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NormalaĢdırılmıĢ nitqi yaratmaq üçün tələb edilən bilik və diqqətin azyaĢlı uĢaqlarda olması
mümkün deyil. Bu səbəbdən də, azyaĢlı uĢaqların nitqi daim sərbəst nitq mahiyyəti daĢıyır.
UĢaqlarda normalaĢdırılmıĢ nitqqurma (söyləm) qabiliyyəti, adətən, 10-14 yaĢlarda formalaĢır.
Müvafiq biliyi və bacarığı, xüsusilə də, diqqəti olmayan insanlarda isə normalaĢdırılmıĢ
nitqyaratma (söyləm) qabiliyyəti heç bir zaman formalaĢmır. Onların nitqində ədəbi dillə yanaĢı, öz dialektinin fonetik, leksik, morfoloji-sintaktik forma və konstruksiyalarına da rast gəlinir.
Ədəbi dil öz inkiĢafında ayrı-ayrı dövrlərdə müxtəlif dialektlərə istinad edə bilər. Tarixi
Ģəraitin dəyiĢməsi ilə əlaqədar olaraq, ədəbi dil dialekt əsasında dəyiĢir. Azərbaycan ədəbi dili
600 il əvvəl ġirvan dialektinə, 400 il əvvəl Təbriz dialektinə, 200 il əvvəl Qarabağ dialektinə,
əsrin əvvəllərində isə bütün dil nümayəndələrinin də daxil olduğu Bakı Ģəhərinin danıĢığına
istinad etmiĢdir.
Aparılan bəzi sosioloji sorğular, müĢahidələr göstərir ki, gənclik və hətta yetkinlik yaĢında belə, öz nitqini tam ədəbi dil normalarına uyğun Ģəkildə quran, dialekt söz və formalarından, demək olar ki, istifadə etməyən ziyalılar belə, ahıl (70-dən yuxarı) yaĢlarda sanki yenidən uĢaqlıq dövrünə qayıdırlar və nitqlərində yenidən öz dialektlərinə aid olan söz və formalardan bol-bol istifadə etməyə baĢlayırlar. Əslində, paradoks mahiyyəti daĢıyan bu kimi
faktlarla bağlı aparılan linqvopsixoloji sınaq, təcrübə, eksperiment və analizlər nəticəsində belə məlum olur ki, həmin Ģəxslərin bilik və səriĢtəsində bir zərrə qədər də olsun geriləmə, reqressiya yoxdur. Onların bu davranıĢları daha çox diqqətsizlikdən, əhəmiyyət verməməkdən və
eyni zamanda, içərisində olduqları istənilən mühiti öz doğma mühitləri kimi qəbul etmələrindən irəli gəlir. Bu faktın özü belə, bir daha onu göstərir ki, ilkin uĢaqlıq dövründə mənimsənilmiĢ dialekt söz və formaları bu yaĢda da insanların yaddaĢında öz dominant (baĢlıca, əsas)
mövqeyini qoruyub saxlayır. "Bu fakt onu da sübut edir ki, insan bütün ömrü boyu qurduğu
normalaĢdırılmıĢ nitqdə həmiĢə birinci sırada dayanan və dialekt sözlərindən ibarət olan əsas
elementləri ikinci sırada dayanan ədəbi dil elementləri ilə əvəz edir və bunun üçün daha çox
vaxt, bilik və diqqət sərf edir" (bax: 1).
Cəmiyyətin nitq normalarına, dilə münasibətində gənclər və yaĢlılar fərqli mövqe tuturlar. YaĢlılar köhnə, köhnəlmiĢ sözlərdən gənclərə nisbətən çox istifadə edirlər. Gənclər isə
neologizmlərə daha çox can atırlar. Bu baxımdan da, cəmiyyətin həmin 2 nəslinin nitqində
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"qarĢıdurma", anlaĢılmazlıq yaranır. Alimlərin müĢahidəsinə görə, məsələn, 1950-ci illərdə
"heliopter" sözü "vertolyot" sözünü nitqdən sıxıĢdırıb çıxarmıĢdı. Ona görə də, gənclərin əksəriyyətinin bu sözdən xəbəri yoxdur.
Akademik L.V.ġerba yazır ki, normadan çıxma halları hamıya, hətta yazıçılara da aiddir. Amma hər bir insanda nitq normalarına düzgün münasibət tərbiyə edilməlidir. Belə olduqda, normadan "yayınma" halları da məqsədli, əsaslandırılmıĢ olur (5, s.111).
Norma pozuntuları, əsasən, 4 sahəni əhatə edir:
1. Fonetik normanın pozulması – ədəbi yazı və tələffüz qaydalarına düzgün əməl olunmaması, sözlərdə vurğunun düzgün qoyulmaması, dialekt tələffüzünə yol verilməsi;
2. Leksik normanın pozulması – varvarizmlərdən, yəni dilimizə xas olmayan və onun təmizliyini pozan xarici söz və ya ifadələrdən istifadə olunması, sözlərin yerində iĢlədilməməsi;
3. Qrammatik normanın pozulması – cümlələrdə mənanın təhrifinə gətirib çıxaran
inversiya hadisəsi (söz sırasının pozulması), qrammatik qaydaların pozulması kimi hallar;
4. Üslubi normanın pozulması – daha səciyyəvi üslub səhvləri aĢağıdakılardır: a) leksik
artıqlıq; b) leksik çatıĢmazlıq; c) dolaĢıq cümlələrin iĢlədilməsi; ç) üsluba müvafiq olmayan
dil vahidlərinin iĢlədilməsi;
Qrammatik normalar. Hələ XIX əsrin əvvəllərində, 1914-cü ildə, uĢaqların nitq və söz
ehtiyatı problemləri ilə məĢğul olan alman psixoloqu P.Kruze (Leypsiq) altı yaĢlı oğlan uĢağının
təqribən 1700 sözdən istifadə etdiyini müəyyənləĢdirmiĢdir. Bu sayda sözün 930-u isim, 520-si
feil, 100-ü sifət, 30-u isə əvəzlik olmuĢdur. Yəqin ki, indinin uĢaqları təqribən bir əsr əvvəlki
uĢaqlardan daha "çoxbilmiĢ" olmalıdır. Lakin birmənalı qaydada razılaĢmalıyıq ki, nitq
prosesindəki uğuru və ya uğursuzluğu birbaĢa söz ehtiyatı ilə izah etmək də doğru deyildir.
Müasir dilçilər tədris zamanı tələbələri "fəal qrammatika"ya alıĢdırmağı, yəni onlara
eĢitmə və dərketmə prosesləri ilə yanaĢı, ünsiyyət qaydalarını öyrətməyi məsləhət görürlər.
Bu zaman onlara kök, Ģəkilçi, söz yaradıcılığı normalarını da mənimsətmək lazım gəlir. Azərbaycan dilində II Ģəxs cəmin Ģəxs sonluğu olan "-sız, -siz, -suz, -süz" + mı, mi, mu, mü (sual
ədatları) nitqi daha nəzakətli edir və danıĢana (natiqə) öz həmsöhbətinə təsir göstərməkdə kömək edir. Məsələn: "Slaydlar"la tanıĢ olmaq istəyirsinizmi?
Söz yaradıcılığı prosesində norma. "Söz yaradıcılığından danıĢarkən bir neçə ümumi
xarakterli məsələni qeyd etmək lazım gəlir. Hər Ģeydən əvvəl, söz yaradıcılığının dilçiliyin
baĢqa Ģöbələri ilə əlaqəsini göstərmək vacibdir. Dilçilikdə söz yaradıcılığının dilçiliyin baĢqa
bölmələri arasında yeri haqqında hələ də ümumi rəy yoxdur. Belə ki, bəzi dilçilər onu
qrammatikaya, ən çox da morfologiyaya aid etdikləri halda, bəziləri söz yaradıcılığını həm
morfologiya, həm də sintaksislə bağlı ayrıca Ģöbə hesab edirlər" (3, s.302).
Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində nidalar da mühüm yer tutur. Azərbaycan
dilçiliyində ilk dəfə elmi qrammatikada nidanın xüsusi nitq hissəsinin normalarına uyğun
olduğunu göstərən – M.Hüseynzadə olmuĢdur (bax: 2). O, nidaları hiss-həyəcanı bildirən
zaman adlandırma funksiyasına malik olmadığından həm əsas, həm də köməkçi nitq
hissələrinin normalarına cavab verdiyinə görə, xüsusi-ayrıca bir nitq hissəsi hesab etmiĢdir.
Körpə uĢaqlar baĢqasından sözləri, nitq parçalarını, sintaktik bütövləri eĢidir; yavaĢyavaĢ onlarda daxili leksikon formalaĢır. Buna görə də, belə hesab etmək olar ki, bizim
yaddaĢımızda sözlər baĢqa sözlərlə əlaqədə "yazılmıĢdır".
Sintaktik normalar. Sintaktik normalar söz birləĢmələrinin düzgün qurulmasını təmin
etdiyi kimi, onların funksional üslublarda düzgün istifadəsinə də nəzarət edir. Məsələn: bədii
üslubda istifadə edilən "böyük ürək" söz birləĢməsi ilə, elmi üslubda iĢlənən "böyük ürək"
birləĢməsini eyniləĢdirmək olmaz.
Sintaktik normalar cümlə daxilində cümlə üzvlərinin yerini tənzimləyir, yersiz inversiyaların qarĢısını alır, mürəkkəb cümlələrin tərəfləri arasındakı əlaqənin düzgün qurulmasını
təmin edir.
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Alimlərin hesablamalarına görə, danıĢıq üslubunda bağlayıcısız və tabesiz mürəkkəb
cümlələr üstünlük təĢkil edir. Tabeli mürəkkəb cümlələr digər üslubların sintaksisinin 30%-ni
təĢkil edirsə, məiĢət-danıĢıq üslubunda həmin göstərici 10%-ə enir. Bu üslubda 5-9 sözdən
ibarət olan sadə geniĢ cümlələr daha çoxdur.
Ġnversiya bəzi cümlələr üçün normadırsa, bəzi cümlələrdə sözlərin yeri sərbəstdir.
Məsələn: Xatırladaq ki, "Sintaksis" bəhsi üzrə məĢhur rus alimi A.PeĢkovski hesablamıĢdır
(4) – "Mən dünən axĢam evə gəldim" cümləsinin 120 variantı mövcuddur. Bu variantlar nə
məna, nə də məna çalarlığı cəhətdən bir-birindən fərqlənmir: "Dünən mən axĢam evə gəldim",
"Dünən axĢam mən evə gəldim" və s... Ümumiyyətlə, söz sırası cümlədə 3 funksiyanı yerinə
yetirir: qrammatik funksiya, ünsiyyət funksiyası və üslubi funksiya. Sözlərin yerdəyiĢməsi
bəzən üslub səhvinə, bəzən ünsiyyət problemlərinə, anlaĢılmazlığa, bəzən isə qrammatik savadsızlıq faktına gətirib çıxara bilər.
Sintaktik ünsiyyətimizdə yerli-yersiz: "mən belə düĢünürəm ki", "ma-a elə gəlir ki"
ifadələrindən "saatda 100 km. sürətlə" uzaqlaĢmaq lazımdır.
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А.Р.Агаева
Грамматическая норма
(Лекционный материал “Деловое и академическое общение
на азербайджанском языке” в технических вузах)
Резюме
Умение говорить обычно формируется в возрасте 10-14 лет. Литературный язык относился к Ширванскому диалекту 600 лет назад, Тебризскому диалекту 400 лет назад и Карабахскому диалекту 200 лет назад. Наблюдения показывают, что пожилые люди используют архаизмы (устаревшие слова) чаще, чем молодые. Молодые люди предпочитают неологизмы.
Современные лингвисты советуют студентам приучать себя к активной грамматике. Они
предпочитают учить их правилам общения.
Затем статья предоставляет информацию и исследования по синтаксической норме. Отмечается, что предложение из 5 слов имеет 120 вариантов. Смысл этих вариантов - полная эквивалентность друг другу.
A.R.Agayeva
Grammatic rate
(Lecture material "Business and academic communication
in the Azerbaijani language" in technical universities)
Summary
The ability to speak is usually formed at the age of 10-14 years. The literary language belonged
to the Shirvan dialect 600 years ago, the Tabriz dialect 400 years ago and the Karabakh dialect 200
years ago. Observations show that older people use old words more often than younger people. Young
people prefer neologisms.
Modern linguists advise students to accustom themselves to active grammar, that is, teach them
the rules of communication.
The article then provides information and research on syntactic norms. It is noted that a 5-word
sentence has 120 options. The meaning of these options is complete equivalence to each other.
Rəyçi: prof. K.Bəşirov
Redaksiyaya daxil olub: 23.02.2021
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Ġnterferensiya bilinqvizmin əsas mərhələsi hesab edilir. Ġnterferensiyaya fərdin baĢqa
dildə danıĢdığı zaman ana dilinin danıĢdığı dilə bütün səviyyələrdə təsiri nəticəsində yaranan
yayınmalar daxildir. F.Veysəlli yazır: ―Ġngilis dilində danıĢarkən azərbaycanlıların kipləĢənpartlayıĢlı dilönü samitlərini apikal yox, dorsal tələffüz etməsi interferensiyaya nümunə kimi
vermək olar. Azərbaycan dilində dilönü samitləri dorsaldır. Ġngilis dilində isə həmin samitlər
dil ucunun fəallığı ilə müəyyən olunur‖ (1, s.85).
S.Gass və digərləri yazırlar ki, qrammatik məhdudiyyətlər həm pozitiv, həm də neqativ
transferlərə səbəb ola bilər (2, s.83). Əgər iki dildə də qrammatik məhdudiyyətlər eynidirsə, o halda transfer daha asan reallaĢır. Beləliklə, ingilis dilində olan, lakin norveç və ya rus dilində olmayan qrammatik məhdudiyyətlər ingilis dilinin öyrənilməsində çətinlik yarada bilər. Məsələn,
ingilis dilində /to feel/ (hiss etmək) feili həm norveç, həm də rus dilində refleksiv hesab olunur:
norveç dilində /å føle seg/; rus dilində isə /чувствовать себя/ (chuvstvovat sebya) (3, s. 90).
Beləliklə, tələbələr ingilis dilində refleksiv forma tətbiq edərək neqativ leksik tranfer edə bilərlər.
T.Odlin yazır ki, əgər norveç və ingilis dilini müqayisə ediriksə, o halda qeyri-sərbəst
morfemlərə də diqqət yetirmək yerinə düĢər. Məsələn, ingilis dilində /-un/ prefiksi və norveç
dilində /-u/ prefiksi çox halda leksik neqativ transferə uğrayır. Belə ki, norveç tələbələrinin
çoxu /–un/ prefiksinin yerinə /-u/ prefiksini iĢlədirlər. Məsələn: ingilis dilində /unreliable/
(etibarsız), norveç dilində isə /upålitelig/ (etibarsız) kimi iĢlədilir (4, s.82). Lakin burada da
bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, qeyri-sərbəst morfemlər çox halda hər iki dildə eyni Ģəkilçi
ilə üst-üstə düĢmür. Məsələn, norveç dilində /-u/ prefiksi çox zaman ingilis dilindəki /–un/
prefiksindən fərqli Ģəkildə iĢlədilir. Nümunə verək: norveç dilində /umulig/ (qeyri-mümkün)
və ingilis dilində /impossible/ (qeyri-mümkün) kimi iĢlədilir. Buna baxmayaraq, oxĢar
əlamətlər ingilis və norveç dillərində olan prefikslərin oxunuĢu və dinləməsini asanlaĢdıra
bilir və bir çox hallarda oxucuların sözləri qohum kimi müəyyənləĢdirməsinə kömək edə bilir.
Buna baxmayaraq, ümumi söz ehtiyatının üstünlüyü bir çox dil istifadəçilərinə imkan verir ki, ingilis dilini daha asan qarvasın və oxuya bilsinlər. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, ingilis
dilinin bir çox xarici dil öyrənənlər üçün asan mənimsənilməsinin səbəbi yalnız leksik oxĢarlıq
və tələffüzdəki yaxınlıqla əlaqəli deyildir. Məsələn, düĢünək ki, rus və ingilis dilləri fərqli əlifbaya malikdir. Birində kiril, digərində isə Latın əlifbası iĢlədilir. Rus dilli tələbələr ingilis dilini
öyrənərkən baĢlanğıcda sözlərin yazılıĢını fərqli Ģəkildə yazmağa meyilli olurlar. Təbii ki, yazı
sistemi eyni olanlar, yaxud daha yaxın yazı sisteminə malik olanlarda isə ingilis dilində yazmaq
daha asan formalaĢır, nəinki digər fərqli əlifba sisteminə malik olan dillərdə. Elə bu səbəbdən də
hazırda tədqiqatçılar transferin (fərqi yoxdur neqativ və ya pozitiv) dil öyrənənlər arasında hansı
tələblərdən üstünlük təĢkil etdiyini, yaxud çətinlik törətdiyini öyrənməyə çalıĢırlar.
2. Sintaksisdə neqativ transfer
Bu növdə diqqətimizi Azərbaycan və ingilis dillərinin müqayisəsinə yönəltmək istərdik.
Məlum olduğu kimi, ingilis və Azərbaycan dilləri fərqli dil ailələrinə mənsubdur, odur ki,
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istər qrammatik quruluĢuna, istərsə də mənsub olduqları dil ailəsi baxımından bir-birindən
əsaslı surətdə fərqlənir.
Sintaksis dil sistemində böyük rol oynayır. Sintaksis termini həm bir-birindən fərqlənən,
həm də bir qaynağa əsaslanan iki mənanı, iki sahəni əhatə edir. Hazırda çoxları qəbul edib ki,
uğurlu ünsiyyətə nail olmaq üçün cümlələrin düzgün iĢlədilməsi vacibdir ki, bunun üçün də
cümlələr dildə əsas linqvistik vahidlər hesab edilir. Sintaksis səviyyəsində olan transfer əsasən
ana dil ilə hədəf dil arasında olan semantik fərqlilikdə özünü göstərir. Bu zaman sintaktik
transfer üç faktor əsasında müəyyən edilir: 1) qrammatik faktorlar; 2) ritorik faktorlar; 3) idiomatik faktorlar.
A.Hüseynov yazır ki, ingilis dilində cümlə üzvləri arasındakı sintaktik əlaqələr əsasən
söz sırası vasitəsilə ifadə olunduğu üçün söz sırası dildə sintaktik funksiya daĢıyır (5, s.359).
Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, mübtəda ilə tamamlığın yerini dəyiĢdikdə bu cümlə
üzvlərinin sintaktik mənası ilə yanaĢı, cümlənin ümumi semantikası da dəyiĢir. Bu iki vəziyyət eyni zamanda baĢ verir. Bu da söz sırasının sintaktik-semantik funksiya daĢıdığının göstəricisidir. Məsələn: /Tom sees Nick// (Tom Niki görür); /Nick sees Tom// (Nik Tomu görür).
Göründüyü kimi, söz sırasını dəyiĢdikdə həm cümlənin mənası dəyiĢir, həm də mübtəda
ilə tamamlıq bir-birini əvəz edir.
Sintaktik transfer dillərin öyrənilməsində geniĢ müĢahidə olunur və eyni zamanda da bu
çox mübahisəli məsələdir. T.Odlin də bu məsələnin mübahisəli olması qənaətindədir (6, s.85).
Məlum olduğu kimi, dillərin çoxunda söz sırası əsasən VSO (xəbər, mübtəda, tamamlıq),
SVO (mübtəda xəbər tamamlıq), yaxud SOV (mübtəda, tamamlıq, xəbər) Ģəklində formalaĢır.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, müasir ingilis dilində söz sırası xeyli dərəcədə sabitdir.
Cümlədə söz sırasının sabitlik, yaxud sərbəstlik dərəcəsi həmin dilin qrammatik, daha doğrusu
morfoloji quruluĢundan çox asılı olur. Ümumiyyətlə, dildə morfoloji quruluĢ nə qədər zəngin
olarsa, söz sırası da bir o qədər sərbəst olur. Məsələn, müasir rus dilində bu belədir. Dildə
morfoloji quruluĢ nə qədər zəif və kasıb olarsa, həmin dilə aid olan söz sırası da bir o qədər
sabit olur (müasir ingilis dilində olduğu kimi). Rus dili ilə ingilis dilininin söz sırasını müqayisə
ediriksə, o halda onlarda baĢ verən neqativ sintaktik transferə aid nümunə vermək də yerinə
düĢər. Hər iki dildə söz sırası adətən SVO (mübtəda, xəbər, tamamlıq) ardıcıllığına əsaslanır.
Lakin qeyd etdiyimiz kimi onlar sərbəstlik baxımından fərqlənir. T.Odlin yazır ki, rus dilində
sözlərin sırasındakı sərbəstlik onlarındakı qeyri-sərbəst morfemlərin üstünlük təĢkil etməsindən
asılıdır (4, s.86). Rus dilində isimlər söz sonluqlarını hala görə dəyir və bu fakt oxucuya, yaxud
dinləyənə imkan verir müəyyən etsin ki, isim vasitəsiz tamamlıq rolu oynayır, yaxud cümlədə
mübtəda funksiyasındadır (6, s.87). AĢağıdakı nümunələri nəzərdən keçirək:
1) /Коля купил машину// (Kolya Bought the car) (söz sırası SVO) (Kolya avtomobil
aldı) (Vurğu B hərfinin üzərinə düĢür).
2) /Коля машину купил// (Kolya BOUGHT the car) (söz sırası SOV) (Kolya
avtomobil ALDI) (Vurğu avtomobilin üzərinə düĢür).
3) /Купил Коля машину// (Kolya did bought the car) (söz sırası VSO) (Kolya da
avtomobil aldı) (Emfatiklik güclüdür).
4) /Купил машину Коля// (KOLYA bought the car) (söz sırası VOS) (KOLYA
avtomobil aldı) (Vurğu KOLYA-nın üzərinə düĢür).
5) /Машину Коля купил// (The car, Kolya BOUGHT it) (söz sırası OSV) (Avtomobili
Kolya ALDI) (Vurğu ALDI-nın üzərinə düĢür).
6) /Машину купил Коля// (The car, it was Kolya who bought it) (söz sırası O V S) (4,
s. 86).
Nümunələrdən göründüyü kimi, rus dilində iĢlədilən /машина/ sözü, /машину/ formasında iĢlədilir və bu da onu göstərir ki, cümlədə iĢlədilən isim vasitəsiz tamamlıq rolunda çıxıĢ edir (6, s.87). Bu da imkan verir ki, ingilis dilində söz sırası sabit olsa da, rus dilli tələbələr
bəzi cümlələri söz sırasını bir neçə dəyiĢmiĢ variantda iĢlədə bilərlər.
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Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi bütün təbii dillərdə sözlər mövcuddur və həmin sözlərin forması və mənası vardır. K.Sajavaara yazır ki, ―Bütün təbii dillərin cümlələri vardır və
həmin cümlələrin forma və mənaları vardır; cümlənin mənası cümlədə iĢlədilən sözlərin mənaları ilə müəyyən olunur‖ (7, s.86). Bu gümanların heç biri mübahisəli deyil. Onların hər biri
doğru səslənir. Cümlənin mənası nəinki onu təĢkil edən sözlərin mənası ilə aydınlaĢır, eyni
zamanda onun qrammatik quruluĢu da burada böyük rol oynayır. Belə ola bilər ki, eyni sözlərdən ibarət olan iki cümlə iĢlədilən qrammatik qaydaya uyğun olaraq fərqli mənalar ifadə etsin. Nümunə verək:
He is reading now. (O, indi oxuyur)
Is he reading now? (O, indi oxuyur?)
Birinci cümlə nəqli cümlə, ikinci isə sual cümləsidir. Bunlar arasındakı qrammatik fərq
onların əks etdirdiyi müvafiq qrammatik strukturda görünür.
Digər nümunə:
/Harry admires Meghan// (Harri Meqana heyrandır).
/Meghan admires Harry// (Meqan Harriyə heyrandır).
Bu cümlələrin ikisi də nəqli cümlə olsa da, onlar arasında yenə də forma və məna fərqliliyi vardır. K.Sajavaara bu fərqliliyi söz mənası və cümlə mənası kimi adlandırırdı (7, s.32).
F.Y.Veysəlli məna və formanın cümlə daxilində fərqləndirilməsində prosodik elementlərin də rolu olduğunu vurğulayır. O, xüsusilə də prosodik elementlərdən intonasiyanın rolunu
qeyd edir. O intonasiya barədə yazır: ―Ġntonasiya danıĢanın tələffüs etdiyi müxtəlif tonlu,
tembrli və güclü səslərin qanunauyğun ardıcıllığı olan fonoloji vasitədir. Onun köməyi ilə
sözlər və söz birləĢmələri bütöv fikirə çevrilir və dinləyən tərəfindən bütöv bir fikir kimi dərk
edilir‖ (8, s. 264). Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, semantika və qrammatika kimi, fonetika
da məna fərqləndirilməsində vacib rol oynayır.
/He is not driving to class tomorrow// (O, səhər dərsə avtomobillə getməyəcəkdir).
1. Əgər bu cümlədə vurğunu ―class‖ (dərs) sözünün üstünə salsaq, o halda onun səhər
nə iş görəcəyi, nə planlaşdırdığı barədə məlumat vermiĢ olarıq.
2. Əgər vurğunu ―driving‖ (maĢın sürmə) üzərinə salsaq, məna tamamilə dəyiĢəcəkdir.
Bu vurğu diqqətimizi onun hansı nəqliyyat vasitəsilə getməsinə yönlədir. Yəni ki, o, səhər
dərsə avtomobillə deyil, məsələn, velosipedlə gedəcək.
3. Ġndi isə vurğunu ―He‖ (o kiĢi c)-nin üzərinə salaq. Bu zaman isə gedənin digər şəxs
deyil, məhz o (kişi) olduğu vurğulanır.
Gördüyümüz kimi, vurğunu müxtəlif sözlərin üzərinə salmaqla mənanı dəyiĢə bilərik.
K.Sajavaara danıĢıqda və yazıda prosodik vasitələrə diqqət çəkməklə yanaĢı, metalinqvistik funksiyaya da diqqət yetirməyin vacib olduğunu qeyd edir (7, s.10). Nümunəyə baxaq:
/John said it was raining// (Con dedi yağıĢ yağır).
Bu cümlə müxtəlif cür tələffüz oluna bilər. Burada vurğu said və it sözləri üzərinə
düĢərək prosodik keçid yazı və danıĢıq arasında fərqləndirilə bilər.
/John said [that] it was raining// (Con dedi (ki) yağıĢ yağır.)
Və
/John said, ―It was raining‖// (Con dedi: ―YağıĢ yağır‖).
Yazıda struktural əlaqələri göstərmək və cümlə mənasının düzgün alınması üçün durğu
iĢarələrinin rolunu da danmaq olmaz. Adi-dil metalinqvistik cümlələrlə danıĢıq cümlələri
arasında durğu iĢarələrinin yaratdığı fərqliliyi müĢahidə edə bilərik:
I can not stand, Salim!
I can not stand ―Salim‖.
Göründüyü kimi, fərq aydın görünür. Birinci cümlədə danıĢan adı ―Salim‖ olan Ģəxslə
danıĢaraq onun adını iĢlədir; ikninci cümlədə danıĢanın Salim adını məfhum kimi xoĢlamaması diqqətə çatdırılır.
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Ġngilis dilinin sintaksisində neqativ transferlərin müĢahidə olunduğu sahələrdən biri də
ingilis dilində frazeoloji feillərin iĢlədilməsində rast gəlinir. Ġngilis frazeoloji feilləri ingilis dilini ikinci xarici dil kimi öyrənənlər üçün ən çətin sahələrdən biri hesab edilir. Frazeoloji feillər ingilis dilinin ən xarakterik xüsusiyyətlərini özündə ehtiva edən sahələrdən biri kimi tanınır. 1712-ci ildə M.Mattaire ―Ġngilis dilinin qrammatikası‖ kitabında ingilis frazeoloji feillərinin əsas sintaktik xüsusiyyətləri barədə geniĢ Ģəkildə araĢdırma aparmıĢdır. Daha sonra, 1755ci ildə tanınmıĢ leksikoqraf S.Conson diqqəti ingilis frazeoloji feillərinə yönəldərək yazırdı:
―Frazeoloji feilləri diqqətlə öyrənilmək lazımdır, çünki onlar hər bir dilin spesifik xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən ən geniĢ və əhəmiyyətli sahədir (9, s.1). Məsələn: bir neçə fərqli
mənalar ifadə edən frazeoloji feilləri nəzərdək keçirək: /to come off/ to escape by a fetch (qaçıb canını qurtarmaq); /to fall on/ to attack (hücüm etmək); /to fall off/ to apostatize (mürtəd
etmək); /to break off/ to stop abruptly (qəfildən dayanmaq); /to bear out/ to justify (haqq qazandırmaq); /to fall in/ to comply (riayət etmək); /to give over/ to cease (dayanmaq; dayandırmaq); /to set off/ to begin a continual tenour (davamli bir iĢə baĢlamaq); /to set out/ to
begin a course or journey (səyahətə baĢlamaq); /to take off/ to copy (surətini çıxarmaq) və s.
Bu frazeoloji feillərin dildə iĢlədilməsi ingilis dilini öyrənənlər üçün olduqca çətinlik törədir.
Ġngilis və Amerikan ingilis dilində çox iĢlədilən frazeoloji feillərin bir qisminin siyahısını çıxardıq: /check out/ (yoxlamaq), /come out/ (görünmək; göz qabağına çıxmaq), /come up/ (yaxınlaĢmaq), /figure out/ (bir Ģeyi baĢa dümək; anlamaq), /get out/ (tərk etmək), /go ahead/ (qabağa getmək), /grow up/ (böyümək), /hang out/ (bir kəslə vaxt keçirmək), /hold up/ (güclü olmaq; güclü qalmaq), /lay out/ (bir Ģeyi yaymaq), /pick up/ (qaldırmaq), /pull out/ (bir iĢdən
geri çəkilmək), /show up/ (görünmək; peyda olmaq), /shut down/ (yavaĢımaq; bir iĢi dayandırmaq), /take off/ (qalxmaq; uçmaq; yola düĢmək), /end up/ (bir yerdə olmaq), /turn out/
(müəyyən olmaq; baĢ vermək), /take on/ (icra etməyə baĢlamaq; bir iĢə cəlb etmək), /turn
around/ (yaxĢılığa doğru dəyiĢmək), /wake up/ (oyanmaq), /build up/ (qurmaq; tikmək; gücləndirmək), /carry on/ (yerinə yeirmək), /fill in/ (doldurmaq; tamamlamaq), /get on/ (yola getmək), /set out/ (yollanmaq), /set up/ (düzəltmək), /sort out/ (aydınlaĢdırmaq; həll etmək), /take
over/ (bir Ģeyə nəzarət etmək), /take up/ (cəlb etmək; bir iĢə maraq göstərmək), /turn up/
(gəlmək; peyda olmaq) və s. Təbii ki, bu siyahının sayını artırmaq olar. Müxtəlif situasiyalarda bu sözlər, daha doğrusu frazeoloji feillər fərqli anlamlar ifadə edə bilər və elə bu səbəbdən
də onlar ingilis dilini ikinci dil kimi öyrənənlər üçün çətinlik törədir (10, s. 71).
Frazeoloji feillər içərisində ən çox idiomatik ifadələr, sözlər xarici dil öyrənənlər üçün
qarıĢıqlıq, çətinlik yaradır. Bir neçə dil faktına müraciət edək:
1) /My husband said to me that giving up smoking was easy and I must try it// (Həyat
yoldaĢım mənə dedi ki, siqareti tərgitmək asandır və mən buna cəhd etməliyəm).
2) /Farmers, sailors, and chemists get by perfectly well on the basis of everyday experience,
without recourse to Aristotelian logic// (Fermerlər, dənizçilər və kimyaçılar, Aristotelin məntiqinə
müraciət etmədən gündəlik təcrübə əsasında mükəmməl Ģəkildə uğur qazanırlar).
3) /He could not make it out, nor could he trust his own memory// (O, heç nəyi dəqiq
xatırlaya bilmirdi, yoxsa o, öz yaddaĢınamı inanmalı idi).
Ġkidilliyin yaratdığı çətinliyi öyrənən alimlər müĢahidələr aparmağa çalıĢıblar ki,
ingilis dilini ikinci dil kimi öyrənənlər danıĢıqlarında, yaxud yazılarında frazeoloji feilləri,
idiomları və s. istifadə etməyə meyillidirlər ya yox. Bunu müəyyən etmək üçün bir qrup dilçi
bir neçə eksperiment aparmıĢdır. Həmin nəticəni təhlil etmək üçün aĢağıdakı cədvələ baxaq:
Tədqiqatçılar
R. Ellisin
müĢahidəsi

