı alma”, “Aman nənə”, “Neylədim sənə”, “Nar-nar nargilə” kimi Azərbaycan xalq mah-

nıları, “Çahargah” təsnifi, “Segah” rəngi, “Zabul” dəramədi və s. dərsliyində5 yer almışdır ki, bunlar da 

tələbələrdə milli musiqimiz haqqında ilkin anlayışların yaranmasında kömək məqsədi daşıyır. 2013-cü 

ildə yenidən nəşr edilən dərslik birinci redaksiyasından fərqləndirən cəhət fortepianonun müşaiyəti ilə 

çalınan pyeslərin daxil edilməsidir. Bura biz Q.Sviridov “Romans”, A.Qlazunov “İspan rəqsi” əsərlərini 

aid edə bilərik.  

Sonda belə bir nəticəyə gəlirik ki, kamança aləti və onun tədrisi ilə bağlı bu dərsliklər  müasir 

dövrümüzdə bu alətə olan marağın daha da artmasına səbəb olmuş və yeni-yeni istedadlı ifaçıların 

yetişməsinə güclü təkan vermişdir. 
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Резюме 

Мамедадoва Сабина Афагил кызы 
 

Школа каманча роль учeбникоb b развите нотного  

исполнение 
Это статья посвящeна pоли учебников для развития нотного исполнение каманча в 

Азербайджанском музыкальном образование. Также в данной статье было проанализирована 

сравнительно учебники разных авторов школы каманча. 

 

Summary 

Memmedova Sebine Afagil 
     

The role of the kamancheh school ın  the development of performance  

The article is devoted to the role of the music note in the development of kamancha musical 

performance in the Azerbaijani musical education system. It also talks about comparative analysis of 

kamancha school by different authors.    
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AZƏRBAYCAN VƏ İRAN ŞİFAHİ ƏNƏNƏLİ PROFESSİONAL MUSİQİSİNDƏ 

KAMANÇA İFAÇILIĞI: ƏNƏNƏ VƏ NOVATORLUQ 
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Ключевые слова: Азербайджан, Иран, мугам, кяманча, исполнение, традиция, новшество 

Key words: Azerbaijan, Iran, mugham, kamancha, performing, tradition, innovation 

 

Kamança aləti Azərbaycan muğamının dünya miqyasında önəmli yerlərə gəlib çıxmasında çox 

müstəsna rol oynayır. İstər üçlük tərkibində, istərsə də solo ifalar zamanı kamança aləti 

muğamlarımızın təsir gücünü dinləyiciyə daha mükəmməl çatdırmağa imkan verir. Sevindirici haldır 

ki, kamança ifaçılıq sənətinin professional inkişaf tarixinə şahid olduğumuz bir əsrdə yaşayırıq. Bu 

sözümüzə qüvvət olaraq, 2017-ci ilin 4-9 dekabr tarixilərində Cənubi Koreya Respublikasında 

keçirilən YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Dövlətlərarası Komitənin 12-

ci sessiyasında Azərbaycan Respublikasının və İran İslam Respublikasının birgə təqdim etdiyi 

https://www.im-konsalting.ru/blog/obrazec-rezyume-na-rabotu/
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“Kamança simli musiqi alətinin hazırlanması və ifaçılıq sənəti” YUNESKO-nun Qeyri-maddi 

Mədəni İrs üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilməsi faktı musiqi ifaçılığı tarixinə daha bir qələbə 

kimi yazıldı. Bu cür mühüm hadisə kamança aləti, onun ifaçılıq ənənələri və əsas repertuarı olan 

muğam sənətinin dünyanın belə diqqət mərkəzində olduğunu bir daha hamıya sübut etdi. 

Azərbaycan və İran kamança ifaçılığının birgə yüksəldiyi bu pillədə kamança alətinin tarixi, 

alətin inkişaf mərhələləri, ifa imkanları və xüsusiyyətləri, eləcə də yayıldığı coğrafi mühitə xas 

xüsusiyyətləri kimi mövzular hələ də elmi tərifi və təhlilini gözləyir. Kamança alətinin mühitlər 

arasında əlaqə və münasibətlər mövzusu bizim üçün xüsusi maraq daşıyır, çünki bu amil ifaçılıq 

ənənələrinə də öz təsirini göstərir. Yazının əsas mahiyyəti adları birgə çəkilən ifaçılığın ümumi 

cəhətləri olduğu qədər fərqli cəhətlərini də elmi müstəviyə yatırmaqdır. 

Fransa Konservatoriyasının professoru, musiqi nəzəriyyəçisi, bəstəkar Aleksandr Jak Albert 

Lavinyakın (1846-1916) sözlərinə görə, skripka alətinin türklərin “kemençe-i guz”dan (oğuz 

kamançası) gəldiyini yazır. (2, səh.173) Farslar arasında isə bu alət “kamanche ajuz” kimi tanınmışdı. 

Yəni bu alət skripka alətini icad edən avropalılar üçün təqlid mənbəyi olmuş, onlar skripkanı bu 

alətlərdən inkişaf etdirərək hazırlamışlar. Burada xatırlatmaq lazımdır ki, bu gün əksər ərəb 

ölkələrində skripka "kamanjeh" adlanır. Lavinyaka görə, orta əsrlərdə kaman aguz (kamanche), rib, 

robel və robak müsəlmanlar tərəfindən Avropaya gətirilmişdir. Kamança alətini Avropaya yayan 

səlcuqlar da oğuz türklərinin boyuna aid olduğu üçün müasir kamançanın sələfi sayılan “kemençe-i 

guz”un (oğuz kamançası) Oğuz türklərinə, o cümlədən Azərbaycan türklərinə mənsubluğu qənaətinə 

gəlmiş oluruq. Alətin İranda İslamdan öncəki dövrdə mövcudluğuna dair heç bir dəlilə rast gəlinmir. 

Bu alət İran ərazisində də səlcuq xalqları vasitəsilə tanınmağa başlayaraq “kamança” adı ilə 

yayılmışdır. (8) Söz türk mənşəli söz olub “kiçik yay” mənasında işlədilir. Başqa bir fərziyəyə görə, 

türklər bu alətə çıxardığı səsin ağcaqanadın səsi kimi zil olmağı səbəbindən, müxtəlif dialektlərdə 

işlədilən və ağcaqanad mənasını verən "kamança: küminçe-kimin-çe" ve "çibin-çe" adını vermişlər. 

(7) Məşhur alman alimi Noybauerin araşdırmalarına görə kamança alətinin adı ilk dəfə şair Sana`i-

nin (?-1131) şerində çəkilmişdi. Orta əsr musiqi alimi Həsən Kaşaninin XIV əsrdə yazılmış “Kənz-

əl-tuhaf” (“Töhfələr xəzinəsi”) elmi musiqi risaləsində həmin alət “qicak” adını daşıyır. (4, səh 239) 

Kamançanın tarixən keçdiyi yol kimi ifaçılıq tarixi də çox zəngindir. Ənənəvi olaraq kamança 

alətində ifa olunan janrlar ruhani musiqiləridir. Alətin ifaçılıq tarixində Azərbaycan və İran kamança 

ifaçılıq məktəbləri daha çox məşhurdur. Hər iki ölkədə bu alət şifahi ənənəli professional musiqi janrı 

olan muğam-rədifin ifası ilə öz aktuallığını günüməzədək qoruyub saxlayır. Müasir zamanda istənilən 

musiqi janrını ifa etmək imkanı olan kamança alətinə ən uyğun janr da məhz muğamdır. Janrlar 

arasında olan struktur fərqlərinin olmasına baxmayaraq məzmun-forma nə qədər yaxınlıq təşkil etsə 

də, alətin intonasiya və ifa imkanları bu yaxınlıq içərisində müxtəliflik yarada bilir. Məhəmməd şah 

Qacar dövründə tanınmış Ağa Motalleb və Ustad Xoşnəvaz İran tarixində ilk böyük kamança 

ifaçılarından olmuşlar.(3, səh.10) 1850-ci illərin əvvəllərində fransız diplomat və şərqşünas alim 

Qobino İran tar ifaçısı Ağa Əli Əkbər Fərahanini müşayiət zamanı Xoşnəvazın ifasıyla tanış olur. 

Xoşnəzavdan sonra biz Hüseyn Xan və Musa Kaşinin adlarını çəkə bilərik. Lakin bizim dövrümüzə 

gəlib çatmış səsyazılarının ifaçıları Qacarlar dövründə yaşamış Bağır Xan Rameşgar, Hüseyn Xan 

İsmayılzade və Səfdər Xan olmuşdur. Çox uğurlu şəkildə davam edən kamança ifaçılığı XX əsrin 

əvvəllərində bəzi modernist musiqiçilər tərəfindən yerini skripka ilə əvəz etsə də, 40-cı illərdə İran 

Radiosunun anonsu ilə səhnələrə geri döndü. Bu keçid ərəfəsində yeganə ifaçı Ali Askar Bahari öz 

milli tərzi ilə kamança ifalarına ara vermədi. Alətin skripkanın gücü ilə kölgədə qaldığı vaxtda belə 

ustad Bahari ilə birgə Rəhmətullah Badi də kamança ifaları ilə tanınırdı. Skripkaçı olan Badi musiqiçi 

Faramarz Payvarın dəvət etdiyi ənənəvi ansamblda kamança ifaçısı olmadığı səbəbindən iştirak 

etməyə başlamışdı. İlk dəfə olaraq Badi üçüncü barmaq pozisiyasından və müxtəlif ifa 

texnikalarından istifadə eədərək alətdən fərqli səslər almağa nail olur. Günümüzdə Baharinin bir başa 

və ya dolayısıyla tələbələri olan Davud Gəncəli, Əli Əkbər Şəkərci, Mehdi Azarsina, Dərviş Rza 

Monazami, Hadi Montazeri, Said Fərəcpuri, Ərdəşir Kamkar və Kayhan Kahlor və b. fəaliyyət 

göstərir. Bundan başqa, kamança 1942-1972-ci illərdə Kamran Daruqeh və Mojtaba Mirzadə kimi 

skripka ifaçılarının da ikinci aləti olub. Dövrümüzdə Avropa alətlərinin təsiri ilə kamançanın 2.5 ton 
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yarım aşağı alt, bir oktava aşağı bas kamança növləri istifadə olunur. Son 40 ildə kamança ifaçıları 

müxtəlif ifa texnikalarından, skripkada icra olunan sürətli passajlardan, arcata, arrache, tremolo, 

trell, and staccatodan istifadə edirlər. Üstəlik, Kayhan Kalhor və Səid Farajpuri kimi bəzi sənətkarlar 

ifalarında folklor üslubunun bəzi elementlərini də mənimsəyərək daha aydın ifa üslubu yaratmağa 

nail olmuşlar. (6) 

İran ustaları alətin mütəmadi olaraq rekonstruksiya edilməsi tərafdarıdırlar. Səsalma texniklarını 

inkişaf etdirmə yollarından biri olan alətə beş və altıncı simləri daxil etməyin uğursuz alınmasının bir 

çox səbəbləri var. İfa zamanı alətin idarə olunmasındakı çətinliklər, simdən-simə keçid zamanı çoxlu 

çatışmazlıqlar alətin müasir dövrümüzdə də dörd simli halına daha çox müraciət olunması faktını 

dəstəkləyir. İran ifaçılığında kamança ifaları yerdə əyləşmiş vəziyyətdə, alət dizin və ya döşəmənin 

üstündə olmaqla icra edilir. Tərki-dünya vəziyyətini almış ifaçı aləti daha çox improvizəli və ney 

alətinin tembrinə yaxın tərzdə ifa edir. İran ifaçıları aləti nisbətən bəm kökləyirlər. Fasiləli, iniltili və 

nisbətən ağrılı melodiya sanki bir istiqamət boyu hərəkət edir. İnsanı ekstaz vəziyyətində saxlayır. 

Azərbaycan kamança ifaçılığı İranla nisbətdə daha gümrah və dəyişkəndi. Burada lirik intonasiyalarla 

yanaşı, texniki pasajlar, nisbətən orta templi guşələr dəstgaha rəng qatır. İran kamança ifaçılığı 

dinləyiciyə daha çox düşünmək imkanı yaradır. İran ¼ tonların nisbətən geniş istifadəsi ənənəyə sadiq 

qalaraq sufi-dərviş tərzi çalğı üslubunu qoruyub saxlayır. Azərbaycan kamança ifaçılığı tarixinə nəzər 

yetirərkən milli alətlərimizin dövrün tələblərinə uyğun olaraq, rəsmi idealogiya nöqteyi-nəzərindən 

bəzi ənənəvi muğam hissələrinin ixtisar olunması faktının şahidi oluruq. Avropa alətləri və 

musiqiçilərinin daha ön planda olduğu vaxtlarda ifa praktikası zamanı daha çox texniki imkanlar ön 

plana çəkilirdi. Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan kamança ifaçılığında hər bir sənətkar 

özünəməxsus ifa üslubuyla yetişdi. İsmayıl Talışinski, Elman Bədəlov, Tələt Bakıxanov və b.sənətkar 

ifalarındakı sənətə estetik yanaşma janrın ilahi imkanlarını üstələyirdi. Əsrin ortalarında isə Habil 

Əliyev Azərbaycana muğamın əsl ruhunu geri qaytardı. İstifadə etdiyi ahəngli və lirik çalğı texnikası 

İran ifaçılarını da Azərbaycan ifaçılığına tərəf yönəltdi. Bu ərəfələrdə Şəfiqə Eyvazova kimi sənətkar 

ilk qadın solist kamança ifaçısı olaraq tarixə keçdi. Muğam ifalarına nəzər yetirdikdə şahid oluruq ki, 

o, coşğun və emosional üslubuyla klassik muğam formasını həmişə qorumağa çalışır. Munis 

Şərifovun çalğı üslubu İran çalğı üslubuna daha çox yaxındı. Bu onun ifa zamanı istifadə etdiyi İran 

tərzi passaj və barmaqlardan hiss olunur. Dinləyicini düşündürməyi bacaran Ədalət Vəzirov və 

Fəxrəddin Dadaşov kimi sənətkarların ifalarında lirika hər zaman ön plandadır. Muğam nəzəriyyəçisi, 

kamança ifaçısı Arif Əsədullayevin muğam ifaları sturuktur baxımından ən mükəmməlidir. Bundan 

başqa, Qılman Salahov, Ağacəbrayıl Abasəliyev, Mirnazim Əsədullayev, Munis Şərifov, Elşən 

Mansurov və b. ifaçıları dinləyərkən şahid oluruq ki, mövcud klassik muğam ifaçılığı tarixən çox 

inkişaf etmişdir. Azərbaycan müasir kamança ifaçılığı da daim inkişafdadır. Elnur Əhmədov, Mehri 

Əsədullayeva, Toğrul Əsədullayev və b. gənc kamança ifaçıları ənənəvi və klassik çalğı üslubunu 

özlərinəxas ifa texnikaları, rəngarəng improvizələrlə zənginləşdirib daha çox yaradıcı aspektdən 

irəliləyirlər. Müasir dövrümüzdə bu tərz ifaların maraqla qarşılanmasına səbəb kamança ifaçılığının 

daha zəngin improvizə və mulitikultural xüsusiyyət daşımasıdır. Kamançanın notlu, eyni zamanda 

ustad-şagird ənənəli tam ali təhsilə kimi tədrisi, müxtəlif məktəb və ifa yoları, çalğı üslubları aləti 

beynəlxalq arenalara qaldırır. İstər türk, istər ərəb, istərsə də iran kamança ifaçılıq sənəti Azərbaycan 

professional müasir kamança ifaçılığı məktəbinə bələddir. Azərbaycan və İran ifaçılığı qarşılıqlı 

surətdə bir-birinə təsir edir. Bu təsirlər janrın inkişafına xidmət edərək, hər iki istiqamət üzrə öz 

aspektlərində icra edilməlidir. Sonda qeyd edək ki, qeyri-peşəkar improvizə halında meydana gələn 

musiqi heç bir xalqa mənsub sayılmır.  
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Резюме 

      Мамедзаде Марьям Камал кызы 

 «Исполнительство на кяманче в профессиональной музыке устной традици 
 

В статье рассматриваются вопросы истории  происхождения  кяманчи, этимологии ее  

названия, ее роли и места в искусстве исполнения  Азербайджанских мугамов и  иранских 

дастгяхов, а также роли крупнейших музыкантов-исполнителей на кяманче в истории   

традиционного музыкального исполнительства в Иране и Азербайджане. В статье также 

рассматриваются в сравнительном аспекте особенности исполнительства на кяманче иранских 

и  Азербайджанских музыкантов.  

 

Summary 

Memmadzade Maryam Kamal  
    

Kamancha performance in Azerbaijani and İranian professional oral traditional music: 

tradition and innovation 

The article discusses some questions concerning the origin of the kamancha, etymology of its 

name, its role in the arts of Azerbaijani Mugham and Iranian Radif  performance,  as well as the role 

of renowned kamancha players in the history of traditional music of Iran and Azerbaijan. It also talks 

about some distinguished features of Iranian and Azerbaijani performing styles in a comparative 

aspect.  
 

 

Niftiyeva Ülfət Namiq qızı 

Bakı Musiqi Akademiyası 

 

SÜLEYMAN ƏLƏSGƏROVUN MAHNILARININ JANR XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Açar sözlər: Süleyman Ələsgərov, мahnı, yaradıcıliq, janr xüsusiyyətləri 

Ключевые слова: Сулеймана Алескеров, песня, творчество,  жанровые особенности 

Keywords: Suleiman Aleskerov, song, creativity, genre features 

 

Azərbaycan  bəstəkarlıq  məktəbinin  görkəmli nümayəndələrindən biri olan Süleyman 

Ələsgərov  Azərbaycan musiqi səlnaməsinə daimayaşar musiqi əsərləri bəxş  etmişdir. Xalq musiqi 

xəzinəsi, xalq musiqi nümunələri əsasında yaratdığı istər kiçik, istər iri həcmli əsərləri hamı 

tərəfindən sevilmiş və geniş dinləyici kütləsinin musiqi estetik zövqünün formalaşmasında böyük 

xidməti olmuşdur. Onun əsərlərini  dinlədikcə musiqinin hər bir rəng və çalarlarını görmək olur. 

Bəstəkarın musiqi dili həmişə zamanla səslənmiş, aktual və xalq tərəfindən qəbul edilmişdir. 

S.Ələsgərovun yaradıcılıq diapozonu geniş və çoxşaxəlidir. Vokal musiqi  janrına aid olan mahnı  və 

romans bu bəstəkarın yaradıcılığında əsas yerlərdən birini tutur. Onun mahnılarının mövzusu və 

obrazlar dairəsi çox genişdir. Mahnıların mövzu müxtəlifliyi onların janr rəngarəngliyini  şərtləndirir.  

Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarını janr xüsusiyyətlərinə görə hərbi-vətənpərvərlik 

mahnıları, mahnı-marşlar, vətəni tərənnüm edən mahnı-himnlər, uşaq mahnıları, lirik mahnılar və s. 

qruplara ayırmaq olar [1]. Bütün bu silsilə  mahnılara Süleyman Ələsgərovun yaradıcılığında da rast 

gəlirik. Onun bir çox mahnılarının janr xüsusiyyətləri adında və məzmununda öz əksini tapır. Buna 

https://www.simorq.org/Kamanche.249.0.html
http://www.gorele.gov.tr/kemence
https://giresun.ktb.gov.tr/TR-217045/giresun39da-muzik-ve-muzik-kulturu.html
https://www.im-konsalting.ru/blog/obrazec-rezyume-na-rabotu/
https://www.im-konsalting.ru/blog/obrazec-rezyume-na-rabotu/
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misal olaraq əmək mahnılarını göstərmək olar. “Bizim vətən çörəyi” (sözləri Əjdər  Qiyaslınındır), 

Hünər nəğməsi (sözləri Məmməd Arazındır), “Yazın bayram nəğməsi” (sözləri Hikmət Ziyanındır), 

Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Sədrəddin Əhmədova ithaf olunan “Torpağın arzusu” (sözləri Tahir 

Taisoğlunundur), Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Süleyman Bağırova ithaf olunan “Qəhrəman çoban” 

(sözləri Nəsir Əhmədovundur) və başqa bu səpkili nəğmələri ilə bəstəkar insan əməyini və hünərini 

musiqi sədası ilə rəğbətləndirərək, zəhmətə, əməyə diqqətini, hörmətini daha gözəl nümayiş etdirmişdir 

[2]. Əmək qəhrəmanərinin adı ilə bağlı mahnılar da bəstəkarin yaradıcılığında öz  əksini tapır. Məsələn, 

Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Məmməd Hüseynova həsr olunan “Usta Məmməd” mahnısı (sözləri Əjdər 

Ağayevindir), Yaqub Rüstəmov haqqıda mahnı (sözləri N.Həsənzadənindir), Sevil Əliyeva haqqında 

mahnı (sözləri Ə.Kürçaylınındır), Sabir Əhmədov haqqında mahnı (sözləri O.Rzanındır), Pambıqçı 

Solmazla sürücü mexanik, Nazilə haqqında ballada (sözləri Ə.Kürçaylınındır), Rəhilə (sözləri 

Ə.Cəmilindir) və s. [2,3].  Bu  əsərləri  dinlədikcə  hər  bir  əmək  adamı  öz  zəhmətinə və əməyinə olan  

münasibəti  görür  və  bu  musiqidən  daha da ruhlanaraq əməyinə bağlanır. Məhz  buna görə də bəstəkarın 

yaradıcılğı xalq mənəviyyatının tərbiyyəsinə, yüksəlişinə, əməksevərliyinə, zəhmətin qiymətləndiril-

məsinə, yüksək əhval – ruhiyyə, qurub yaratmaq eşqinə, əmək fədakarlığına bir çağırışdir. Musiqi 

dilinin bütün cəhətləri – lad-intonasiya xüsusiyyətləri, melodikanın inkişafı, metro-ritmik quruluşu, 

harmonik dili, şeirin vəzni ilə melodiyanın vəhdəti məzmunun açılmasına yönəldilir. 

S.Ələsgərovun mahnılarının böyük bir hissəsini vətənpərvərlik mahnıları təşkil edir. Bu kimi 

mahnılar janr xüsusiyyətlərinə görə müxtəlifdir və ayrı-ayrı janrların birləşməsi bunların timsalında 

özünü aydın büruzə verir. Vətənpərvərlik mahnılarının bir qolu vətənin tərənnümü ilə bağlı olan 

mahnılardır: “Səninkidir qabiliyyət bayrağı” (sözləri Məmməd Rahimindir), “Göy-göl” (sözləri 

Ələkbər Ziyatayındır), “Naftalandadır” (sözləri Qiys Vəkilovundur), “Qarabağ” (sözləri Süleyman 

Rüstəmindır), “Ağdamim mənim” (sözləri Əjdər Qiyaslınındır), “Vətənim” (sözləri Hikmət 

Ziyanındır), “Qol çəkirəm” (sözləri İslam Səfərlinindir), “Bura vətəndir”(sözləri Bəşir Kəsərlinindir) 

bu növ mahnılara misal ola bilər [2,3]. Vətənin gözəlliklərinin təsviri, vətən məhəbbətindən doğan 

hisslər burada aparıcı rol oynayır. Bu da həm mahnının xarakterinə, həm də onun janr xüsusiyyətinə 

təsir edir. Vətənin ümumiləşmiş obrazının tərənnümü bu mahnıların aparıcı xəttini təşkil edir və 

məğrur, qürurlu, möhtəşəm xarakteri ilə seçilir. Xalq ruhlu bəstəkarın mahnılarında Vətən uğrunda 

mübarizə aparan, döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərən əskərlərimizin şücaəti də öz əksini tapmışdır. 

Bəstəkarın Vətən sevgisi, torpağı müdafiyə edib onun uğrunda vuruşmaq, döyüşkən ruh və qələbəyə inam 

onun mahnılarının əsas ana xətti olmuşdur. Müharibə illəri üçün xarakterik janr olan, döyüşə, 

qəhrəmanlığa, şəhidliyə çağıran musiqi mahnı janrında öz əksini tapmışdır. Çünkü bu mahnılar xalqın 

ruhuna tez hoparaq, onun vətənpərvərlik duyğularını həyəcanlandıraraq qələbəyə ruhlandırır. Böyük 

Vətən müharibəsi illərinə həsr etdiyi mahnılar hər bir dövr üçün aktual olmuşdur. Vətən müharibəsi 

illərində döyüşkən əskərlərimizin qəhrəmanlığını mahnılarında səsləndirən bu bəstəkar əlbəttə ki, xalqı 

düşmən erməni xisləti ilə üzbəüz gələndə, Ana Şuşası od-alova bürünəndə, buna biganə qala bilməzdi. 

Şuşanın musiqi ruhu ilə köklənmiş bəstəkar, onun acı faciəsini notlara köçürərək xalqımızı səfərbər 

emiş və döyüşə ruhlandırmışdır. Döyüş əzmi ilə ruhlanan bəstəkar “Bu torpağa bağlıyıq”, “Yürüş 

mahnısı”, “Gənclik marşı”, “Hardasan igid oğlan”, “Biz qələbə çalmalıyıq”, “Bura vətəndir”, “Bu 

gecə yuxuma girmişdin Şuşa” və s. kimi mahnılarda vətən həsrətini, qələbə  arzusunu əks etmişdir. 

S.Ələsgərovun mahnı yaradıcılığında lirik mahnılar üstünlük təşkil edir. Bu janra aid olan nümu-

nələrdən: “İlk xatirələr” (sözləri İslam Səfərlinindir), “Bilsin yar” (sözləri Novruz Gəncəlinindir), “Gözlə 

məni” (sözləri Şirzad Əliyevindir), ”Gözləri nəğməlim” (sözləri İbrahim Göyçaylınindır), “İki könül bir 

olanda” (sözləri Əjdər Qiyaslınındır), “Gözləyirəm” (sözləri Zeynal Cabbarzadənindir), “Gəlmişəm” ( söz-

ləri Fəridə Hacıyevanındır),”Yardan ayrı” (sözləri Aşıq Məsimindir), “Bilsəm sən gəlirsən” (sözləri Zahid 

Həmidoğlunundur), “Gözlərin aladır, yar” (sözləri Rəsul Rzanındır) və s. [2,3]. Bu kimi mahnıların məz-

munu məhəbbət hisslərinin təcəssümü, sevgili yarın surətinin vəsfi, romantik günlərin xatirələri ilə bağlıdır. 
S.Ələsgərovun mahnı yaradıcılığında mərasimlərlə bağlı mahnılara da rast gəlirik. Məsələn, 

“Yazın bayram nəğməsi” (sözləri Hikmət Ziyanındır), “Bahar gəlib” (sözləri T. Qarabağlınındır), 
“Vağzalı çalınır” (sözləri Tofiq Bayramındır) kimi mahnıların adından və məzmunundan onların 
xalqın həyat və məişətində mühüm əhəmiyyətə malik olan mərasimlərlə - birinci və ikincinin Bahar 
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bayramı ilə, üçüncünün  isə toy mərasimi ilə bağlı olduğu qeyd edilməlidir. Qeyd etmək lazımdir ki, 
bəstəkar “Vağzalı çalınır” mahnısını qızı Könülə ithaf etmişdir. S.Süleymanovun yaradıcılıq irsində 
xalq musiqisi janrları ilə bağlı mahnılar da vardır. Bunlara misal olaraq “Oynasın” (sözləri Molla 
Pənah Vaqifindir), “Eyləmişəm” (sözləri Aşıq Ələsgərindir), Aşıq Qurbana ithaf olunan “Gəlmişəm” 
(sözləri Fəridə Hacıyevanındır) mahnılarını göstərmək olar. 

S.Ələsgərov mahnı yaradıcılığında uşaq mahnılarına da müraciət etmişdir. Bəstəkarın uşaq 
mahnıları öz obrazlılığı, musiqi dilinin sadəliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bu janra aid olan nümunələrdən 
“Məktəblilər mahnısı” (sözləri Gəray Fəzlinindir), “Oktyabr mahnısı”(sözləri Rəsul Rzanındir), “Qol 
çəkirəm (sözləri İslam Səfərlinindir) və s. mahnılarını misal göstərmək olar [2,3].   O, öz mahnılarında 
dostluğu, vətənə, təbiətə və əməyə məhəbbəti tərənnüm edir.  

Beləliklə, Süleyman Ələsgərovun mahnı yaradıcılığının əsası muğam və xalq musiqi sənəti ilə 
sıx bağlıdır. 
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Жанровые особенности песен Сулеймана Алескерова  

В статье анализируются жанровые особенности песни выдающегося азербайджанского 

композитора Сулеймана Аляскарова. 
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Genre features of Suleiman Aleskerov’s songs 

The article analyzes the genre features of the song of the outstanding Azerbaijani composer 

Suleiman Alaskarov. 
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XIV-XV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının dahi şairi və bu dövr ana dili şerimizin mübahisəsiz 

olaraq birinci siması sayılan Seyid İmadəddin Nəsimi ana dilimizdə fəlsəfi qəzəlin əsasını qoyan 

ilk şairimizdir. Onun fikrinə görə insan müəyyən surətə, cismə malik olsa da, onun daxilindəki 

məna – ruh Haqqın bir zərrəsidir. Vücudda qərarlaşmış nurda isə Allah sevgisi yaranır. Akademik 

Rafael Hüseynov Nəsimi dilini melodik, ifadəli adlandırır:  “Nəsimidən sonra da Azərbaycan 

dilində yazanlar olub, lakin onlarda Nəsiminin dili qədər melodiklik, ifadə plastikası olmayıb”. 

Şairin yüksək sənətkarlığı, dilinin şirinliyi və axıcılığı, heyrətamiz poetik ritmikası Azərbaycan 

musiqisində bir çox bəstəkarların diqqətini cəlb etmiş, S.Rüstəmov, S.Ələsgərov, C.Cahangirov, 

T.Quliyev, R.Mustafayev, N.Əliverdibəyov, E.Sabitoğlu, R.Mirişli, A.Rzayeva və başqaları dahi 

şairin sözlərinə mahnı və romanslar bəstələmişlər. 
Müasir Azərbaycan musiqisinin görkəmli nümayəndəsi  Cəlal Abbasov da öz yaradıcılığında 

Nəsimi poeziyasına müraciət etmiş və iki qəzəl-romans yazmışdır. (1992) Soprano və fortepiano 
üçün yazılmış bu qəzəl-romanslarda ilahi eşq ideyaları, insana, tanriya olan məhəbbət hissləri ilə 
bağlı fəlsəfi baxışlar zəngin musiqi dili ilə tərənnüm olunmuşdur. Dahi Üzeyir bəyin ənənələrinə 
arxalanaraq C.Abbasov öz qəzəl – romanslarında özünəməxsus fərdi musiqi dəst-xəttini 
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yaratmışdır. Onun romanslarının musiqi dili milli xüsusiyyətləri, maraqlı harmoniyaları, zəngin 
müşayət partiyası, metro-ritmik mürəkkəblikləri ilə seçilir.  

“Könlüm pərişan...” qəzəli  həcmcə çox da böyük olmayan, 5 beytdən ibarətdir. Sadə 3 hissəli 
formada bəstəkar qəzəlin məna çalarlarını daha zəngin və əhatəli vermişdir. Səlis, rəvan, vahid 
ölçü və qafiyə prinsipi əsasında yazılan qəzəlin fəlsəfi dərinliyini, Haqq substasiyasını, tanrı eşqini 
ifadə etmək üçün bəstəkar vahid ölçü deyil, mürəkkəb, dəyişkən ölçülərdən istifadə edir. 3/4 ölçü 
ilə başlayan romans 7/8, 5/8, 4/4, 2/4, 6/8 ölçüləri ilə növbələşərək ifaçıya bədii emosiyaları daha 
sərbəst, daha aydın şərh etməyə imkan yaradır. Fortepianonun kiçik girişi aşağı reqistrdə “Segah” 
ladının mayesi “dis” səsinə istiqamətlənərək sopranonun vokal partiyası ilə vəhdətdə nona 
leytintonasiyasını hazırlayır və bu leytinterval müşayətdə bir neçə xanə özünü təsdiq edir.  

Şəha, könlüm pərişan oldu sənsiz, 
Cigərim dopdolu qan oldu sənsiz. 

“Yar”, “dilbər”, “canan”, “həbib” deyə müraciət etdiyi qəzəllərdən fərqli olaraq Nəsimi bu qəzə-
lində “şəha” deyərək daha yüksək eşq timsalını, Haqq sevgisini işıqlandırır. “p” ilə başlayan vokal partiya 
girişdəki enən istiqamətli hərəkəti davam etdirir. II cümlədə “Segah” ladının mayesi “dis” orqan dayağı 
üzərində maraqlı melodik və ritmik hərəkət fonunda ifaçı dəqiq tələffüzlə, astadan öz sözlərini oxuyur. 

Yəqindir səndən ayrı, şahixuban, 

            Bu könlüm təxti viran oldu, viran sənsiz 

II misrada qəm, kədər ilə bağlı dramatizmi daha da gücləndirmək üçün viran sözü bəstəkar 

tərəfindən eyni sekundalı intonasiya  ilə yenidən təkrarlanır. Əsərin formasına A A1 A kimi baxsaq, 

orta hissədə (A1) nona leytintervalının fiqurasiyalı orqan dayağı üzərində I hissənin II cümləsinin 

melodik, ritmik şəklinə uyğun müşayətin fonunda vokal partiyanın melodik xəttində  tədricən səlis, 

rəvan hərəkətlə yüksəlmə müşahidə olunur.Əgər I hissədə hər cümləyə beytin yalnız 1 misrası uyğun 

gəlirdisə, artıq orta hissədə melodik xətdə yüksəlişlə əlaqədar bəstəkar  bir cümləyə bütövlükdə bir 

beyti daxil edib. Və bu yüksəliş II cümlədə inkişafın zirvəsinə - kulminasiyaya gətirib çıxarır. 
Gözüm yaşı cahanı tutdu, ey can, 
Görən aydır ki, tufan oldu sənsiz. 

“Tufan oldu sənsiz” intonasiyaları müşayətdə  ff ilə genişlənərək sonda tersiya quruluşlu 
nonakkorda gətirib çıxarır. Kəskin dissonanslaşma tədricən yumşalır. P ilə romansın  leytinto-
nasiyası yenidən səslənir. Bu artıq reprizadır. Nona leytintervalı Nəsiminin böyüklüyünü, dahi-
liyini canlandırır. Ziddiyyətin özünəməxsus dramaturji üsulu ilə bəstəkar dinləyicinin diqqətini 
Haqqın aşiq və divanəsi, ilahi həqiqəti anlayan Nəsimi fəlsəfəsinə kökləyir. 

Nəsimi, quluna qıl çarə, dərman 
Ki, canlı gəldi, bican oldu sənsiz. 

Sonda nona leytintervalının  bütöv notlarla liqalı şəkildə uzanması və vokal partiyada “sənsiz” 
intonasiyası ürəyin fəaliyyətinin “sənsizliyə” dözməyərək dayandığını göstərir. Burada “sənsizlik” 
coşqun ehtiraslı emosiyalarla deyil, sakit faciə anlamında qəbul olunur.  

“Rəvamıdır, həbibi” qəzəli 7 beytdən ibarət olsa da, bəstəkar yalnız 5 beytdən istifadə etmişdir. 
Reprizalı sadə 2 hissəli formada bəstəkar Azərbaycan muğamlarına, xüsusilə “Çahargah” ladının into-
nasiyalarına istinad edərək qəzəlin bədii qüdrətini özünəməxsus, fərqli tərzdə şərh edir. Əsərin əvvəlində 
fortepiano partiyasında nona intervalı ilə bağlı leytintonasiya 1-ci xanədə f , 2-ci xanədə p ilə verilərək 
bədii təzad yaradır. Bunu fəlsəfi baxışdan həyat və ölüm, zülmət və ilahi nurun qarşıdurması kimi qəbul 
etmək olar.  

                                    Rəvamıdır, rəvamıdır, həbibi, 
                                    Ki, oda yandırasan mən qəribi? 
Romansda nona leytintonasiyası ilə yanaşı “Çahargah” ladının kadensiyasını əmələ gətirən 4 

səsdən “a-b-cis-d”  ibarət leytmotiv bütün əsər boyu müxtəlif kombinasiyalarda səslənir. Bu 
kombinasiyaların mürəkkəb ritmik şəkildə fortepiano partiyası ilə vəhdəti parlaq dissonans səs 
uyğunluqları yaradaraq, dinləyicini qeyri-real, sirli məkana yönəldir. Cümlələr arasında həm 
fortepiano partiyası, həm də vokal partiyada pauzalar diqqəti cəlb edir. Müasir musiqidə pauza 
susma zamanı deyil, daxili səslənmə kimi də qəbul olunur. Həyəcan, düşüncə anında emosional 
durum dinləyiciyə pauza vasitəsilə də çatdırıla bilər. 

                                         Məni bu dərdi-eşqə sən buraxdın, 

                                         Yenə sənsən bu dərdimin təbibi. 
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2-ci cümlədə şairin dərdinin təbibinə müraciəti zamanı melodiyada 2-ci oktavanın “g” səsinə 

kimi yüksəliş müşahidə olunur və bu səs üzərində fortepiano partiyasında yırğalanan ritm 

fonunda II hissəyə giriş verilir.  

                                       Canımdan kəsmişəm, dilbər, ümidi, 

                                       Vəli səndən kəsə bilməm rəqibi. 

Ümidsizliklə bağlı kədərli hisslərin ifadəsində müşayətin laylanı xatırladan yırğalanan ritmi 

maraqlı ünsiyyət yaradır. Xromatik elementlərlə melodiyanın aşağı istiqamətli hərəkətindən sonra 

yenidən “Çahargah” ladı intonasiyaları üzərində leytmotiv səslənir. Burada punktir ritm, sinkopa, 

triolardan ibarət mürəkkəb, kəskin poliritmika müşahidə olunur. 

Nəsiminin bu xublar firqətindən 

Cəfavü dərd imiş ancaq nəsibi. 

Tamamlayıcı hissədə həm I, həm də II hissədən elementlər, eyni zamanda leytmotiv səslənir.  

Nona leytintervalı əvvəldən sonacan dərd, iztirabı əks etdirərək sonsuzluğa aparır. Bu nəticə 

çərçivəyə alınma effekti yaradır. Belə bir təəssürat yaranır ki, bu leytinterval əvvəldən bu xülasəni  

hazırlayırmış. Qəzəl-romansın sonunda  “Nəsimi” sözünün səs yüksəkliyi olmadan, pıçıltı ilə aşağı 

istiqamətli qlissando ilə verilməsi əbədiyyətə aparır. 

Kainatın yaradıldığı andan davam edib gələn sonsuz hikmət və sirrin, söz-sənət irsinin tək və 

sonsuz bir qüdrətin əsəri oduğunu dərk etdikdən sonra belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, tanrı insan 

ruhunu əbədiyyət üçün xəlq edib. İnsan üzərindəki hikməti, ilahi həqiqəti anlayan Nəsimi Haqqın 

aşiq və divanəsinə çevrilmiş, onun  fəlsəfi lirizminin təsirilə  C.Abbasovun yazdığı  musiqi şairin 

ölməz ruhuna olan mənəvi borcunun və sədaqətinin parlaq təzahürüdür. 
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Резюме 

                                      Сейдова Севиндж Тофиг кызы 

На статью  Джалала Аббасов 
В представленной  статье рассматривается индивидуальные особенности камерно-инстру-

ментального творчества одного из ярких представителей современной азербайджанской 

композиторской школы, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Джалала Ашраф оглы 

Аббасова. Актуальность и широта тем и образов, нашедших отражение в произведениях 

различных жанров, внимание к глубинным пластам национального искусства и вместе с тем 

тонкое ощущение Времени и связанных с ним новаторских музыкальных тенденций – все это 

в творчестве Дж.Аббасова получает качественно новое осмысление. 
 

Summary 

Seyidova Sevinc Tofig 

to the article Jalal Abbasov 

The presented article considers the individual characteristics of the chamber-instrumental 

creativity of one of the brightest representatives of the modern Azerbaijani composer school, Honored 

Art Worker of Azerbaijan Jalal Ashraf oglu Abbasov. The relevance and breadth of themes and 

images reflected in the works of various genres, attention to the deep layers of national art and at the 

same time a subtle sense of Time and the associated innovative musical tendencies - all this in the 

work of Jalal Abbasov gets a qualitatively new understanding. 
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Abbasova Səidə İsgəndər qızı 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

 

MODİFİKATORLARIN TƏTBİQİ İLƏ YIĞILMAYAN VƏ ÇATADAVAMLI 

BETONLARIN ALINMASI 

 

Açar sözlər: yüksəkmöhkəmlikli beton, modifikator, genişlənmə, çökmə, deformasiya, 

hidratasiya, bərkimə 

Ключевые слова: высокопрочный бетон, модификатор, расширение,  деформация, 

гидратация, упрочнение 

Key words: high-strength concrete, modifier, expansion,  deformation, hydration, hardening 

 

Yüksəkmöhkəmlikli betonların tərkibində modifikatorun miqdarının və növünün dəyişməsi 

onların genişlənmə-yığılma deformasiyalarını idarə etməyə, yüksək axıcılığa malik texnoloji 

qarışıqlar almağa və nəticədə deformasiya xassələrini yaxşılaşdırmağa və verilmiş beton növlərindən 

konstruksiyaların və qurğuların uzunömürlülüyünü artırmağa imkan verir.  

Tədqiqatlar zamanı istifadə olunan beton qarışıqlarının tərkibləri və xassələri cədvəl 1-də 

verilmişdir. 

Cədvəl 1 

Beton qarışığınin tərkibi və xassələri 

Müxtəlif bərkimə müddətlərində tədqiq olunan betonların sıxılmada möhkəmlik hədləri 

cədvəl 2-də verilmişdir. 

Cədvəl 2 

Modifikatorlu betonların tərkibləri və xassələri 

 

М 8 və М 1,5 modifikatorlarının eyni axıcılığa malik beton qarışıqlarının möhkəmliyinin yığılma 

kinetikasına təsirinin müqayisəsi zamanı müəyyən edilmişdir ki, М 1,5 modifikatorundan istifadə 

edildikdə plastikləşdirici havacəlbetmənin hesabına möhkəmlik 77,0 MPa-a, М8 modifikatoru əlavə 

edildikdə isə 85,1 MPa-a çatır. Hidratasiya dərəcəsini qiymətləndirmək üçün müxtəlif üzvi-mineral 

modifikatorlu betonların möhkəmliyinin təyin edilməsi üzrə sınaqlar 60 gün müddətində davam 

etdirilmişdir. Tədqiqatların nəticələri əsasında müəyyən edilmişdir ki, müxtəlif növlü üzvi-mineral 

modifikatorlu betonların 28 və 60 günlük möhkəmlikləri cüzi dəyişir.  

Üzvi-mineral modifikatorlu betonlarda çökmə-genişlənmə deformasiyasının kinetikası 

50x50x200 mm ölçülü tircik nümunələrində öyrənilişdir. Aparılmış tədqiqatların nəticələri cədvəl 3-

də verilmişdir.  

М 1,5 modifikatorlu betonların genişlənmə nəticələrindən görünür ki, suyun miqdarının az 

olduğu tərkiblərdə genişləndirici komponentin miqdarının az olmasına baxmayaraq genişlənmə 

çoxdur. Aydındır ki,  М1,5 modifikatorlu tərkiblər üçün genişlənmə deformasiyasının qiyməti suyun 

miqdarının az olması, su ilə doymuş məhlulda reaksiyanın intensivliyinin artması və çox miqdarda 

ettringitin əmələ gəlməsi ilə bağlıdır.  

 

 

№ Modifikatorun 

növü 

Betonun faktiki tərkibi, kq/m3 Beton qarışığının 

xarakteristikası 

Sem Мodif. Qum Qır. Su KÇ, sm Р, kq/m3 

1 М 8 504 76 640 1007 171 20 2397 

2 М 1,5 508 87 645 1016 165 25 2425 

№ Modifikatorun növü 
Betonun sıxılmada möhkəmliyi, MPa, gün 

1 3 7 28 90 

1 М 8 36,5 59,7 62,3 85,1 86,3 

2   М 1,5 29,8 59,8 61,2 77,0 78,5 
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Cədvəl 3 

Bərkimə prosesində betonlarda genişlənmə-çökmə deformasiyası 

 

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, М8 modifikatoru qatılmış betonlarda 

genişlənmə bərkimə prosesində 28 gündə 0,375 mm/m təşkil edir. М1,5 modifikatorlu betonlarda da 

eynilə genişlənmə bərkimə prosesində 28 gündə 0,383 mm/m təşkil edir. Tədqiqatlar nəticəsində 

aşkar olunmuşdur ki, su/bərk maddə nisbəti artdıqca  betonun bərkiməsi zamanı baş verən 

reaksiyaların daha da intensivləşməsi hesabına genişlənmənin qiyməti artır. Bu ettringitin əmələ 

gəlməsinə səbəb olur  və sement daşı genişlənir. Müxtəlif beton tərkiblərinin 28 günlük möhkəmlik 

göstəriciləri cədvəl 4-də verilmişdir. 

 

Cədvəl 4 

Üzvi-mineral modifikatorlu yüksək möhkəmlikli betonun möhkəmliyi 

 

№ Modifikatorun  növü 

Sıxılmada möhkəmlik həddi (gün), MPa 

3 7 28 

1 М 8 59,7 62,3 85,1 

2 М 1,5 59,8 61,2 77,0 

 

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, М8 üzvi-mineral modifikatorlu 

betonların sıxılma zamanı möhkəmliyi 85,1 MPa, М 1,5 üzvi-mineral modifikatorlu betonların 

sıxılma zamanı möhkəmliyi 77,0 MPa-dək çatır. 

 

 

Резюме 

Аббасова Саида Искендер кызы 

 

Получение безусадочного и трешиностойкого бетона с применением модификаторов 

 

Установлена закономерность развития деформаций в органо-минерально-модиф-

ицированном бетоне в процессе затвердевания. В результате исследования установлено, что 

изменение количества и типа модификатора в структуре высокопрочных бетонов позволяет 

им управлять их расширением и деформацией и увеличивать долговечность соответствующих 

конструкций и сооружений. 

 

Summary 

Abbasova Saida Isgandar  

 

Productıon of resıstant and extremely concrete wıth applıcatıon of modıfıers 

 

The pattern of development of deformations in organo-mineral-modified concrete in the process 

of solidification is established. As a result of the study, it was found that changing the quantity and 

type of modifier in the structure of high-strength concrete allows them to control their expansion and 

deformation and increase the durability of the corresponding structures and structures. 

 

№ 
Modifikatorun  

növü 

Betonun yaşı, gün 

1 3 7 13 28 

1 М 8 0 0,208 0,230 0,251 0,375 

2 М 1,5 0 0,250 0,256 0,278 0,383 
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MÜASİR HİDROTEXNİKİ QURĞULARIN TİKİNTİSİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN 

BETONLAR 

 

Açar sözlər: hidrotexniki qurğular, beton, əlavələr, modifikasiya, sukeçirməməzlik 

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, бетон, добавки, модификации, 

водонепроницаемый  

Keywords: waterworks, concrete, additives, modifications, waterproof 

 

Zamanla inkişaf edən elmi – texniki tərəqqi istehsalın və istismar həcminin sürətlə artmasına 

gətirib çıxardır. Bununla əlaqədar olaraq yeni istehsal obyektlərinin və qurğularının inşasına ehtiyac 

duyulur.  Bunların böyük bir hissəsi də su hövzələrində və ya onların yaxınlığında tikilən bina və 

qurğulardır. Suda istifadə edilən qurğulara həm şirin su hövzələrində, həm  dənizdə və həm də 

okeanda inşa edilən bina və qurğular aiddir.  

Dünyada ilk olaraq 1847 - ci ildə sənaye üsulu ilə neft istehsal edilməyə başlanmışdır. 

Azərbaycanda da neft hasilatı XIX əsrdən etibarən başlamışdır. Artıq 1949-cu ildə açıq dənizdə 

-   Bakı şəhərindən 100 kilometr məsafədə o, zaman üçün nadir yataq sayılan Neft daşlarında neft 

çıxarılmağa başlanmışdır. Neft daşlarında fontan vuran neft, dənizdə neftçıxarmanın yeni 

mərhələsinin başlanğıcını qoymuşdur. Dünyada açıq dənizdə neft çıxarma ilk dəfə olaraq 

Azərbaycanda həyata keçmişdir. Elə həmən il Bakıda “Dənizneftqazlayihə” Elmi-Tədqiqat və Layihə 

İnstitutu yaradılmışdır. Həmin illərdən başlayaraq bu institutda açıq dəniz şəraitində hidrotexniki 

qurğuların layihələndirilməsinə başlanılmışdır. 1951-ci ildə ilk dəfə olaraq açıq dənizdə hidrotexniki 

qurğular kompleksi tikilmişdir [1]. 

Məhz elə ölkəmizdə hidrotexniki qurğuların inşasının ənənəsinin olması və günü -gündən istər 

dünyada, istərsədə  ölkəmizdə neftçıxarma qurğularının, suvarma – melarasiya, su elektrik 

stansiyalarının, bəndlərinin və s. tikintisinə olan təlabat,  çağdaş tikinti normaları fonunda yeni, 

müasir hidrotexniki beton tərkiblərinə ehtiyac duyulmaqdadır. Müasir dövrdə bu tip tikililərin sayının 

artması daha mütərəqqi üsullarln tətbiqi tərkib-xassə baxımından daha yüksək göstəricilərə malik 

hidrotexniki betonlara tələbat artırır. Elə ona görə də bu istiqamətdə tədqiqatların aktuallığı ön plana 

çıxar. Nəzərə alsaq ki, inşa edilən bina və qurğularda əsas inşaat materialı betondur, onda bu tikililərin 

uzunömürlülüyü, həmçinin istismar müddətinin tətbiq olunan betonun xassələrindən çox asılıdır. Bu 

baxımdan  hidrotexniki  bina və qurğularda tətbiq olunan beton tərkibinin müxtəlif variantlarını 

işləyib hazırlanması və istismar göstəricilərinin tədqiqi daima dünya tədqiqatçılarının diqqət 

mərkəzində olmuşdur. 

İsti, rütubətli mühitdə, çay hövzəsində inşa edilən  hidrotexniki qurğuların beton divarlarında 

tətbiq olunan xırdadənəli beton tədqiq edilmiş və kompleks əlavələrlə modifikasiyası edilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələrinə bu cür beton divarlar üçün istifadə edilən xırdadənəli betonun istismar 

xüsusiyyətlərinin yüksəldilməsi üçün C-3 superplastik-ləşdiricisindən, ГКЖ – 11 suitələyici “üzvi 

silikon” və düyü tozu (silisum-dioksid) əlavələri istifadəsi mümkünlüyü müəyyən edilmişdir. 

Aparılmış analiz nəticəsində təyin olunmuşdur ki, sistemdə bu əlavələrin təsiri ilə az əsaslı  

kalsimhidrosilikat şəklində stabil, yeniəmələgəlmələr formalaşır. Bu səbəbdən betonda kapilyar 

məsaməlilik azalır, sement doldurucusu arasında kontak zonasında ilişkənlik yaxşılaşır və betonun 
sukeçirməməzliyi artır. Xırdadənəli betonun efektivlilyini artırmaq üçün kompleks əlavələr 

hazırlanmışdır. Sement sərfinin 10 %-i qədər ПФМ modifikatorundan, 25%-i qədər  silikat əvəzləyici 

kimi İES kül istifadə edilərək xırdadənəli beton tərkibi işlənmişdir. İstifadə edilən bu kompleks əlavə 

beton qarışığının texnoloji xüsusiyyətləri yaxşılaşdırmış, eləcə də betonun məsaməliliyinə, 

dayanıqlığına, suyaqarşı müqavimətinə müsbət təsirini göstərmişdir. Alınmış xırdadənəli betonun 

sıxılmada möhkəmlik həddi 40 MPa, sukeçirməzliyi 1,5 MPa və əlavəsiz xırdadənəli betonla 

müqaisədə suudması göstəricisi 40 - 45 % az olduğu müəyyən olunmuşdur [2]. 

https://az.wikipedia.org/wiki/1949
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft_da%C5%9Flar%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft_da%C5%9Flar%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/1951
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Adi sementə vallostionit, əhəngdaşı, genişlənmiş gil, dekstrin, modifikasiya edilmiş 
lingosulfonat, pambıq sapların qələvi ekstratı və onların qarışıq formalarından mineral-kimyəvi 
əlavələrlə modifikasiya edilmişdir. Əlvələrin sementin hidratasiya prosesinə təsir mexanizması 
öyrənilmişdir. Sement daşının bərkiməsi və strukturunun əmələ gəlməsi prosində kimyəvi əlavələrin 
rolunun yüksək olduğu müəyyən olunmuşdur. Belə ki, kimyəvi əlavələrin təsiri ilə sement mineralları 
ilə hidrat birləşmələrin səthində adsorbsiya sement minerallarının hidrotasiya prosesi sürətlənir. 
Müəyyənləşdirilmişdir ki, bu zaman hidrat hissəciklərin dağılması ilə yeni az məsaməli kristalların 
əmələ gəlməsi ilə sement daşı formalaşır. Mineral əlavələr sementin mineraloji və dənəvər tərkibini 
dəyişməyə səbəb olur və ilk növbədə sistemdə CaO:SiO2 nisbətini azaldır. Beləliklə, sementin, ilk 
növbədə Ca(OH)2 suda asan həll olmasına səbəb olur və  bu da az əsaslı hidrosilikatları CSH(B) 
əmələ gətirir. Bütün bu amillər sementləri  kimyəvi əlavələrlə modifikasiya edərək, betonun 
möhkəmlilyini, suya və şaxtaya davamlılığını artırır [3] . 