ĠĢtirakçılar
Ġsrael
Universitetində qabaqcıl yetkin tələbələr

Testlər
Üç test: 1.Çox sayda
seçimi olan test; 2.
Feillərin tərcümə
edilməsi testi;

Nəticələr
Dil öyrənənlər verilmiĢ
testlərdən yalnız 50% -də
frazeoloji feil istifadə edir;
Onlar əsasən ədəbi mənalı
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3.Feillərin müəyyən
edilməsi test;

S.Evtyukhinin
müĢahidəsi

Hollandiyadan olan
orta və yüksək
səviyyəli tələbələr;
L1=flamand

C.Ceymisin
müĢahidəsi

Ġsveçdə ingilis
dilini öyrənən
qabaqcıl tələbələr

frazeolji feillərin istifadəsinə
üstünlük verirlər; bəzi
tələbələr də məcazi mənalı
frazeoloji feillər iĢlədirlər.
Yuxarıda verilən eyni Dil öyrənənlər frazeolji
tərkibli testlər
feillərin istifadəsindən
çəkinmirlər, lakin onlar
əsasən idiomatik mənası olan
tək sözlər, feillər iĢlətməyə
üstünlük verirlər.
Tələbələrə iki növ test Tələbələr idiomatik sözləri,
verilir: 1) çox seçim
feilləri, bir sözlə frazeoloji
imkanı olan test;
feilləri iĢlətməkdən
2) tərcümə testi;
çəkinmirlər və onları sərbəst
Ģəkildə iĢlədirlər.

Göründüyü kimi, dil öyrənənlərin frazeolji feilləri iĢlətmə göstəriciləri fərqlidir. Bəzi
tələbələr onları iĢlətməkdə sərbəst olsalar da, bəziləri onları iĢlətməkdən çəkinirlər.
Ġngilis dilini ikinci dil kimi danıĢan Azərbaycanlı tələbələr isə frazeoloji birləĢmələri,
xüsusilə də idiomları danıĢıqlarında iĢlətməyə maraqlıdırlar. Bu bir qədər turk xalqlarının
mədəniyyəti ilə bağlıdır, çünki turklər emosional olduqlarından danıĢaqlarında, yazılarında
fərqli emosional çalarlı idiomatik ifadələr iĢlətməyə üstünlük verirlər.
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С.М.Багирова
Перенос языка в двуязыче
Резюме
В статье рассматривается языковая передача при двуязычии. Во-первых, это дает некоторую информацию о помехах. В нем говорится о важности вмешательства. Вмешательство
должно быть основным этапом двуязычия. Вмешательство включает отклонения, которые возникают, когда человек говорит на другом языке в результате влияния родного языка на язык, на
котором говорят на всех уровнях. Кроме того, в статье затронуты виды языкового перевода.
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S.M.Baghirova
The language transfer in bilingualism
Summary
The article deals with the language transfer in bilingualism. It firstly gives some information
about the interference. It states the importance of interference. The interference is meant to be the
main stage of the bilingualism. Interference includes deviations that occur when an individual speaks
another language as a result of the influence of the mother tongue on the language spoken at all levels.
Besides, the kinds of the language transfer have also been touched upon in the article.
Rəyçi: filol.e.d., prof. F.Y.Veysəlli
Redaksiyaya daxil olub: 15.02.2021
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ĠNGĠLĠS DĠLĠNDƏ AKKOMODASĠYA HADĠSƏSĠNĠN
ƏSAS XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNƏ DAĠR
Açar sözlər: fonem, tələffüz, fonetik hadisələr, akkomodasiya, koartikulyasiya
Ключевые слова: фонема, произношение, фонетические явления, аккомодация, коартикуляция
Key words: phonemes, pronunciation, phonetic phenomena, accommodation, coarticulation

Biz danıĢarkən adətən davamlı, əlaqəli səslər axınında yaranan rabitəli nitqdən istifadə
edirik. Nitq insanlar arasında ünsiyyətin ən optimal formasıdır. Gündəlik istifadə olunan dil
yalnız ayrılmıĢ, izalə olunmuĢ hissəciklərdən deyil, sözlərin, ifadələrin, cümlələrin rabitəli ardıcıllığından ibarət olan daha böyük hissələrdən ibarətdir. Sözlərin təklikdə tələffüz olunma
forması ilə onların rabitəli nitqdə cümlə daxilində tələffüz olunan forması arasında nəzərəçarpacaq fərq var. Bu fərqlər tamamilə müntəzəm, qaydalara uyğun və əvvəldən planlaĢdırılmıĢ
formada baĢ verir.
DanıĢıq səsləri nitqdə müxtəlif yollarla birləĢə bilər. Bu baxımdan mövqe dəyiĢmələrindən asılı olaraq, artikulyator hərəkətlər də müxtəlif olur. Həmin dəyiĢən artikulyasiyalar koartikulyasiya termini ilə dilçilikdə tədqiq olunur. Bu danıĢıq səslərinin yaranmasının mühüm
xüsusiyyətlərindən biridir. Koartikulyasiya dedikdə, müxtəlif akustik fasilələrlə fonetik seqmentlərin müxtəlif formada və dərəcədə qonĢu fonemlərə təsiri nəzərdə tutulur. Bu effekt adətən eĢidilmir, onu eĢitmək mümkün olmur.
Nitq zamanı sözün fonetik forması dəyiĢmir, lakin çoxlu linqvistik, praqmatik və kommunikativ amillərin funksiyası baxımından fərqli olur. Bura informasiyanın strukturu, tərzi,
kommunikativ situasiya və s. daxildir. Bu dəyiĢmələr adətən alternasiya - əvəzlənmə
(alternation) adlanır və onlara aid olan fonetik proseslər isə "rabitəli nitq prosesləri" adı ilə reallaĢır. Bu proseslər davamlı nitqi xarakterizə edir (4, s. 328).
Akkomodasiya hadisəsi sait və samit səslərin bir-birinə təsir mexanizmini araĢdıran
fonetik hadisədir. Burada samit-sait (c-v), yaxud sait-samit (v-c) izlənmələri əsas rol oynayır.
Samitlərin qonĢuluqda gələn dodaqlanan saitlərin təsirindən dodaqda tələffüz olunması bunun
bariz nümunəsidir. Məsələn:
Pool [ p u: l ] hovuz
Moon [ m u: n ] ay
Soon [ s u: n ] tezliklə
Digər nümunələrdə önsıra saitlərinin təsirindən qonĢu samitlərin dodaqların yanlara
çəkilməsi ilə tələffüz olunmasını nəzərdən keçirək:
Tea [ t i: ] çay - beat [ b i: t ] vurmaq, döyəcləmək
Meet [m i: t ] görüĢmək - team [ t i: m ] komanda
Feat [f i: t ] igidlik, qəhrəmanlıq - leaves [ l i: v z ] yarpaqlar
Bu nümunələrdəki sözləri müqayisə edərkən, saitlərin fərqli tələffüz uzunluğuna da rast
gəlirik. "Tea" sözündəki [i:] saitinin uzunluğu "beat" sözündəki saitin uzunluğundan fərqlidir.
Ġngilis dilində bütün monoftonqlar və diftonqlar təkhecalı sözlərdə pauza qarĢısında, yəni
sözsonu mövqedə daha uzun, cingilitili samit qarĢısında nisbətən uzun, kar samit qarĢısında
isə nisbətən qısa tələffüz olunur. Bu hadisə vurğulu bir hecalı sözlərdə müĢahidə olunur.
Laver J. bunu "pre-fortis clipping" adlandırır (8, s. 173).
Akkomodasiya hadisəsinə gəldikdə isə, [i:] foneminin təsirindən samitlər öz məxrəcində
deyil, dodaqların yanlara dartılması vəziyyətində tələffüz olunurlar.
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YumĢaq damağın vəziyyətinə təsir edən dəyiĢikliklər də akkomodasiya hadisəsi hesab
olunur. Məsələn, burun sonorları [m, n]səslərinin təsirindən qonĢuluqda gələn saitlər ağızda
deyil, burunda tələffüz olunmağa meylli olur. Nümunələrə nəzər salaq:
Morning [ 'm ɔ: n ı ŋ ] səhər
Come in [ 'k ʌ m ı n ] içəri girmək
And [ə n d ] və (bağlayıcı)
Bu sözlərin tələffüzündə saitlər [m, n] səslərinin təsir məxrəcinə uyğunlĢaraq, burunda
tələffüz olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, fonemlərin təsvir olunan allafonik reazlizasiyasın
Qəbul OlunmuĢ Tələffüz Norması (R.P) tərəfindən məcburi qaydalar kimi təsdiq olunmuĢdur
və hər bir fonetik üsulun danıĢıq prosesində bu qaydalar keçərlidir. Təbiidir ki, bütün növ səs
əvəzlənmələri, yaxud dəyiĢmələri rəsmi nitqdən çox, qeyri-rəsmi danıĢıq axınında istifadə
olunur. Bu meyl danıĢıq tərzidir, dəqiqlik deyil. Məsələn, qeyri-rəsmi danıĢıqda plozivlər [t,
d] digər plozivlərlə yanaĢı gəldikdə, diskurs assimilyasiyasına uğrayır. Məsələn:
That place [ ð ə t 'p l eı s] əvəzinə [ ð ə p 'p l eı s ] o yer
That kind [ð ə t 'k aı n d ] əvəzinə [ ð ə k 'k aı n d ] o növ
Hard case [ 'h a: d 'k eı s ]əvəzinə [ 'h a: k 'k eı s ] ağır hal, vəziyyət
Bu nümunələrdə [t] özünün kar samit xüsusiyyətlərini saxlayır, lakin tələffüz məxrəcini
dəyiĢir. [s, z] və [t, d] kimi yuvaq səsləri daha çox qeyri-formal nitqdə [j] samitinin təsirindən
yuvaq-damaq səslərinə çevrilir. Məsələn:
Tune ['t j u: n ] melodiya
Suitable [ 's j u: t ə b l ] münasib
Dew [ d j u: ] Ģeh
Qeyri-rəsmi gündəlik danıĢıqda tam assimilyasiya hadisəsi daha çox müĢahidə olunur:
Ten minutes [ 't e n 'm ı n ı t s ] əvəzinə [ 't e m 'm ı n ı t s ] on dəqiqə
Nice shoes [ 'n aı s 'ʃ u: z ] əvəzinə [ 'n aı ʃ ʃ u: z ] gözəl ayaqqabı
Good bye [ 'g ʊ d b aı ] əvəzinə [ 'g ʊ b b aı ] xudahafiz
Koartikulyasiyaya təsir edən digər amillər isə ifadədə, yaxud söz daxilində seqmentin mövqeyidir, seqmentin vurğu səviyyəsidir. Bura vurğunun VCV (sait- samit -sait ), yaxud CC (samitsamit) üzərində mövcudluğu, struktur ardıcıllığı, danıĢanın özü, dil və nitqin sürəti daxildir.
Dilin fəal iĢtirakına görə samitlərin koartikulyasiya prosesi artikulyasiya yerinə və üsuluna görə fərqlidir. Dodaq səsləri dil səslərindən daha çox dəyiĢmə prosesinə məruz qalır. Dil səsləri isə dilin ucunda, ortasında, arxasında tələffüz məxrəci olmasıyla qapalı və arxa sıra saitlərin
təsirinə minimum həddə məruz qalır. DiĢ və yuvaq səsləri isə orta dərəcədə dəyiĢməyə məruz
qalır. Məsələn, [d, n]. YumĢaq damaq səsləri digər məxrəclərdə tələffüz olunan samit səslərdən
fərqli olaraq, saitlə birləĢir və önsıra saitlərindən əvvəl iĢləndikdə damaqarxası zonada artikulyasiya olunur (5, s. 8). Arxa sıra saitlərdən sonra iĢləndikdə isə, velyar zonada tələffüz olunur.
Saitlərə gəldikdə, neytral [ə] səs dodaq samitləri kimi, samitlərin təsirinə az məruz qalır.
Lakin [ı, e] saitləri damaq samitlərinin təsirinə çox uğrayır. Arxa sıra saitlərin təsir altına düĢməsi kontekstdən asılı olaraq, yuvaq və yuvaq-damaq samitləri ilə qonĢuluqda iĢlənməsi ilə
bağlıdır. Recasens D. bunu temporal effektlə bağlayır (4, s. 7).
Artikulyasiya yerindən və tərzindən asılı olaraq, sait və samitlər təkcə koartikulyasiya
müqavimətinə görə deyil, birinin digərinin artikulyasiya xüsusiyyətlərini dəyiĢdirmə dərəcəsinə görə də fərqlənir. Sait və samit seqmentlər həm irəli, həm də geriyə təsir göstərmə effektinə malikdir. Lakin bəzi fonemlər daha çox özündən əvvəlki, yaxud sonrakı fonemlərə təsir
göstərdikdə, daha effektli ola bilir. Məsələn, tutqun (dark)[l]və kakuminal [r] seqmentləri daha çox geriyə təsir göstərir. Bu fonemlərdən əvvəl ön sıra saitləri iĢlənərkən, dil kütləsi aĢağı
və geriyə istiqamət alaraq sürətlə dilin ucunun yuxarı qalxması ilə [r] seqmentinin tələffüzünə
doğru yönəlir. C-V ardıcıllığında yuvaq-diĢ səsləri arxa sıra dodaqlanan saitlərlə müĢayət olunarsa, irəli təsirdən çox, geriyə təsir güclü olur.
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VCV ardıcıllığında saitlərin irəli, yaxud geriyə təsir qüvvəsi burada olan samitlərin təsirindən də asılıdır. Belə ki, burada iki müxtəlif artikulyasiyaya malik olan seqmentlər konflikt
yarada bilər. Buna görə də saitin geriyə təsir möhkəmliyi samitin irəliyə təsir mexanizminin
güclənməsi qarĢılığında azalır.
Son illərin təcrübəsi göstərir ki, gənclər daha çox saitdən samitə təsir xüsusiyyətini ifadə
edən sözləri istifadə edirlər. BaĢqa sözlə desək, gənclərin nitqində saitin samitə təsiri ilə baĢ
verən dəyiĢmələrlə nəticələnən ifadələr eĢidilir. Tələbələr arasında aparılan müĢahidələr onu
göstərir ki, [ʃ] foneminin qonĢu saitlərlə yanaĢı iĢləndiyi sözlərdə saitin samitə təsiri, [s] fonemi ilə olan sözlərdəki təsirdən daha çoxdur. Burda olan arqument ona əsaslanır ki, [ʃ] səsinin
artikulyasiyasında iki məxrəcin olması onun tələffüzündə çətinlik yaranmasına səbəb olur. Lakin [s] seqmentinin tələffüzündə yalnız dilin ucu aktiv rol oynadığından, qonĢu saitin təsirinə
az məruz qalmıĢ olur. BaĢqa bir nümunədə [t] samitinə saitin təsiri [p, k] fonemlərinə olan təsirdən daha zəif olduğu sübut olunur. Bu anda yaĢlı nəsil və gənclər arasındakı tələffüz fərqləri də rol oynayır. Çünki gənclər individual tələffüz fərqləndirici xüsusiyyətlərə az əhəmiyyət
verirlər. Beləliklə belə nəticəyə gəlmək olur ki, saitlərin və samitlərin akkomodasiya prosesində əsas rol oynayan amillər dil, çənə, səs dəyiĢmələri modelləridir (lingual, jaw, voicing).
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T.З.Джаббарлы
К основным особенностям процессa аккомодации
Резюме
Статья посвящена влиянию фонетических сегментов на cмежную фонему в процессе коартикуляции. Аккомодация является одной из фонетических явлений, которая рассматривает
влияние согласных и гласных звуков примыкающих друг к другу. Влияние согласных и гласных звуков может быть прогрессивной и регрессивной. В аккомодации фонем основными факторами являются языковые, звуковые и челюстные альтернации. Степень изменения артикуляции звуков зависит от различных факторов.
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T.Z.Jabbarli
On the main pecularities of the process of accommodation
Summary
The article deals with the influence of phonetic segments to neighbouring phonemes in the process
of coarticulation. Accommodation is one of the phonetic phenomena which analyzes the influence of
consonant and vowel phonemes to each other. Consonants and vowel`s influence may be progressive and
regressive. In the accommodation of phonemes the main factors are lingual, jaw and voicing alternation.
Changing the degree of articulation pecularities of phonemes depends on different factors.
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TURĠZM SEKTORUNDA KOMMUNĠKASĠYANIN ROLU
Açar sözlər: ünsiyyət, proses, bələdçi, turizm, aktual
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Əvvəlcə qeyd etmək istəyirəm ki, kommunikasiya son dövrlərin ən aktual mövzularındadır. Düzdür, bu barədə kifayət qədər məlumat olsa da, hələ də kommunikasiyadan xəbərsiz
insanlara da rast gəlirik. Bu da öz növbəsində problemlərə gətirib çıxardır. Hansı ki, kommunikasiya bilavasitə gündəlik həyatımızın özüdür. Çünki kommunikasiya ünsiyyətdir, nitqdir, əlaqədir. Kommunikasiya termininin izahından əvvəl mən, bir az bu terminlə bağlı olan ünsiyyət
və nitq anlayıĢlarına da toxunmaq istəyirəm. Ünsiyyət həyatımızın vacib təlabatıdır. Məkanından və zamanından asılı olmayaraq, doğulduğumuz gündən etibarən daim ünsiyyətdəyik.
Bu prosesin inkiĢafında cəmiyyət və ətraf mühitin oynadığı rol olduqca böyükdür. Nitq isə
ünsiyyət prosesidir. Ünsiyyət bacarığında nitq birbaĢa əsas rol oynayır. Kommunikasiya haqda
ilkin təsəvvür yarananda belə deyərdim ki, ünsiyyət də, nitq də kommunikasiyada bütövləĢir.
Hətta bu prosesdən danıĢarkən J. Renardın bu aforizmi yadıma düĢür: ―Gözəl danıĢan natiqin
çox danıĢdığı hiss olunmur‖. Bu mövzudan söhbət açsaq da, istər istəməz bunu oxuyan oxucu
da belə bir fikir formalaĢır: ―Görəsən kommunikasiya ayrılıqda necə anlayıĢdır?‖ Bu anlayıĢın
geniĢ izahına keçməzdən əvvəl qeyd etmək istərdim ki, cəmiyyətdə kiçikdən böyüyə hər kəs
düzgün ünsiyyətə bacarığını bilməlidir. Çünki nitqimiz bizim baĢ müqəddiməmizdir.
Kommunikasiya dilçilik sahəsi olub danıĢıq və yazı zamanı orfoqrafik və orfoepik qaydalara qrammatik qayda-qanunlara, üslub normalarına əməl etmək, zəngin söz ehtiyatına malik, nitqin etik normalarını gözləmək, iĢgüzar sənədləri hazırlamaq bacarığına bütövlükdə verbal və qeyri-verbal kommunikasiya və akademik nitqə yiyələnmək deməkdir. (1, s. 1)
Kommunikasiya termininin adından irəli gələn əsas anlayıĢlar bunlardır: iĢgüzar kommunikasiya və akademik kommunikasiya. Əvvəldən kommunikasiya sözünə diqqət yetirək.
Kommunikasiya ünsiyyət prosesi deməkdir, nitqdir. Nitq haqqında deyiləni yada salaq: Nitq
ünsiyyət prosesidir. Beləliklə, kommunikasiya və nitq sinonim sözlərdir. Deməli, Azərbaycan
dilində iĢgüzar kommunikasiya iĢgüzar sənədlərlə yaradılan ünsiyyət çoxdur, lakin onlardan
tez-tez qarĢılaĢdığımız ərizə, tərcümeyi-hal, protokol, arayıĢ hesabat, izahat, elan (bildiriĢ, afiĢa, anons) və digərləri gündəlik həyatımızda – yaĢadığımız yerdə, oxuduğumuz təhsil müəssisəsində, iĢ yerlərində köməyimizə çatır.
Kommunikasiya anlayıĢında diqqəti cəlb edən akademik kommunikasiyadır. Adından
göründüyü kimi, akademik kommunikasiya, akademik səviyyədə ünsiyyət deməkdir. Akademik kommunikasiyanın məqalə, tezis, kurs iĢi, referat və dissertasiya kimi janrları vardır.
Akademik kommunikasiya vasitələri söz birləĢməsindən əvvəl kommunikasiyanın dilçilik elmində izahına diqqət yetirək: yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, kommunikasiya ünsiyyət
deməkdir və o verbal və qeyri-verbal olmaqla iki yerə ayrılır. Birinci qrup kommunikasiya vasitələri sözlərin, dilin köməyi ilə bağlı olan vasitələrdur. Bu cür kommunikasiya vasitələrini
verbal kommunikasiya vasitələri adlandırırlar. Burada hansı dil qrupuna aid olmasından asılı
olmayaraq həmin dilin daĢıyıcıları və həmin dili mənimsəmiĢ insanlar dildən ünsiyyət prosesində ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edirlər. Dil vasitəsilə insanlar arasındakı bu cür ünsiyyət
prosesi nitq adlanır. Ünsiyyət prosesində nitq mühüm rol oynayır. Ġnsan istər onu əhatə edən
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mühit, istərsə də keçmiĢ və gələcək barədə hər cür məlumatı əsasən yazılı və Ģifahi nitq vasitəsilə alır. Nitqin əsas struktur vahidi olmaq etibarilə söz çox böyük qüvvəyə malikdir.
Ġ.P. Pavlovun (1, s. 1) sözləri ilə desək, ―Söz fırtına kimi insan orqanizminin ən etibarlı hesab
edilən psixofizioloji prosesləri belə dağıda bilər, tərsinə çevirər, hətta yox edər və ya dəyiĢə
bilər‖. Söz yalnız pozan, dağıdan deyil, eyni zamanda müsbət təsirə malik ən qüvvətli
qıcıqlandırıcıdır.
Ġkinci qrup kommunikasiya vasitələri dildən, nitqdə kənar vasitələrdir. Bu cür vasitələr
qeyri-verbal kommunikasiya vasitələri adlandırılır. Bu cür qeyri-verbal kommunikasiya vasitələrinə müxtəlif simvolları, mimikanı, pantomimikanı, müxtəlif jestləri, hərəkətləri, səsin tembrini, informasiyanı, gülməyi və s. aid etmək olar. Bu mənada qeyri-verbal ünsiyyət vasitəsi
rolunu müxtəlif amillər, iĢarələr sistemi oynaya bilər. Qeyri-verbal ünsiyyət vasitəsi kimi geniĢ
yayılmıĢ vasitələrindən üzün və bədənin ifadəli hərəkətlərini xüsusilə qeyd etmək lazımdır.
Turizm sektorunu daha dinamik inkiĢaf etdirmək üçün əmək məhsuldarlığını artırmaq,
xidmətin səmərəliyini yüksəltmək, əməyin təĢkil formasını və üsulunu təkmilləĢdirmək, stimulverici tədbirlərin müxtəlifliyini və miqyasını geniĢləndirmək, turizm sosial servis xidmətlərini yenidən təĢkil etmək və düzgün kommunikativ əlaqə çox zəruridir. Turizm yüz minlərlə
insanın həyatına daxil olub insanların yaĢayıĢ və iĢ yerlərində sərbəst hərəkət etmək və bu zaman yaranan təlabatları ödəmək üçün xidmətlər sahəsini özündə cəmləĢdirir. Turizm müasir
dövrümüzdə millətlərin həyatının bütün sahələrində beynəlmiləĢdirmək, insanlar arasında ünsiyyət-kommunikasiya, siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin qurulmasında ayrı-ayrı Ģəxslərin
asudə vaxtlarının istifadə olunmasının əsas formasına çevrilmiĢ bir fəaliyyət sahəsidir. Ona
görə də müasir dövrümüzdə turizmə həyat keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılması üçün hər bir fərd
əsas amil olaraq diqqət göstərməlidir. (3, s. 4, 12)
Azərbaycan turizm sektoru sürətlə inkiĢaf etməkdədir. Ölkəmiz artıq dünya turistləri
üçün yüksək standartlara uyğun xidmətin göstərilməsi isə bir çox faktorlardan asılıdır. Bu
baxımdan turizm-ekskursiya iĢinin təĢkilində bələdçilərin, bələdçi-tərcüməçilərin rolunu ayrıca qeyd etmək lazımdır.
Turizm sektorunda kommunikasiya xidməti turistlərə təqdim edilən kompleks xidmətin
ayrılmaz hissəsidir. Bu həm yerli turistlər, həm də ölkəmizə gələn xarici turistlər üçün eyni
dərəcədə gərəklidir. Turizm sektorunda kommunikasiya xidməti mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu xidmət informasiya-məlumatlandırıcı, təbliğat vasitəsi olmaqla yanaĢı, əyləncə, bəzi hallarda operativ-nəzarət fəaliyyətini də əhatə edir. Yaxın məsafəli və qısa müddətli səyahətlər
zamanı ekskursiya fəaliyyəti məhdudlaĢır və turistlər yalnız gəldiyi yerin tarixi və mədəni obyektləri ilə tanıĢ ola bilirlər. Uzun müddətli səyahətlər zamanı isə ekskursiya xidməti kommunikativ fəaliyyətdən ibarət olur. TəĢkil olunmuĢ tədbirlərin proqram və tərkibindən asılı olaraq
bələdçilər bu iĢdə mühüm rol oynayırlar.
Bəs bələdçi kimdir?
Ġlk olaraq, bu suala cavab tapaq. Turizm bələdçisi yerli və xarici turistlərə turizm marĢrutları üzrə respublikamızın bölgələrinin, coğrafiyası, tarixi, iqtisadiyyatı, incəsənət və əsas
mədəniyyət mərkəzləri, muzeyləri, maddi və mədəni tarixi-memarlıq abidələri, eyni zamanda
bölgə əhalisinin etnoqrafik xüsusiyyətli haqqında ətraflı məlumat verən Ģəxsdir.
Bələdçi necə olmalıdır? Hansı xüsusiyyətlər onda birləĢməlidir?
Bələdçi görməli yerləri mükəmməl bilməklə yanaĢı, dinləyiciləri mövcud məlumatlarla
maraqlandırmaq üçün ünsiyyətcil və hətta sənət adamı olmalıdır, deyərdim. Bələdçi çətin bir vəziyyəti özü baĢa düĢməli, münaqiĢəni uyğun bir imkanla həll etməli və səfəri turistlər üçün mümkün qədər rahat etməyi bacarmalıdır. Ekskursiya bələdçisi tədbirin əsas təĢkilatçısı və icraçısı olur,
turistlər hər hansı bir obyektə, muzeyə baĢ çəkdiyi zaman o, tərcüməçi kimi də çıxıĢ edir.
Turizm xidmətlərinin keyfiyyəti bu gün ilk növbədə bu sahədə çalıĢan mütəxəssislərin
ixtisas səviyyəsi, peĢə bilikləri, təcrübəsi, təĢkilatçılıq bacarığı ilə müəyyən edilir. Böyük
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bədii qalereyalar, ixtisaslaĢmıĢ muzeylər, sərgi salonları, yarmarkalar və digər turizm müəssisələri öz iĢini mükəmməl bilən ixtisaslı ekskursiya bələdçilərin xidmətlərindən istifadə edirlər.
Turist qrupundan turistlərin sayı, onun tərkibi, turistlərin milli mənsubiyyəti də ekskursiya xidmətinin keyfiyyətinə təsir göstərir. Bələdçi üçün kiçik qrupu idarə etmək daha asandır
və belə qrupa yaxĢı nəzarət etmək olur. Əksinə, böyük qruplara rəhbərlik etmək bələdçi üçün
çətinləĢir. Belə halda turistlərin bir qismi üçün bədii qalereya, digərləri üçün tarixi abidələr,
üçüncülər üçün isə ticarət obyektləri maraqlı ola bilər. Hamının istəyini yerinə yetirmək üçün
bələdçi bir növ dirijor rolunu ifa etməli və vaxtı elə bölüĢdürmək odur ki, hər bir turist öz xüsusi istehlakçı zövqünü təmin etsin, yəni istədiyi yerə gedə bilsin, istədiyini görə bilsin. Belə
hallarda bələdçidsn səbr, yüksək ünsiyyət mədəniyyəti və nəzakət tələb olunur.
Turizm xidmətlərinin keyfiyyəti turist qruplarının qəbulu və yola salınması, turistlərin
yerləĢdirilməsi, qidalanması, onların ekskursiyalarda və digər tədbirlərdə iĢtirakı ilə müəyyən
olunur. Bələdçilər haqqında məlumatlarla, qrup rəhbərinin hüquq və vəzifələri, turistlərin turizm kompleksinds qalma proqramı və digər sənədlərlə yaxından tanıĢ olmalıdırlar. Bundan
əlavə, bələdçilər turistlərin gəlmə gününü, vaxtı və yerini, turistləri ölkəyə, əraziyə gətirən
nəqliyyatın növünü, qrupu qarĢılayan nəqliyyatı, yerləĢdiyi otelin adını, ünvanını və təĢkil
olunmuĢ turist qruplarının xidmətinə aid olan hər Ģeyi bilməlidir.
Turistlərə gəldiyi ölkənin qonaqpərvərliyi haqqında ilk təəssürat onların qarĢılanması
zamanı yaranır. Bu mərhələdə turistlər onlara tanıĢ olmayan mühitə düĢür və ölkənin dilini
bilmədikləri üçün xüsusilə, sərhəd və gömrük iĢçiləri ilə çətinlik çəkirlər. Bu halda da onların
köməyinə bələdçi gəlməli, bütün məsələlərin həllində turistlərə yardımçı olmalıdır.
Turizm iqtisadi proseslərin üstünlük təĢkil etdiyi sahədir. Bu, bələdçidən nəinki zəngin
ümumi mədəniyyətə, həm də əsaslı iqtisadi hazırlığa malik olmağı tələb edir. Çünki o, müəyyən marĢrut üzrə səyahət proqramını, ekskursiya qiymət cədvəlini, maliyyə hesablarını tərtib etməyi bacarmalıdır.
Bələdçinin ünsiyyət bacarığı önəmli faktordur. Bu zaman onun nitqi ön planda olmalıdır.
Bələdçinin nitqi ilk növbədə, aydın və səlis olmalıdır. Təbii ki, bələdçinin xarici dil biliyi də əsas Ģərtdir, əks halda, o, xarici turistlərlə birbaĢa əlaqə yarada bilməz. Bələdçi nə qədər
çox dil bilirsə, turizm mütəxəssisi kimi öz ölkəsinin nüfuzunu daha da yüksəltmiĢ olur. Bələdçi üçün xarici turistlərin milli istehlakını, mədəni məiĢətini, adət və ənənələrini bilmək çox
önəmlidir. Ekskursiya xidməti prosesində o, qrupun sosial-psixoloji durumu ilə yaxından tanıĢ
olmalıdır.
DüĢünürəm ki, biz bu sahədə dünya təcrübəsindən yararlanmalı və onun geniĢ Ģəkildə
tətbiq etməliyik. Xarici ölkələrdə turizm sektorunda bələdçi məsələsi xüsusi önəm daĢıyır.
Hətta bu sahədə turizm Ģirkətləri arasında rəqabət var, bu və ya digər Ģirkətin hansı bələdçilərlə iĢləməsinə diqqət verilir. Çünki turistlər üçün bələdçi bir növ gəldikləri ölkənin siması sayılır. Sadəcə, hansısa xarici dil bilən, amma konkret turizm marĢrutu haqqında, tarix və mədəniyyətimiz barədə yetərli məlumatı olmayanlar bu iĢə cəlb edilməməlidir. (2, s. 8)
Bu sahədə fəaliyyət göstərən bələdçi nitq amili xüsusi vurğulanmaqla dil, yaxĢı kommunikativ əlaqə, zəngin bilik keyfiyyətlərini özündə birləĢdirməlidir.
Ədəbiyyat
1. ―Azərbaycan dilində iĢgüzar və akademik kommunikasiya‖ fənninin mövzusu, məqsəd və
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Г.Н.Алиева
Роль коммуникации в секторе туризма
Резюме
Коммуникация - одно из наиболее широко используемых понятий в наше время. С этой
точки зрения «Роль коммуникации в туристическом секторе» - очень важная тема.
В этой статье показано, насколько важна коммуникация в туристическом секторе. Эта
статья отвечает на важный вопрос о том, как гид должен говорить правильно, последовательно,
бегло и убедительно и как использовать фонетические, лексические и грамматические правила
для привлечения туристов. Эти знания способствуют развитию устной и письменной речевой
деятельности.
G.N.Aliyeva
The role of communication in the tourism sector
Summary
Communication is one of the most widely used concepts in modern times. From this point of
view, ―The role of communication in the tourism sector‖ is a very important topic.
This article shows how important communication is in the tourism sector. This article answers
the significant question of how a guide should speak correctly, consistently, fluently and convincingly,
and how to use phonetic, lexical and grammatical rules to attract tourists. This information contributes
to the development of oral and written speech activities.
Rəyçi: filol.e.d., prof. T.H.Cəfərov
Redaksiyaya daxil olub: 05.02.2021
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MÜASĠR ĠNGĠLĠS DĠLĠNDƏ SÖZ BĠRLƏġMƏLƏRĠNĠN TƏSNĠFATI BARƏDƏ
Açar sözlər: cümlə, söz, söz birləşməsi, təsnifat, struktur, semantik
Ключевые слова: предложение, слово, словосочетание, классификация, структура, семантический
Key words: sentence, word, word combination, classification, structure, semantic