Modifikasiya edilmiş sement betonları aşağı suhopdurma qabiliyyətinə, yüksək suya dayanıqlıq və 

su keçirməməzliyə malikdir. Mineral kimyəvi əlavələr betonun suya davamlılığını   2-3 dəfə artırır  [4]. 

Hidrotexniki betonun xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması üçün tədqiqatlar aparılmışdır. Yerli 

mineral əlavələrdən vulkan süxurlarında və sənaye tullantılarından istifadə edilmişdir. təcrübələrdə 

vulkan mənşəli süxurlardan Tovuz trassı, Ceyrançöl vulkan külü, texnogen tullantı olaraq Gəncə Gil-

Torpaq Zavodu alüminyum-oksid istehsalından yaranan tullantılardan və Marten posasından istifadə 

olunmuşdur. Bu komponentlər beton qarışığına sement sərfinin 5–20 % miqdarında mineral əlavələr 

daxil edilmişdir və betonun xassələrinin yüksəlməsi müəyyən olunmuşdur. Bu  mineral əlavələrin 

betonun texnoloji xüsusiyyətlərinə və quruluşunun formalaşmasına xüsusi təsiri öyrənilmişdir.  

Nəticələrin müqayisəli təhlili 5-15 % sement əvəz edildikdə mineral aktiv əlavələrinin istifadəsinin 

mümkün olduğunu göstərir. Xüsusi səthi 250, 370, 470, 560 m2/kq mineral əlavələr əsasına 

hazırlanmış nümunələr 28 gündən sonra sınanılmışdır. Sıxılmada möhkəmlik həddi sınaq nəticələrinə 

əsasən müəyyən edilmişdir ki, əlavələrin narınlığı ardıqca möhkəmlik artır [4] . 
Müəyyən edilmişdir ki, dekstrin  MJ1ST, ЩЭСХ onların kompleks tərkibində ilkin olaraq, 

əvvəlcə 2CaOSiO2 və 3CaO – SiO2 mineralların əmələ gəlmə prosesinin zəif getməsi ilə 3CaO – 
A12O3 və 4CaO – A12O3Pe2O3 kimi mineralların su və gips ilə qarşılıqlı əlaqədə ettrinqit  və digər 
mineralların əmələgəlməsi ilə sement daşının bərkiməsi baş verdiyi müəyyən edilmişdir. Nəticədə 
sementin hidratasiyası və bərkimə prosesi ilə xırdaməsaməli və xırdakristallı  sement daşının və  
betonun formalaşmasına səbəb olur [3]. 

Müasir dövürdə su hövzələrində inşa edilmiş mövcud hirotexniki qurğularda tədbiq olunan 

betonlar istiqamətində aparılan elmi arşdırmlar göstərdi ki, hidrotexniki bina və qurğuların 

tikintisində istifadə olunan betonun xassələrinin, istismar göstəricilərinin yaxşılaşdırılması, onların 

uzun ömürlülüyünün təmin edilməsi vacib məsələlərdəndir. Ona görə də “Hidrotexniki qurğularin 

tikintisində istifadə olunan betonun xassələrinin yaxşilaşdirilmasi” mövzusunda elmi tədqiqat işini 

aparması aktual məsələdir.  Bu məqsədlə aşağıdakı işlərin görülməsi planlaşdırılır: 

-  Mövcud su hövzələrində inşa edilmiş bina və qurğularda betonun vəziyyətin öyrənilməsi. 

-  Hidrotexniki qurğularda tətbiq edilən betonun istismar göstəricilərinin yaxşılaşdırlması 

məqsədi müxtəlif əlavələrin işlənilməsin tədqiqi. 

- Tərkib-xassə baxımından işlənmiş betonun hidrotexniki qurğularda tədbiqinin 

mümkünlülüyünün öyrənilməsi 

-  İqtisadi səmərəli, texniki efektivli, yüksək istismar göstəricili, hdritexniki beton qarşığı 

tərkibinin işlənilməsi.  
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Резюме 

Агаев Руфат Эльдар кызы 
 

Применяемые бетоны в строительстве современных гидротехнических 

сооружениях 
 

Современные научные исследования направленные на изучение бетона,используемого в 

существующих гидротехнических сооружениях в водохранилищах,показали,что важно 

улучшить не только свойства  и эксплуатационные характеристики бетона,используемого при 

строительстве гидротехнических сооружений и зданий,но и обеспечить их долговечность. 

Поэтому,важно провести научное исследование на тему: « Улучшение свойств бетона, 

используемого при строительстве гидротехнических сооружений » которое является 

актуальной проблемой на данной момент. 

С этой целью запланированны следующие работы : 

- Изучение состояния бетона в зданиях и сооружениях,построенных в существующих 

водоемах; 

-Изучение использования различных добавок для повышения эксплуатации 

бетона,используемого в гидротехнических сооружениях; 

- Изучение возможного применения состава и свойства разработанного бетона в 

гидротехнических сооружениях; 

- Разработка состава смеси гидротехнического бетона,его высокопроизводительности,а 

также технической и экономической эффективности.  
 

Summary 

Agayev Rufat Eldar 

Concrete used in the construction of modern hydraulic devices. 
 

Modern scientific studies aimed at studying the concrete used in existing hydraulic structures in 

reservoirs have shown that it is important to improve not only the properties and performance of 

concrete used in the construction of hydraulic structures and buildings, but also to ensure their 

durability. Therefore, it is important to conduct a scientific study on topic: "Improving the properties 

of concrete used in the construction of hydraulic structures" which is an urgent problem at the 

moment. 
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For this purpose, the following works are planned: 

- Study of the condition of concrete in buildings and structures built in existing reservoirs; 

-Study of the use of various additives to enhance the operation of concrete used in hydraulic 

structures; 

- The study of the possible use of the composition and properties of the developed concrete in 

hydraulic structures; 

- Development of the composition of the mixture of hydraulic concrete, its high performance, as 

well as technical and economic efficiency. 

 
Азимова Лала Физули кызы  

Азербайджанский университет архитектуры и строительства 

 

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КУРОРТНЫХ РАЙОНОВ, ЗОН ОТДЫХА И ТУРИЗМА В 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Ключевые слова: курортные районы, зона, туризм, санаторно-курортное лечение, 

центры обслуживания 

Açar sözlər: kurort əraziləri, zona, turizm, spa müalicəsi, xidmət mərkəzləri  

Keywords: resort areas, zone, tourism, spa treatment, service centers 

 

В общей системе здравниц Азербайджана курортный ресурсы Азербайджанской 

Республики играют значительную роль, где помимо благоприятных природно-климатических 

условий, имеются разнообразные источники минеральных вод, обширные территории садов и ви-

ноградников, а также памятники природы, истории и архитектуры, что создает широкие возмож-

ности для организации санаторно-курортного лечения, массового отдыха и туризма в республике. 

В настоящее время в Азербайджанской Республике действует 21 санаторий общей 

вместимостью более 4 тыс. мест, 6 домов отдыха-почти на 2 тыс. мест, около десятка 

туристских учреждений, обслуживающих 22 тыс. туристов: 26 детских экскурсионно-

туристских баз и.т.д. 

В то же время большинство существующих лечебно-оздоровительных учреждений имеет 

малую вместимость, недостаточно высокий уровень культурно-бытового обслуживания, 

многие учреждения отдыха и туризма функционируют только летом и совсем отсутствуют 

такие учреждения, как летние детские дачи и пр. 

В соответствии с имеющимися проектными проработками потребности населения 

Азербайджана к 2030 г. составят: в учреждениях санаторно-курортного лечения различного 

профиля 20 тыс. мест, длительного отдыха 350 мест (в том числе детские дачи) мест 

кратковременного массого отдыха-630 тыс. 

При этом учитывается, что часть расчетных мест будет использована для удовлетворения 

зарубежных туристов, в то время как некоторое количество населения Азербайджана будет 

пользовться курортами, находящимися за пределами республики. 

В последнее время в практике проектирования и строительства курортов наметилась 

тенденция укрупнение отдельних лечебно-оздоровительных учреждений и организации 

крупных комплексных курортных образований, зон отдыха и туризма.  

Курортные комплексы являются основной структурно-планировочной единицей 

курортных районов. Однако в некоторых случаях курортные комплексы могут представлять 

собой текже самостоятельные образования, не входящие в состав курортного района, и могут 

размещаться как в сугубо лечебной местности, так и в различных зонах отдыха (в том числе в 

пригородных зонах). 
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По общему лечебно-оздоровительному профилю курортные комплексы можно разделить 

на два основных типа: комплексы санаторно-курортного лечения и комплексы отдыха и 

туризма.  

Курортный район – градостроительное образование, объединяющее группу курортных 

комплексов, мест расселения обслуживающего персонала, участков коммунально-

хозяйственных служб и имеющее единую систему архитектурно-планировочной организации 

территории и объемно-пространственного решения застройки, культурно-бытового и 

медицинского обслуживания, транспортных и пешеходных сообщений, озеленения, 

инженерного оборудования и т.д. 

В большинстве курортных районов, создаваемых в Азербайджане, целесообразно 

выделять территории для организации кратковременного массового отдыха населения 

близлежащих городов и поселков.  

В соответствии с типами входящих курортных комплексов курортные районы можно 

подразделить на районы санаторно-курортного лечения, районы отдыха и туризма, а также 

районы общего типа (смешанного, т.е. санаторно-курортного лечения и отдыха). 

При этом курортные районы чаще всего могут быть многопрофильного типа (особенно 

районы отдыха и туризма). 

Ориентировочная вместимость курортных районов может достигать 15-20 тыс. мест и более, 

а с территорией кратковременного массового отдыха – может быть в несколько раз большей. 

Формируемые курортные районы представляют собой своеобразные курортные города 

нового типа с четким функциональным зонированием их территорий, предусматривающим 

выделение обособленной собственно курортной зоны, размещаемой в наиболее 

благоприятных природно-климатических условиях, при обеспечении в ней необходимой 

комфортной плотности застройки и распределения оптимального количества лечащихся и 

отдыхающих на единицу территории. 

Район (зона) отдыха и туризма в предлагаемой классификации принимается как 

разновидность курортных районов, в которых значительный удельный вес занимает 

кратковременный и неорганизованный массовый отдых. 

В отличие от курортных районов, размещаемых в сугубо курортных местностях, районы 

отдыха и туризма могут создаваться также на территориях, где имеются приемлемые условия 

для организации различных видов отдыха, туризма и спорта, в том числе в пригородных зонах 

городов, в местах расположения памятников природы, истории, культуры архитектуры и т.д. 

Курортные районы и зоны отдыха, выступая в качестве «центров здоровья» (санаторно-

курортного лечения, массового отдыха, спорта и туризма), являются основной структурной 

единицей в планировочной организации лечебно-оздоровительных (ландшафтно-курортных) 

местностей. 

Выделение основных лечебно-оздоровительных местностей в Азербайджанской 

Республике и проведение в них медицинского зонирования, устанавливающего или 

уточняющего специализацию (медицинский профиль) развиваемых и вновь организуемых 

здравниц, явились важнейшими предпосылками при выборе территорий для формирования 

курортных районов и зон отдыха. 

Лечебно-оздоровительная (ландшафтно-курортная) местность представляет собой терри-

торию с наиболее благоприятными  лечебными, природно-оздоровительными и ландшафтными 

факторами (климат, лечебно-минеральные ресурсы, теплое море, зеленые насаждения и т.п.), 
обусловливающими возможность организации на этой территории санаторно-курортного леч-

ения, длительного и кратковременного массового отдыха и туризма в различном их сочетании. 

Всего на территории Азербайджанской Республики выделено пять наиболее ценных в 

природно-климатическом отношении ландшафтно-курортных местностей и три на побережье 

Каспийского моря – «Ялама-Набраньская», «Апшеронское», «Ленкоранское», где сейчас 

развивается курортный район «Ялама-Набрань».  
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В лечебно-оздоровительных (ландшафтно-курортных) местностях выделены наиболее 

ценные территории (с живописными ландшафтами, крупными лесными массивами, реками, 

источниками минеральных вод и т.д.), благоприятные для формирования курортных районов 

и зон отдыха. 

Азербайджан славится бескрайними площадями садов и виноградников, во многих 

случаях лимитирующих территориальные возможности развития курортных образований, 

которые в силу этого формируются главным образом в пределах земель гослесфонда. 

Архитектурно-планировочная организация рассматриваемых курортных районов и зон 

отдыха предусматривает четкое функциональное зонирование территории, а также создание 

единой системы центров культурно-бытового и медицинского обслуживания, транспортных и 

пешеходных связей, расселения обслуживающего персонала, непрерывной системы зеленых 

насаждений с учетом возможностей комплексного решения вопросов инженерной подготовки 

и инженерного оборудования территории и т.д. 

В отличие от строительства отдельных мелких лечебно-оздоровительных учреждений, 

формирование крупных курортных образований имеет целый ряд преимуществ. Этому 

способствует, прежде всего, выделение в курортных районах и зонах отдыха крупных 

функциональных зон. 

Основными из этих зон являются следующие: собственно курортная, жилой застройки 

обслуживающего персонала, коммунально-хозяйственных служб и пр. В этих зонах 

проводится дальнейшее дифференцированное функциональное зонирование и решение 

единой планировочной структуры. 

Собственно курортная зона размещается на территориях с наиболее благоприятными при-

родно-климатическими и микроклиматическими условиями и подразделяется на несколько 

подзон: основной застройки, зеленых насаждений общего пользования (со спортивными 

устройствами и площадками), пляжей, а иногда также – подзоны массового кратковременного 

отдыха, организуемой на базе подзон пляжей и зеленых насаждений общего пользования. 

Выделение подзоны основной застройки с размещением в ней более или менее 

компактных групп зданий дает возможность рационально использовать всю территорию 

курорта с выделением максимальной площади для зеленых насаждений общекурортного 

пользования при значительном сокращении радиусов пешеходной доступности к центрам 

культурно-бытового и медицинского обслуживания, улучшении комфортных условий для от-

дыхающих, значительном упрощении и сокращении протяженности инженерных комму-ни-

каций, уменьшении затрат на строительство и эксплуатацию здравниц и т.д. Комплексный 

подход к организации подзоны основной застройки позволяет более гибко решать 

архитектурно-планировочные вопросы с учетом наиболее полного сохранения ландшафта, 

памятников природы, истории и культуры, территорий с ценными виноградниками, а также 

позволяет рационально проводить очередность строительства и благоустройства здравниц. 

Зона коммунально-хозяйственных служб, являющаяся, как правило, общей для жилой и 

курортной зон, размещается в допустимой близости от жилой зоны. В некоторых случаях, 

когда жилье размещается на значительном удалении от курортной зоны, территории 

коммунально-хозяйственных служб могут выделяться только для курортной зоны. В 

соответствии со ступенчатой системой обслуживания в курортных районах создаются центры 

эпизодического (общекурортного) и культурно-бытового обслуживания, а в курортных 

комплексах – периодического. 
Центры обслуживания эпизодического пользования организуются с учетом обеспечения 

15-20 минутной транспортно-пешеходной доступности (с радиусом обслуживания, равным 

примерно 5-8 км). 

На территории центров размещаются курзалы, поликлиники, учреждения торговли, 

рестораны, спортзалы, закрытые и открытые плавательные бассейны с подогревом воды и т.д. 

В общую систему туризма включаются также формируемые курортные районы и зоны 

отдыха, так как на территории многих из них имеются памятники природы, истории и 
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культуры. Кроме того, в целом ряде курортных районов и зон отдыха размещаются турбазы. 

В то же время, сами курортные районы являются своеобразными «турбазами» местного 

туризма с организацией радиальных маршрутов для отдыхающих и лечащихся в этих 

курортных районах. 

Таким образом, на территории Азербайджанской Республики намечается создание 

единой, комплексной системы курортных районов, зон массового отдыха и туризма. 

В целях успешного осуществления современной градостроительной политики по соз-

данию крупных курортных образований необходимо проведение широкой кооперации 

средств отдельных ведомств и министерств в деле строительства и эксплуатации здравниц. 

Дальнейшее развитие сети здравниц в Азербайджанской Республике позволит полностью 

удовлетворить потребности населения республики в учреждениях санаторно-курортного 

лечения, массового отдыха и туризма.    
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Xülasə 
 

Əzimova Lalə Fizuli qızı 

 

Azərbaycan Respublikasında kurort ərazilərinin, istirahət və turizm sahələrinin yerləşmə 

və memarlıq- planlaşdırma təşkili yeni prinsipləri 

 

Bu məqalədə Azərbaycanın kurort ehtiyatlarının səhiyyə sistemindəki rolu, eləcə də onların 

inkişafı və planlaşdırılması təşkili məsələləri araşdırılır. Burada kurort və kurort obyektlərinin 

mövcud sayının statistikası da göstərilir. Bununla yanaşı, respublikanın kurortlarında tətil edənlərin 

xidmət və problemlərini həll etmək, müəyyən növ kurort və sanatoriya müəssisələrinin yerləşməsi və 

yerləşməsi problemlərini həll etmək yolları da açıqlanır. 

Məqalədə "kurort sahəsi" və "landşaft-kurort sahəsi" kimi anlayışların mənası açıqlanır, respublika 

ərazisindəki belə ərazilərə aid nümunələr verilir. Məqalədə memarlıq planlaşdırmasının təşkili və kurort 

ərazilərinin funksional rayonlaşdırılması mövzusu öz əksini tapmışdır. Yuxarıda göstərilənlərin hamısı 

ilə yanaşı, turizm anlayışı kütləvi istirahətin ən fəal formalarından biri kimi ortaya qoyulur. 
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Summary 

Azimova Lala Fizuli 

New principles of accommodation and architectural and planning organization of resort 

areas, recreation and tourism areas in the Republic of Azerbaijan 

 

This article examines the role of Azerbaijan's resort resources in the health system, as well as the 

issues of their development and planning organization. Here are the statistics of the current number 

of resorts and resort facilities. It also reveals ways to solve the problem of servicing and meeting the 

needs of holidaymakers in the resorts of the republic, accommodation and location of certain types 

of resort and sanatorium institutions. 

The article reveals the meaning of such concepts as "resort area" and "landscape-resort area", 

gives examples of species of such areas in the territory of the Republic. The article covers the topic 

of architectural planning organization and functional zoning of resort areas. Along with all of the 

above, it reveals the concept of tourism as one of the most active forms of mass recreation. 

 

 
 

Alosmanova Məsumə Ağaməhəmməd qızı 

Azərbaycan Memarlıq və  İnşaat Universiteti 

 

LƏNKƏRAN-ASTARA RAYONLARINDA TİKİLƏN MƏSCİDLƏRİN XARAKTERIK 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Açar sözlər: məscid, minarə, bərpa, dini tikili, memarlıq abidələri 

Ключевые слова: мечеть, башня, реставрация, культовое сооружение, памятники 

архитектуры 

Keywords: mosque, minaret, restoration, places of worship, architectural monuments  

  

Azərbaycanın Cənub bölgəsinin memarlıq abidələrinin özünəməxsusluğu və ecazkarlığına 

baxmayaraq, həm arxeologiya, həm də memarlıq cəhətdən bu bölgə az öyrənilib. Mövcud abidələrin 

əsas qorunma problemləri - yerli sakinlər tərəfindən qeyri-əsaslı, sistemsiz aparılmış təmir-bərpa 

işlərindən əmələ gəlmişdir. Belə ki, çox zaman tikililərin xüsusiyyətlərini, işlədilmiş materialları, 

memarlıq üslublarını nəzərə alınmadan həmin tikililərin üzərində təmir-bərpa işləri aparılmış, təəssüf 

ki,  bu zaman abidələrə böyük xələl vurulmuşdur. 

Məruzənin məqsədi aşağıda qeyd edilmişdir:   

1. regionda qorunub-saxlanılan məscidlərin siyahısını tərtib etmək;  

2. məscidlərin tipoloji  cədvəlini hazırlamaq;  

3. təmir-bərpa işlərinin keçirilməsi labüd olan məscidlərin siyahısını tərtib etmək. 

Məruzənin hazırlanmasında Lənkəran şəhəri, həmçinin onun ərazi daxilində olan ətraf kəndlərdə 

mövcud olan on dörd məscid, Girdəni, Xolmili, Gərmətük, Digah,Vilvan, Aşağı Nüvədi, Yuxarı 

Nüvədi, Bala Şürük, Veravul kəndlərində iki məscid (Veravul məscidi və Türkoba), Havzova, 

Lənkəran şəhərində iki məscid  (Böyük Bazar və Kiçik Bazar); Astara şəhərində (Qum məscidi) və 

onun kəndlərində - Məsçidməhəllə, Seləkəran kəndində (Kəmaləddin məscidi), Giləkəran, Artupa, 

Ərçivan, Şahağac, Kakalos, Siyaku, Vaqo, Şiyəkaran kəndlərində eyniadlı məscidlər, Pensər 

kəndində Hacı Teymur və Hacı Cahanbaxış məscidləri, yəni bütövlükdə on üç məscidin ölçüsü 

alınmış, fotofiksasiya aparılmış, elmi ədəbiyyatda həmin məscidlər haqqında məlumatlar 

toplanmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, sadalanan məscidlər XVIII-XIX əsrlərdə ucaldılmışdır, lakin 

regionda dini tikililərin tarixi daha əvvəlki dövrlərə aiddir. Fikrimizi sübut etmək üçün Ərçivan 

kəndindəki XIII əsrdən qalan minarə və türbə qalıqlarını nümunə göstərmək olar.   

Məscidlərin tikintisində əsas istifadə edilən material - yanmış qırmızı kərpicdir, ara dolğuları bir 

qayda olaraq bətkeş ilə doldurulur. Digər mühüm material həm dekorativ, həm də yükdaşıyan 
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elementlərin yaradılmasında ən çox istifadə olunan – ağacdır.  Belə ki, məscidlərin sütunları, damın 

yükdaşıyan konstruksiyaları, qapı-pəncərə, interyerdəki arakəsmələr, tavan ağacdan düzəldilmişdir. 

Məscidlərin çoxu, əsasən, yalnız bir ibadət zalından ibarətdir. Bəziləri dekorativ, yaxud 

konstruktiv element olan taxta arakəsmə ilə iki yerə bölünür və şəbistan (qadınlar üçün namaz yeri) 

yaradılır. Şəbistan bəzi hallarda iki yarusa   bölünmüş, birinci mərtəbədən köməkçi sahə, yaxud anbar, 

ikinci mərtəbədən isə ibadət üçün istifadə edirlər. Regionda mövcud olan məscidləri  quruluşundakı  

minarələrin yerləşməsinə əsasən üç tipə bölmək olar:   

-  minarəsiz məscidlər;  

- günbəzli məscidlər;  

- bir,  yaxud iki minarəli məscidlər.  

Araşdırma predmeti olan məscidlərin hamısı öz funksiyasına uyğun fəaliyyət göstərir və 

funksional adoptasiyaya ehtiyac duyulmur. Tikililər yalnız SSRİ dövründə anbar kimi istifadə 

olunmuş və müstəqillik dövründə yenidən öz fəaliyyətinə qaytarılmışdır. Bu dövrdən başlayaraq 

dövlət tərəfindən atılmış bir sıra addımlara baxmayaraq, məsələn, abidələrin reyestra salınması, 

qorunması üçün qurumların yaradılması və s., həmçinin əhali tərəfindən abidələrdə özbaşına 

yenidənqurma və təmir-tikinti işlərinin aparılması, binaya yaxın ərazilərdə, yaxud divar boyunca yeni 

tikililərin tikintisi, yanlış materialların istifadəsi ilə bərpa işlərin aparılması başlamışdır. Dini tikililəri 

vəziyyətinə, həmçinin onların restavrasiya ehtiyacına əsasən aşağıdakı qruplara bölmək olar:   

- xarakterik detallarını itirən, üslubi bərpa tələb edilən məscidlər: Girdəni, Xolmili, Küvənil, 

Türkoba, Məsçitməhəllə, Giləkəran, Şiyəkaran, Bala Şürük, Şahağac, Siyaku;  

- bərpa tələb edilən məscidlər: Sütəmirdov, Veravul, Yuxarı Nüvədi, Havzova, Hacı Cahanbaxış, 

Vaqo, Səpnəkar, Gərmətük, Separadi, Ərçivan;  

- yaxşı vəziyyətdə olan, bərpa tələb olunmayan Kiçik Bazar, Böyük Bazar, Viyən, Digah, Vilvan, 

Şağlasər, Cil, Şiləvar, Aşağı Nüvədi, Mamusta, Havzova, Şıxakəran, Qum, Kəmalədin, Kakalos, Hacı 

Teymur, Artupa   

Nəticə. Yuxarıda qeyd olunanlardan bəlli olur ki, sözügedən regionda bir çox məscidlərdə bərpa 

işlərinə böyük ehtiyac vardır. Məscidlərə vaxtaşırı nəzarətin artırılması, daşıyıcı konstruksiyaların 

müayinə olunması, təmir və bərpa işlərinin aparılması üzrə müfəssəl qaydaların yaradılması və əhali 

arasında abidələrin toxunulmazlığı, mühümlüyü, onların tarixdaşıyıcı alət kimi qorunması üzrə təbliğ 

aparılması tövsiyyə olunur.  