Dilin lüğət tərkibində çox miqdarda sözlər olur. Onları fərqli mövqedən təhlil etmək olar.
Sözlər də çoxaspektli və çox cəhətlidir. Sözlər dildə iĢləndikcə xalqın təfəkkür tərzi, məiĢəti və
təsərrüfat həyatı ilə bağlı olaraq ilkin mənasını geniĢləndirir, yeni məna çalarları yaranır,
müxtəlif formalarda iĢlənir və öz formasını həmiĢə dəyiĢir. Bu proses dildə həmiĢə davam edir
və bu da sözlərin forma və məna münasibətlərinə təsir göstərir. Bu səbəbdən də dildə sözlərin
mənalarının geniĢlənməsi, köçürülməsi, müxtəlif istiqamətlərdə dəyiĢməsi müĢahidə edilir.
Sözün çoxmənalılığı və ya polisemiya dildəki bu və ya digər lekisik vahidin ilkin mənadan baĢqa yeni mənalarda iĢlənməsini öyrənir. Poli yunanca çox, semi isə məna, iĢarə deməkdir.
Sözlərin bir əĢyadan digərinə köçürülməsi, bir əĢyanın əlamətinin, ya onun bir cəhətinin adlanması çoxmənalılığı Ģərtləndirir. Burada sözün iĢarə etdiyi əĢyanın xarici cəhəti əsas götürülür.
Bu və ya digər dildə iki və daha artıq sözün birləĢməsindən əmələ gələn, düzələn dil vahidi söz birləşməsi adlanır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, iki və daha artıq sözün hər cür, necə
gəldi birləĢməsi söz birləĢməsi hesab edilə bilməz. Ġki və daha artıq sözün birləĢməsi o zaman
söz birləĢməsi adlandırıla bilər ki, onda aĢağıdakı iki Ģərt müĢahidə olunsun:
1) iki və daha çox sözün birləĢməsi nəticəsində alınmıĢ dil vahidinin, yəni söz birləĢməsinin malik olduğu nominativ məna həyat həqiqətlərinə uyğun gəlməlidir. Məsələn: a
beautiful girl (gözəl qız); hot weather (isti hava); to send a letter (məktub göndərmək) və s.
2) dildə iki və daha artıq sözün birləĢməsindən ibarət olan vahidləri söz birləĢməsi adlandırmaq üçün həmin söz birləĢmələrinə daxil olan sözlərin dilə xas olan dil nümunələri əsasında
sıralanması və onların müəyyən sintaktik əlaqə zəminində birləĢməsidir. Ġngilis dilində atributiv
əlaqə zəminində formalaĢan söz birləĢmələrinə xas olan nümunələri belə adlandırmaq olar:
a) təyin edən söz+təyin olunan söz və b) təyin olunan söz və təyin edən söz (1, s.342).
Dil faktlarına müraciət edək:
Beautiful landscape – gözəl mənzərə; a sleeping child – yatan uĢaq; a man alive
(yaĢayan adam); a captain of the team (komandanın kapitanı) və s.
Söz birləĢməsi ilə əlaqədar olan əsas məsələlərdən biri onların bir vahid olaraq hüdudlaĢması məsələsidir. V.V.Vinoqradov, V.N.Yartseva və baĢqaları bu qənaətdədirlər ki, sözlərin hər cür birləĢməsi söz birləĢməsi adlandırıla bilməz. Onların iddiasına görə, ən azı iki əsas
nitq hissəsinin birləĢməsindən ibarət olan tərkiblər söz birləĢməsi ola bilər.
Bir qrup dilçilər isə, məsələn, N.A.Kobrina yazır ki, qərb dilçiləri wise men (ağıllı
adamlar) birləĢməsi ilə to the lighthouse birləĢməsi arasında heç bir fərq yoxdur (2, s.86).
Baxmayaraq ki, wise men iki əsas nitq hissəsinin birləĢməsindən (sifət+isim), to the
lighthouse isə bir əsas (isim) və iki köməkçi nitq hissəsindən (sözönü və müəyyənlik artikli)
ibarətdir və qərb dilçiləri onların hər ikisini eyni olaraq söz birləĢməsi adlandırır.
O.Musayev yazır ki, söz birləĢmələri barədə rus dilçilərinin fikirləri daha inandırıcıdır.
O yazır: ―Köməkçi nitq hissəsi (yaxud hissələri) +əsas nitq hissələrindən ibarət olan birləĢmələrdə (məsələn, to school, the boy, under the tree, in the sky) komponentlər müxtəlif səviyyəli
olur. Onlar bir sıra parametlər üzrə (leksik, qrammatik və fonetik) bir-birindən köklü surətdə
fərqlənir‖ (1, s.344).
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Söz birləĢmələri ilə bağlı digər məsələ odur ki, predikativ əlaqə zəminində birləĢən sözlər söz birləĢməsi hesab edilə bilərmi. Qeyd edək ki, sözlər predikativ əlaqə zəminində birləĢdikdə müəyyən bir fikir ifadə edir və intonasiyaya malik olur. Bunlar isə söz birləĢməsinə deyil, cümləyə xas olan xüsusiyyətlərdir. Bu da onu ifadə edir ki, predikativ əlaqə zəminində
birləĢən sözlər söz birləĢmələri hesab edilə bilməz.
Müasir ingilis dilində söz birləĢmələri aĢağıdakı prinsiplərə görə təsnif olunur:
1) birləĢmə qabiliyyətinə görə;
2) aparıcı komponentinə görə.
A.Hüseynov yazır ki, birləĢmə qabiliyyətinə görə söz birləĢmələri sərbəst və qeyrisərbəst ola bilər (3, s.229).
Sərbəst söz birləĢmələrində komponentlər tabesizlik əlaqəsi əsasında birləĢir. Bu zaman
tərəflərdən biri digərindən asılı olmur. Hər iki birləĢmə sərbəst olur. Məsələn: red and blue;
Tom and Nick, boys and girls və s.
Qeyri sərbəst birləĢmələr tabelilik əlaqəsi əsasında birləĢir. Belə birləĢmələrdə bir
aparıcı (əsas) söz olur, qalan söz və ya sözlər onun ətrafında birləĢir. Deməli burada sözlərdən
biri aparıcı, digəri isə ona tabe olur. Məsələn: a red apple, an interesting article və s.
Qeyri sərbəst birləşmələr, yəni tabelilik əlaqəsi əsasında düzələn birləşmələr.
Tərkibində olan aparıcı komponentə görə qeyri-sərbəst birləĢmələrin aĢağıdakı növləri
vardır:
1) aparıcı sözü isim olan söz birlıəĢmçələri;
2) aparıcı sözü sifət olan söz birləĢmələri;
3) aparıcı sözü feil olan söz birləĢmələri;
4) aparıcı sözü əvəzlik olan söz birləĢmələri
5) aparıcı sözü zərf olan söz birləĢmələri (3, s. 230).
Aparıcı sözü feil olan söz birləşmələri.
Feili birləĢmələr dil sistemində mühüm yer tutur. Bu onunla izah olunur ki, feili birləĢmələr həm Ģəxsli, həm də Ģəxssiz formaları əhatə edir. Feil həmçinin aparıcı söz kimi də geniĢ
birləĢmə qabiliyyətinə malikdir.
Təsirli feil+isim birləĢməsi müasir ingilis dilində ən çox iĢlənən birləĢmələrdən biri hesab olunur (3, s.235).
Təsirli feil+isim birləşməsi. Məsələn:
They were drinking tea and talking.
Maybe he wears this coat every day, doesn‘t he?
Feil+sözönü+isim birləşməsi.
Bu cür birləĢmələrdə müxtəlif sözönləri iĢlənir. Məsələn:
She stood over the hill and waved to Mashka as she passed the passage.
I understood that the things on the table belonged to Zora Willimas.
Feil+zərf birləşməsi.
Bu cür birləĢmələrdə zərf əsasən feildən sonra gəlir. Xüsusən in, out, off, out off, down
kimi zərflər əvəldə iĢlənə bilməz. Bu o zaman mümkün olur ki, xəbər mübtədadan əvvəl gəlsin. Məsələn:
Down away he ran.
Bu da onu göstərir ki, normal vəziyyətdə zərf feilədn sonra gəlir. Məsələn:
He looked away and spoke slowly.
Constantine looked worried, didn‘t he?
Feil+sifət birləşməsi. Məsələn:
He looked deep in his throat.
Constantine felt angry suddenly, didn‘t he?
When we saw them, they remained silent.
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Aparıcı sözü əvəzlik olan söz birləşməsi. Qeyd edək lazımdır ki, bütün əvəzliklər söz
birləĢməsinin aparıcı konponenti kimi iĢlənə bilmir. Lakin qeyri-müəyyən və inkar əvəzliklər
aparıcı söz kimi iĢlənə bilir. Məsələn:
They stayed in the house, but there was nothing to eat in the house.
Many of them didn‘t want to fulfill his orders.
Do you have anything to teach?
Göründüyü kimi, qeyri-müəyyən və inkar əvəzlikləri aparıcı söz kimi çox iĢlədilir.
Tabeedici söz kimi məsdər, feili sifət və cerund, sifət, isim iĢlənir.
Aparıcı komponenti sifət olan söz birləşmələri.
Müasir ingilis dilində sifət birləĢməsindən danıĢarkən C.Haukins sifət birləĢməsini
aparıcı komponent baxımından iki qrupa bölür (4, s. 90):
a) tabe olan komponent kimi sifət digər nitq hissələri ilə birləĢir;
b) sifət birləĢməsinin aparıcı komponenti kimi çıxıĢ edir.
Tabe olan komponent kimi sifətin aĢağıdakı söz birləĢməsi modelləri verilir: a clever
man (ağıllı adam), his eyes restless (onun narahat gözləri), too dull a dog (olduqca kobud it),
to be busy (məĢğul olmaq), to sit still (sakit oturmaq), to think him old (onun yaĢlı olduğunu
düĢünmək), thirty strong (otuz güclü), five feet high (beĢ fut yüksəklidə), something strong
(nə isə güclü) və s.
AĢağıdakı nümunələrdə sifət birləĢmələri aparıcı komponent kimi çıxıĢ edir. Məsələn:
good enough (kifayət qədər yaxĢı), nice of you (sizin nəzakətiniz), easy to come (gəlmək
asandır), good for him to fairwell (yola düĢmək üçün yaxĢıdır), worth reading (oxumağa
dəyər), good at copying (köçürməkdə yaxĢı olmaq), worth the trouble (narahatçılığa dəyər),
far from important (vacib olmayan), better than he (ondan daha yaxĢı) və s.
Sifət birləĢməsinin baĢqa bir qrupunu ―sifət+sözönü+baĢqa bir nitq hissəsi‖ modeli
təĢkil edir. Məsələn:
It was the voice of a born writer, rich is possible modulations.
Bu cür birləĢmələrə digər nümunələr:
Capable of any enormity (hər hansı bir böyüklüyə qadir olma), suspicious of his
neighbours (qonĢularından Ģübhələnmə), anxious for publicity (ictimayət üçün narahatçılıq),
favourable to their employer (iĢəgötürülənlər üçün əlveriĢli), generous to the poor (kasıblara
səxavətli), busy with her good works (yaxĢı iĢlərlə məĢğul olma), angry with them (onlara
hirsli olma), rich in oil (yağla zəngin), bad at games (oyunlarda pis olma), different from us
(bizdən fərqli), free for something (sərbəst olma) və s.
Qeyd edək ki, bu cür birləĢmələr müasir ingilis dilində çox iĢlənir.
Bu cür birləĢmələrin digər komponentini sifət+məsdər modeli təĢkil edir. Məsələn:
She was standing near her car, ready to drive.
Bu cür birləĢmələrdə məsdər daha çox iĢlənir. Lakin rəng bildirən sifətlərdə bu
müĢahidə olunmur. F.Palmer yazır ki, worth sifəti də məsdərlə birləĢə bilmir (5, s. 92).
Sifət birləĢməsinin baĢqa bir qrupunu da worth +isim və yaxud worth +cerund modeli
əsasında düzələn söz birləĢmələri təĢkil edir. Məsələn:
The play is worth the bill.
This book is not worth reading, isn‘t it?
L.V.KauĢanskaya yazır ki, worth+isim modeli əsasında düzələn sifət birləĢmələri olduqca az iĢlənir (6, s. 76).
Aparıcı komponenti sifət olan birləĢmələrdən biri də sifət+sözönü+cerund modelidir.
Məsələn: good at doing something (bir Ģeyi etməkdə yaxĢı olmaq), good for eating (yeməkdə
yaxĢı olmaq), no good in being jealous (qısqanc olmaq yaxĢı deyil) və s. Məsələn:
He is good at playing football.
The pears are good for eating.
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Aparıcı komponenti sifət olan birləĢmələrin digər bir modeli də belədir: müqayisə və
yaxud üstünlük dərəcəsində olan sifət+müqayisə olunan söz. Məsələn:
He was some years older than James.
Yuxarıda aparılan nümunələrdən görünür ki, sifət söz birləĢməsinin formalaĢmasında
tabe olan komponent kimi çox iĢlənir.
Aparıcı komponneti zərf olan söz birləşmələri.
AraĢdırmalar göstərir ki, tabe edən zərf yalnız baĢqa bir zərflə, yəni dərəcə zərfi ilə birləĢir. Dərəcə zərfi tabe olan komponent kimi çıxıĢ edir. Lakin zərfin bütün növləri dərəcə zərfini qəbul edə bilmir. A.Hüseynov yazır ki, heç vaxt aĢağıdakı birləĢmələrin iĢlənməsi mümkün deyil: very now, very here, extremely here, pretty there, extremely then və s. (3, s.238).
Sifət birləĢməsində olduğu kimi, zərf birləĢməsində də enough zərfi tabe olan söz kimi
tabe olduğu zərfdən sonra iĢlənir. Məsələn: curiously enough (kifayət qədər maraql),
strangely enough (kifayət qədər qəribə) və s.
Ümumiyyətlə götürdükdə aparıcı komponneti sifət, zərf və əvəzlik olan söz birləĢmələri
ismi və feili birləĢmələrə nisbətən çox az iĢlənir.
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А.Я.Гаджизаде
О классификации сочетаний слов в современном английском языке
Резюме
В статье рассматривается классификация словосочетаний в современном английском
языке. Слово считается семантической единицей с определенным значением. Это фонетически
сформированное целое и должно иметь единственный акцент. При этом слово можно употреблять отдельно от других единиц. Семантика принимается за главный критерий.
Скорость и пауза - важные факторы в распознавании слов. Говоря о критериях определения словосочетаний, нельзя игнорировать паузу. Потенциальный разрыв может очень помочь в
полноте словосочетания.
A.Y.Hajizade
On the classification of word combinations in Modern English
Summary
The article deals with the classification of word combinations in Modern English. A word is
considered a semantic unit with a specific meaning. It is a phonetically formed whole and must have a
single accent. At the same time, the word can be used separately from other units. Semantics is taken
as the main criterion. As can be seen, a word is considered a unit of language with a single meaning.
Speed and pause are important factors in word recognition. When talking about the criteria for
determining the word combinations, it is impossible to ignore the pause. A potential break can help a
lot in the completeness of the word combination.
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ATALAR SÖZLƏRĠ VƏ MƏSƏLLƏRĠN DĠL XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
Açar sözlər: atalar sözləri, dil xüsusiyyətləri, leksik məna, məsəl, nitq hissəsi
Ключевые слова: пословицы, языковые особенности, лексическое значение, поговорка, часть речи
Key words: proverbs, language gossip, lexical meaning, parable, part of speech