 

Ədəbiyyat  

 

1. Azərbaycan İslam Mədəniyyətinin incisi. Bakı: 2013, səh. 285.  

2. Azərbaycan Respublikası Məscidlərinin Ensiklopediyası. Bakı: 2001, səh.340.  

3. Azərbaycan tarixi, I cild, Bakı: 1994, səh.399.  

 

 

Резюме 

 

Алосманова Масума Агамамамед кызы 

 

В статье рассматриваются актуальные проблемы, стилистические особенности мечетей, 

построенных в Астаринском и Ленкоранском районах Азербайджанской Республики. Были 
проиллюстрированы следующие особенности: планировка конструкций, материалы, 

используемые в строительстве, характерные детали. Также автор выделил уникальные детали 

интерьера и экстерьера конструкций здания. Предоставленная информация была основана на 

архивных исследованиях, проведении измерений и фотографической фиксации. Мечети были 

классифицированы на основе структурных особенностей. Автор упомянул и вспомогательные 

объекты зданий. 
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Summary 

Alosmanova Masumga Agamahammad  
 

The article describes actual problems, stylistic features of mosques built in Astara and Lenkoran 

regions of Azerbaijan Republic. The following features were illustrated: planning structures, 

materials used in the construction, the characteristic details. Also author has highlighted the 

unique details of interior and exterior designs of the building. The provided information has been 

gathered based on studies of archival materials, taking of measurements and photographic fixations. 

The mosques has been classified based on the structural features. Author has mentioned the auxiliary 

facilities of buildings as well. 
 

 

Bağırov Bulud İbrahim  oğlu 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 
 

XAMMAL VƏ MATERİALLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN KLİNKER KƏRPİCİNİN 

XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ 
 

Açar sözlər:  klinker kərpici, keramik materiallar, qələvi-torpaq, gil mineralları, kaolinit 

Ключевые слова: клинкерный кирпич, керамические материалы, щелочноземельные,           

глинистые минералы, каолинит 

Key words:     clinker brick, ceramic materials, alkaline-soil, clay minerals, kaolinite 
 

Yüksək ekoloji və fiziki-mexaniki xassələrə malik olan keramik materiallar bütün dövrlərdə 

tikintidə geniş istifadə olunmuşdur və hal-hazırda da olunmaqdadır. Yüksək nəmlik olan şəraitdə da-

yanıqlıdır, yaşayış evlərində mikroiqlimi tənzimləyir və istifadəsi rahatdır. Son illərdə Respublikada  

keramik materiallar istehsalı inkişaf etməkdədir. Digər sahələrdə olduğu kimi, keramik materiallar 

sənayesində də məhsulların çeşidləri çoxaldıqca rəqabət artır və materialların keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinin labüdlüyü ön plana keçir. 

Bu səbəbdən də tədqiqat işində əsas məqsəd klinker kərpicinin xassələrinin yaxşılaşdırılmasın-

dan ibarətdir. 

Məlumdur ki [1, 2, 3], klinker kərpicinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına təsir edən əsas 

amillərdən biri onun alınmasında istifadə olunan xammal və materialların düzgün seçilməsi və lazım 

gəldikdə zənginləşdirilməsidir. Azərbaycan ərazisində yayılmış gillərin  tərkibi heç də yalnız gil 

minerallarından ibarət deyil, müxtəlif qarışıqlara da rast gəlinir.  Bu cür qarışıqlar alınan materialın 

xassələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir.  

Aşağı Güzdək yatağının gillərinin kimyəvi tərkibi: SiO2 – 56,82; Al2O3 – 14,15; CaO – 7,32; 

MgO - 1,97; Fe2O3 -3,50; Na2O+K2O – 5,53; SO3 -1,25; Yİ – 9,56. 
 

                
 

Şəkil 1. Klinker kərpici hazırlanması üçün keramik kütlənin derivotoqramı: a) Aşağı güzdək gili; b) 

uçucu kül. 
 

Tədqiq olunan gillərin kimyəvi tərkibindən görünür ki, onların tərkibində müəyyən qədər  qələvi-

torpaq və qələvi metal oksidləri vardır. Qələvi-torpaq və qələvi oksidlərin miqdarının çox olması 

keramik kütlənin əmələgəlmə temperaturunu aşağı salır. Qızdırma zamanı qələvi oksidlərinin SiO2 

ilə qarşılıqlı təsirindən ərinti əmələ gəlir. Bu keramik kütlənin sıxlaşmasını təmin etməklə yanaşı, 

eyni  zamanda mullitin əmələ gəlməsini intensivləşdirir. 
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Klinker kərpicinin hazırlanmasında istrifadə olunan gillərin və yavanlaşdırıcı əlavənin (uçucu külün) 

mineroloji tərkibi rentgenoqrafiya üsulu ilə öyrənilmişdir. Şəkil 1-dən (şəkil 1.a)  görünür ki, Aşağı Güzdək 

yatağının gilinin tərkibində kaolinit, rektorit kimi gil mineralları və əhəmiyyətli dərəcədə kvars mineralı var. 

Uçucu küllərin derivatoqramından isə külün tərkibinin əsas hissəsinin  amorflaşmış SiO2-dən ibarət olduğu 

aydın görünür. Bu onun kimyəvi cəhətdən aktiv olduğunu və termiki emal zamanı asanlıqla  keramik 

kütlənin tərkibini təşkil edən digər komponentlərlə qarşılıqlı təsirə ola biləcəyinə sübutdur [1, 4, 5]. 
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Резюме  

Багиров Булуд Ибрагим оглы 

Влияние особенности сырьевых материалов на свойства  

клинкерного кирпича 
Одним из основных факторов влияющие на  улучшения качества клинкерного кирпича 

является качества сырьевых материалов. Для изготовления клинкерного кирпича  использовано 
глины Гюздакского месторождения и зола унос. Изучено химические и минералогические составы 
сырьевых материалов. Установлено, что эти минеральные материалы пригодны для получения  
высококачественных керамических материалов. 

 

 

Summary  

 Baghirov Bulud   Ibrahim 

The influence of the features of raw materials on the properties of klinker bricks 
  

One of the main factors influencing the improvement of the quality of klinker bricks is the quality 
of raw materials. For the manufacture of klinker brick there was used  Gyuzdak deposits clayand fly 
ash. The chemical and mineralogical compositions of raw materials have been studied. It has been 
established that these mineral materials are suitable for producing high-quality ceramic materials. 
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YAZ DAŞQINLARI DÖVRÜNDƏ SU BASMA PROSESİNİN ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏRİ İLƏ 

DRENAJ SAHƏSİNİN ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏRİ  ARASINDA MÖVCUD OLAN 

REQRASSİYA ASILILIĞI 
 

Açar sözlər:  sel, daşqın, reqressiya, su axını, drenaj, kanal 

Ключевые слова:половодья, паводки, регрессия, расход воды, дренаж, канал 

Key words: inundation, flooding, regression, bankfull discharge, drainage, channel 
 

Hal-hazırda su basmaları və daşqınlara aid bir çox ədəbiyyatlarda bu prosesin müxtəlif aspektləri 

nəzərdən keçirilmişdir ki, bunlara aşağıdakıları göstərmək olar: (1) su basması zamanı su səviyyəsinin 

qalxması intensivliyi; (2) su basmasının davamiyyət müddəti; (3) su basmasının ölçüləri, (4) su 

basmasından yaranan ziyanlar və s. 
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Məqalədə yaz su basmaları dövründə ərazinin potensial su basma şərtlərinin 

müəyyənləşdirilməsi üçün aparılmış model tədqiqatlarının bəzi nəticələri şərh edilir. 

Tədqiqat məsələsinin qoyuluşu aşağıdakı kimidir: 

Ağzına qədər dolmuş çay və kanallardan suların axıb-daşmasının bir sıra indiqatorları 

mövcuddur ki, bunlara aşağıdakıları göstərmək olar (şəkil 1) [2]. 

 
Şəkil 1. Çayın profili və kanalın en kəsiyində xarakter indikatorlar 

 

1. Su basması müstəvisinin sınma nöqtəsi (1)- çay məcrası yamacının şaquliyə bənzər vəziyyətdən 

üfiqiyə bənzər vəziyyətə diskret keçid yeri. 

2. Əyilmə nöqtəsi (2) çay məcrası yamacında sonuncu identifikasiya edilən nöqtəsidir. 

3. Çay məcrası yamacında diskret basılmış oyuq xətti. 

4. Kanalda suyun adı səviyyəsi. 

5. Sahilin yuxarı səviyyəsi. 

    

Çay məcrasının ağzına qədər dolması nəticəsində axıb -daşan su miqdarı drenaj sahəsi ilə, yəni 

subasma sahəsi ilə sıx surətdə əlaqədardır. Ağzına qədər dolmuş kanalın en kəsik göstəricisi və drenaj 

sahəsi göstəriciləri arasında, yəni subasma sahəsi arasında aşağıda göstərilən reqressiya əlaqəsi 

mövcuddur: 

                                         
75,017,13 DAS  ; 

                                         
44,087,13 DAW  ; 

                                         
31,095,0 DAD  . 

Burada, S - kanalın en kəsiyi; W - kanalın eni; D - kanalın dərinliyi. 

Ümumi halda, aşağıda göstərilən reqressiya tənlikləri mövcuddur: 

                                           
hQgS  ; 

                                           
bQaW  ; 

                                          
fQcD  . 

    Burada olan g, h, a, b, c, f əmsallarının qiymətləri cədvəl 1-də verilmişdir [2] 

 

                              g, h, a, b, c, f  əmsallarının qiymətləri cədvəli                          Cədvəl 1 

W D S 

a b c f g h 

2,65 0,47 0,3 0,33 0,72 0,8 

1,46 0,52 0,19 0,42 0,28 0,94 

1,65 0,50 0,55 0,33 0,9 0,83 

 

Dolub-daşmış kanalın kənarlarından axan suyun miqdarı elə su həcmini müəyyənləşdirir ki, su 

kütləsinin daxil olması nəticəsində kanalda suyun səviyyəsi son həddə çatmış və daha sonra su basmış 
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sahə yaranmışdır [1].. Kanala daxil olan və kanalın kənarlarından xaric olan suyun əsas göstəricisi 

“kənarlardan suyun sərfi” göstəricisidir. Bu göstərici (kub.fut/san) ilə ölçülür.  2-ci şəkildə kanalın əsas 

göstəriciləri göstərilmişdir. Burada, Bbf - ağzına qədər dolmuş kanalın eni; Hbf - ağzına qədər dolmuş kanalın 

dərinliyi; BDA - drenaj sahəsinin şərti eni; Bn - kanalın normal eni; Hn - suyun normal hündürlüyüdür. 

 
Şəkil 2. Su basması ağzına qədər dolmuş kanalın en kəsiyinin əsas parametrləri. 

 

Suyun çayın kənarlarından axma sərfi Qbf, subasma ərazi sahəsi (DA), ağzına qədər dolmuş 

kanalın eni Wbf  ağzına qədər dolmuş kanalın dərinliyi kimi göstəricilər arasında aşağıdakı reqressiya 

asılılığı göstəriciləri mövcuddur [3]: 

   
1

1

b

bf DAaQ  ;
                                                   

 

  2

2

b

bf DAaW  ; 

3

3

b

bf DAaD  . 

Burada 3,1,, iba ii  
əmsalları baxılan yer üçün xarakter olan sabit kəmiyyətlərdir. 

Beləliklə, su basma prosesinin əsas göstəriciləri ilə drenaj sahəsinin əsas göstəriciləri arasında 

mövcud olan reqressiya asılılıqlarının qısa xülasəsi verilmişdir. 
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Половодья и паводки являются наиболее часто встречающимся видом наводнения. В 

обширной литературе по наводнениям рассмотрены такие вопросы как интенсивность 

нарастания уровня воды при затоплении, продолжительность затопления, размер наводнения, 

ущерб от наводнений и т.д. В настоящей статье излагается предлагаемый метод определения 

условий потенциального затопления в период весеннего паводка и приводятся результаты 

проведенных модельных исследований. Показано, что использование известных регрессион-

ных зависимостей между такими показателями процесса затопления, как расход воды через 

поперечное сечение канала; ширина канала; высота уровня воды; дренажный участок, т.е. 

участок подтопления позволяет определить условия возможности потенциального затопления 

участка. Приведен краткий обзор существующих регрессионных зависимостей между 

показателями процесса наводнения и дренажным участком.  

http://www.fws.gov/r5cbfo
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Summary 
 

Danziyev Ramal Mirzahasan 

The inundations and flooding are most frequently encountered types of flood event. In the wide 

technical literature such questions as intensity of increase of water level upon flooding, duration of 

inundation, size of inundated areas, damages inflicted by flooding are considered in detail. In the 

present article the method for determination of conditions of potential flooding during the spring 

inundation is suggested and the results of carried out model researches are described. It is shown  that 

utilization of known regression dependencies between such parameters of flooding processes as bankfull 

discharge. The channel width, height of water level, drainage area i/e/ the flooded area make it possible 

to determine conditions of possibility of potential flooding of the area. The brief review of existing 

regression dependences between the parameters of inundation processes and the drainage area are given. 
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KÜÇƏ VƏ MEYDANLARIN ƏTRAFINDA TİKİLİLƏRİN İNŞASINDA HƏCM-FƏZA 

NİSBƏTLƏR 
 

Açar sözlər: küçələr, meydanlar, həcm-fəza nisbətləri, memarlıq vasitələri, nəqliyyat  
dayanacaqları, piyada hərəkəti, memarlıq həlli 

Ключевые слова: улицы, площади, объемные пространства, архитектурные средства, 
транспортные остановки, пешеходные движения, архитектурные решения 

Key words: streets, squares, volumetric spaces, architectural means, transport stops, 
pedestrian traffic, architectural solutions 

 

Müasir şəhərlərin daxili təşkilinin ciddi dəyişiklikləri şəhər mühitinə və memarlıq vasitələri ilə 

onun formalaşma metodlarına yeni baxışlarda öz əksini tapır. Şəhər kompozisiyasının əsası artıq onun 

strukturunun qurulması zamanı qoyulur. Şəhərin qurulmasının kompozisiya üsulları isə onun inkişafı 

prosesində şəhərin strukturuna təsir göstərir. Şəhərlərin tikintisinin təcrübəsi ölçü və miqyas, şəhər 

qurğularının və açıq məkanların, onların insan tərəfindən qavranılma imkanları haqqında davamlı 

təsəvvürlər yaratmışdır. Müasir təcrübədə istifadə edilə bilən sabit modul və harmonik məkan nisbətləri - 

metrik və ritmik quruluşların kompozisiya qanunauyğunluqları, modul və mütənasib bölgülər, həmçinin 

strukturların simmetrikliyi, forma və rəng çalarının təzad və nüansı müəyyən edilmişdir. Kompozisiya vasitə 

və üsullarının müxtəlifliyi, onların istifadəsi şəhər tikilisinə xarakterik xüsusiyyətlər vermək, şəhər 

məkanında yönalmanı yüngülləşdirmək və estetik üstünlüklərini və obraz ifadəliliyini artırmağa yönəlib. 
Şəhərsalma qurğularının bütün elementlərinin uzlaşması və qarşılıqlı əlaqəsi nəticədə tamlıq və 

bütövlük yaradırlar ki, bunu da memarlıq kompozisiyası adlandırırlar. Onun vəzifəsi – funksional, 
texniki, iqtisadi, ekoloji və estetik tələblərin bir araya gətirilməsidir. 

Memarlıq-planlaşdırma kompozisiyasını təşkil edən komponentlər bunlardır: küçələr, 
meydanlar, yaşayış və ictimai binalar, onların tərkibindəki sahələr, açıq və yaşıllaşdırılmış məkanlar, 

abadlaşdırma üzrə qurğular, istehsalat kompleksləri, relyef, su hövzələri, ətraf landşaft. 
Küçə yaşayış məntəqəsinin bütün strukturunun karkasıdır. Küçə şəbəkəsinin kompozisiyası 

vacib keyfiyyətə - sistemin vahidliyinə malik olmalıdır. Buna küçələr sistemində mütənasiblik 
prinsipinin gözlənilməsi ilə nail olunur. Əsas küçələri ayırırlar, qalanlarını və məhəllədaxili yolları 
onlara tabe edirlər. Əsas küçələr öz yerinə, eninə, tikilisinə, abadlaşmasına görə fərqlənməlidirlər.  

Yaşayış məntəqəsinin ictimai mərkəzlərinin kompozisiyası bir çox hallarda ictimai və yaşayış 

binaları ilə tikilmiş meydandır. Lakin bu iki meydan da ola bilər. İctimai mərkəzi küçə şəbəkəsi, yaşıllıqlar 

sistemi, mədəni-məişət xidməti obyektləri və yaşayış məhəllələri ilə paralel layihələndirirlər. İctimai mərkəz 

dəqiq ərazi zonalaşmasına malik olmalıdır. Bu zonaların meydanlarında binaları elə yerləşdirirlər ki, onlar 

yaşayış məntəqəsinin müxtəlif nöqtələrindən baxılsın, öz həcmi ilə ətraf tikililərdən seçilsinlər.  

Küçələr nəqliyyat hərəkət növünə və funksional təyinatına görə təsnif olunurlar. Tarixən şəhərin 

mərkəzi hissəsi və əsas küçəsini vurğulamaq vacibiyyatı formalaşıb. Bu küşə geniş, yaxşı 
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yaşıllaşdırılmış olmalı, təntənəli axşam işıq tərtibatına malik olmalıdır. Tədbirlər keçirilən günlərdə 

o, nəqliyyat hərəkətindən azad olunur, nəqliyyat hərəkəti yaxın küçələrlə həyata keçirilir. Əsas küçəni 

adətən ictimai bina və qurğularla tikirlər.  

Müasir şəhərlərdə ticari küçələr nəzərdə tutulur. Bu küçələrdə xüsusiləşdirilmiş ticarət və ictimai 

qidalanma müəssisələrini nəzərdə tuturlar. Belə küçələr piyada küçələr olmalı, yaxın küçələrdəki dayana-

caqlara qısa, rahat yanaşmalara malik olmalıdırlar. Ticari küçələrin müxtəlifliklərindən biri də ticarət müəs-

sisələri və mədəni-məişət idarələri yerləşdirilən piyada ictimai kommunikasiya məkanı – ticarət mollarıdır.  

Su hövzəsi sahilində yerləşdirilmiş şəhərin planlaşdırma strukturunda, sahilyanı küçələr böyük 

əhəmiyyətə malikdirlər. Onları adətən nəqliyyat magistralları rolunda istifadə edirlər. Sahilyanını 

əhali istirahət və gəzinti yerləri kimi istifadə etdikdə, o, yaxşı yaşıllaşdırılmalı və abadlaşdırılmalıdır; 

məqsədəuyğundur ki, sahil boyunca bulvarlar yaradılsın. 

Şəhərin əsas nəqliyyat və kommunikasiya düyünləri meydanlardır. Onlar təyinatına, tikilidə 

yerləşmə şərtlərinə, memarlıq-məkan kompozisiyasına görə fərqlənirlər. 

Əsas meydan paradların, xalq gəzintilərinin və şəhər əhalisinin digər vacib tədbirləri üçün təyin 

olunur. Bu meydanları şəhərin mərkəzində təşkil edirlər və teatrlar, muzeylər və digər ümumşəhər 

təyinatlı binalarla tikirlər. Tranzit nəqliyyatın əsas meydanla hərəkətinə icazə verilmir. 

İctimai binaların qarşısındakı meydanlar ziyarətçilərin avtomobillə yanaşması və avtomobil 

dayanacaqlarının yerləşdirilməsi üçün xidmət edirlər. Bu meydanlarda bağçalar yaradır, fəvvarələr, 

heykəllər, monumentlər quraşdırır və ya firma işarələri və s. qoyurlar. 

Nəqliyyat meydanları bir neçə küçə və yolun bir səviyyədə və ya müxtəlif səviyyələrdə kəsişmə 

yerlərində intensiv nəqliyyat axınlarının təşkili üçün nəzərdə tutulur. Nəqliyyat meydanlarını yaşayış və 

ictimai binalarla meydan tərəfdən onlara yanaşma yollarının yaradılması ilə tikməyə icazə verilmir.  
Vağzal meydanları müxtəlif növ şəhər nəqliyyatı və piyadaların intensiv hərəkətli mürəkkəb 

nəqliyyat düyünləridirlər. Onlarda şəhər nəqliyyatı dayanacaqları və avtomobil dayanacaqları 
yerləşdirilir. Gələn və gedən sərnişin axınlarının ayrılması, ictimai nəqliyyat dayanacaqlarına və 
avtomobil dayanacaqlarına qısa və təhlükəsiz yanaşma vacib əhəmiyyət kəsb edir. 

Meydanların forması təsnif edilir: bağlı meydanlarda məkan özünə kifayət edir; dominant 

meydanlarda bütün məkan əsas binaya yönəlib; nuklear meydanlarda məkan mərkəz ətrafında 

formalaşır; qruplaşdırılmış meydanlarda məkan vahidləri daha iri kompozisiyalarda birləşirlər; amorf 

meydanlarda məkan məhdud deyil. 

İzolyasiya – bu istənilən meydanın lazımlı şərtidir. Meydanın izolyasiyası – künclərə xüsusi diqqət 

yetirir. Nə qədər meydanın küncləri çox açılıb, izolyasiyalılıq hissolunması bir o qədər azdır. Meydanların 

və ətrafdakı binaların digər vacib keyfiyyətlərinə izolyasiyanın dərəcəsi təsir edir. O, özünə görməni 

bağlayan damların abris xəttini, bu binaların məkanın ölçüsünə nisbətən hündürlüyünü, onların həcmini 

birləşdirən memarlıq mövzusunu və məkanın özünün ümumi formasına malik olmasını daxil edir. 

  Meydanların və binaların ən yaxşı baxış bucağı, onların proporsional nisbətləri əsas 

şərtlərdəndir. Bina bütövlükdə təxminən onun hündürlüyünün 2 misli qədər məsafədə və ya 27o bucaq 

altında daha yaxşı baxılır. Binalar qrupu baxış üçün hündürlüyün 3 mislini və ya 18o bucaq tələb edir. 

18o-dən aşağı obyekt görünüş sahəsində öz dominantlığını itirir.  

Biz şəhəri onun üzərində hərəkətimizə görə qavrayırıq. Bizim hərəkətimizin xarakter və sürəti 

qavramanın keyfiyyətini təmin edir: biz nə qədər böyük sürətlə hərəkət ediriksə, bir o qədər az 

detalları qavrayırıq. Əgər siz avtomobildə gedirsinizsə, yalnız binaların ümumi həcmləri və landşaftın 

əsas xüsusiyyətləri qavranılır. Əgər siz piyada gedirsinizsə, onda ətrafdakı binaları daha diqqətlə 

nəzərdən keçirə bilərsiniz. Şəhərin dekorasiyası piyadaya daim inkişaf edən şəkil kimi deyil, şəkillər 

silsiləsi və ya marşrutun yadda qalan izləri kimi təqdim olunur.  

Kifayət qədər dəqiq bölünmüş məkanlar bir-birinə açıla bilər; bir sıra məkanlar küçə və 

xiyabanlar ilə fiziki olaraq əlaqələnə bilər; bir və ya iki iri ictimai bina müxtəlif məkanlarla əhatəli 

ola bilər; meydanlar bir planlaşdırma oxu və ya xarici istinad ilə əlaqələnə bilər. 

Yaşayış məntəqələrinin ictimai mərkəzləri memarlıq-planlaşdırma strukturlarının vacib 

elementidir, sakinlərin ünsiyyəti üçün, mədəni tədbirlərin keçirilməsi, ticari obyektlərin 

yerləşdirilməsi, inzibati-idarəçilik strukturu, sosial-məişət təyinatlıdırlar. Adətən ictimai mərkəzi 

meydan şəklində perimetr boyunca binalar yerləşdirilmiş həll edirlər. Təyinatına görə ictimai, 
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nəqliyyat, yükboşaltma, ticarət meydanlar qrupu olur. Meydanlar sadə düzbucaqlı yol kəsişmələrinin 

genişlənməsi yolu ilə əmələ gəlir. Romb və kvadrat formada layihələndirildikdə nəqliyyat hərəkətinin 

rahat və təhlükəsiz açılışını təmin edirlər. “Meydan-ciblər” ictimai mərkəzlərin yükboşaltmasını, 

bazar meydanları isə hər tərəfdən giriş və çıxışı təmin edirlər. 
Memarlıq-məkan təşkili və tikintisi üsullarına görə meydanlar qapalı, yarımqapalı və açıq olurlar. 

Qapalı meydanlarda ətraf binalar həlledici rol oynayırlar. Yarımqapalı meydanlarda bir tərəfdən iri 
ictimai binalar olur. Açıq meydanlarda kompozisiyada bağlar, parklar, su məkanları dominantlıq 
edirlər. Meydanların ölçüsü ətraf tikililərin 2,3,4 hündürlüyünə bərabər olmalıdır.  

Meydan tikilisinin əsasını ictimai mərkəzi vurğulamağa canatma təşkil edir. İictimai mərkəzin 

perimetri boyunca inzibati binalar, mədəniyyət evi, ticarət mərkəzi yerləşdirirlər. Küçə onu əhatə 

edən tikililərlə bir yerdə qavranılır. Küçələrin bədii tərtibatı maddi formaların yerləşməsi və məkanın 

memarlıq təşkilindən asılıdır, burada miqyaslılıq, mütənasiblik, ritmdən istifadə edirlər. 

Küçənin profilinin bədii məkan simasını yaratmaq binaların həcminin ağac, kol, digər memarlıq 

formalarının hündürlük və formasına, onlar arasında məsafələrin uğurla tapılmış nisbətlərində 

mümkündür. Nə qədər küçə enlidir, bir o qədər də binalar arasında məsafə çoxdur, onların məkan 

əlaqələrinin hissolunması bir o qədər zəifdir. Boş yerin üstünlüyü küçələrin tikilisinin ansamblını 

pozur. Küçə məkanının həddən ziyadə sıxlığı darısqallıq təəssüratı yaradır.  

Küçələrin əsas elementləri yol və səkilərdir. Onların arasında ayırıcı zolaq yerləşdirirlər. Yolun 

kənarında küveytlər, lotoklar, ehtiyat  zolaqlar, velosiped yolları, bulvar zolaqları ola bilər.  

Mühəndis problemləri ilə sıx vəhdətdə küçə və meydanların tikililərinin həcm-fəza məsələləri 

həll olunur: tikilinin hündürlüyünün küçənin eninə və meydanın qabaritinə mütənasib nisbəti, siluet və 

perspektivin həlli. Qeyri-mütənasib yüksək tikili  darlıq hissi yaradır; həddən çox enli küçələrdə və geniş 

meydanlarda tikilinin memarlığı öz həqiqi miqyasını itirir, məkanda seyirçi tərəfindən tam qavranılmır. 