Atalar sözləri və məsəllər çox zəngin leksik və semantik xüsusiyyətlərə malikdir. Burada
ilkin nəzərə çarpan cəhət canlı xalq dilidir. Öz obrazlılığı, yığcamlığı ilə fərqlənən xalq dilinin
bütün leksik incəlikləri burada təzahür edir. Bu xalq deyimlərinin çox yığcam olmasına baxmayaraq, onlarda çox dərin fikirlər ifadə olunur və ―sözlər üçün darısqallıq, fikirlər üçün geniĢlik‖
prinsipinə atalar sözləri və məsəllər tam uyğun gəlir. Atalar sözləri və məsəllərin leksikasının
böyük hissəsini adi məiĢət dilinə, habelə xalq danıĢıq dilinə məxsus sözlər təĢkil edir. Məlumdur ki, məhz bu sözlər daha zəngin keyfiyyətlərə malikdir və tədqiqatçıya geniĢ material verir.
Məlumdur ki, nitq hissələrinin təsnifatında əsas amillərdən biri də sözlərin daĢıdığı mənadır, semantikadır. Nitq hissələri qrammatik-semantik kateqoriyadır. Dildəki sözləri nitq hissələrinə bölmək üçün əsasən üç cəhətə diqqət yetirilir: sözlərin leksik məzmunu (yəni mənası), morfoloji forması və sintaktik funksiyası. Buna görə də atalar sözləri və məsəllərin leksikasından bəhs edərkən ayrı-ayrı nitq hissələrini nəzərdən qaçırmaq mümkün deyil. Biz bu nitq
hissələrinə yalnız semantika (məna) nöqteyi-nəzərindən yanaĢmağı planlaĢdırırıq. Qeyd etmək
lazımdır ki, atalar sözləri və məsəllərin tərkibində bütün nitq hissələrinə məxsus sözlər iĢtirak
edir. Buradakı isimlərin əsas iki məna qrupu diqqəti cəlb edir: xüsusi və ümumi isimlər. Bu
xalq deyimlərinin tərkibində bir sıra konkret Ģəxs adları iĢtirak edir, lakin zaman keçdikcə
məĢhurlaĢmayan Ģəxs adları unudulur. Lakin atalar sözləri və məsəllərin tərkibində belə xüsusi Ģəxs adları da olur ki, bunlar heç bir konkretliklə əlaqədar olmur. Məsələn: ―ġap elə bilir
ġupdadır, ġup elə bilir ġapdadır‖ bu tipli xüsusi isimlərin konkret bir Ģəxslə əlaqədar olmadığını söyləmək mümkündür. Bunlar daha çox ümumiləĢmiĢ, qeyri-müəyyənlik bildirən sözlərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, atalar sözləri və məsəllərin tərkibində isimlərdən ən çox iĢtirak
edən sözlər canlıların (insan və ya heyvanların) bədən üzvlərini bildirən sözlərdir. Heyvanların təsərrüfatda oynadığı rolundan asılı olaraq, müxtəlif heyvanları bildirən sözlər atalar sözləri və məsəllərin tərkibində az və ya çox iĢtirak edir. Bundan əlavə, insanların həmin heyvanlara subyektiv münasibətinin də böyük əhəmiyyəti vardır. Eyni xüsusiyyəti, yəni təsərrüfatda
oynadığı roluna əsasən atalar sözləri və məsəllərin tərkibində bu və ya digər Ģəkildə bitki və
meyvə adlarının iĢtirakını da müĢahidə etmək olar. Çoxmənalı olmayan və emosionallıq mənası daĢımayan bir sıra sözlər də vardır ki, onlar təsərrüfatda mühüm rol oynayan əĢyaların
adını bildirir və həmin sözlərlə bağlı atalar sözləri və məsəllər də çoxdur. Məlumdur ki, dilimizə rus dilindən və rus dili vasitəsilə də Avropa dillərindən sözlərin daxil olması prosesi
XIX əsrdən baĢlamıĢdır. Bu müddət dil üçün, dilin ümumi tarixi üçün çox da uzun müddət deyildir. Atalar sözləri və məsəllər isə adətən uzun əsrlərin yaradıcılıq məhsuludur və əsrlərin sınağından çıxmıĢ sözlər həmin kateqoriyaya daxil olma imkanı qazanır. Bu baxımdan, həmin
dillərdən alınmıĢ sözlərin atalar sözləri və məsəllərin tərkibində iĢtirak etməsi təəccüblü deyildir. Bu vəziyyət özünü müəyyən mənada göstərsə də geniĢ hal almamıĢdır, baĢqa sözlə, əsl
milli mahiyyət daĢıyan və daha qədim tarixə malik sözlərin atalar sözləri və məsəllərin tərkibində iĢlədilməsi daha geniĢ yayılmıĢdır.
Əsasən keçmiĢ sinifli cəmiyyətlərin yadigarı olan atalar sözləri və məsəllərdə istismarçı
zümrələrlə əlaqədar ifadələrin iĢlənməsi diqqəti cəlb edir. Müxtəlif peĢə, sənət, məĢğuliyyət
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növü ilə bağlı olan ümumi isimlər də geniĢ yayılmıĢdır. Məsələn: hambal, baytar, papaqçı, aĢpaz, bağban, baqqal, həkim, dəllək, qəssab, dəyirmançı, baĢmaqçı və s. Azərbaycan xalqının
milli məiĢətində, həyatında daha çox rolu olan ―papaq‖ və ―don‖ sözləri ilə əlaqədar misallar
daha çoxdur. Bundan baĢqa, ən müxtəlif təsərrüfat və məiĢət adlarının iĢlədilməsi də diqqəti
cəlb edir. Atalar sözləri və məsəllərin tərkibindəki feillərdə və sifətlərdə ən çox nəzərə çarpan
xüsusiyyət onların substantivləĢməsi, yəni əĢyalaĢmasıdır. SubstantivləĢmə hər hansı digər
nitq hissəsinə məxsus sözün ismə aid olan hal, kəmiyyət və nisbət Ģəkilçiləri qəbul edə bilməsidir. Atalar sözləri və məsəllərdə ən çox feillər, özü də daha çox bunların bəzi feili sifət formaları substantivləĢmiĢ Ģəkildə çıxıĢ edir. Məsələn: ―Suyu susana ver‖, ―Yazana baxma, yazdığına bax‖, ―ĠslanmıĢın yağıĢdan nə qorxusu‖ və s. Digər nitq hissələrindən sayların və nidaların substantivləĢməsi də geniĢ yer tutur. Say sistemində ən çox iĢlənən söz isə ―bir‖ sayıdır.
Bunun da baĢlıca səbəbi həmin sözün çoxmənalı olmasıdır (1, 275-277). ġəxs əvəzlikləri, sual
əvəzlikləri, qeyri-müəyyən əvəzliklər, təyin əvəzlikləri, nidalar və təqlidi sözlər də Azərbaycan atalar sözləri və məsəllərin tərkibində özünəməxsus yer tutur. Məlum olduğu kimi, atalar
sözləri və məsəllər cəmiyyətin bütün üzvlərinin ümumi yaradıcılıq məhsuludur. Buna baxmayaraq, atalar sözləri və məsəllərdə elə tərkiblər, səs kompleksləri iĢlənir ki, bunlara ―söz‖ demək olmur. Çünki bu kimi səs kompleksləri bütün cəmiyyət üzvləri tərəfindən qəbul edilmiĢ
leksik məna ifadə etmir. Buna görə də belə ünsürlərə ―söz‖ demək mümkün deyildir. Məsələn:‖Gözləri vəlfəcəri oxuyur‖, ―ƏləĢəni küləĢən çağırır‖ və s. Bu misallardakı ―vəlfəcəri‖,
―ələĢən‖, ―küləĢən‖ sözlərini mənalı dil vahidi hesab etmək çətindir. Çünki bunlarda hamının
baĢa düĢə biləcəyi leksik məna yoxdur. Bu kimi (leksik mənaya malik olmayan) ―sözlərin‖
(ünsürlərin) atalar sözləri və məsəllərdə iĢlədilməsi həmin xalq deyimlərinin bədiiliyindən irəli gəlir və bu halda leksik məna deyil, xarici forma, atalar sözləri və məsəllərə xas olan ahəngdarlıq əsas götürülür. Belə səs tərkiblərinə aĢağıdakı misallarda da təsadüf edilir:
1. ―Mən deyirəm fədəm-dəmə, sən deyirsən damdan-dama‖ (S.Rəhimov)
2. ―Mən deyirəm həmdən-həmə, o deyir damdan-dama‖ (C.Gözəlov)
3. ―Hərdə sualın hürdə də cavabı olar‖ (Ə.Vəliyev)
Göründüyü kimi, sabit leksik mənaları olmadığından bu ünsürlərin müxtəlif Ģəkilləri də
özünü göstərə bilir. Bu səs tərkibləri müəyyən emosional məqsəd üçün və ya bu misallarda
olduğu kimi ritm yaratmaq üçün iĢlədilir. Görəsən, bu ünsürlər nə üçün söz hesab edilmir.
Məlum olduğu kimi, ―söz‖ həm danıĢan (yazan), həm də dinləyən (oxuyan) üçün eyni dərəcədə aydın olan ictimai-məqbul mənaya malik olmalıdır (2, 99). Burada isə, səslənmə mənanı
tamamilə sıxıĢdırıb arxa plana atmıĢdır və burada məna deyil, müxtəlif səslərin düzülüĢ tərzi
əsas götürülür. Müasir dilçilik elminə görə, hər bir sözdə iki cəhət olmalıdır: sabit səs tərkibi
və sabit məna. Yuxarıda qeyd olunan ünsürlərdə müəyyən qədər səs tərkibi olduğu halda,
bunlarda sabit, aydın məna mövcud deyildir.
Hər hansı bir söz mənaca nə qədər dəqiq olmasa da, yəni nə qədər yayğın mənalı olsa
da, yenə də müəyyən dərəcədə dəqiq bir məfhum (və ya məfhumlar) ilə bağlı olur. Söz
məfhumla dəqiq Ģəkildə bağlanmadıqda belə, ona hər cür, ixtiyari, fərdi məna vermək olmaz,
çünki hər bir söz kollektivə, cəmiyyətə məxsusdur. Yuxarıdakı tipli səs kompleksləri ―söz‖
olmadığı üçün bunlara hər hansı fərdi məna vermək mümkündür. Deməli, bütün bu göstərilən
ünsürlər istər formaca, istərsə də mənaca kollektivə məxsus deyildir. Söz məna ilə səs
tərkibinin bütn xalq tərəfindən məqbul görülmüĢ əlaqəsində, vəhdətində təzahür edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, leksik sabit mənadan məhrum olan belə səs kompleksləri yalnız atalar sözləri və məsəllərdə deyil, Ģifahi xalq ədəbiyyatının digər növlərində də (tapmacalar, nağıllar və s.) özünü göstərir: ―Halalar hay halalar, dağda ceyran balalar, ayağından su
içər, dimdiyindən balalar‖ (tapmaca)
Nağıllarda çox iĢlənən ―Hənan hənan içində ―...‖ (bəzən də ―hamam hamam içində...‖)
tipli ifadələr də diqqəti cəlb edir. ġifahi xalq ədəbiyyatına məxsus bu hal, yəni leksik mənadan
məhrum olan səs tərkiblərinin iĢlədilməsi meyli öz təsirini yazılı ədəbiyyatda da göstərir.
25

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

1 / 2021

Xüsusilə xalq ədəbiyyatına çox meyl edən sənətkarların yaradıcılığında bunu izləmək
mümkündür. Abdulla ġaiqin uĢaqlar üçün yazdığı ―Tıq-tıq xanım‖ əsərində deyilir: ―Əlini
mənə bəstərəcik!-Yox, mən səndən küsdərəcik!‖ Burada qeyd olunan tərkiblər də ―söz‖ hesab
edilə bilməz. Deməli, əsasən xalq ədəbiyyatı üçün səciyyəvi olan bu cəhətə yazılı ədəbiyyat
da biganə qalmamıĢdır. Bütün bunlardan sonra qeyd etmək lazımdır ki, sabit leksik mənaya
malik olmayan belə səs tərkiblərinin iĢlədilməsi, əsasən Ģifahi xalq yaradıcılığına, xüsusilə də
atalar sözləri və məsəllərə xasdır. Dilçilik əsərlərində belə səs tərkiblərinə bəzən ―ekzotik
sözlər‖ deyilir. ―Ekzotik sözlər‖ dilin leksikasına daxil olmayan və çoxları tərəfindən baĢa
düĢülməyən sözlərdir (3, 42). Atalar sözləri və məsəllərdə iĢlənən ―ekzotik sözlər‖ə aid daha
bir neçə nümunə göstərək: ―Həm yerdir, həm mərə, həm də çərxe-çəmbərə‖, ―Kələ-kələlər
neylədi ki, kərtənkələlər neyləsin‖, ―Ayəndə düĢər Ģənbəyə novruz‖ və s. Axırıncı misal bəzən
―əyyamda düĢər Ģənbəyə novruz‖ kimi qeyd olunur. Məlumdur ki, ərəbcə ―yövm‖ sözünün
cəmi olan ―əyyəmun – günlər, zaman, dövr‖ mənasını verir. Deməli, bu mənasız ünsürün
(ayəndə) mənalı söz (əyyamda) ilə əvəz edilməsi, yəni atalar sözünə daxil edilməsi ilə ümumi
məzmunda heç bir aydınlıq yaranmamıĢdır. Sözlərin daxilində məna dəyiĢmələrini və
müxtəlifliyini nəzərə almasaq, bir sıra atalar sözləri və məsəlləri izah etmək mümkün olmaz.
Məsələn, ilk baxıĢda aĢağıdakı misalda mövcud olan ―qızıl alma‖ ifadəsi aydın deyildir.
Müasir dilimizdə ―qızıl‖ sözünün əsas və birinci mənası məlum metalın adıdır. Buradakı ―al,
qırmızı‖ mənasında iĢlənən bu söz tarixən məhz həmin mənaya malik olmuĢdur (4, 10-12).
―Ġzahlı lüğət‖ isə müasir dövrdəki mənasını və iĢlənmə dərəcəsini nəzərə almasaq həmin
mənanı ikinci yerdə vermiĢdir (1, 505). Atalar sözləri və məsəllərin tərkibindəki bəzi sözlər
mənaca çox maraqlı semantik xüsusiyyətlərə malikdir. Məsələn: ―Borclu borclunun sağlığını
istər‖. Göründüyü kimi, eyni bir ―borclu‖ sözü bu cümlədə adlıq və yiyəlik hallarda iĢlənmiĢdir və atalar sözləri və məsəllərdə sözün bu cür təkrarlanması geniĢ yayılmıĢdır. Və ya ―Ġt
itin ayağını basmaz‖. Göstərilən misallarda müxtəlif hallarda iĢlənməsinə baxmayaraq, qeyd
olunmuĢ sözlər eyni mənaya malikdir. Ona görə də, bu kimi təkrar sözlərin hər birinin əvvəlinə təyinedici sözlər (bir... digər, baĢqa kimi) əlavə etmək mümkündür. Lakin yuxarıda göstərilən misalda (―borclu borclunun...‖) belə təyinlər əlavə etmək mümkün deyildir. Bunun da
müəyyən səbəbi vardır. Belə ki, (―it itin...‖) tipli misallarda təkrarın hər iki üzvü eyni mənadadırsa, ―borclu borclunun...‖ misalında heç də belə deyildi. Buradakı ―borclu‖sözü fonetik tərkibinə görə eyni olsa da, əslində hər dəfə baĢqa-baĢqa mənalarda iĢlənmiĢdir. ―Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti‖ndə ―borclu‖ sözünün üç mənası verilmiĢdir:
1. Borclu olan, baĢqasından borc alan, verəcəkli; 2. Borc verən; 3. Bir vəzifəni görməli
olan, öz vəzifəsi kimi icra etməli olan, vəzifəli. (1, 309).
Ġzahlı lüğətdə qeyd edilmiĢ birinci və ikinci mənalar bu atalar sözündəki borclu sözlərinə
uyğun gəlir. Yəni, ―borclu borclunun sağlığını istər misalında birinci ―borclu‖ sözü ―borc verən‖ mənasında, ikinci ―borclu‖ sözü isə ―borc alan‖ mənasında iĢlənmiĢdir. Beləliklə də, bu
misalın mənası ―borc verən borc alanın sağlığını istər‖ kimidir. Bəzən də müxtəlif mənaları daha aydın ifadə etmək üçün sözün səs tərkibində də müəyyən dəyiĢiklik edilir. Məsələn: ―Taylı
tayın tapmasa, günü ah-vayla keçər‖. Bu misaldakı sözün (―taylı‖) elə variantı olur ki, o, Ģəkilçisiz də (tay) iĢlənir. Bu sözün ―lı‖ Ģəkilçisi ilə iĢlənən variantı lüğətə daxil edilməmiĢdir. Bu isə
o deməkdir ki, ―taylı‖ sözü dilin məqbul hesab edilən lüğət materialı deyil, fərdidir və ya sünidir. Hər halda, burada mənanı fərqləndirmək cəhəti özünü göstərir. Azərbaycan atalar sözləri və
məsəllərin digər bir xüsusiyyəti onların tərkibini təĢkil edən ayrı-ayrı sözlərin atılması və getdikcə bütövlükdə ifadələrin daha yığcam Ģəkil almasıdır. Buna görə də bəzi atalar sözləri və məsəllər ani olaraq dərk edilə bilmir, onların daxili mənasını anlamaq üçün düĢünmək, bəzən də
tədqiqat aparmaq və ya baĢqa qohum dillərdəki misallarla müqayisə etmək lazım gəlir. Dilin
leksik sistemində istər kəmiyyətinə, istərsə də ümumi əhəmiyyətinə görə mühüm yer tutan söz
kateqoriyalarından biri də sinonimlərdir. Adətən dilçiliklə bağlı ədəbiyyatda sinonimlər iki qrupa ayrılır: mütləq sinonimlər və nisbi sinonimlər. Bəzən mütləq sinonimlər anlayıĢının əleyhinə
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çıxırlar. R. Budaqov yazır: ―Sinonimlərin mənaca eyni, formaca müxtəlif olan sözlər hesab etmək fikri ilə razılaĢmaq çətindir və adətən sinonimlər eyni ola bilmirlər. Mütləq sinonimlərə dildə lap az rast gəlinir‖ (5, 43). Mütləq sinonimlər adətən tək mənalı, yəni daha çox terminoloji
səciyyə daĢıyan sözlərdən ibarət olur. Ona görə də belə sinonim sözlər hər yerdə bir-birini əvəz
edə bilir. Mütləq sinonimlər bircə mənaya malik sözlər vasitəsilə yaranırsa, nisbi sinonimlər süzün çoxmənalılığı nəticəsində özünü göstərir. Lakin bəzən bu kimi mütləq sinonimlər məhs bədii xüsusiyyətlərinə görə atalar sözləri və məsəllərin tərkibində bir-birini əvəz edə bilmir. Məsələn: ―Yeznəmiz qəssab olub, bol olub Ģirdanımız‖, ―Kürəkən-gül əkən‖. Məlumdur ki, bir mənasına görə baĢqa sözlə sinonim ola bilən sözlər digər mənasına və ya mənalarına görə heç də
sinonim olmur. Bu xüsusiyyət atalar sözləri və məsəllərdə də özünü göstərir. Məsələn: ―YağıĢdan çıxdıq, yağmura düĢdük‖ məsəlində iĢlənən ―yağıĢ‖ və ―yağmur‖ sözləri bu vəziyyətdə sinonim hesab edilə bilməz. Əks halda, bunlar belə fərqləndirmə, müqayisə məqamında iĢlənə
bilməzdi. ―Yağmur‖ sözünün iki məna daĢıdığı mütəxəssislər tərəfindən göstərilmiĢdir: 1. YağıĢ
və qar; 2. ġiddətli yağıĢ, leysan (5, 125).
Həmin məsəldə göstərilən ―yağmur‖ sözü də qeyd etdiyimiz ikinci mənada iĢlədilmiĢdir. Belə ki, onun birinci mənada iĢlənməsi heç bir məna ifadə etmir və mənasız bir tərkibin
meydana gəlməsinə səbəb ola bilərdi. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bəzi hallarda
çoxmənalı sözlər bir mənasına görə müəyyən mətn daxilində sinonim kimi iĢlədilsə də, baĢqa
bir mətn daxilində həmin mənadan uzaqlaĢır. Ümumiyyətlə sinonimlər, habelə mütləq və nisbi sinonimlər haqqında istər dünya dilçiliyində, istərsə də Azərbaycan dilçiliyində geniĢ tədqiqat əsərləri yazıldığından burada dediklərimizlə kifayətlənməyə üstünlük veririk.
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Л.Х.Гасилова
Языковые особенности пословиц и поговорок
Резюме
В статье говорится о пословицах и поговорках, которые вобрали в себя все лексические
изыски национального языка с их лаконизмом и образностью. При всей компактности эти
выражения способны передавать глубокие чувства и мысли. В лексике большинства пословиц и
поговорок встречаются слова, присущие бытовому, и, следовательно, живому разговорному
языку. В процессе классификации частей речи большая роль отводится семантике и значению
слов. Особый интерес вызывают две основные смысловые группы существительных: имена
собственные и нарицательные существительные. Пословицы и поговорки являются продуктом
многовекового творчества. Слова, проверенные на протяжении длительного периода времени,
имеют шанс попасть в состав этой языковой категории.
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L.H.Hasilova
Language features of proverbs and sayings
Summary
The article says about proverbs and sayings that have been incorporated into all the lexical
delights of the national language with their laconicism and imagery. For all their compactness, these
expressions are capable of convey deep feelings and thoughts. In the vocabulary of the majority
proverbs and sayings there are words inherent in everyday life, and, hence, a lively spoken language.
During classification of parts of speech, a large role is given to semantics and meaning of words. Of
particular interest are two main semantic groups of nouns: proper and common nouns nouns. Proverbs
and sayings are a product centuries of creativity. Words tested throughout a long period of time, have
a chance to get the composition of this language category.
Rəyçi: filol.e.d., prof. N.N.Məmmədov
Redaksiyaya daxil olub: 23.02.2021

28

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

1 / 2021

F.R.HÜSEYNOVA
e-mail: ferganehuseynova@yahoo.com

Bakı Avrasiya Universiteti
(Bakı Ģəh., Ak. Həsən Əliyev küç., 135 A)

ĠNGĠLĠS DĠLĠNDƏ FUNKSĠONAL-SEMANTĠK PREDĠKATĠV
VƏ QEYRĠ-PREDĠKATĠV ĠNKARLIQ MĠKROSAHƏSĠ
Açar sözlər: semantik sahə, inkarlıq, funksional-semantik, predikat
Ключевые слова: семантическое поле, отрицание, функционально-семантический, предикат
Key words: semantic field, negation, functional-semantic, predicate