Küçənin eyni hündürlükdə binalarla tikilməsi sakit siluet yaratmağa xidmət edir. Küçənin əyilmə 

yerlərində, tikili xəttindən və s-dən uzaq məsafədə olan binalarla tikilməsi, parlaq ifadə olunan 

aksentlərlə qeyd olunması mənzərəli siluet yaratmağa imkan verir. Plan quruluşundakı hər hansı 

dəyişiklik, küçənin uzununa perspektivində əks olunur, açıq və ya qapalı ola bilər. Açıq perspektiv 

küçəni sərbəst məkana açır. Qapalı perspektiv düzxətli küçənin oxu boyunca onu qapayan binanın, 

monument və ya heykəlin yerləşdirilməsində əldə edilir. Döngə və əyilmələr qapalı perspektivli 

sahələr əmələ gətirir. Küçənin məkanını ictimai binalar və yaşayış komplekslərinin qarşısında çox da 

böyük olmayan meydanlara açan eninə perspektivlər kompozisiyanı zənginləşdirirlər.  
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Резюме 

Алиев Джавид Гульмирза оглы 

Объемно-пространственные пропорции при строительстве зданий вокруг улиц и 

площадей 

Одним из приоритетных вопросов являются объемно-пространственные пропорции при 

строительстве зданий вокруг улиц и площадей в современных городах. В этой статье 
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рассмотриваются способы изучения объемно-пространственных пропорций при строительст-

ве зданий вокруг улиц и площадей, исследуются требования при проектировании и 

строительстве, определяются недостатки, предоставляются пути обеспечения выполнения 

необходимых задач и предлагаются конкретные рекомендации. 
 

Summary 
 

Aliyev Javid Gulmirza  

Spatial proportions in the construction of buildings around streets and squares 
 

One of the priority issues is the spatial proportions in the construction of buildings around streets 

and squares in modern cities. This article discusses ways to study the volume-spatial proportions in 

the construction of buildings around streets and squares, examines the requirements for design and 

construction, identifies shortcomings, provides ways to ensure the implementation of the necessary 

tasks and offers specific recommendations. 

 
 

Əhməd Pənahi 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

 

İSFAHANIN ÇAHARBAĞ MƏDRƏSƏSİNİN GİRİŞ FASADININ DEKORATİV  

DİZAYNININ HƏNDƏSƏSİ VƏ ÜSULLARI 

 

Açar sözlər: təhlil, struktur, dizayn, həndəsə, dekorativ, Naxçıvan məktəbi,Azərbaycan, 

Möminə -xatun 

Ключевые слова: анализ, структура, дизайн, геометрия, декоративность, Нахчыванская 

школа, Азербайджан, Мумин 
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Müqəddimə: 

Soltani mədrəsəsi və Madərşah mədrəsəsi də adlandırılan Çaharbağ mədrəsəsi İsfahandakı Səfəvi 

dövrünə aid sonuncu əzəmətli tarixi binadır (Şəkil 1, 2,3,4). 
 

                 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Şəkil 1                                                                           Şəkil 2. 

 
Çaharbağ mədrəsəsi hicri-qəməri təqvimi ilə 1116-1126-cı illərdə sonuncu Səfəvi şahı olan 

Soltan Hüseynin dövründə din alimləri yetişdirmək və onlara təlim vermək üçün  tikilmişdir. 

“Mədrəsə “Azərbaycani”  üslubda tikilib. Naxçıvan Marağa memarlıq məktəbinə aiddir. Onun xarici 

divarlarında olduqca gözəl və qiymətli dizayn və həndəsi naxışlar istifadə edilmişdir. Kaşı işləmələri 

baxımından olduqca əhəmiyyətlidir və kaşı işləmələrinin yeddi rəngli kaşı, moərrəq və s. kimi 

müxtəlif növlərindən istifadə edilmişdir. Əslində bir kaşı muzeyidir.  
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                                   Şəkil 3                                                   Şəkil 4.                                                                       
 

Mədrəsənin daxili girişindəki və taxta pəncərələrində istifadə edilmiş kaşı işləmələri bu nəfis 

tarixi binanın olduqca maraqlı və gözəl hissələridir. Bu binanın  memarlığındakı dekorativ dizaynlar 

binanı bir örtük kimi əhatə edir. Binanın divarlarının xarici səthində istifadə edilmiş hər bir naxış 

ümumi bir naxışın hissələridir və onların bir-birinin yanında yerləşməsi naxışı tam hala gətirir.  

Istifadə edilmiş həndəsi naxışlar müxtəlif strukturlu  nizamlı həndəsi formalardan təşkil 

edilmişdir. Naxışların hamısı nəzmli və  harmonik olub mürəkkəb struktura malikdir. Bu məqalədə 

haqqında bəhs etdiyimiz  

binanın xarici divarlarında istifadə edilmiş naxışlardan birinin həndəsi strukturu qısa şəkildə 

araşdırılmışdır. 

Naxışların həndəsi strukturu: Naxışlar həndəsə strukturuda Naxçıvan məkətəbinə aiddir. 

Memar Əcəmi tərəfindən tikilən abidələrə də rast gəlinir və bu naxışlar İsfanın Caharbax 

mədrəsəsinin girişində bu naxışlar yaranıbdır və onun handəsəsi və bu binada istifadə edilmiş dəyərli 

naxışlardan birinin həndəsəsi və strukturu belədir: əvvəlcə çertyoj (1, a hissəsi) uyğun olaraq ABSD 

kvadratı istənilən ölçülərdə çəkilir.və sonra a qövsü istənilən şüalarda çəkilir. Sonra A bucağını dörd 

bərabər hissəyə bölürük. Nəticədə R1, R2 və R3 şüalarını çəkdikdə onlar a qövsü ilə kəsişir və a 

qövsü üzərindəki K,H,G və E nöqtələri  alınır. Sonra çertyoj (1, b hissəsi) uyğun olaraq E nöqtəsindən 

a qövsü üzərində AD-yə xətt çəkilir. Nəticədə F nöqtəsi alınır. Sonra FF1 xəttinin bir hissəsini EF 

qədər AD xətti üzərində ayırırıq. Sonra A mərkəzinə  AF1 şüasını çəkib onun üzərində G1 nöqtəsini 

müəyyənləşdiririk. H nöqtəsini G1 nöqtəsinə birləşdiririk və davamında R1 şüasını E1 nöqtəsində 

kəsirik. Sonra A mərkəzinə və AE1 şüasına c qövsünü çəkib üzərində H1 və E1 nöqtələrini 

müəyyənləşdiririk. Sonra A mərkəzinə və AB qövsünə qövs çəkirik. Onların R2  ilə kəsişməsindən G3 

nöqtəsi alınır. Həmçinin C mərkəzinə və CG3 şüasına qövs çəkirik. Onun  CB xətti M nöqtəsi və CD 
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xətti ilə kəsişməsindən N nöqtəsi alınır. N nöqtəsini B nöqtəsi və M nöqtəsini D nöqtəsi ilə 

birləşdiririk. K1H1 davamında və onun DM xətti ilə kəsişməsindən H3 nöqtəsi əldə edilir. 
  

                                                                         Çertyoj 1 
Həmçinin F1E1 davamından və onun NB ilə kəsişməsindən F3 nöqtəsi alınır. Beləliklə,  çertyoj 

(1, b hissəsi) uyğun olaraq 1/4 düyün əldə edilir. Onları bir-birinin yanında yerləşdirməklə çertyoj (1, 

c hissəsi) uyğun olaraq bütöv düyün alınır. Nəzərdə tutulan səthə uyğun olaraq, bir neçə bütöv düyünü 

bir-birinin yanında yerləşdirməklə nəzərdə tutulan səthdə çertyoj (1, d hissəsi) uyğun naxış alınır. 

 

Nəticə: 

1. Binanın fasadında istifadə edilmiş naxışlar, xüsusilə də  həndəsi naxışlar, mərkəzi bir düzüm, 

mehvər və simmetriya yaratdığından, bir nəzm ortaya çıxarır və binanı nəzmdən və həndəsədən ibarət 

bir tabloya çevirir. 

2. Bu binadakı forma və fəzaların sistemli bir şəklə salınması üçün binada istifadə edilmiş xətlər, 

şəkillər, formalar, həmçinin arkadlar və həndəsi naxışların təkrarlanmasından  müvəffəqiyyətli bir 

həll yolu kimi istifadə edilmişdir.  

3. Bu əsərin xarici səthlərində həcm və dizayndakı həmahəng ardıcıllıq hənsədi naxışlar, bitki 

naxışları, karbəndi, monqəres kimi həndəsi formalara əsaslanır. 
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Резюме 

Ахмед Панахи 
 

 

Дизайн наружных стен медресе Чахарбаг очень красив и ценен. Построенное в конце 

правила Сефевидов в Иране, это здание по-прежнему очаровывает всех. Использование 

красивых и привлекательных стилей дизайна сделало здание постоянным. В этой статье 

исследуется, применяется ли геометрия к стилям, используемым при проектировании этого 

здания, и играет ли геометрия роль в этих тонких образцах. Декоративный дизайн, чтобы 

получить результаты  

 

Summary 

Ahmad Panahi  

 

The design of the exterior walls of the Chaharbag Madrassah is very beautiful and valuable. Built 

at the end of the Safavid Rule in Iran, this building still captivates everyone. The use of beautiful and 

eye-catching design styles has made the building permanent. This article investigates whether 

geometry is applied to the styles used in the design of this building and whether geometry plays a role 

in these fine patterns. Decorative design to get results 
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AZƏRBAYCANDA İLK KOLLEKTOR-DRENAJ SİSTEMİNİN TƏDQİQİ 

 

Açar sözlər: şoran torpaqlar, drenaj sistemi, meliorasiya, drenaj suyu  

Ключевые слова: засоленные почвы, дренажные системы, мелиорация, дренажные воды 

Key words: saline soils, drainage system, melioration, drainage water 

 

İşin aktuallığı: Məqalədə Kür-Araz düzənliyinin  Şimali Muğan ərazisində 1929-1931-ci illərdə 

tikintisi başa çatdırılmış ilk drenaj sistemi olan Cəfərxan təcrübə drenaj stansiyası haqqında ətraflı 

məlumat verilmiş, stansiyada hazırki dövrə kimi aparılmış tədqiqat işləri müqayisəli formada 

araşdırılmışdır.  

Muğan düzü Kür-Araz ovalığının bir hissəsəi olub, Kür və Araz çaylarının çöküntülərindən 

qədim Xəzərin keçmiş körfəzi yerində yaranmış və okean səviyyəsindən aşağı yerləşir. Yer səthinin 

üstün mailliyi şimal-qərbdən cənub-şərqə istiqamətlənir və 0,0001-dən 0,0003-ə qədər dəyişir, lakin 

orta qiyməti 0, 00023-ə bərabərdir. Yağıntının illik miqdarı azdır və 246 mm-dən çox deyildir. Dəniz 

çöküntüləri 10-20 m dərinlikdə yerləşir, sonralar çox gec zamanda kontinental allüvial çöküntüləri 

ilə örtülmüşdür. Allüvial çöküntü qatının tərkibi həm üfüqi, həm də şaquli istiqamətlərdə böyük 

dəyişkənliklə xarakterizə olunur. Bütün bu qat əsasən diametri 0, 01 mm-dən 0,005 mm qədər olan 

narın tozlu hissəciklərdən ibarətdir. 

Narın qruntların yüksək süzülmə qabiliyyətini F.R. Savarenski suda həll olunmuş duzların onların 

dispersiya hissəsinə koaqulyasiya təsiri nəticəsində qruntların aqreqatlaşması ilə izah etmişdir [3].  

Kür-Araz ovalığında ilk drenaj sistemi (Cəfərxan təcrübə drenaj stansiyası) Şimali Muğanda 

1929-1931-ci illərdə tikilmişdir. Muğan meliorasiya –təcrübə stansiyası Muğan düzünün şimal 

hissəsində Araz çayının Kür çayına töküldüyü hissədən 10 km cənubda Saatlı rayonunun ərazisində 

yerləşir [1]. 

Stansiyanın drenlərarası sahələrdə qrunt sularına kimi (1-2 m) torpaq-qruntlar şorlaşma 

dərəcəsinə görə (şorlaşma növü əsasən xloridli və sulfatlı xloridli) aşağıdakı kimi paylanmışdı: quru 

qalıq <0,5 %- 86,4 ha və ya 21,5 %; 0,5-1,0 %- 201,8 ha və ya 58,2 %; -1,0-1,5 %- 108,1 ha və ya 

26,9 %; 1,5-2,0 %- 5,6 ha və ya 1,4 %-dir. Bir ha sahədə orta hesabla 595,6 ton duz ehtiyatı olduğu 

təyin edilmişdir. Torpaq-qruntların həcm kütləsi 1,4 ton/m3-dir.  

Sistem altı örtülü drendən, bir açıq dren və bir açıq kollektordan ibarətdir.  

 
Şəkil 1.  

Cəfərxan drenaj sisteminin sxematik planı 

 

Drenlərin tikilmə dərinliyi 2,4-4 m, onlar arası məsafə 350, 400 və 580 m, maillik 0, 0011-dən 

0, 0019-ə qədər və uzunluğu 840 m-dən 1000 m-ə qədər dəyişir [1,2,3]. 

Dörd dren beton borulardan, qalanları keramik borulardan tikilmişdir. Boruların uzunluğu 75-80 

sm, daxili diametri15, 20 və 22,5 sm, divarının qalınlığı 2,5-3,0 sm-dir. Borular qırma daşdan 

hazırlanmış 10-15sm qalınlıqda əsas üzərində düzülmüşdür. Boruların aralıqları halqalarla tutulub və 

təbii keçə materialı ilə sarılmışdır. Drenaj boru xətti üç qat qırma daşla örtülmüşdür. Qırma daşın 

ölçüləri birinci qatda 25 mm, ikinci qatda 25-6 mm, üçüncü qatda isə 6-2,5 mm-dir. (əks süzgəc). 

Yarım süzgəcli konstruksiyada yalnız boruların birləşmə çatları qırma daşla örtülmüşdür.  
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Hər bir örtülü dren üç baxış və bir yuma quyusu ilə və mənsəb qurğusu ilə təmin edilmişdir.   

Baxış quyuları diametri 1,0 m olan beton borulardan, beton plitə üzərinə qoyulmuşdur. Quyuların 

divarlarında hər 40 sm-dən bir düşüb qalxmaq üçün qulp qoyulmuşdur.  

Drenajın işi üzrə müşahidələr tikintinin ilk 6 ilində (1931-1936-cı illər) fasiləsiz aparılmışdır. 

Drenajın əhatə etdiyi sahə 600 ha-dır. Əsas suvarmalar aprel-avqust dövründə, yaz aratı mart-apreldə, 

vegetasiya suvarmaları isə iyun-avqustda aparılmışdır. Aparıcı bitki pambıqdır. Bir hektara 5200-

8125 m3/ha (brutto) su verilmiş, torpaqdan istifadə əmsalı 0,46-0,61 hüdudunda dəyişilmişdir [3]. 

Ilk müşahidə illərində drenləşmiş sahədən drenaj sularını aparan kollektorun orta aylıq sərfləri 

aprel-iyul dövründə 100-283 l/san, qalan dövrlərdə 18-89 l/san olmuşdur. Qış aylarında demək olar 

ki, dəyişilmir və orta sərf 20 l/san. Maksimum orta aylıq sərfləri 199-dan 283 l/san təşkil etmişdir.  

Drenləşmiş sahədən (600 ha) drenaj axını hər hektardan 4000-5600 m3/il olub, suvarmaya və 

yumaya verilən suyun 65-70 %-ni drenajla axıdılmışdır.  

Drenaj təcrübə sahəsinin torpaqlarında kənd təsərrüfatı bitkiləri altında yuma rejimli suvarmalar 

aparmaqla yüksək meliorativ effekt əldə edilmişdir. Drenaj sistemində torpaqların əkin altında 

istifadə edilməsindən asılı olaraq drenaj su sərflərində fərqli göstəricilər müşahidə olunur. Drenlərdə 

müşahidə olunmuş ən böyük sərflər 13,3-33, 9 l/san 1 km-dir.  

Drenlərdə müşahidə olunmuş ən böyük sərflər (l/san) 

Cədvəl 1  
Göstəricilər Örtülü drenlər 

I II III IV XI XII 

Faktiki sərf, l/san 22,7 29,3 27,8 18,7 10,3 28,5 

Xüsusi sərf. 1 km 22,7 29,3 27,8 18,7 13,2 33,9 

Drenaj modulu, l/san ha 0,65 0,84 0,79 0,53 0,24 0,82 

 

Örtülü drenlərin minimum drenaj modulu 0,09-0,10 l/san ha müəyyən edilmişdir. Örtülü 

drenlərin ilkin minerallığı 25,6-dan 49,2 q/l həddində olub, 25 illik məlumatlara əsasən 7,7-dən 24,3 

q/l-ə qədər azalmışdır. 1990-cu ildə isə bu göstərici 3,1-dən 18,3 q/l-ə qədər dəyişilir. 

Müəyyən edilmişdir ki, örtülü drenlərin orta illik sərfləri, əsasən 3,91-6,34 l/san hüdudunda dəyişir [3]. 

Drenlər arasında arata və suvarmaya verilən sudan asılı olaraq suvarma dövründə qrunt suları 

yuxarı istiqamətdə yer səthindən 0,5-1,0 m-ə qədər yüksəlir, suvarma kəsiləndə depressiya əyriləri 

formalaşır və qrunt suları səviyyəsi düşməyə başlayır. Düşmə növbəti vegetasiya suvarmanın 

başlanğıcına kimi davam edir. Müşahidə məlumatlarına əsasən müəyyən edilmişdir ki, suvarma 

dövründə qrunt sularının dəyişmə amplitudu 1,16-2,28 m-dir. Qrunt sularının may-iyun aylarında 10-

11 gün müddətində düşmə intensivliyi 0,040-0,047 m/gün, düşmə dərinliyi yer səthindən 1,10 m-dən 

2,85 m-ə qədər təşkil edir.  

Təcrübə stansiyasında dərin drenaj fonunda yuyulan torpaqların yuma təcrübələri ilə müəyyən 

edilmişdir ki, 0-100 sm torpaq qatının xlorlu-natriumlu və sulfatlı-xlorlu tipdə şorlaşmış zərərli 

duzlardan təmizləmək üçün 10000-12500 m3/ha yuma suyu kifayətdir. Aparılan yuma rejimli 

suvarmaların təsiri nəticəsində qısa müddətdə sahənin üst torpaq qatı duzlardan yuyulmuş və sahə 

kənd təsərrüfatı bitkiləri altında istifadə olunur.  

Hal-hazırda stansiyanın torpaq-qruntları və üst qrunt su təbəqəsi demək olar ki, təmamilə 

duzlardan təmizlənib, sahə əsaslı surətdə meliorasiya olunmuşdur [1, 3]. 

Örtülü boruvari drenajın istifadə olunmuş konstruksiyası drenlərin işlək vəziyyətini təmamilə 

təmin etmişdir. Drenaj borularının təbii lillənmə halları müşahidə olunmamışdır. 90 il müddətdə 

stansiyanın drenaj şəbəkəsi istismar xərcləri sərf etmədən fasiləsiz olaraq işləyir.  
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Резюме 

Гасанова Арзу Халил кызы 

Исследование первой коллекторно-дренажской системы в Азербайджане 
 

В статье приводится подробная информация об экспериментальной дренажной станции 

Джафархан, первой дренажной системе Кура-Аразской равнины в Северном Мугане, 

построенной в 1929-1931 годах. 
 

Summury 

Hasanova Arzu Khalil 
 

Research of the first  

collector-drenage system in Azerbaijan 
 

The article provides detailed information on the Jafarkhan experimental drainage station, the 

first drainage system of the Kur-Araz Plain in North Mugan, completed in 1929-1931. 
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BETONUN  SIXILMADA  DƏQİQLƏŞDİRİLMİŞ  NATAMAM  DİAQRAMI 

 

Açar sözləri: diaqram, qeyri xəttilik, qeyri xəttilik parametrləri 

Ключевые слова: диаграмма, нелинейные, нелинейные настройки 

Key words: diagram, non-linearity, non-linearity parameters 
         

Müasir dövrdə dəmirbeton konstruksiyaların hesablanma nəzəriyyələri  intensive olaraq qeyri 

xətti deformasiya modellərinin tətbiqi ilə inkişaf etdirilir, bu həm qısamüddətli statik yükləmələrə  

[1], həmdə uzunmüddətli yükləmələrə [2] aiddir. Qeyri xətti modellərin tətbiq olunması yük altında 

konstruksiya elementlərində formalaşan gərginlikli deformasiya halını dəqiq təsvir etməyə, 

gərginliklərin yenidən paylanmasını izləməyə və materislların möhkəmlik ehtiyatından maksimum 

dərəcədə istifadə etməyə imkan verir. Bu xüsusilə özünü sıxılan elementlərdə biruzə verir. Məhz bu 

səbəbdən sıxılan dairəvi en kəsikli dəmirbeton elementlərin hesablanması üçün qeyri xətti modellərin 

işlənəsi actual problemlərdəndir. 

Bildiyimiz kimi dəmirbeton elementlərin qeyri xətti modellər əsasında hesablanmasında betonun 

sıxılmada tam və natamam diaqramlarından  istifadə olunur [2,3].  Dəmirbeton konstruksiyaların 

qeyri xətti diaqramlar əsasında hesablanma modellərinin işlənməsində prof. V.M.Bondarenkonun [1]  

elmi məktəbinin xüsusi rolu olmuşdur və bu məktəbdə V.M.Bondarenko tərəfindən təklif olunan və 

analitik ifadəsi aşağıdakı kimi yazılan diaqramdan istifadə olunmuşdur: 
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Bu asılılığa daxil olan parametrlər əsasında hesablamalar aparılda məlum olur ki, dağılma anına 

uyğun olan maksimal sıxılma deformasiyasının qiyməti real qiymətlərdən xeyli az alınır və buna görə 

də bu diaqram betonun sıxılmada deformasiya diaqramının artan qolunu adekvat approksimə edə 

bilmir. Məlum olduğu kimi müasir təsəvvürlərə görə betonun tam diaqramı Sarjin tərəfindən təklif 

olunmuş [2,3] aşağıdakı kəsr rasional funksiya ilə ifadə olunur 
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Göründüyü kimi əsas diaqram betonun ümumiləşmiş cəmi bir parametri ilə ifadə olunur, natamam 

diaqramda isə bir neçə parametrin daxil edilməsinə baxmayaraq artan qol belə dəqiq approksimə edilə 

bilmir. Natamam diaqramın artan qolu maksimumdərəcədə approksimə edə biləcək variantını qurmaq 

üçün əvvəlcə (1) və (2) bərabərliklərini  
R

b
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  aşağıdakı kimi yazaq:
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İki qrafikin artan qollarının adekvatlıq şərtindən alınır ki, 1   olduqda natamam diaqramda da 1s   

olmalıdır. Bu şərtdən 1  əmsalı üçün alırıq ki,   11  k .
 
Deməli natamam diaqram ölçüsüz 
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   kimi yazılmalıdır. Təyin olunmamış qalan 1m  parametrini 

tapmaq üçün tələb edək ki, müvafiq əyrilər altındakı sahələrin cəmi vahidə bərabər olsun, yəni, 
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Buradan alırıq ki, 
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Belıliklə, 1   və 1m  əmsalları Avrokod diaqramlarına daxil olan k  parametri ilə ifadə olunmuş oldu. 

Əmsalların dəqiqləşdirilmiş qiymətləri cəd.1-də verilmişdir. Ən önəmlisi isə ondan ibarətdir ki, tam 

diaqram bir k  parametri ilə ifadə olunduğu kimi təklif olunan natamam diaqram da bu parametrlə 

ifadə olunur. Çünki, 1   və 1m  əmsallarının hər ikisi yuxarıda göstərildiyi kimi k  parametrinə əsasən 

hesablanırlar. Təklif olunan ifadə əsasında qurulan diaqramlar göstərmişdir ki, onlar betonun 

sıxılmada artan qolunu daha dəqiq ifadə etməklə bərabər, həm də dağılma anına uyğun 

deformasiyanın qiyməti bütün siniflər üçün əsas diaqramda olduğu qiymətə uyğun olur. Əyanilik 

üçün şək.1-də 30B  sinifli beton üçün sıxılmada deformasiya diaqramlarının müqayisəsi verilmişdir. 

Cəd.1 

 

Parametrlər 

Betonun sinfi 
15B  20B  30B  40B  50B  60B  

Qısamüddətli statik yükləmələr üçün 

1  2,6 2 1,3 1 0,8 0,7 

1m  5 4,7 4,3 3,8 3,4 3 

MPaEb ,  23000 27000 32500 36000 39000 40000 

MPaRb ,  8,5 11,5 17 22 27,5 33 

max,b  0,001330 0,001278 0,001203 0,001222 0,001269 0,001402 

Dəqiqləşdirilmiş qiymətlər 

1  4,412 3,696 2,824 2,273 1,836 1,424 

1m  5,446 5,099 4,675 4,416 4,225 4,075 
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Xülasə: Betonun sıxılmada natamam diaqramının yeni analitik ifadəsi verilmişdir ki, bu da tam 

diaqramın artan qolunu kifayət qədər dəqiq approksimə etməyə imkan verir. 

Açar sözlər: Beton, deformasiya, gərginlik, tam diaqram, natamam diarqram.  

 
Şək.1. 30B  sinifli betonun sıxılmada deformasiya diaqramı: 

1- V.M.Bomdarenkoya görə;    2 – Avrokoda görə; 3- dəqiqləşdirilmiş diaqramına görə. 
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Неполная схема армирования бетона 

 

В статье предложен уточненный вариант диаграммы деформирования бетона при сжатии, 

предложенный В.М.Бондаренко. 

 

Summary 

Hajiyeva Ulviyya Mukhlis  

 

Revısed partıal dıagram of concrete at compressıon 

 

This paper proposes revised version of the stress-strain diagram of concrete in compression 

proposed by V.M. Bondarenko.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ТИПОВ ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Açar sözlər: körpələr evi, tikinti, ayrıca şöbələr, həkim-gigiyenistlər, layihə, sanatoriyalar, 

mikrorayonlar 

Ключевые слова: детские ясли,  строительство, отдельные ведомства, врачи 

гигиенисты, проектирование, санаторно – оздоровительные, микрорайоны 

Key words: nursery, construction, separate departments, hygienists, design, sanatoriums, micro-

districts 
 

Детские сады и ясли – воспитательные и оздоровительные  учреждения, предназначенные 

для обслуживания детей дошкольного возраста, возникли в Европе еще в XIX веке. 