Semantik sahə nəzəriyyəsinə görə inkarlıq sahəsinin daxilində də, hər bir sahədə olduğu
kimi minimal məna bütövlükləri, forma və məzmun planlarının özünəməxsus nisbi müstəqilliyi vardır və bunlar nəzərə alınmaqla həmin qruplaĢmanı funksional-semantik qruplaĢma hesab edirik, predikativ və qeyri-predikativ inkarlıq sahəsi kimi qruplaĢdırmaq olar.
Adından göründüyü kimi, ümumi səciyyə daĢıyan və cümlənin bütün sahələrində inkarlığı ifadə edən mütləq semantikli quruluĢlu bir konstruksiyadır.
Ġnkarlıq mikrosahəsindən bəhs edərkən S.Abdullayev vurğulayır ki, qlobal inkarlıq formal olaraq cümlənin xəbərinin inkarlaĢmasında, subyektiv-predikat əlaqə xəttinin, pozitiv predikasiya ―impulslarının‖ neytrallaĢmasında ifadə olunub (1, s. 52).
Bu fikrə söykənərək hesab edirik, ingilis dilində cümlənin qlobal inkarlığı dedikdə
məhz predikatın inkarda iĢlədilməsi ilə bütöv və yaxud baĢqa sözlə qlobal inkarlıq baĢa düĢülər və mətn içərisində həmin inkarlığı aĢağıdakı kimi ifadə etmək olar.
Our concern was not with what things looked like, but with what, in all their three
dimensions, they eventually were (3, s.28) - Bizim yanaşmamız (marağımız) heç də əşyaların
nəyə bənzəməsində deyil, məhz onların nəticədə üç ölçüləri barədədir.
Nümunədən göründüyü kimi cümlədə ümumiləĢdirici predikativ sahəsi ―heç də‖ ifadəsi
ilə ifadə olunub. Əslində kontekstdə iĢlədilmiĢ “not” inkar hissəciyi özünün birləĢmə yaradaraq inkarlığı ümumi fikrə aid olması ilə həmçinin cümlənin qurulmasında iĢtirak edən, informasiyanı ötürən sözlərin semantikası həmin mikro inkarlıq sahəsinin formalaĢmasında iĢtirak
edib və ötürülən informasiyanın effektiv Ģəkildə anlaĢıqlı olmasını təmin edib.
Mikro inkarlıq sahəsini tədqiq edərkən S.Abdullayev bir qədər də daha dərindən məsələlərin məğzinə nüfuz etməklə belə hesab edirik ki, predikativ inkarlıq sahəsi eyni zamanda
iki fərqli lakin bir-birilə çıxı surətdə əlaqəli mikrosahəyə bölünür (bir-birilə sıxı surətdə əlaqəli – kursiv bizimdir). Onlar ümumiləĢdirici predikativ mikrosahəsi və fərqləndirici predikativ inkarlıq mikrosahəsi (1, s. 53).
Tədqiqatçı bu fikirləri alman dilinin materialları əsasında qeyd etmiĢdir. Baxmayaraq
ingilis və alman dillər german dilləri qrupuna aiddir, onların cümlə quruluĢu fikri ifadə etmək
forması fərqlidir və buna görə də qeyd olunan fikri ingilis dilinin materialları əsasında tədqiq
etmək bəzi mətləblərə bir qədər də aydınlıq gətirməyin mümkünlüyü gündəmə gəlir.
Ġngilis dilində ümumiləĢdirici predikativ mikrosahəsini adətən nobody, nothing, nowhere
və baĢqa sözlər vasitəsilə ifadə etmək mümkündür.
I want nothing to do with your schemes. - Mən sənin sxemlərinlə heç nə etmək istəmirəm.
She will have absolutely nothing to do with that organization. - Onun o təşkilatla
qətiyyən heç bir işi olmayacaq (əngəl yaratmayacaq).
Biz bu kontekstlərdə ingilis variantında xəbərlərin təsdiqdə olduğunun Ģahidi oluruq,
lakin ana dilimizə çevrilərkən bu zaman predikat inkarda olmaqla bərabər ümumiləĢdirici
predikat sahəsini kontekstdən asılı olaraq ―heç nə‖ və ―heç bir‖ sözləri ifadə edir.
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Onu da vurğulamaq istərdik ki, ümumiləĢdirici predikativ sahəsini ifadə edən “nothing”
sözü inkarlığı ifadə etməklə yanaĢı iĢləndiyi kontekstdən asılı olaraq müxtəlif semantik çalarlıqları ifadə etməyi bacaran sözlərdəndir.
We got into the concert for nothing because my uncle works there.
Bu cümləni ―əmim orada iĢlədiyindən biz konsertə havayı (heç nəsiz) getdik (baxdıq)‖
kimi tərcümə edirik. Lakin əslində ―biz konsertdə pul ödəmədən düĢə bildik‖ fikri daha
mükəmməldir və kontekstə əsasən “for nothing” ifadəsi – pul ödəmədən anlamını ifadə edib.
Bir məqamı da vurğulamaq istərdik ki, birinci variant tərcümədə iĢlədilən ―havayı‖ sözü ilə
olan cümlə Azərbaycan dilində təsdiq predikatlıdır, ümumiyyətlə inkarlıq yoxdur, lakin
ümumi semantikada yəni ―havayı‖ (sözünün) inkarlıq ―pul ödəməmək‖ anlamı dayanıb.
They were giving packet of sweets away for nothing at the supermarket this morning. Bu səhər supermarketdə havayı şirniyyat paylayırdılar.
Biz burada yenə də ―havayı‖ sözünü “nothing”-in ekvivalenti kimi vermiĢik, lakin
burada kontekstdən asılı olaraq həmin cümlənin semantikası ―heç nəyə Ģirniyyat‖ verirdilər
kimi də verilə bilər, çünki hardasa kontekst və situasiya daxilində yumorla yəni ―çox ucuz
qiymətə Ģirniyyat paylayırdılar‖ kimi də iĢlədilə bilər, çünki bəzən inkarlıq ifadə edən söz
“nothing” ekspressiv-kinayəli inkarlıq ifadə edə bilir.
Although all four children could play the piano well, the three boys had nothing on
Joan, who played like an angel. - Baxmayaraq uşaqlardan dördü yaxşı piano çalırdılar, üç
oğlan heç cürə Cona üstün gələ bilmirdilər, o angel kimi ifa edirdi.
Nothing but the freshest vegetables are used in our restaurant.
Bizim restoranda yalnız təzə tərəvəz istifadə olunur.
Bizim restoranda təzə tərəvəzdən başqa heçnə istifadə olunmur.
Göründüyü kimi inkarlıq ifadə edən “nothing” sözü Azərbaycan dilinə bir halda
“yalnız” – “only” mənasında, digər halda “başqa heç nə” kimi çevri lir. Unutmaq lazım
deyil ki, iĢləndiyi kontekstdə “nothing‖ sözü məqamından asılı olaraq “only” semantikasında
iĢlədilir, bunun səbəbi ondadır ki, situasiyadan bəlli ola bilər ki, restoranda təzə-faraĢ olmayan
tərəvəzdən də istifadə olunsun və məhz həmin anlama görə burada “nothing” ümumiləĢdiri
inkarlıq mikrosahəsini ifadə etmək üçün qlobal Ģəkildə “only” – “yalnız” anlamında iĢlədilib
və qəti inkarlığı göstərir, çünki “only”-nin arxasında tam qəti inkarlıq semantikası durur,
―baĢqa heç nə‖nin arxasında bir qədər fərqli olaraq ümumiləĢdiricilik durur və qəribə də olsa
“nothing” – “only” semantikasında iĢlədərkən cümlənin predikativi təsdiqdə, ―baĢqa heç nə‖
anlamında iĢlədərkən cümlənin predikativi inkarda iĢlədilir (tərcümə zamanı).
Predikativin inkarda olması və yaxud ümumiyyətlə inkarlığı etiraf etmək, baĢqa sözlə
inkarlığın məzmunun müəyyənləĢdirilməsində Ġ.A.Vasilyev yazır ki, inkarlığı sadəcə predikativin inkarda olmasına əsaslandırmaq lazım deyil, daha doğrusu inkarlıq bilmənin olmamasına
söykənə (əsaslana) bilməz. Axı əgər mən görmürəm (bilmirəm) ki, bu əĢya otaqda yoxdur, bu
o demək deyil ki, bu əĢya orada yoxdur. Otaqda olan bütün Ģeyləri yoxladıqdan sonra bu qənaətə gəlmək olar (2, s. 13).
Əlbəttə obyektiv mövcudluqdan bəhs edilərkən bu fikirlə razılaĢmaq mümkün olsa da,
bildiyimiz kimi inkarlıq həm də qrammatik kateqoriya hesab olunur. Bu sahədə geniĢ və fundamental tədqiqatlar aparılmıĢdır. Bir qədər öncə qeyd etmiĢdik ki, inkarlıq mmikrosahəsini təkcə
ayrı-ayrı inkarlıq ifadə edən sözlər deyil, həmçinin inkarın bütöv cümlə ilə implisit ifadəsi zamanı söz sırası və intonasiya ilə yanaĢı, kontekst də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əgər biz qəbul
ediriksə, söz sırası və intonasiya cümlənin semantik strukturunu yaradırsa, kontekst belə halda
inkarlığın baĢa düĢülməsini tam gerçəkləĢdirir. Yalnız kontekstdə və cümlənin tam tərkibinə
görə oxĢarlığın eyniliyin yoxluğu dəqiqləĢir, oxĢarlığın, bənzərliyin inkarlığı baĢ tutur. Məsələn,
No such an interesting thing in English. - İngilis dilində belə maraqlı şey ola bilməz
(yoxdur).
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Nobody has such a beautiful dress in that party. - O ziyafətdə heç kəsdə (kimdə) belə
gözəl paltar yox idi.
Qeyd etməliyik ki, bu cümlələrin hər ikisi adi halda bir inkarda iĢlədilən cümlədir, lakin
situasiyadan asılı olaraq orada motivləĢmə və metaforlaĢma gedə bilər və həmin cümlələrin
semantikası fərqli Ģəkildə həm ötürülə bilər, həm də qəbul oluna bilər. Biz bunları onunla izah
edə bilərik ki, kinayəli ekspressiv inkar müvafiq intonasiya ilə tələffüz olunduqda istənilən
cümlənin məzmununda özünə yer ala bilər. Əlbəttə neqativ məna heç də həmiĢə inkarlıq mənasında iĢlədilən sözlərlə verilmir, neqativ məna xüsusi sözlərin söz birləĢmələrinin köməyilə
öz ifadəsini tapa bilir.
Of course, it must be so, what do you think? - Əlbəttə, bu belə olmalıdır, nə xəyal eyləyirdin?!
Bəzi sintaktik konstruksiyaların inkar semantikası təbii olaraq intonasiya ilə də reallaĢır.
Təbii olaraq bir çox hallarda intonasiya söz sırası və sabit söz birləĢmələri ilə inkarlığı
implisit Ģəkildə ifadə edə bilir. Bu zaman inkarlıq ekspressiv səciyyəli olur. Ġmplisitlik müəyyən strukturlarda onların qrammatik cəhətdən idiomatikləĢməsi ilə baĢ verir. Bu zaman inkarlığı strukturun bütöv mənasından baĢa düĢmək mümkün olur. Əlbəttə həmin məna müəyyən
intonasiya ilə realizə edilir. Məsələn,
Can you lend me ten dollars? Nothing doing!
Bu kontekstdə iĢlədilmiĢ “nothing doing” əslində təklifi inkar etmək üçün iĢlədilmiĢdir.
She‟s nothing if not fair. Her work is nothing if not original.
Bu kontekstdə iĢlədilmiĢ “nothing if not smth” ifadəsi əslində implisit olaraq olduqca
very, very much a particular type of person olduqca xüsusi tip Ģəxs – semantikasını ifadə etmiĢdir.
Bildiyimiz kimi ingilis dilində inkarlıq sahəsinin mühüm nüvə komponenti “no” və
“not” hissəciyidir. Bizim fikrimizcə yuxarıda gətirdiyimiz cümlə nümunələrində “no” sözünün üzərinə “thing” əlavə edilərək ümumiləĢdirici predikativ inkarlıq sahəsi yaranır, baxmayaraq orada həmin söz öz semantikasına görə müəyyən dərəcədə zəif çıxıĢ editr, ancaq bununla belə inkarlıq makrosahəsini tutur və həm də qlobal olaraq kontekstdə nəzərdə tutulan bütün
fikri ―heç bir‖, ―heç nə‖ kimi sözlərlə ifadə etməklə inkarlıq yaradır.
It is nothing like as bad as he said.
We‟ve sald nothing like enough books to make a profit.
Nümunə üçün gətirdiyimiz bu iki cümlədə “nothing” sözü “like” ilə yanaĢı iĢlədilərkən
―qətiyyən nəyəsə bənzəməyən‖ anlamını ifadə edərək inkarlıq sahəsi yaratmıĢdır.
BaĢqa bir məqama da diqqət yetirmək yerinə büĢərdi. “much” sözü əslində çoxluq bildirən sözdür, ancaq həmin söz “nothing”-dən sonra gəlir və kontekst daxilində çox maraqlı
olan bir inkarlıq sahəsi yaradır.
There‟s nothing much in the fridge.
I got up late and did nothing much all day.
Birinci cümlədə əslində “there‟s nothing” inkar edir ―heç nə yoxdur‖ lakin həmin ifadədən sonra “much” sözünün gəlməsi onun semantikasını bir qədər dəyiĢir və soyuducu da
nəyinsə heç də çox (böyük) həcmdə olmadığını ifadə edir. Ġkinci cümlədə isə nəyinsə əhəmiyyətli, mühüm bir iĢin yerinə yetirilmədiyini ifadə edir.
Hər iki halda inkarlıq sahəsini ifadə edən “nothing” sözünün semantikasının onun hansı
situasiyada və hansı sözlərlə əhatə olunmasından asılı olmasının Ģahidi oluruq.
BaĢqa bir məqamı qeyd etmək istərdik ki, təsdiqlik-inkarlıq kateqoriyası əslində müəyyən dərəcədə dərininə getdikcə struktur və səthi struktur qarĢılaĢdırmasının bəzi hallarda hətta
bəlkə də tam halda bitərəfliyinə dəlalət edir, çünki əslində məntiqi-semantik və linqvistik
amillərin təsiri altında olduğundan bütün potensial inkar cümlələri, cümlə formaları cümlə paradiqmasının tam təmsil oluna bilmir. Bir qayda olaraq həm təsdiq, həm də inkar cümlələrin
arxasında mütləq ya ekstralinqvistik fon, və yaxud konkret situasiya tipi dayanmalıdır, əgər
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olmasa məntiqi olaraq paradiqmatik planda təsdiq-inkar qarĢılaĢması hesab edirik mövcud ola
bilməz. Real həyatda həmiĢə iki qütb mövcuddur.
Müxtəlif cümlə formalarında təsdiq-inkar paralelliyinin saxlanması və ya bu vəhdətin
silinməsi, baĢqa sözlə, cümlənin yalnız təsdiq və ya inkar tərkibdə strukturlaĢması sintaktik
semantika üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu qeydlərimiz öncə vurğuladığımız kimi sadəcə
cümlə səviyyəsində deyil mətn daxilində araĢdırmağımızı daha məqbul hesab edirik, çünki
sintaktik semantika bəllidir ki, kontekst daxilində daha dəqiq özünü göstərir, ona görə ki,
mətn parçasında həm inversiya, həm sinonimlik, həm paralellik olur ki, bu da hər hansı bir sözün, ifadənin, cümlənin semantikasını asanlıqla tapmaq olur və ötürülən informasiya hamı
üçün qəbul olunandır.
The upshot of this was that the change was eventually effected; not without great gloom
on the part of Carrie. It really affected her more seriously than anything that had yet
happened. She began to look upon Hurstwood wholly as a man, and not as a lover or
husband. She felt thoroughly bound to him as a wife, and that her lot was cast with his,
whatever it might be; but she began to see that he was gloomy and taciturn, not a young,
strong, and buoyant man. He looked a little bit old to her about the eyes and mouth now, and
there were other things which placed him in his true rank, so far as her estimation was
concerned. She began to feel that she had made a mistake. Incidentally, she also began to
recall the fact that he had practically forced her to flee with him (5, s. 369)
Bu söhbətdən bir az sonra onlar başqa mənzilə köçdülər və bu münasibətlə Kerri dərin
ümidsizliyə qapıldı. Son zamanda baş verən bütün hadisələrin heç biri Kerriyə bu qədər təsir
etməmişdi. O artıq Herstvuda məşuq kimi deyil, həqiqi ər kimi baxmağa başlamışdı və özünü
onunla qırılmaz əlaqədə hesab edirdi. Nə olursa olsun, onun taleyi Herstvudun taleyindən
ayrılmazdı. Təəssüf ki, o, Herstvudun gündən günə daha dinməz olduğunu görürdü. O
görürdü ki, Herstvud heç də əvvəlki qüvvətli, şən, fəal kişiyə oxşamır. Ağzının ucqarında və
gözlərinin ətrafında olan qarşılıqlar qocalığın yaxınlaşdığını bildirirdi. Bunu göstərən bir çox
başqa əlamətlər də vardı. Kerri səhv etdiyini anlamağa başlamışdı. Bununla belə dəfələrlə
onun ağlına bu fikir gəlirdi ki, əslində Herstvud onu zorla qaçmağa məcbur etmişdir.
Nümunə gətirdiyimiz mətn parçasında inkar cümlələr də var idi, təsdiq cümlələr də, ancaq mətni ana dilimizə çevirərkən kontekstin məzmununa uyğun olaraq bəzi hallarda implisit
olaraq inkar-təsdiq, təsdiq-inkar bir-birini izləyib və bütövlükdə nəzərdə tutulan informasiyanın ötürülməsini tam aydın Ģəkildə ifadə ediblər. Bunları faktlar əsasında Ģərh etməyimiz hesab edirik daha məntiqi və məzmunlu olardı. “not without gloomy” - “ümidsizliyə qapıldı”
qarĢılaĢması, “not as a lover” - “məşuq kimi deyil – ər kimi” qarĢılaĢması, “not a young
strong” - “looked bit little” əvvəlki kimi qüvvətli Ģən kiĢiyə oxĢamır, qocalığın yaxınlaĢdığını
bildirirdi, bunu göstərən baĢqa əlamətlər də vardı. Sonuncu cümlədə Kerri səhv etdiyini anlamıĢdı və baĢqa hallarda həm funksional predikativ, eləcə də qeyri-predikativ inkarlıq mikrosahəsini bədii mətnin müəllifi yaratmıĢdır, ancaq burada bir məsələni vurğulamaq istərdik ki,
mətnlərin linqvistik tərəfinə adətən tədqiqatçılar xüsusi fikir yetirirlər, bədii əsərin müəllifi
bəlkə də əsəri yazanda araĢdırıcıların düĢündüyünü düĢünmürlər.