В России первые здания детских яслей и садов появились в начале ХХ века, однако в 

целом дело дошкольного воспитания и строительства зданий детских учреждений оставалось 

до 1917 г. в  зачаточном состоянии. 

Впервые в годы существования Советской власти был издан декрет об охране и 

обеспечении материнства. Старые воспитательные дома и приюты были ликвидированы, 

широкое развитие получили организуемые на средства государства ясли, детские сады и 

детские дома. 

Большей частью для детских учреждений в эти годы приспосабливались лучшие жилые 

здания и особняки. 

После окончания восстановительного периода, в годы первой и второй пятилеток, в 

Советском Союзе развернулось массовое строительство новых зданий детских садов и яслей. 

В 1920-1930 годах процесс строительства детских садов и ясель начался и в 

Азербайджанской Республике. Здания детских дошкольных учреждений явились одними из 

первых объектов типового проектирования – большинство новых зданий уже в тридцатых го-

дах возводилось по типовым проектам, с учетом педагогических и гигиенических требований. 

В середине тридцатых годов в проектировании и строительстве детских учреждений 

возникли серьезные противоречия. Отдельные ведомства, педагоги, врачи-гигиенисты и 

архитекторы, стремясь создать возможно более комфортабельные здания, чрезмерно 

преувеличивали педагогические, гигиенические. Противопожарные и другие требования и 

завышали состав и площади помещений. 

Сложность возведения и высокая стоимость зданий стали серьезным тормозом в развитии 

сети детских учреждений. 
Важнейшее значение для проектирования и строительства детских садов и яслей имели 

специальные постановления  «о типовых проектах детских садов». 
В этих постановлениях, сохранивших свое значение до настоящего времени. Резко 

критиковались преувеличенные требования заданий на проектирование и излишества всех 
видов. Перед проектировщиками ставилась задача создания простых и экономичных зданий. 
В которых достижение максимальных удобств. Красоты и прочности обеспечивалось бы 
минимальными средствами. 

В послевоенные годы типы зданий детских учреждений продолжают совершенствоваться 
в соответствии с успехами в области воспитания и медицинского обслуживания детей 
дошкольного возраста и развитием советской архитектуры и строительства. 

В Азербайджанской республике начались создаваться типовые проекты для местных 

климатических условий. 
Номенклатура типовых проектов становится более широкой, отвечающей климатическим, 

экономическим, строительно-техническим и национальным особенностям республики. Состав 
помещений яслей  и детских садов дополняется верандами, спальнями, комнатами для 
физкультурных и музыкальных занятий и игр и другими необходимыми помещениями. В 
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конструкциях зданий детских учреждений начинают широко применяться сборные 
железобетонные перекрытия и лестницы, крупноблочные и крупнопанельные стены и другие 
индустриальные конструкции и изделия. 

В Азербайджанской Республике существуют различные детские дошкольные уч-
реждения: ясли, детские сады и объединенные детские сады – ясли общего типа; специальные 
детские учреждения – сезонные, загородные, санаторно-оздоровительные, летние дачи и т.д. 

Наиболее распространенными и массовыми в республике являются здания детских 
учреждений общего типа. 

По времени эксплуатации детские учреждения общего типа подразделяются на дневные – 
где дети пребывают не более 10-12 час. в сутки; недельные или круглосуточные – в них весь 
контингент  детей пребывает в течение шести дней в неделю; смешанные или частично кругло 
суточные, где только часть детей находится в течение шести дней в неделю. 

По вместимости детские учреждения подразделяются на малые – от одной до трех групп; 

средние – от четырех до шести групп; большие – от семи до двенадцати групп. 

Вместимость ясельных групп принимается 20 мест, групп детского сада-25 мест. 

В целях наибольшего к месту жительства детей и предоставления удобств для родителей, 

особенно многодетных, новое строительство проводиться, как правило, по типовым проектам 

объединенных дошкольных учреждений (ясли-сад) и этот тип зданий стал наиболее 

распространенным. 

Для строительства в зоне жилой застройки городского типа в 4-5 этажей предназначены 

детские учреждения на 6 и 12 групп, что соответствует группам домов и микрорайонам на 2 и 4 

тыс. жителей. Детские учреждения на одну, две и четыре группы предназначаются для строительст-

ва в сельских местностях, небольших рабочих поселках и в городских районах с малоэтажной заст-

ройкой. 

На основе изучения и анализа опыта проектирования детских садов и ясель в городах и 

сельской местности местности можно сделать вывод, что детские дошкольные учреждения в 

основном располагаются в отдельно стоящих зданиях. Размещение детских учреждений 

(встроенных) в нижних этажах жилых домов, в пристройках или секциях-вставках допускается 

только в исключительных случаях по специальному решению местных советов. Это 

осуществляется в основном в исторически сложившейся плотно застроенной территории городов. 

Потребное для жилых микрорайонов и кварталов количество мест в детских учреждениях 

рассчитывается в соответствии с численностью населения по норме: 30-40 мест в яслях на 1 

тыс. жителей; 40-50 мест в детских садах на 1 тыс. жителей. В сельской местности 50% 

расчетного количества мест может быть обеспечено сезонными детскими дошкольными 

учреждениями, рассчитанными на эксплуатацию только в летний период. 

Для дальнейшего улучшения условий эксплуатации дошкольных учреждений 

рекомендуется детские учреждения в жилых кварталах, микрорайонах и районах размещать 

равномерно и рассредоточено с тем, чтобы радиус обслуживания (путь от места жительства 

до детского учреждения) не превышал 200-400 м для детей ясельного возраста и 300-500 м для 

детей контингента детского сада. 
Радиус обслуживания каждого дневного детского учреждения не должен выходить за 

границы жилого квартала или микрорайона, ограниченного магистральными улицами. 
Желательно, чтобы детские учреждения располагались в центре района, который они 

обслуживают. 
Пути следования детей не должны пересекаться хозяйственными коммуникациями 

квартала (подъезды к магазинам, хозблокам, мусоросборникам и т.д.). 
Детские учреждения следует, как правило, строить на участках, расположенных внутри 

квартала или микрорайона в отдалении от городских магистралей и проездов, желательно в 
непосредственной близости к микрорайонному саду. Участки детских учреждений нельзя 
размещать на территории жилых дворов. 
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Azərbaycan Respublikası şəraitində uşaq baxçasi və körpələr evlərinin növlərinin 

yaranması  
 

1920-1930-cu illərdə Azərbaycan Respublikasında uşaq bağçaları və körpələr evi tikintisi prosesi 

başladı. Uşaq bağçalarının binaları standart layihələri ilk obyektlərindən biri idi , otuzuncu illərdə 

yeni tikililərin əksəriyyəti pedaqoji və gigiyenik tələblər nəzərə alınmaqla standart dizaynlara uyğun   

inşa edilirdi. 

Məktəbəqədər müəssisələrin iş şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün yaşayış məntəqələrində, 

məhəllələrdə və rayonlarda olan uşaq müəssisələrinin xidmət radiusu (yaşayış yerindən uşaq 

baxçasına gedən yol) 200-400 m və 300-500 m-dən çox olmamaq üçün bərabər yerləşdirilməsi 

tövsiyə olunur.  
 

Summary 

Isaeva Ilaha Sabir  
 

Formation of types of buildings of kindergarten and nursery in the conditions of the 

Azerbaijan Republic 
                    

In 1920-1930, the process of building kindergartens and nurseries began in the Republic of 

Azerbaijan. Buildings of kindergartens were one of the first objects of standard design - most of the 

new buildings in the thirties were built according to standard designs, taking into account pedagogical 

and hygienic requirements. 

To improve the operating conditions of preschool institutions, it is recommended that children's 

institutions in residential quarters, neighborhoods and districts be placed evenly and dispersed so that 

the service radius (the path from the place of residence to the children's institution) does not exceed 

200-400 m for toddlers and 300-500 m for children of the kindergarten contingent. 

 
 

İsmayılov Şirazi Azad oğlu 
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İKİQAT ARMİRLƏNMİŞ DÜZBUCAQLI EN KƏSİKLİ ELEMENTİN 

ÇATADAVAMLILIĞA  HESABLANMASI  HAQQINDA 

 

Açar sözləri: beton, armatura, çat, çat yaranma momenti 

Ключевые слова: бетон, арматура, тещина, момент трещина образования 

Key words: concrete, reinforcement, crack, moment crack formation 

 

Məqalədə kəsiyin sıxılan zonasında betonun qeyri elastiki işi zamanı ikiqat armirlənmiş 

düzbucaqlı en kəsikli elementin çatadavamlılıq məsələsinin həllinə baxılır. Ənənəvi olaraq həm 

sıxılan, həm də dartılan zonalarda əyrixətli gərginliklər epürü düzbucaqlı epürlərlə əvəz olunur, şək.1. 

Qəbul olunur ki, çat yaranadək kəsik üçün Bernullinin müstəvi kəsiklər hipotezi doğrudur. Bu 

hipotezi tətbiq etməklə kəsikdə yaranan gərginliklər və qüvvələr üçün aşağıdakı ifadələri almaq 

mümkün olur: 
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Şək.1. Əyilən elementin çatadavamlığa hesablanma sxemi. 
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Bütün qüvvələrin milin oxu üzərinə proyeksiya tənliyindən kəsiyin sıxılan zonasının hündürlüyü 

 
  hbAA

hbahAaA
x

ss

ssss






22

22 2




 

Alınmış bərabərliklərində aşağıdakı ölçüsüz parametrlərə keçək: 

h

x
 , 

hb

As
s




 ,   

hb

As
s


 ,  

h

as
s


 ,  

hb

as
s


  

Onda  



Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika                               

Elmi Konfransının Materialları:2 cilddə, II c.                                                                          Memarlıq və İnşaat 
 

 
346 

 
  22

1122






ss

ssss




  

 












 





































1
2

1

2
1

1
12

21

1
2

;2
,

s
s

ss
s

spl

plserbtcrc

W

WhbRM

 

Birqat armirlənmədə yuxarıda alınmış düsturlar bir qədər də sadələşərək aşağıdakı şəklə düşürlər: 
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Alınmış ifadələr əsasında əyici momentin qiyməti bəlli olduqda çatadavamlılığı təmin edən 

armaturun miqdarı da təyin oluna bilir. 
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Резюме 

Исмаилов Ширази Азад оглы 

О расчете доступности двуплечого прямоугольного сечения 
 

В статье дана формула для определения момента трещина образования crcM  для 

прямоугольного сечения с двойным армированием. 

 

Summary 

Ismailov Shirazi Azad 
 

 About calculatıon of crack resıstance of double reınforced rectangular elements  
 

The article gives a formula for determining the moment of crack  formation crcM  for a rectangular 

reinforced concrete elements with double reinforcement. 
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BAKININ İCTİMAİ MƏKANLARININ RENOVASİYA İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Açar  sözlər: ictimai məkan renovasiya  

Ключевые слова: реконструкция общественных помещений 

Keywords: public space renovations 

 

Cəmiyyətin intensiv inkişafı, Bakının ictimai məkanlarında renovasiya və humanizasiya 

baxımından böyük rol oynayır. Bakının, eləcədə Azərbaycanın digər şəhərlərində yeni 

texnologiyaların əsasında yaranan müxtəlif funksional təyinatlı bina və qurğuların layihələndirilməsi 

müasir ictimai məkanların formalaşmasına və təkamülə aparır. Bakı şəhərinin müasir inkişaf 

mərhələsində onların memarlıq-planlaşdırma strukturlarının və məkan təşkilinin önəmli dəyişiklikləri 

baş verir, bu da bir sıra problemlər yaradır. 
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Memarlıq məkanı, o cümlədən ictimai məkan - "Ətrafdakı məkanın ahəngdar şəkildə 

dəyişdirilmiş bir hissəsi, maddi elementlər tərəfindən formalaşmış və həyatının təşkili üçün şərait 

yaradır və bu bədii dilin və memarlığın estetik dəyərinin əsasıdır ”(1). İctimai məkanların təkamülü 

onların sosial və mədəni funksiyalarının genişlənməsinə, ənənəvi şəhər məkanlarının qorunmasına 

səbəb olur.(2) 

Şəhərin inkşafı tarixi özəyə tabelik şəraitində baş verirdi ki, bu da Bakının kapitalizm dövründəki 

memarlığının inkşaf tarixində böyük  rol oynamışdır.(3)   Bakının müasir ictimai məkanlarında 

inkşafla əlaqədar olaraq artan əhali və nəqliyyat sıxlığı, insanların rahatlığını təmin edə biləcək 

memarlıq həllərinin işlənilməsini şərtləndirir. Bu baxımdan renovasiya layihələndirilməsinin əsas 

istiqaməti humanizasiya problemlərinin həllidir. İnkşaf etmiş ölkələrin urbanizasiya həllərinə 

istinadlar onların araşdırılması və Bakının coğrafi mövqeyinə və tarixi abidələrin saxlanılması əsas 

götürülməklə yenidən işlənməsi, milli ornamentlərin də mövcud layihələrə əlavə edilməsi 

problemlərin həlli yolu ola bilər.  

Son zamanlar pilot layihələrin Bakıda tətbiqi, sosial evlərin tikintisinin geniş yer alması, dövlətin 

də Bakının plana uyğun inkşafında maraqlı olduğunu və problemlərin həllinə birbaşa təsirinin 

göstəricisidir.  

Keçid dövründə inşa edilmiş çoxsaylı yüksəkmərtəbəli binaların zirzəmiləri birmənalı olaraq 

ictimailəşdirilmir, ancaq onu inşa edən şirkət və ya orada yaşayan əhalinin istifadəsinə verilir ki, bu 

da ictimai təyinatlı sahələrin çatışmazlığı ilə nəticələnir.  

Renovasiya dedikdə təkcə yeni tikililərdə yeni fikirlərin tətbiq edilməsi deyil, eləcə də mövcud 

infrastrukturda yeni ideyaların yarada biləcəyi müsbət təsirlərin tətbiqi nəzərdə tutulur. İctimai 

məkanların renovasiya-yeniləmə köhnəlmiş, müasir tələblərə cavab verməyən, əhalinin bütün 

kateqoriyalarına komfort şərait yarada bilməyən məkanın abadlaşdırılması, yenidənqurulması və 

müasirləşdirilməsi  prosesidir(2). Həmçinin şəhərin memarlıq həlləri ilə yanaşı mühəndis 

komunikasiya və nəqliyyat layihələrinin yeni ideyalara uyğun işlənilməsi müasir ictimai məkanlarda 

əsas götürülməlidir.  

Təcrübələr göstərir ki, əhali sıxlığı Bakıya nisbətən daha çox olan şəhərlərdə humanizasiya 

problemləri daha azdır. Buna səbəb regionda iqtisadi və siyasi sabitlik və şəhərin inkşafinın vahid 

templə artmasıdır. Belə olan halda şəhərin inkşafı sabit bir templə artdığı üçün humanizasiya 

problemləri ön planda olur və nəticə etibarı ilə effectiv həlli yolunu tapır. 

Tədqiqat işinin məqsədi Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərinin ictimai məkanlarda olan 

hazırki vəziyyəti tədqiq etmək, humanizasiya və renovasiya problemlərini bir kompleks şəklində, 

konfortlu şəraitdə bir sıra təklif və tövsiyyələri irəli sürməkdən ibarətdir.  

Tədqiqatın əsas məsələləri aşağıdakılardır:  

 Bakının müasir ictimai məkanlarında çatışmazlıqları araşdırmaq.  

 Müasir məkanlarda renovasiya (yenilənmə) təklifləri irəli sürmək.  

 Gələcəkdə müasir məkanların yenilənməsi və insanlara təsiri.  
Tədqiqatda şəhər mühitində ictimai məkanların yaranmasının retrospektiv təhlili aparılmışdır, o 

cümlədən "ictimai məkan" anlayışının tərifi verilmiş, sivilizasiyanın erkən mərhələlərində, sənaye 

inqilabı və şəhər mühitinin davamlı inkişafı dövründə ictimai məkanların yaranma xüsusiyyətləri 

araşdırlımışdır. Bununla yanaşı Bakı şəhəri mühitində ictimai yerlərin yenilənməsi və 

humanistləşdirilməsi xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur və bunun üçün Bakının ictimai yerlərin 

yenilənməsi üçün sosial-şəhərsalma  şərtləri araşdırılmış,  şəhərin strukturunda yerləşdirilmə 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla ictimai yerlərin tipoloji və kompozisiya xüsusiyyətləri müəyyən 

edilmiş, Bakı şəhər məkanlarının humanistləşdirilmə meyarları və üsulları nəzərdən keçirilmişdir. 

Eyni zamanda Bakının ictimai yerlərinin abadlaşdırılması və humanistləşdirilməsi istiqamətləri 

verilmişdir. Bu baxımdan Bakının tarixi mühitində tarixi və mədəni irs obyektləri olan və müasir 

binalarla birlikdə şəhərin müxtəlif ərazilərində ictimai məkanların formalaşdırılmasının müasir 

üsullarının araşdırılması mühüm görünür. Landşaft və işıq-rəngli dizaynı şəhər mühitində ictimai 

məkanların abadlaşdırılması üçün perspektivli vasitə kimi şıxış edə bilər. 
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Резюме 

Каримли Асли Рауф кызы 
 

Направления реновации общественных пространств города Баку 
 

Рост численности населения и транспортной плотности в современных общественных 

пространствах Баку обусловлен разработкой архитектурных решений, которые могут 

обеспечить комфорт для людей. С этой точки зрения, основным направлением проектов 

реновации  является решение проблем гуманизации общественных пространств. Изучение 

опыта реновации  общественных пространств в развитых странах  могут быть способом их 

применения с учетом  географического положения Баку и сохранения исторических 

памятников, а также добавления национальных орнаментов в существующие проекты. В 

исследовании был проведен ретроспективный анализ формирования  городских 

общественных пространств, в том числе определение понятия "общественное пространство", 

изучены особенности создания общественных пространств на ранних этапах цивилизации, в 

период промышленной революции и устойчивого развития городской среды. 

 

Summary 

Karimli Asli Rauf 

Renewal directions of public spaces in Baku 
  

The increasing population and transport density in the modern public spaces of Baku are due to 

the development of architectural solutions that can provide comfort for people. From this point of 

view, the main focus of the renovations project is the solution to the problems of humanization. 

References to the urbanization solutions of developed countries can be a way of exploring them and 

refining them based on Baku's geographical location and preserving historical monuments, and 

adding national ornaments to existing projects. The study conducted a retrospective analysis of the 

formation of urban public spaces, including the definition of "public space", studied the features of 

the creation of public spaces in the early stages of civilization, during the industrial revolution and 

sustainable development of the urban environment. 
 

 

Mehdiyev Cavid Teymur oğlu 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

 

SÜRÜŞMƏLƏRIN PROQNOZLAŞDIRILMASININ INFORMASIYA METODU 
 

Açar sözlər: sürüşmə, torpaq, yamac, informasiya, geoloji, geomorfoloji, hidrogeoloji 

Ключевые слова: скольжение, почва, склон, информация, геология, геоморфология, гид-

рогеология 

Keywords: sliding, Soil, Slope, Information, Geological, Geomorphological, Hydrogeological 
 

Sürüşmələr qravitasiya qüvvələri səbəbindən qırıntı, daş və ya torpaq kütləsinin yamac boyu 

hərəkətindən ibarətdir. Sürüşmələrin yaranması səbəbləri müxtəlifdir və onlar kompleks xarakter 

daşıyır. Bu cür səbəblərə dağ yamaclarında yolların salınması, yamaclarda ağacların qırılması və 

s.göstərmək olar. Sürüşmələr labüd olaraq böyük maliyyə, sosial və ekoloji problemlərə səbəb olurlar 

ki, bu da müxtəlif profilli alimlərin sürüşmələrin proqnozlaşdırılması üçün müxtəlif metod və 

https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennye-prostranstva-kak-faktory-sotsiokulturnogo-razvitiya-lokalnyh-territoriy
https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennye-prostranstva-kak-faktory-sotsiokulturnogo-razvitiya-lokalnyh-territoriy
https://en.wikipedia.org/wiki/Renovation
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vasitələrin işlənilməsi üzrə səylərini əsaslandırır. Torpaqların istifadəsində, ərazinin perspektiv 

planlaşdırılmasında, nəqliyyatın planlaşdırılmasında sürüşmələrin yaranması təhlükəsi xəritələri 

geniş istifadə edilir. Bu xəritələr Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin metod və vasitələrindən, o 

cümlədən statistik metodlardan istifadə edilməklə tərtib edilir.  

Hal-hazırda sürüşmələrin baş vermə təhlükəsinə malik olan ərazilər üçün bu cür xəritələrin tərtib 

edilməsində müxtəlif metodlardan istifadə edilir. Məsələn, Şennonun entropiya modeli sürüşmələrin 

yaranmasını dəstəkləyən müxtəlif faktorların çəki əmsallarını müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

Aşağıda entropiya əmsalı metodunda istifadə edilən əsas hesablama metodları göstərilmişlər: 
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Burada, Sj-siniflərin sayı; a-domenin qiyməti; b-sürüşmə ilə əhatə olunmuş domenin faizi; (Pi,j)-

ehtimal paylanma sıxlığı; Hj-entropiyanın qiyməti; Hjmax-entropiyanın maksimal qiyməti; Ij-

informasiya əmsalı; wj-faktorun yekun çəki əmsalıdır. Sürüşməyə məruz qalmanın yekun xəritəsi 

aşağıda göstərilən tipli tənliklərin istifadə edilməsi ilə tərtib edilir: 

 

Y=a1(yamac bucağı)+a2(yamac aspekti)+a3(hündürlük)+a4(litologiya)+a5(çaya qədər olan 

məsafə)+a6(yola qədər olan məsafə)+a7(torpaqdan istifadə əmsalı)+a8(topoqrafik nəmlik indeksi). 

Burada, 8,1i -hesablanmış çəki əmsallarıdırlar. 

 Konkret ərazidə sürüşmə təhlükəsi dərəcəsinin informasiya qiymətləndirilməsi metodu təklif 

edilir ki, bu metod alqoritmik olaraq aşağıda göstərilmiş ardıcıl yerinə yetirilən əməliyyatlar və 

qaydalar şəklində izah edilə bilər: 

1. Tədqiq edilən ərazinin xəritəsində sürüşmə baş verməsi ehtimal edilən yerlər ilkin olaraq qeyd 

edilir. Bu cür nöqtələrin sayını Nmax  ilə işarə edək. 
2. Belə hesab edirik ki, i-ci nöqtədə i miqdarda faktor təsir edir və bu faktorlardan hər birisi j 

pozisiyasında mövcud ola bilər. Burada j pozisiyası sürüşmədən əvvəlki vəziyyətə təsir etmə gücünün 
şkalasındakı müvafiq pozisiya deməkdir. 

Burada,  ;,1 mj   faktorların ümumi miqdarı N; yəni  .,1 maxNj   
3. i-ci nöqtədə mövcud olan informasiya miqdarı belə müəyyənləşdirilir: 

miM i 2log .                                     (7) 

4. Bütün  nöqtələrdə mövcud olan informasiyanın ümumi miqdarı belə müəyyənləşdirilir: 
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5. Aşağıda göstərilən funksional asılılığın mövcudluğu qəbul edilir: 
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6. Aşağıda göstərilən məhdudiyyət şərtinin mövcudluğu qəbul edilir: 
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7. (8)-(10) ifadələrini nəzərə almaqla qeyri-şərtsiz variasiya optimallaşdırılması tənliyini tərtib 

etmək olar. 
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8. Sürüşmənin baş verməsi təhlükəsi aşağıda göstərilən düsturla hesablanır: 
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(12) ifadəsindən göründüyü kimi, F01-in qiyməti F01max-ın qiymətinə yaxınlaşdıqda, γ-nın qiyməti 

sıfra yaxınlaşır, yəni sürüşmənin baş vermə təhlükəsi azalır. Yuxarıda göstərilmiş metodu praktiki 

izah etmək üçün aşağıda göstərilmiş model tədqiqatları aparılmışdır. 

İnformasiya miqdarının maksimal qiymətini hesablayaq.  
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Qeyd edək ki, baxılan halda ekstremum maksimumdur. Sürüşmənin baş verməsi təhlükəsi 

aşağıdakı düsturla ilə hesablanır. 
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Beləliklə, m = f(N) funksiyası barədə real məlumat olduqda (15) formulası sürüşmənin baş vermə 

təhlükəsinin proqnozlaşdırılan dərəcəsini hesablamaq üçün (15) formulası tətbiq edilə bilər. 

Aparılmış tədqiqatların nəticələrini belə yekunlaşdırmaq olar. Sürüşmələrin baş verməsi təhlükəsinin 

təklif edilən informasiya proqnoz qiymətləndirmə metodu, Entropiya metodundan fərqli olaraq, 

ərazinin bir neçə xarakter nöqtəsində sürüşmənin baş vermə təhlükəsini paralel qiymətləndirməyə 

imkan verir. Bu zaman hər bir faktor üçün siniflərin miqdarı eyni hesab edilir, lakin müxtəlif nöqtələr 

üçün faktorların sayı müxtəlif qəbul edilir. Göstərilmişdir ki, spesifik məhdudiyyət şərti gözlənildiyi 

halda faktor sinifləri miqdarının tədqiq edilən ərazidəki nəzərdən keçirilən nöqtənin nömrəsindən 

optimal asılılıq funksiyasını hesablamaq mümkündür. Bu nəticə imkan verir ki, sürüşmənin baş 

vermə təhlükəsi dərəcəsini informasiya baxımından proqnozlaşdırmaq üçün yeni göstərici 

formalaşdırılsın.  

Ədəbiyyat 

1.  Jaafari A., Najafi A., Pourghasemi H.R., Rezaeian J., Sattarian A. GIS - based frequency ratio 

and index of entropy models for landslide susceptibility assessment in the Caspian forest, northern 

Iran. Int. J. Environment Sci. Technol. Doi 10.1007/s13762-013-0464-0 

2. Aleotti P., Chowdhury R. Labdslide hazard assessment: summary review and nee 

perspectives. In: Bull. of Engineering geology and Environment. 1999, Vol. 58, No 1, p. 21-44. 

3. Ayalew L., Yamagishi H. The application of GIS - based logistic regression for landslide 

susceptibility mapping in the Kakuda Yahiko Mountains, Central Japan. Geomorphology, 2005, 

vol.65, pp. 15-31. 



Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika                               

Elmi Konfransının Materialları:2 cilddə, II c.                                                                          Memarlıq və İnşaat 
 

 
351 

4. Wang H.B., Sassa K. Comparative evolution of landslide susceptibility in Minamata area, 

Japan. Environmental Geology, 2005, vol.47, no 7, pp.956-966. 

5. Pourghasemi H.R., Pradhan B , Gokceoglu C., Mohammadi M., Moradi H.R. Application of 

weights-of-evidence and certainty factor models and their comparison in landslide susceptibility 

mappibg at Hazar watershed, Iran. Arabian Journal of Geosciences, 2012, vol.6, no. 7, pp.2351-2365. 
 

Резюме 

Мехдиев Джавид Теймур оглы 

Oползни происходят в тех же геологических, геоморфологических, гидрогеологических и 

климатических условиях, в которых они когда-то существовали. Существует ряд факторов 

окружающей среды, которые поддерживают появление оползни. Каждый из этих факторов 

получает свой собственный «весовой коэффициент» на основе статистического анализа. Эти 

факторы, особенно когда они приняты, включают количество осадков, склоны, 

землепользование и геологические факторы.  
 

Summary 

Mehdiyev Javid Teymur 

Landslides occur in the same geological, geomorphological, hydrogeological and climatic con-

ditions in which they once existed. There are a number of environmental factors that support the 

occurrence of a landslide. Each of these factors gets its own “weight coefficient” based on statistical 

analysis. These factors, especially when taken, include rainfall, slopes, land use, and geological factors. 
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ASFALTBETONDA BİTUMUN DOLDURUCUYA  

ADGEZİYASININ YAXŞILAŞDIRILMASI 
 

Açar sözlər: asfaltbeton, bitum, polietilenpoliamin, adgeziya, doldurucu 

Ключевые слова: асфальт, бетон, битум, полиэтиленполиамин, адгезия, наполнитель  
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Asfaltbetonun bir çox istismar xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün bitumun əsas xüsusiyyətlərdən 

biri onun dolduruculara adgeziya qabiliyyətini artırmaqdır.  

Məlumdur ki, asfalt betonun  tərkib hissələri olan  doldurucuların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi və 

yapışması onların bitumla  örtülməsi nəticəsində, yaranan daxili sürtünmənin artması hesabına baş verir. 

Bitumun adgeziyasının artırılması yollarından biri müxtəlif səthi-aktiv maddələrin tədbiqidir [1]. 

Hazırkı tədqiqat işində səthi-aktiv maddə (SAM) kimi BASF şirkətinin polietilenpoliamin əsaslı 

MasterLife PAV100 əlavəsindən isifadə edərək  asfaltbetonda bitumun dolduruculara adgeziyasına 

artırmaqdan ibarətdir. Tədqiqat işində  adgeziyanı qiymətləndirmək üçün islatma hadisəsindən 

istifadə edilmişdir. Adgeziya  fazalar arası qarşılıqlı təsir nəticəsində sistemin səth enerjisinin 

azaldılmasına yönəlir. Mineral materialın səthi ilə bitumun yapışması prosesinin miqdarca ölçüsü 

adgeziya işi adlanır. Adgeziya işinə  qiyməti nə qədər çox olarsa bitumun mineral materialla 

yapışması bir o qədər yüksəl olar [2].   

Adgeziya işini hesablamaq üçün Dyupre-Yunq  tənliyindən istifadə etmək olar [2]. 

                              Wa = σ1.2 
. (1+cos ϴ) 

Burada: Wa – adgeziya işi , mN/m2; 

              σ1.2 – bitum hava sərhəddində səthi gərilmə, mN/m2; 

              ϴ – şüşə lövhənin islatma bucağı. 

Bitum nümunələrinin tərkibi və adgeziya xassələri cədvəl 1-də verilmişdir. Adgeziya əlaqəsinin 

yaranma prosesi, adətən iki mərhələyə bölünür. İlk mərhələdə bitum molekullarının mineral hissə 

səthinə yerləşdirilməsi və onların mineral hissələrin səthləri arasında nizamlı yönləndirilməsi  baş 
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verir. Bu zaman bitumun asfaltbetonun mineral hissəsinə adsorbsiya prosesi baş verir. Adsorbsiya  prosesi 

üzvi yapışdırıcının səthi aktivliyinin artması ilə yüksəlir. Bu polyar funksional qrupları olan müxtəlif 

əlavələrin təsiri ilə verilməsi ilə təmin edilir. Funksional qrupun olması hesabına fazalar arasında bitumla 

mineral hissəciklər arasında daha sıx əlaqə təmin edilir və adgeziyanın ilk mərhələsi daha yaxşı olur.  

  

Cədvəl 1. 

Bitum qarışığının tərkibi və xassələri. 

 
Nümunələrin 

nömrələri 
Qarışığın tərkibi Adgeziya işi, 

mN/m2 Bitum  Masterlife 
PAV 100 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

100 
99,5 
99,0 
98,5 
98,0 
97,5 

0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

7,20 
9,72 

13,42 
14,88 
15,62 
15,70 

 

İkinci mərhələdə adgeziya bilavasitə  bitumun asfaltbetonda mineral hissələrlə əlaqəsindən 

ibarətdir. Bu hadisə Van-der-vaals  qüvvələrinin təsiri ilə baş verir. Bu iki qarşılıqlı əlaqədə olan 

fazaların malekullararası qarşılıqlı təsiri ilə adgeziya prosesi başa çatır. 

 Beləliklə, islatma xassələrinin qiymətləndirməsi üsulu ilə bitumun mineral materiala 

adgeziyasını təyin edərkən müəyyən edilmişdir ki, səthi-aktiv maddə kimi MasterLife PAV100 

əlavəsini 0,2-0,4% qatdıqda asfaltbetonun keyfiyyətini xeyli yaxşılaşdırmaq olur. 
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Резюме 

Мамедов Анар Давуд оглы 

Улучшение адгезии битума к заполнителью в составе асфальтобетоне 
 

Для улучшения эксплуатационных свойств асфальтобетона одним  из основных способов 

повышения адгезионной способности битума к  минеральному наполнителю в исследованиях 

был использованы MasterLife PAV100 на основе полиэтиленполиамина. Было обнаружено, что 

при увеличение смачивания битума увеличивается межмолекулярные взаимодействия, 

увеличивая адгезионную активность за счет уменьшения поверхностной энергии системы и, 

следовательно, отслоения битума от заполнителей. 
 

Summary 

Mamedov Anar Davud  

Improvement of bıtumen adhesıon to fıller ın the composıtıon of asphalt concrete 
 

To improve the performance properties of asphalt concrete, MasterLife PAV100 based on 

polyethylene polyamine was used in the studies as one of the main ways to increase the adhesive 

ability of bitumen to mineral filler. It was found that an increase in the wetting of bitumen increases 

intermolecular interactions, increasing adhesive activity by reducing the surface energy of the system 

and, therefore, flaking off bitumen from fillers. 
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AZƏRBAYCANDA SU TƏSƏRRÜFAT OBYEKTLƏRİNİN MÜHAFİZƏSİNƏ 

DÖVLƏT NƏZARƏTİ HAQQINDA 

 

Açar sözlər: suvarma, su-təsərrürrüfat obyektləri, su qanunvericiliyi, su məcəlləsi 

Key words:  irrigation, water-management facilities, water legislation, water code 

Ключевые слова: ирригация, водохозяйственные объекты, водное законодательство, 

водный кодекс 

 

Işin aktuallığı: Məqalədə mövcud su ehtiyatlarından və torpaq sahələrindən səmərəli istifadə 

etmək məqsədilə qəbul edilmiş müvafiq qanunlar, notmativ - hüquqi aktlar, sərəncam və qərarlar 

haqqında araşdırma aparılmışdır. 

 

Ümumiyyətlə, dünya praktikasında olduğu kimi, Azərbaycanda da istər suvarma, istərsə də 

içməli su ilə bağlı bütün məsələlər Su məcəlləsi ilə tənzimlənir [1]. 

İstər su-təsrrüfat obyektlərindən istifadə, istərsə də onların mühafizəsi üzərində dövlət 

nəzarətinin əsas məqsəd və vəzifələri həm hüquqi, həm də fiziki şəxslər üçün dövlət səviyyəsində 

təsdiq edilmiş vahid qaydalar sistemi ilə təmin edilir [2]. Bu qaydalar sistemi özündə  su obyektlərinin 

istifadəsi və mühafizəsi qaydalarını, sudan istifadə limitlərinə, su obyektlərinin istifadəsi və 

mühafizəsi sahəsində sanitariya-gigiyena, ekoloji, hidrogeoloji, hidroloji, texnoloji, metroloji 

standartlara, normalara və qaydalara uyğunluğunu və su mühafizə zonalarının ərazisindən istifadə 

rejiminə və Azərbaycan Respublikasının su qanunvericiliyinin digər tələblərinə əməl edilməsi 

məsələlərin təmin edilməsini özündə ehtiva edir. 

Mövcud qanunvericiliyə əsasən ölkəmizdə su  obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi üzərində 

dövlət nəzarətini Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan 

Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi və yerüstü su-təsərrüfat  obyektləri üzrə isə  Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti həyata keçirirlər. 

Su-təsərrüfat obyektlərinin mühafizəsi üzərində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi müəyyən 

olunmuş normativ-hüquqi sənədlərin əsasında aparılmalıdır. Su obyektlərinin mühafizəsi üzərində 

nəzarətin aylıq, rüblük və illik xüsusi iş planları əsasında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Bunun üçün birinci növbədə sudan istifadə edən müəssisə, idarə və təşkilatların istehsalat 

texnologiyası və su təsərrüfatı fəaliyyəti təhlil edilir və müvafiq su obyektlərinin vəziyyəti öyrənilir. 

Bu təhlil və araşdırma əsasında ilk növbədə sudan  istifadəsi və mühafizəsi qeyri-qənaətbəxş olan su-

təsərrüfat  obyektləri nəzarətə götürülür. Su istifadəçisi olan hər hansı idarənin su təsərrüfatı fəaliyyəti 

təhlil edilərkən və istismarda olan müvafiq su obyektlərinin vəziyyəti öyrənilərkən istismar rejiminin 

layihə şərtlərinə və sudan səmərəli istifadə edilməsi qaydalarına uyğun  olması müəyyən edilir. Bu 

yoxlamanın nəticələrinə görə su obyektinin istifadəsi və mühafizəsi üzrə protokol və ya akt tərtib 

edilir. Həmin sənədlərdə qanun pozuntusu üzrə təsdiq  edilmiş faktlar və məlumatlar göstərilir. 

Yoxlama əsasında su obyektinin istifadəsi və mühafizəsinin yaxşılaşdırılması üzrə müvafiq  tədbirlər 

işlənib hazırlanır. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi bütün su obyektinin istifadəçiləri və su 

istehlakçıları üçün məcburi hesab edilir. 

Su-təsərrüfat obyektlərinin istər istifadəsi, istərsə də, mühafizəsi üzərində dövlət nəzarətini 
həyata keçirən orqanlara istismar və mühafizə qaydalarının pozulması nəticəsində dövlətə vurulan 

zərərin ödənilməsi barədə iddia qaldırmaq, müqəssir şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi 

məqsədi ilə  müvafiq sənədləri hüquq-mühafizə orqanlarına göndərmək, həmçinin müqəssir 

idarələrin və şəxslərin sudan  istifadə  olunmasını dayandırmaq səlahiyyəti verilir. 

Yekunda onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda su təsərrüfat obyektlərinin mühafizəsinə 

dövlət nəzarəti haqqında qaydalara mütəmadi olaraq müvafiq əlavələr və dəyişikliklər olunur. Son 

dövrlərdə su obyektlərinin mühafizəsi qaydalarının pozulması hallarının çoxalmasını nəzərə alaraq 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 aprel 2007-ci il tarixli, 63 saylı qərarı ilə Azərbay-

can Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə su obyektlərinin mühafizəsi qayda-

larının pozulmasında təqsirkar olan şəxsləri inzibati məsuliyyətə cəlb etmək hüququ verilmişdir [3]. 
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Резюме 
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Охрана водных экспериментации в азербайджане 

о государственном контроле 
 

В статье исследованы соответствующие законы, неправовые акты, указы и решения, 

принятые для эффективного использования существующих водных ресурсов и земли. 

 

Summury 

Maharramova Sabina Yaver  
 

Protection of water experimentation in Azerbaijan about the state control 
 

The article investigated relevant laws, non-legal acts, decrees and decisions adopted in order to 

effectively use existing water resources and land. 
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YERALTI FİBROBETON BORULARIN GƏRGİNLİK-DEFORMASİYA HALININ 

ARAŞDIRILMASI 

 

Açar sözlər: lif dəmir-beton, seysmik yük, gərginlik, müqavimət, gərginlik 

Ключевые слова:  фибробетон, сейсмическая нагрузка, напряжение, сопротивление, 

растяжение  

Key words: fiber concrete,  seismic load , stress, strength, tension 

  

Yeraltı su-kanalizasiya boruları dəmir-betondan hazırlanır, uzunluğu 1-2,5m, diametri Ø600-

3000mm arasında dəyişən, 4-6 m dərinlikdə torpaq içərisində bir-biri ilə birləşdirilərək yerləşdirilir. 

Dəmir-beton boruların hazırlanmasında yaranan problemlərdən - borudaki armatur karkasının 

mühafizə qatının tələb olunan ölçüdə olmaması, boru üzərində və onun daxili səthində çatların olması, 

qopmalar və s. boru tikintisinin vaxtını uzadır. Vibropresləmə üsulu ilə borular beton zavodunda 

hazırlanır. Polad armatur əvəzinə fibra liflə armaturlanmış boruların yaradılmasında yuxarıda 

sadalanan problemlərin azalmasına və aradan qalxmasına nail olmaq mümkündür [2, 4]. Bu zaman 

armatur karkasdan tam imtina edilə bilər, həm də qaynaq və elektroenerjiyə də qənaət edilir. Betonun 

dartılmaya müqaviməti artır, nəticədə, boyuna yaranan çatlar və qopmalar baş vermir. İstifadə 

ediləcək fibranın növünə, ölçüsünə və miqdarına qörə boruların dartılma, əyilmə və çatadavamlığının 
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təyin edilməsi üçün əlavə laboratoriya sınaqları keçirilməlidir. Boruya təsir edən quvvələr: borunun 

ağırlığı,  üst torpaq qatının şaquli təzyiqi,  kənar qrunt təzyiqi və qrunt özülünün reaksiyası. Boru-

qrunt sisteminin riyazi modelləşdirilməsi üçün PLAXIS 2D kompüter hesablama proqramı 

seçilmişdir. Bu proqram sonlu element sistemin təhlili üçün mühəndis-geoloji və layihələndirmədə 

istifadə edilir. Hesablamada boruya düşən üst torpaq yükü, yol döşəməsinin və üzərində hərəkət edən 

nəqliyyat yükü ilə bərabər seysmik yük də nəzərə alınmışdır. Gərginliklər dəmir-beton və polad 

fibralı fibrobeton boru üçün ayrıca hesablanmışdır (şəkil 1 a, b).  

Hər üç diaqramdan görmək olur ki, əsas gərginliklər plastik oynaq yaranan yerdə mövcuddur. 

Yəni, borunun təpə nöqtəsində, yamac nöqtəsində və borunun ortasında iki kənar nöqtədə. Burada 

qeyd etmək lazımdır ki, borunun təpə və yamac nöqtələrində borunun xarici divarında daha çox 

gərfinlik var, amma borunun ortadaki kənar nöqtələrində isə borunun daxili divarındadır . Bu da, 

borunun sıxılan bölqələrində gərginliyin maksimuma yaxınlaşmasını qöstərir. Fibrobeton borunun 

mexaniki xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün S.Ə.Dadaşov adına İnşaat Materialları Elmi-Tədqiqat 

İnstitutunun sınaq poliqonunda laboratoriya şəraitində nümunə sınaqları keçirilmişdir. Burada 

boyuna dartılma, əyilmə, çatadavamlılıq, sıxılma və yarılma sınaqları keçirilmişdir. Sınaqlarda polad 

və polipropilen fibralar istifadə olunmuşdur. Hər üç diaqramdan görmək olur ki, əsas gərginliklər 

plastik oynaq yaranan yerdə mövcuddur. Yəni, borunun təpə nöqtəsində, yamac nöqtəsində və 

borunun ortasında iki kənar nöqtədə.  

a  

 
Şəkil 1. 1200mm diametrli boruda seysmik yükü nəzərə almaqla  əsas effektiv gərginliklərin 

diaqramı: a -  dəmir-beton boruda; b - polad fibralı fibrobeton  boruda. 
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Bu da, borunun sıxılan bölqələrində gərginliyin maksimuma yaxınlaşmasını qöstərir. Fibrobeton 

borunun mexaniki xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün S.Ə.Dadaşov adına İnşaat Materialları Elmi-

Tədqiqat İnstitutunun sınaq poliqonunda laboratoriya şəraitində nümunə sınaqları keçirilmişdir. 

Burada boyuna dartılma, əyilmə, çatadavamlılıq, sıxılma və yarılma sınaqları keçirilmişdir. 

Sınaqlarda polad və polipropilen fibralar istifadə olunmuşdur.  Sınaq nəticəsində polad fibralı 

fibrobeton nümunələrin elastiklik modulu E=60000 MPa, Puasson əmsalı μ= 0,214. Polipropilen 

fibralı nümunələrin elastiklik modulu E= 25000 MPa, Puasson əmsalı μ= 0,248 tapılmışdır. Boru sınaqları 

Dövlətlərarası Standart ГОСТ 6482-2011 əsasında aparılmışdır [1]. Buna görə Akkord şirkətinin Dəmir-

Beton Boru İstehsalı zavodunda quru vibropresləmə üsulu ilə hazırlanan su-kanalizasiya borularından 

Ø1200mm diametrli B25 beton sinfindən polad fibralı, fibra miqdarı 20, 30 və 40 kq/m3 fibrobeton borular 

hazırlanmışdır. Bu zaman borularda polad armaturdan tam imtina edilmişdir və armatur karkas əvəzi polad 

fibra qatılmışdır. Müqavimətini yığandan sonra zavodun mərkəzi laboratoriyasında borular sınaqdan 

keçirilmişdir. Deformasiyalar SDP-100C elektron deformasiya ölçən sensorlarla qeyd olunaraq kompüterə 

ötürülürdü. Sınaqlar aşağıdaki nəticələri  göstərmişdir və qrafik şəklində verilmişdir: 20 kq/m3 üçün -  

Pmax=123,67kN (qüvvə), δy=15mm, δx=2,5mm (deformasiya); 30 kq/m3 üçün - Pmax=162,50kN (qüvvə), 

δy=15mm, δx=0,1mm (deformasiya); 40 kq/m3 üçün - Pmax=153,55kN (qüvvə), δy=20mm, δx=4mm 

(deformasiya). Buradan görmək olur ki, 30 kg/m3 fibra qatqısı olan borular ən optimal seçimdir. Daha 

çox fibra qatılması sıxılmaya müqaviməti aşağı salır.  

Nəticə və tövsiyyələr 
1) Polad fibralarla miqdar sayına qörə (20, 30 və 40 kq/m3) hazırlanan fibrobeton borularda 1 

kub metrə 30 kq fibra kütləsi olan boru daha yüksək quvvə təsirinə sıxılmaya müqavimət 
qöstərmişdir. Bu bir də təsdiq edir ki, fibra miqdarı artdıqca sıxılmaya müqavimət bir mərhələyə  
qədər artır, sonra isə azalır.  

2) Armatur karkasın fibralarla əvəz edilməsi boru istehsal müddətini azaldır və maliyəni ən azı 
30% azaldır.  

3) Sınaq nəticələri 3D polad fibraların önəmli üstünlüyünü göstərmişdir. Avropa Standartına 
uygun olması tələb olunan layihələrdə böyük effekt verə bilməsi sınaqlarla təsdiq edilmişdir. 
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Резюме 

Pустамли Турал Мубариз оглы 

Исследование напряженно-деформированного состояния подземных фибробетонных 

труб  

В работе рассматривается проблема состояния подземных канализационных фибробетон-

ных труб в сейсмической зоне, изготовленных методом вертикального вибропрессования.   

Построена модель трубопровода в гранте с помощью программного комплекса Plaxis 2D. Ис-

следована методика расчета фибробетонных труб и показана разница по сравнению с расчетом 

железобетонных труб. В работе представлены результаты испытания труб.  
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Summary 

Rustamli Tural Mubariz 

Research on stress-strain state of underground fiber concrete sewer pipes  

 

In work the problem of behavior of underground sewer fiber concrete pipes in a seismic zone 

made by method of vertical vibropressing is considered. The pipeline model in a grant by means of 

the program Plaxis 2D complex is constructed. The method of calculation of fiber concrete pipes is 

investigated and the difference in comparison with calculation of reinforced concrete pipes is shown. 

In work the test results of pipes are submitted. 

 

 

Rzayev İlkin Oqtay oğlu 
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİ ŞƏRAİTİNDƏ ŞƏHƏRİN İCTİMAİ 

MƏRKƏZLƏR SISTEMİNİN MƏDƏNİ-MƏİŞƏT XIDMƏTİ ŞƏBƏKƏSİNİN TƏŞKİLİ 

 

Açar sözlər: xidmət sistemi, sosial proseslər. əmək məhsuldarlığı, mədəni-məişət müəssisələri, 

təhsil müəssisələri, şəhər planlaşdırma quruluşu, böyük şəhərlər 

Ключевые слова: сфера обслуживания, социальные процессы, производительность 

труда, культурно-бытовые учреждения, учебные заведения, планировочная структура 

города, большие города 

Key words: service sector, social processes, labor productivity, cultural institutions, 

educational institutions, planning structure of the city, big cities 

 

Müasir cəmiyyətin elmi-texniki, mədəni və sosial tərəqqisi insanın müxtəlif ehtiyaclarının 

daimi inkişafını müəyyənləşdirir. Müasir inkişaf etmiş cəmiyyətə keçid şəraitində əhaliyə xidmət 

xüsusilə geniş və müxtəliftərəfli olmalıdır. 

Xidmət sferasının təkmilləşməsi yalnız əhalinin tələbatını ödəməyə imkan yaratmır, həm də 

cəmiyyətimizdə bir çox sosial proseslərin təşkilinə və istiqamətlənməsinə, o cümlədən əmək 

məhsuldarlığının artmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Mədəni-məişət təyinatlı binalar sistemi, mahiyyət etibarilə insana öz vaxtından səmərli istifadə 

etməyə, öz qabiliyyətlərini hərtərəfli inkişaf etdirməyə imkan verən maddi mühiti müəyyənləşdirir. 

Nəticədə, bu binaların sistemi şəhərlərin inkişafının maddi-texniki bazanın ayrılmaz hissəsini təşkil 

edir. 

Buna görə əhaliyə xidmətin düzgün təşkili və mədəni-məişət müəssisələri şəbəkələrinin 

yerləşdirilməsi müasir şəhərsalmanın ən vacib problemlərindən birini təşkil edir. 

Xidmət müəssisələri ixtisaslaşmasına və şəhər həyatındakı əhəmiyyətinə görə qruplara ayrılır. 

İxtisaslaşmaya görə şəhər müəssisələri şəbəkəsi aşağıdakılara bölünür: ictimai və inzibati-

təsərrüfat müəssisələri (vilayət, məhkəmə orqanları, banklar, əmanət kassaları, poçt, teleqraf, radio); 

mədəni-maarif müəssisələri (teatrlar, klublar, kinoteatrlar, kitabxanalar, muzeylər); 

təhsil müəssisələri (ümumtəhsil və xüsusi məktəblər, kolleclər, texniki peşə məktəbləri və ali 

məktəblər); 

uşaq müəssisələri (uşaq bağçaları və körpələr evi); 
səhiyyə müəssisələri (xəstəxanalar, doğum evləri, dispanserlər, poliklinikalar, təcili yardım 

stansiyaları və sanitar-epidemiologiya stansiyaları); 

bədən tərbiyəsi və idman müəssisələri və qurğuları (stadionlar və idman meydançaları, idman 

zalları, hovuzlar, su stansiyaları və s.); 

ictimai iaşə və ticarət müəssisələri (ərzaq və sənaye malları mağazaları, bazarlar, 

yeməkxanalar, restoranlar, qəlyanaltılar); 

kommunal-məişət xidməti müəssisələri (məişət emalatxanaları, bərbərlər, camaşırxana və s.). 
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Şəhər həyatındakı əhəmiyyətinə görə müəssisələr bölünür: ümumşəhər əhəmiyyətli (ictimai, 

inzibati və iqtisadi qurumlar, teatrlar, muzeylər, mərkəzi kitabxanalar, mərkəzi univermaqlar, böyük 

ixtisaslaşdırılmış mağazalar və s.); 

rayon əhəmiyyətli (inzibati və ictimai təşkilatlar, mağazalar, yeməkxanalar, kinoteatrlar, rayon 

kitabxanaları, poliklinikalar və s.); 

yalnız nisbətən kiçik yaşayış komplekslərinə xidmət göstərən mikrorayon əhəmiyyətli 

(məktəblər, uşaq bağçaları, körpələr evi, ərzaq mağazaları və s.). 

Bu xidmət obyektlərinin bütün əhali üçün əlçatan olması üçün onlar şəhərin bütün ərazilərində 

bərabər şəkildə paylanmalıdır. Ancaq bu müəssisələrin bərabər şəkildə yerləşdirilməsi hələ öz-

özlüyündə xidmətin rasional həllini yaratmayacaqdır. 

Bunun üçün mədəni-məişət müəssisələrinin ciddi yerləşmə sisteminin təşkili və bu yerləşmənin 

şəhərin planlaşdırma strukturu ilə üzvi əlaqəsi tələb olunur. Xidmətin xarakterindən və tezliyindən 

asılı olaraq, xidmət sisteminin hər bir obyektinin yerini və əhəmiyyətini  dəqiq müəyyənləşdirmək 

lazımdır. Bu müəssisə növünə nə qədər çox ehtiyac yaranarsa, o istehlakçıya bir o qədər yaxın 

olmalıdır. Və əksinə, nisbətən nadir hallarda ziyarət edilən müəssisələr daha böyük xidmət radiusuna 

sahib ola bilərlər. 

Xidmət sistemi həm şəhərin yaşayış sahələrini, həm də sənaye sahələrini və ətrafındakı əraziləri 

əhatə etməlidir. O yaşayış məntəqəsinin planlaşdırma strukturu və ölçüləri ilə bağlı olmalıdır. Kiçik 

şəhərlərdə və kəndlərdə bu əlaqə nisbətən daha sadədir, böyük və iri şəhərlərdə isə kifayət qədər 

mürəkkəbdir. 

Müasir yaşayış məntəqələrinin layihələndirmə təcrübəsində belə adlandırılan mərhələli xidmət 

sistemi özünü göstərmişdir ki, bu da əhalinin rahatlığını daha dolğun şəkildə təmin edir və 

müəssisələrin özlərinin istismarı üçün əlverişli şərait yaradır. Bu sistemə görə, şəhərdə yerləşmə 

yerindən asılı olaraq mədəni-məişət müəssisələri şərti olaraq pillələrə bölünür. 

Mərhələli xidmət sisteminin mənası, əhalinin müəyyən hissəsinə xidmət göstərərək müvafiq 

şəhər ərazisinin struktur bölgüsünü birləşdirə bilən ardıcıl müəssisələr cərgəsini yaratmaqdan 

ibarətdir. Əhaliyə xidmətin mərhələli sistem üzrə təşkili və bununla əlaqədar olaraq şəhər ərazisinin 

strukturu onun ölçüsündən asılıdır. 

Nəhəng, iri və böyük şəhərlər ardıcıl olaraq yaşayış rayonlarına və mikrorayonlara bölünən 

şəhər yaşayış rayonlarına bölünür. Orta ölçülü şəhərlər 2-3 yaşayış rayonu şəklində layihələndirilir. 

Kiçik şəhərlər, bir qayda olaraq, bir yaşayış rayonundan ibarətdir. 

İnzibati-təsərrüfat və ictimai binalar əhəmiyyətindən asılı olaraq şəhər ərazisində yerləşdirilir: 

ümumşəhər əhəmiyyətli müəssisələr əsasən şəhərin mərkəzi hissəsində, rayon və mikrorayon 

əhəmiyyətli müəssisələr isə onların xidmət göstərdikləri rayonlarda yerləşdirilir. 

Beləliklə, ümumşəhər mərkəzi, yaşayış rayonlarının mərkəzləri və mikrorayonlar şəhərin 

ictimai mərkəzlər sistemini formalaşdırır. 

Kiçik şəhərlərdə vahid ictimai mərkəz təşkil edilə bilər. Orta ölçülü şəhərlərdə ictimai 

mərkəzlər sistemi şəhər mərkəzindən və yaşayış sahələrinin mərkəzlərindən ibarətdir. bu halda, şəhər 

mərkəzi yaşayış sahələrindən birinin mərkəzi ilə birləşdirilə bilər. İri və böyük şəhərlərdə, şəhər 

mərkəzindən əlavə, seliteb və yaşayış rayonları ictimai mərkəzləri təşkil edir. 

Böyük və iri şəhərlərdə çoxsaylı və müxtəlif ümumşəhər əhəmiyyətli müəssisələr vardır. Onlar 

yalnız şəhərin mərkəzi hissəsində cəmlənməməlidirlər, çünki ictimai binaların həddindən artıq 

konsentrasiyası mərkəzin nəqliyyat vasitələri və piyadalarla dolu olmasına səbəb olur. Buna görə 

şəhərin mərkəzini ən vacib ictimai-siyasi, inzibati və mədəni-maarif binaları ilə formalaşdırmaq 
məqsədəuyğundur. 

Böyük şəhərlərin ümumşəhər mərkəzlərinin ayrı-ayrı hissələri bəzi funksional ixtisaslaşmalara 

malik ola bilər. Memarlıq ansamblları kompleksində şəhər əhəmiyyətli hökumət binaları, teatrlar və 

konsert salonları, muzey və sərgilər, univermaqlar, ticarət pasajları, restoranlar yerləşə bilər. 

Ticarət, idman, təhsil və digər ümumşəhər müəssisələrini xüsusi təyinatlı mərkəzlər yaratmaqla 

şəhərin onlar üçün ən əlverişli olan ayrı-ayrı ərazilərində və şəhərətrafı zonada yerləşdirmək daha 

sərfəlidir. Konkret şərtlərdən asılı olaraq bu mərkəzləri qruplaşdırmaq və ya ayrıca yerləşdirmək olar. 
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Beləliklə, xidmətin kompleks təşkili fərdi ictimai binalardan onların ictimai mərkəzlər şəklində 

mərkəzləşdirilmiş yerləşdirilməsinə keçidini nəzərdə tutur. Belə yerləşdirmə sakinlərə öz məişət və 

mədəni ehtiyaclarını kifayət qədər az vaxt və enerji sərf edərək bir yerdə ödəməyə imkan verir. 

Nəqliyyat və avtodayanacaq yerləri ilə bağlı problemlər daha asan və rasional həll olunur. Bu halda 

tətbiq olunan birləşdirilmiş iriləşdirilmiş  binalar texnologiyanın müasir tələblərinə, eləcə də tikintinin 

və istismarın səmərəliliyinə daha yaxşı cavab verir. Böyük mərkəzlər şəhər tikinti əraziləri arasında 

bütövlükdə şəhərin planlaşdırma kompozisiyasını və tikintisini şərtləndirən müxtəlif memarlıq 

ansamblları formalaşdırır. 

Şəhərin ictimai mərkəzləri şəhər ərazisinin hündür və gözəl yerlərində, çayların, su anbarlarının 

sahillərində yerləşdirilməlidir. Onlar yaxşı yaşıllaşdırılmalı və bitişik magistral küçələrdən və 

avtomobil dayanacaqlarından yaşıllıq zolaqları ilə təcrid edilməlidir. 

Ümumşəhər mərkəzinin tərkibində kütləvi nümayişlər, mitinqlər, xalq şənlikləri, qısamüddətli 

istirahət üçün açıq meydanlar olmalıdır. 

İri şəhərlərin əsas şəhər mərkəzlərinin həddən artıq yüklənməsindən qaçmaq cəhdi 

ixtisaslaşdırılmış profilli şəhər ictimai mərkəzlərinin yaradılması ideyasına səbəb oldu. 

Xarici və Azərbaycan şəhərsalma təcrübəsində ticarət, iaşə və məişət xidməti müəssisələrinin 

kompleksləri - ticarət mərkəzləri  geniş yayılmışdır. Bir yerdə cəmləşdirilmiş müxtəlif ticarət 

müəssisələrinin belə kompleksləri müştərilər üçün böyük rahatlıq yaradır, müxtəlif çeşidli mallar 

təqdim edir, yeni texnikanın və qabaqcıl ticarət metodlarının geniş tətbiq edilməsi üçün imkan 

yaradır. Tikinti və istismar baxımından bu cür komplekslər ayrı-ayrı binalardan daha qənaətlidir. 

Elmi-tədqiqat institutlarında aparılan hesablamalar göstərir ki, eyni tutumlu ayrı-ayrı ticarət 

binalarının tikintisi ilə müqayisədə ticarət mərkəzlərinin inşaat dəyəri orta hesabla 22-25% azalır. Bu, 

yardımçı və xidmət göstərən məkanların kooperativləşdirilməsi  və tikintinin bir meydançada 

konsentrasiyası nəticəsində baş verir. 

Ticarət mərkəzlərinin tutumu və tərkibi konkret şərtlərdən asılı olaraq dəyişə bilər. 

Elmin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, təhsil və elmi mərkəzlər çox geniş yayılmışdır. Bunlar 

respublikanın böyük və iri şəhərlərində, Bakı, Gəncə, Sumqayıtda yaradılır. Sənaye şəhərlərində 

sənaye rayonlarının ictima mərkəzləri yaradılır. Sərgi və idman mərkəzləri şəhərlərdə böyük 

əhəmiyyət qazanmış və geniş yayılmışdır. Bu mərkəzlərin ixtisaslaşdırılmış profili tam kompleks 

xidmətlə birləşdirilir: onların ərazilərində yeməkxanalar, restoranlar, otellər və s. yerləşdirilir. 

Hal-hazırda tibb mərkəzlərinin layihələri işlənib hazırlanır. Burada elmi və tədris-tibbi 

müəssisələr ilə birlikdə müxtəlif müalicə-diaqnostika şöbələrinin kompleksinin yaradılması 

planlaşdırılır. Tibb mərkəzləri yaşayış ərazisindən kənarda, şəhərətrafı yaşıllıq və ya meşə-park 

zonasında yerləşir. 

Magistrallar, bulvarlar, bağlar və parklar sistemi ilə birləşdirilmiş şəhər ixtisaslaşmış mərkəzlər 

kompleksi mürəkkəb funksional vəzifələrin həlli ilə eyni vaxtda şəhərin memarlıq ansambllarının 

məkan təşkilinin yaradılmasını yüngülləşdirir. 

Şəhərlərin şəhərsalma və tikinti layihələrini hazırlayarkən ictimai-inzibati və mədəni-məişət 

binalarının tutumunu və onlar üçün ayrılacaq ərazinin ölçüsünü bilmək lazımdır. Binaların həcmi, 

tutumu və müxtəlif təyinatlı müəssisələr üçün torpaq sahələrinin ölçülərinin hesablama normaları 

haqqında bütün məlumatlar "Şəhərlərin planlaşdırılması və tikintisi üzrə qayda və normalar"da 

(Dövlət Şəhərsalma Norma və Qaydaları) verilmişdir. 

Normalarda verilən şəhərlərdə hər bir müəssisə üçün 1000 nəfərə düşən yerlərin ümumi sayı 

şəhərin strukturuna müvafiq olaraq ayrılır, yəni yaşayış rayonlarında və mikrorayonlarda yerləşdirmək üçün 
yerlərin sayı ümumşəhər normasından ayrılır. Beləliklə, məsələn, bütün ərzaq mağazalarından 50-60% -ni 

mikrorayon ərazilərində (yaşayış komplekslərinə yaxın) yerləşdirmək məsləhət görülür, lakin burada sənaye 

malları mağazalarının ümumi normanın təxminən 10% -i qədər olması kifayətdir.  

Demək lazımdır ki, normalarda yalnız təxmini məqsədəuyğun münasibətləri qurmaq olar. Hər 

bir şəhərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq normalardan istifadə etmək lazımdır: onun ölçüsünü, 

müvafiq planlaşdırma strukturunu, funksional və inzibati təyinatını. Nəhayət, rayonun iqlim 

xüsusiyyətləri də böyük əhəmiyyət daşıyır. 
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Təklif olunan mədəni-məişət xidmətinin təşkilinin mərhələli sistemi, ayrı-ayrı xidmət müəssi-

sələrinin tutumunu və hərəkət radiusunu hesablamaq üçün normativ məlumatlar, mərkəzlər siste-

minin təşkili yalnız yeni şəhərlərin layihələndirilməsi və ələlxüsus mövcud şəhərlərin bərpası zamanı 

yaranan müxtəlif nüansları nəzərə alaraq hər bir konkret halda yaradıcı yanaşılmalı olan əsasdır.  

Respublikada xidmət məsələləri daim inkişafdadır, buna görə də tam əminliklə demək olar ki, 

şəhərlərin tikintisi və bərpası təcrübəsi xidmət sisteminin digər formalarının da inkişafına səbəb 

olacaqdır. Artıq indi də bəzi şəhərsalma mütəxəssisləri xidmət obyektlərinin “xətti” formalaşmasını 

mərkəz və bloklar formasındakı “ada” şəkilli formalaşmadan daha elastik və perspektivli hesab 

edirlər. Ancaq bu və ya digər sistemin qeyd-şərtsiz olaraq konkret şərtlərlə bağlanmadan 

təsdiqlənməsi və ya rədd edilməsi müsbət nəticələrə gətirib çıxara bilməz. 

 

Ədəbiyyat 

1. Баранов Н.В. Композиция центра города. Стройиздат, Москва, 1974 г. 

2. Нагиев Н.Г. Современное градостроительство Азербайджанской Республики. Təhsil 

işçiləri mətbəəsi, Bakı, 2011. 

 

Резюме 

Рзаев Илкин Огтай оглы 

Организация сети культурно-бытового обслуживания, система общественных 

центров города в условиях Азербайджанской Республики 

 

Система зданий культурно-бытового назначения, по существу, определяет ту 

материальную среду, которая позволяет человеку разумно использовать свое время, 

всесторонне развивать свои способности. В конечном счете система этих зданий является 

составной частью материально- технической базы развития городов. 

Именно поэтому правильная организация обслуживания населения и размещение сетей 

культурно-бытовых учреждений составляют одну из важнейших проблем современного 

градостроительства. 

Для этого необходима организация стройной системы размещения культурно-бытовых 

учреждений и органическая взаимосвязь этого размещения с планировочной структурой 

города. Необходимо точно определить место и значение каждого объекта системы 

обслуживания в зависимости от характера и частоты пользования его услугами. 

Система обслуживания должна охватывать как селитебную и промышленную зоны 

города, так и его пригороды. Она должна быть связана с планировочной структурой и 

размерами населенного места. В малых городах и поселках эта связь относительно проста, в 

крупных и больших городах она значительно усложняется. 

 

Summary 
 

Rzayev Ilkin Oqtay 

Organization of the network of cultural and household services, the system of public 

centers of the city in the conditions of the Azerbaijan Republic 

 

The system of buildings for cultural purposes, in essence, determines the material environment 

that allows a person to use his time wisely and comprehensively develop his abilities. Ultimately, the 
system of these buildings is an integral part of the material and technical base for urban development. 

That is why the correct organization of public services and the placement of networks of 

cultural institutions constitute one of the most important problems of modern urban planning. 

This requires the organization of a coherent system of accommodation of cultural institutions 

and the organic relationship of this accommodation with the planning structure of the city. It is 

necessary to precisely determine the place and value of each object of the service system, depending 

on the nature and frequency of use of its services. 
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The service system should cover both the residential and industrial areas of the city, and its 

suburbs. It should be connected with the planning structure and the size of the populated area. In 

small towns and villages, this connection is relatively simple, in large and large cities it is much more 

complicated. 

 
 

Липин Андрей Александрович 

Азербайджанское НПО гидротехники и мелиорации 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ В ИЗОГНУТЫХ ЧАСТЯХ 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ВОДОЗАБОРА 

ЛАМИНАРНЫЙ ПОТОК 

Ключевые слова: изогнутый патрубок, потерии давления, число Дина, шероховатость 

стенки трубы 

Açar sözlər: dirsəkli boru, təzyiq itkisi, Din reqəmi, boru səthinin kələ-kötürlüyü, hessablama 

düsturu 

Keywords: elbow pipe, pressure drop, Dean value, roughness of the wall surface  

 

Для исследования ламинарного потока в изогнутых трубопроводах изначально 

использовали метод последовательных приближений [2] используя уравнения Стокса, 

которые были эффективны только для De<200 (De- Число Дина). Однако методика граничного 

слоя дает достоверные результаты для De>800 [1]. Метод конечной разности оказался 

применимым для De>400  [9]. Недавно, вычеслительная динамика жидкости (CFD) показала 

достоверные результаты для расчета всего региона ламинарного потока и способствовала 

решению вопросов, возникших при использование аналитических методов. Увеличение 

сопротивления трению, вызванное второстепенным движением на изогнутых участках 

трубопровода часто представлялость отношением коэффициентов трения для изогнутого и 

ровного участка трубопровода при одинаковых условиях основываясь на длине центральной 

линии изогнутого участка. Этот метод анализирует только падение стабильно развитого 

давления в пределах основной части изогнутой зоны, принебригая эффектами выхода и входа. 

Не смотря на успех CFD в анализе потерь давления на изогнутых участках трубопровода с 

ламинарным потоком, часто теоретические зависимости [2] или эмперические зависимости [6] 

дают неправильные результаты для расчетов потерии давления. Наиболее точные зависимости 

были получены Вайтом [3] для диапазона 11.6<De<2000:   

                               
𝜙𝑐

𝜙𝑠
= 1 − [1 − [

11.6

𝐷𝑒
]

0.45
]

1

0.45

                                                            (1) 

где 𝜙𝑐 – коэф. сцепления на прямом участке трубопровода, 𝜙𝑠 - коэф. сцепления на изогнутом 
участке трубопровода 

Для диапазона 13.5<De<2000 уравнение Ито [4]:   

                               
𝜙𝑐

𝜙𝑠
=

21.5 𝐷𝑒 

[1.56+𝑙𝑜𝑔𝐷𝑒]5.73                                                                        (2) 

В обоих случиях,  𝜙𝑐 = 𝜙𝑠 ниже минимального значения De. Была отмечена тенденция 
для уравнения (1) при низких значениях De  недосчитовать результат на (-1%), а при высоких 

значениях De  завышать результат на (+2.5%). Уравнение Ито было более точным, но все же 

наблюдалась такая же тенденция завышение и занижение результатов. Ниже приведены 

уравнения Мишра и Гупра:  
𝜙𝑐

𝜙𝑠
= 1 + 0.033(𝑙𝑜𝑔𝐷𝑒𝑚)4                                                                   (3) 

𝐷𝑒𝑚 = 𝑅𝑒 (
𝑑

2𝑅𝑐𝑜
)

0.5

                                                                               (4) 

𝑅𝑐𝑜 =
𝐷

2
[1 + (

𝑝

𝜋𝐷
)

0.5
]                                                                            (5) 
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Они дают завышенные результаты (2.7%), но учитывают эффект вихривой спирали за 

счет введения  𝑅𝑐𝑜 – радиуса загиба спирали.  

 

Турбулентный поток:  

Было доказано что турбулентный поток на изогнутых участках трубопровода сложнее 

ламинарного. Замеры распределения скоростей показали, что максимальная осевая скорость 

была возле наружной стенки [8] при более медленном движение жидкости в относительно 

тонком слое возле стенки. Форма потока была более сложной чем в случае ламинарного 

потока, но точно описывалась, используя уравнения турбулентной модели [7]. Градиент 

радиального давления, возникающий в месте изгиба распространялся вверх по течению через 

пристеночный граничный слой. Максимальная потеря давления была отмечена при 

прохождении жидкости через угол поворота 1200. Вард и Смит  доказали, что потери общего 

давления для квадратных и круглых сечений изогнутых труб были приблизительно 

одинаковы. Используя теорию пристеночного слоя Веске, Ито, Мои и Накояма разработали 

расчетные модели для круглого сечения трубопровода, которые давали результаты ниже 

экспериментальных значений. То же самое относится к модели Пантокара [7] где были 

введены поправки на эллиптические эффекты через поле давления. 

Большое количество эмпирических уравнений разных форм были предложены для 

описания турбулентных потерь давления на изогнутом участке трубопровода. Проведя 

исследования были выявлены наиболее достоверные модели и их погрешности, которые 

перечисленны ниже. Наиболее достоверные модели будут перечислены ниже. Уравнение Ито 

для гладких труб (10) дает результаты с погрешностью ±1%. Уравнения (9), (11)-(13) и (17) 
являются оптимальными, но с более широким диапазоном погрешностей. Уравнение Кубаира 

и Вариер, и другая модель предложенная Коустки и Адлером не показали точных результатов 

при Re и d/D соответственно. Некоторые авторы отметили влияние шероховатости 

поверхности трубы  и Дас предложил модель, учитывающую отношение шерховатости к 

внутренниму диаметру трубы 𝜀/𝑑. Зависимости (6), (9), (14), (15), (17) и (18) показали 

завышенные значения, которые были связаны с использованием шероховатых труб с разными 

значениями 𝜀/𝑑. Уравнения (13) и(19) имели тенденцию показывать заниженные результаты.  

𝜙с = 𝜙𝑠 + 0.005 (
𝑑

𝐷
)

0.5

                                                                                                        (6) 

𝜙с (
𝐷

𝑑
)

0.5

= 0.003625 + 0.038 [𝑅𝑒 (
𝑑

𝐷
)

2
]

−0.25

                                                                   (7) 

𝜙с = 𝜙𝑠 [𝑅𝑒 (
𝑑

𝐷
)

2
]

−0.25

                                                                                                        (8) 

𝜙с = 𝜙𝑠 exp [2𝜋
𝑑

𝐷
]                                                                                                               (9) 

𝜙с = 0.0395 (
𝑑

𝐷
)

0.5
[𝑅𝑒 (

𝑑

𝐷
)

2
]

−0.2

                                                                                       (10) 

𝜙с = 𝜙𝑠 [1 + 0.823 (1 +
𝑑

𝐷
) (

𝑑

𝐷
)

0.53

𝑅𝑒0.25]                                                                       (11) 

𝜙с (
𝐷

𝑑
)

0.5

= 0.0395 [𝑅𝑒 (
𝑑

𝐷
)

2
]

−0.2

[1 + 0.112 [𝑅𝑒 (
𝑑

𝐷
)

2
]

−0.2

]                                            (12) 

𝜙с (
𝐷

𝑑
)

0.5

= 0.024 [𝑅𝑒 (
𝑑

𝐷
)

2.5
]

−0.167

[1 + 0.068 [𝑅𝑒 (
𝑑

𝐷
)

2.5
]

−0.167

]                                   (13) 

𝜙с = 0.042 [𝑅𝑒 (
𝐷

𝑑
)

0.5
]

−0.2

                                                                                                (14) 

𝜙с = 𝜙𝑠 [1.83 (
𝑑

𝐷
)

0.1
]                                                                                                         (15) 

𝜙с (
𝐷

𝑑
)

0.5

= 0.00206 + 0.0394 [𝑅𝑒 (
𝑑

𝐷
)

2
]

−0.227

                                                               (16) 
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𝜙с = 0.001875 + 0.3165 (
𝑑

𝐷
)

0.275

𝑅𝑒−0.4                                                                            (17) 

𝜙с = 𝜙𝑠 + 0.00375 (
𝑑

𝐷
)

0.5

                                                                                                     (18) 

𝜙с = 𝜙𝑠 + 8.7891 (
𝑑

𝐷
)

0.3621

𝑅𝑒−0.3137 (
𝜀

𝑑
)

0.6885

                                                                   (19) 

 

Заключение: 
Изучение однофазного потока в изогнутом патрубке показало важность влияния числа 

Дина De. Теоретические разработки успешно показали себя для анализа ламинарного потока, 

однако эмпирические зависимости являются более практичными и позволяют определить 

потерию давления с большей точностью. Критическое число Рейнольдса для турбулентного 

потока в изогнутом патрубке гораздо выше чем для прямой трубы. Получение теоретических 

зависимостей для определения потерь давления в гладких и шероховатых трубах, очень 

сложно. Так как динамика жидкости в прямоугольном патрубке является сложным процессом 

с эффектом разделения слоев и граничными слоями, вызывающие циклические движения 

потока после прямоугольного колена, которые не поддаются теоретическому изучению. 
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Xülasə 

Lipin Andrey Nikalayoviç 

 

Dirsəkdən keçərkən axının təzyiq itkisinin müəyyən edilməsi üçün asılılıqları öyrənilmiş və ümumi-

ləşdirilmişdir. Müxtəlif  hesablama metodlarının sapmalari nəzərdən keçirilmiş və daha dəqiq hesablama 

yolu tövsiyyə  olunmuşdur. Dirsəyin daxili səthinin nahamarlığı və təzyiq itkisi arasında əlaqə qurulmuşdur. 

 

Summary 

Lipin Andrey Nikalayevic 

 

Equitions for determination of pressure drop for the flow passing the elbow have been studied and 

generolized. Deviations of different calculation methods of pressure loses have been reviewed and the most 

reliable formulas are proposed. Impact of wall roughness to pressure loses in the elbow has been defined.    

PACS: 47.85.Dh, 61.43.Bn, 02.20.Bb  
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mövqeyi” (Bakı Dövlət Universiteti) 

 

 

245 

10 Qasımova Nərmin Elnur qızı.  

“Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq valyuta fondu ilə əməkdaşlığı” (Bakı 
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“Azərbaycan və İran şifahi ənənəli professional musiqisində kamança ifaçılığı: ənənə 
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2 Ağayev Rüfət Eldar oğlu.  
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321 

4 Alosmanova Məsumə Ağaməhəmməd qızı  
“Lənkəran-Astara rayonlarında tikilən məscidlərin xarakterık xüsusiyyətləri” 

(Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti) 
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“Yaz daşqınları dövründə su basma prosesinin əsas göstəriciləri ilə drenaj 
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(Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti) 
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“Küçə və meydanların ətrafında tikililərin inşasında həcm-fəza nisbətlər” 

(Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti) 
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8 Əhməd Pənahi.  

“İsfahanın Çaharbağ mədrəsəsinin giriş fasadının dekorativ dizaynının həndəsəsi 
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9 Həsənova Arzu Xəlil qızı.  

“Azərbaycanda ilk kollektor-drenaj sisteminin tədqiqi” (Azərbaycan Memarlıq və 

İnşaat Universiteti) 
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10 Hacıyeva Ülviyyə Muxlis qızı.  

“Betonun sıxılmada dəqiqləşdirilmiş natamam diaqramı” (Azərbaycan Memarlıq 

və İnşaat Universiteti) 
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11 Исаева Илаха Сабир кызы.  

«Формирование типов зданий детских садов и яслей в условиях Азер-

байджанской Республики» (Азербайджанский университет архитектуры и 

строительства) 
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13 Kərimli Əsli Rauf qızı.  

“Bakının ictimai məkanlarının renovasiya istiqamətləri” (Azərbaycan Memarlıq 

və İnşaat Universiteti) 
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14 Mehdiyev Cavid Teymur oğlu.  

“Sürüşmələrin proqnozlaşdırılmasının informasiya metodu” (Azərbaycan 

Memarlıq və İnşaat Universiteti) 
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15 Məmmədov Anar Davud oğlu.  
“Asfaltbetonda bitumun doldurucuya adgeziyasının yaxşılaşdırılması” (Azərbay 

can Memarlıq və İnşaat Universiteti) 
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16 Məhərrəmova Səbinə Yavər qızı.  
Azərbaycan su təsərüffatı obyektlərinin mühafizəsinə dövlət nəzarəti haqqında” 

(Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti) 
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17 Rüstəmli Tural Mubariz oğlu.  
“Yeraltı fibrobeton boruların gərginlik-deformasiya halının araşdırılması” 

(Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti) 

 

 

354 

18 Rzayev İlkin Oqtay oğlu.  

“Azərbaycan Respublikası şəraitində şəhərin ictimai mərkəzlər sisteminin mədəni-

məişət xidməti şəbəkəsinin təşkili” (Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti) 
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19 Липин Андрей Александрович 

Об определении потери давления в изогнутых частях телескопического 

водозабора ламинарный поток (Азербайджанское НПО гидротехники и 

мелиорации) 
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