It took ten minutes to reach the New Washington House, where Ellen had registered
before calling on the Dean, - ten minutes of lip-biting and quick-handed smoking and bitter
self-denunciation, the release of the tension which had been built up before Gant‟s arrival
and which had been left hangind, upspent, by his anticlimatic asinine banters Cousin Hester!
Oh, she had really messed things up! She had bet half her clips and got nothing in return.
Still in the dark as to whether or not he was the man, she had made further question of him or
his landlady completely impossible. If investigation of Powel should show he wasn’t the man
proving that Gant was, she might as well give up and go back to Galdwell because if – always
the second, the big “if” – if Gant had killed Dorothy, he would be on guard, knowing Ellen‟s
face and knowing what she was after by the questions she asked Mrs. Arquetter (6, s. 97).
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Nyu Vaşinqton Hauza çatması on dəqiqə çəkdi: dekanın qəbuluna getməzdən qabaq
Ellen həmin mehmanxanada yer tutmuşdu – on dəqiqəlik dodaq-dişləmə, tələsik siqaret
çəkmək, ağır özünüifşa, Qant gələnəcən keçirdiyi gərginlik və sarsıntının azalması… Əmiqız
Hester! Ah, qız bütün işləri tərsəmayallaq etmişdi! O, bütün düşündüklərinin yarısını etmiş,
əvəzində heç nə qazanmamışdı. Onunçün qaranlıqdı ki, Qant həmin adamdır, ya yox, və bütün
bu olanlardan sonra nə oğlanla, nə onun ev sahibəsi ilə təzədən görüşmək, qətiyyən mümkün
deyildi. Əgər Poyell ilə söhbətləri sübut etsəydi ki, o, həmin adam deyil, deməli, Qant həmin
adamdı, bunu biləndən sonra dərhal kolduellə qayıdacaqdı, əgər yenə də böyük bir “əgər”, əgər Dorotini Qant öldürmüşdüsə, onda oğlan sərvaxt dayanacaqdı, Elleni üzdən tanıyırdı və
onun missis Arkvettə verdiyi suallardan hər şeyi anlayacaqdı.
Bu mətn parçasında əvvəlki kontekstlərdən fərqli cəhət ondan ibarətdir ki, burada inkarlıq mikrosahəsi həm inkarlıq ifadə prefiks, həm “nothing” həm də “not” inkar elementi ayrı
iĢlədilməklə yanaĢı “not” predik inkarlıq mikrosahəsində iĢlədilib. Əlbəttə, təbii olaraq
kompleks Ģəkildə biz məsələni həll etməyə çalıĢmıĢıq və ona görə də bütöv abzasın tərcüməsini vermiĢik və burda da təsdiq-inkar, inkar-təsdiq qarĢılaĢması mətnin məzmun hissəsində
özünü qabarıq Ģəkildə göstərir.
Müxtəlif cümlə formalarında təsdiq inkar paralelliyinin saxlanması və ya bu vəhdətin silinməsi, baĢqa sözlə, cümlənin yalnız təsdiq və ya inkar tərtibdə strukturlaĢması sintaktik semantika üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir (1, s. 82) – deyən S.Abdullayev konkret məqsəd və
məntiqə müvafiq olaraq nitq gerçəkliyində təsdiq-inkar paralelliyinin tamamilə və ya qismən
aradan qalxmasına səbəb olan bəzi universal məntiqi-semantik Ģərtləri araĢdırmıĢdır. Bu məqamda söhbət cümlə səviyyəsində reallaĢmadan, dil gerçəkliyində yalnız və daha çox təsdiq
və ya inkarda iĢlənən, zahiri strukturda inkar cümlə formasının reallaĢa bilmədiyi vəziyyətlərdən gedir.
Bizim mətn parçasında bəzi hallarda cümlə təsdiq formada olsa da məzmun inkar olur
və yaxud əksinə formaca inkar formada olan cümlənin məzmunu implisit olaraq inkar baĢa
düĢülür.
Ona görə də bir daha vurğulamaq istərdik ki, inkarlıq semantikası üçün xüsusi formalar,
qrammatik əlamətlər, müəyyən sözlər vardır ki, onları qrammatik cəhətdən izah etmək mümkün olmaqla yanaĢı onların semantikasını da aĢkarlamaq lazımdır.
O da məlumdur ki, inkar prefiksləri ilə əmələ gələn düzəltmə sözlər əks məna ifadə edir,
yəni onlar baĢlıca olaraq, yoxluq, məhrumiyyət, əks, zidd mənaları bildirir. Onu da nəzərə almalıyıq ki, bu hal hər yerdə hər zaman özünü eyni səviyyədə göstərmir. Bu onunla əlaqədardır ki, sözlərin əvvəlki məzmun ifadə etməsi heç də ona bitiĢən prefiksin semantikasına görə
dəyiĢmir (o qədər).
Dediklərimizə rəğmən yuxarıdakı mətn parçasında iĢlədilmiĢ “upspent” və
“anticlimatic” sösləri müvafiq Ģəkildə prefikslə inkarlıq yaradıblar, lakin hesab edirik onlar
sadəcə nəyisə inkar edib, ancaq qeyri-predikativ inkarlıq sahəsini göstəriblər.
Digər bir kontekst daxilində yenidən “nothing”lə bağlı bir cəhətə diqqət çəkmək istərdik.
It is not difficult to use. All you have to do is pull these two switches and it starts. You
see, there‟s nothing to it!
I finished the work very quickly. There was nothing to it really.
Kontekstə əsasən burada iĢlədilən (hər iki cümlədə) “there‟s nothing to” ifadəsi özünün
formasına görə inkarlıq ifadə etməsinə baxmayaraq məzmun-semantika baxımından artıq təsdiqliyi göstərir yəni nəyisə etməyin çox asan olmasını, heç bir çətinliyin olmadığını ifadə etmiĢdir. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, inkarlıq ifadə edən “nothing” sözü iĢləndiyi situasiyadan, həm də onunla iĢlədilən sözlərin semantikasından, birləĢmə yaratmaq qabiliyyətindən,
eləcə də adresatın niyyətindən asılı olaraq semantik çalarlıq ifadə etməklə yanaĢı inkarlıq sahəsi yaradır və bəzən təsdiq məzmununa malik olar.
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DĠLĠN LEKSĠK VAHĠDLƏRĠNDƏN TERMĠN KĠMĠ LÜĞƏTLƏRDƏ
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Məlumdur ki, ümumi dilçilikdə lüğətçiliyin tarixi çox qədimdir. Belə ki, qədim Çin
dilçiliyində eramızın II əsrində Lyu Sinin tərtib etdiyi ―ġillin‖ (adların izahı), orta əsrlərdə
ġərq dilçiliyində Mahmud KaĢqarinin tərtib etdiyi ―Divan-lüğət-it-türk‖ adlı məĢhur lüğəti və
s. bunu deməyə haqq qazandırır. Qeyd edək ki, lüğətçiliyin meydana gəlməsinin tarixi xalqın
inkiĢafı ilə əlaqədardır.
Azərbaycan dilçiliyi tarixindən məlum olur ki, dilimizin leksikasını özündə əks etdirən
mühüm lüğətlərimiz mövcudur və Azərbaycan dili terminologiyasının inkiĢaf yolları və
formalaĢma tarixi bu lüğətçilik ilə qırılmaz Ģəkildə bağlı olmuĢdur.
Azərbaycan dilində termin yaradıcılığı məsələsinə daha intensiv Ģəkildə XX əsrin 30-cu
illərində diqqət yetirilmiĢdir. Dogrudur, bu dövr olduqca mürəkkəb, ziddiyyətli, bir çox hallarda anlaĢılmaz mövqe və baxıĢları xarakterizə etməsi ilə səciyyələnir; yəni bu mərhələdə dil
qayda-qanunlarına, dil quruculuğu məsələlərinə birmənalı Ģəkildə yanaĢılma rus, müxtəlif
fərqli mövqeylərdən çıxıĢ edilmiĢdir. Lakin bununla belə 1930-1940-cı illər termin yaratmaqda o qədər dolaĢıqlıq, hərc-mətclik ortaya çıxardı ki, həmin dövrü elmi təhlildən keçirmək
asan olmamıĢdır. Belə ki, həmin dövrü araĢdıran dilçilərin əksəriyyəti 1930-40-cı illəri ən
ziddiyyətli mərhələ, dövr adlandirmaqdan çəkinməmiĢlər. Digər bir ziddiyyəti həmin dövrdə
əlifbanın dəyiĢdirilməsi iĢi yaratmıĢdı. Yeni əlifba ilə yeni sözü əvvəlcə latın, sonra rus
əlifbası ilə yazmaq, daha sonra eyni termini baĢqa cür adlandırmağı həmin dövr üçün "dildə
inqilab" kimi izah edirdilər. Tədricən bütün sahələrdə müəyən sabitlik yarandığı kimi, dil
quruculuğunda da, söz-termin yaradıcılığında da sabitlik bərpa olumağa baĢladi. Belə ki,
termin yaradıcılığında bir sıra doğru obyektiv prinsiplərində əsas götürülməsi qərara alındı,
yəni xalq dilinə müraciət, beynəlmiləl terminlərin qəbul edilməsi, keçmiĢdə istifadə olunan
terminlərin saxlanılması və s. Bu prinsiplər elə bu gün də davam etdirilir.
Məlumdur ki, leksik və morfoloji üsulla söz, termin yaranması ilə yanaĢı sintaktik
üsulla da söz-termin yaradıcılığı prosesi də baĢ verir. AraĢdırmalar göstərir ki, dildə sintaktik
yolla yaranan söz-termin birləĢmələri yuxarıda göstərilən hər iki üsula nisbətən daha geniĢ yayılmıĢdır. Sintaktik üsulla sözyaratma dedikdə, iki və daha artıq sözün semantik və qrammatik
cəhətdən birləĢməsi əsasında yaranan və dildə ifadə olunan sözlər nəzərdə tutulur. Nəticədə
bu üsulla, yəni, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, iki-üç, bəzən də dörd sözün struktur-semantik
cəhətdən birləĢməsi yolu ilə yeni terminlər yaranır. Bu üsulla meydana gələn terminlər,
əsasən, leksik və morfoloji yolla düzələn terminlərdən fərqli olaraq, ayrılıqda leksik mənaya
malik sözlərdən idarət olur. Məsələn, dilimiz üçün ümumiĢlək termin olan neft ve qaz sözləri
sintaktik üsulla bir çox müstəqil söz və ya terminlə birləĢərək müxtəlif anlayıĢlar bildirən söztermin birləĢmələri əmələ gətirir. Buna aid edilən texniki terminlər adı altında çap olunmuĢ
"Neft və qaz sanayesində‖ iĢlənən texniki terminlərin aĢağıdakı nümunələrinə diqqət yetirək:
Neft bazası - oil tank farm
Neft bitumu - oil limumen
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Neft yuyan, neftlə yuyulan –washed - out oil
Neftlə sıxışdırılıb çıxarılan - dispeaced with oil
Neft – qaz su təzahürü – oil -water –gas manifestation
Neft - qazçıxarma - oil and gas producing
Neft - qazmədəni – oil and gas filed
Neft – qaz kəşfiyyatı –oil and gas grospec hing; oil and gas exploration
Neft doldurma stansiyası, neft daşıyan gəmi – oil tanker
Neft quyusu – oil well
Neft gəmisi – oil tanker, oil carrying vessel (6, 77-78).
―Qaz‖ sözünə aid.
Qaz – gas
Qaz balonu – gas bottle, gas cylinder
Qazlift (sıxılmış qaz vasitəsilə neft çıxarma üsulu) – gas (oil) lift
Qaz analizatoru (qazın tərkibini təyin etmək üçün cihaz) - gas analiser
Qaz məhsuldarlığı-gaseous
Qaz ocağı - gas furnace
Qazçı (qaz sənayesi işçisi) - gas fitter, gas man
Qazdaşıyan (sıxılmış qazdaşıyan gəmi) - gas carrion
Qaz amili - gas factor
Qazogen (yanar qaz almaq üçün xammal) – gasogen (6, 31-33).
―Neft‖ sözünə aid göstərilən nümunələrə dilimizdə iĢlənən aĢağıdakı termin birləĢmələrini də əlavə etmək olar; neft çırağı (lampası), neft buruğu (vışkası), neft çənləri, neft ixrac
boru kəməri və s.
―Qaz‖ sözünə də aid bu cür termin birləĢmələr yarana bilir, lakin yuxarıda kifayyət
qədər nümunə olduğundan bunu qənaətbəxĢ hesab edirik.
Göründüyü kimi dilin leksik vahidlərində ―neft‖ və ―qaz‖ sözlərinin yuxarıda göstərilən
nümunələrdə terminoloji mənası geniĢlənmiĢdir.Bu cür terminlər və termin söz birləĢmələri
digər sahə terminologiyalarında da özünü biruzə verir. BaĢqa bir terminoloji sahəyə diqqət yetirək: Məsələn, ―Azərbaycanca – rusca hərbi lüğəti‖ndə “manevr” termininə aid aĢağıdakı
sintaktik əlamətlər verilmiĢdir; manevri qadağan etmək, manevri yerinə yetirmək, manevri çətinləşdirmək, aviasiya qüvvələri ilə manevr, arxaya keçmə manevri, atəşlə manevr, qarşılıqlı
manevr, qüvvə və vasitələrlə manevr, döyüş meydanında manevr, əməliyyat manevri, yalançı
manevr, kombinasiyalı manevr, geriçəkilmə manevri, saxta manevr və s. (5, 93).
Yuxarıda göstərilən nümunələrdən də görünür ki sintaktik üsulla iki və daha artıq sözün
və ya terminin birləĢməsindən əmələ gələn terminlər terminologiyanın böyük bir hissəsini
əhatə edir. M.Qasımov da Azərbaycan dilində sintaktik üsulla küllü miqdarda termin yaranmasını qeyd edir (bax:1, 130-131).
Bu haqda S.Sadıqovanın, M.Ismayılovanın, S.Xəlilovanın, A. BəĢirovanın və baĢqalarının əsərlərində də bəhs edilmiĢdir (3, 122).
Məlum olduğu üzrə tibb, biologiya, texnika, botanika və s. sahəsində minlərlə termin
vardır ki, bunların əksəriyyəti çox məhdud ixtisas çərçivəsində iĢlənən sözlərdir. Bunları vermək xüsusi terminoloji lüğətlərin vəzifəsidir. Buna görə də lüğətə, ədəbi dilimizin lüğət tərkibinə daxil olmuĢ terminlər, yəni ümumtəhsil məktəbləri üçün Azərbaycan dilində yazılmıĢ, yaxud
bu dilə tərcümə edilmiĢ dərsliklərdə iĢlədilən terminlər, həmçinin kütləvi elmi ədəbiyyatda və
ümumi mətbuatda təsadüf edilən və dar ixtisasa aid olmayan terminlər daxil edilir (4, 12).
Lüğətçilik iĢində sözlük problemindən baĢqa bir çox vacib məsələlər də vardır.
Lüğətlərdə sözlərin verilmə üsulları bunların sırasına daxildir. ―Lüğətdə sözlərin mənaca
təsnifi, izahı və təsviri, lüğət məqaləsində sözlərin mənalarının sıralanmağı müəyyən qaydaya,
üsula əsaslanır. Burada mənaların sıralanması isə müəyyən üsullarla bağlıdır (1, 181). Sözün
mənaları mənĢəyinə, məntiqə və tarixə əsasən sıralana bilər.
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Lüğətlər insan fəaliyyətinin, elm və texnikanın bütün sahələrini əhatə etdikləri üçün
onların tərtib prinsipləri və üsullari da müxtəlifdir. Hər bir lüğətin tərtibində məqsəd sözlərin
mənalarını müəyyən və izah etməkdir. L.V.ġerba yazırdı: "Dil sistemi qrammatikanın və lüğətlərin qaydalarını açır. Lüğətlərin qaydaları adi söz mənasi Ģəklində açılır". Lüğətlərdə sözlərin mənalandırılması və mənaca sıralanması məsələsi onlarda sözlərin verilmə üsullarının
müəyyənləĢdirilməsində baĢlica rol oynayır. ―...mənalandırma leksikoqrafik semantik təhlil
deməkdir. Mənalandırmada sözün ayrı-ayrı mənaları arasındakı hüdudun müəyyənləĢdirilməsi, həqiqi və məcazi, leksik və qrammatik mənalarının bir-birindən fərqləndirilməsi
nəzərdə tutulur‖ (1, 168).
MüĢahidələr göstərir ki, dildə iĢlənən əsas leksik vahidlərin əksəriyyəti çoxmənalılıq
kəsb edir. Onların mənalarını müəyyələĢdirib lüğətdə izah etmək tərtibçidən dili mükəmməl
bilmək, təcrübə və böyük zəhmət, diqqət tələb edir. Təsadüfı deyil ki, bu barədə Q.V.ġerba
yazıdı: ―... hər bir söz ümumi mətin içərisində o qədər qabildir ki, hər bir deyilən sözdən
yanlıĢ məna çıxartmaqdan fikri dürüst və düzgün ifadə edə bilmək üçün çox böyük məharət,
ustalıq lazımdır. Buna görə də lüğətin ən mühüm və əsas vəzifəsi sözün mənasını izah etmək
və ona tərif verməkdən ibarətdir. Əsas mənadan törəyən məcazi mənaları əsas məna ilə
eyniləĢdirmək olmaz‖ (1, 182).
Lüğətlərdə sözlərin mənalarını izah edərkən ardıcıllıq mənalar arasındakı əlaqənin
yaxınlıq dərəcəsi, onların bir-birindən ayrılma vaxtları nəzərə alınmalıdır. Lüğətin vəzifəsi
yalnız hər bir ayrıca sözün mənalarını Ģərh etməklə bitmir, həm də dilin leksik sistemində
sözün tutduğu mövqeyi, leksik-qrammatik əlaqələrini göstərməkdir. Bir cəhəti də nəzərə
almaq vacibdir ki, söz bütün lüğətlərdə eyni Ģəkildə izah edilmir. Lüğətin növündən asılı
olaraq söz müxtəlif Ģəkildə və müxtəlif üsullarla müəyyənləĢdirilir.
Tədqiqatçılar sözlərin lüğətlərdə ayrı-ayrı üsullarla izah olunmasını, təsvir edilməsini
göstərmiĢlər. H.Ə.Həsənov bu üsullardan səkkizini qeyd edir: 1. Mənanın təsviri; 2. Mənanın
sinonim və antonimlər vasitəsilə mənasının açılması; 3. Ġzahetmə; 4. Baxdırma; 5. Leksiksemantik; 6. Genetik; 7.Sözlərin lüğətdə ancaq təsdiq formada verilməsi; 8. Ġzahın dəqiq,
obyektiv və aydın olması (1, 183). Bu üsulların hər biri yerinə görə mənanın düzgün və dəqiq,
ətraflı, mükəmməl aydınlaĢdırılmasına xidmət edir. Əlbəttə qeyd edilən üsulların hamısını bir
lüğətdə tətbiq etmək mümkün deyil.
Ümumiyyətlə, dilçilikdə sintaktik üsulla əmələ gələn terminlər daha iki yolla – mürəkkəb söz modeli və söz birləĢməsi formasında düzəlir. Mürəkkəb terminlər özləri də iki yolla
yaranır: leksik-semantik və morfoloji-sintaktik yolla.
Birinci yolla əmələ gələn terminlərdə morfoloji üsul iĢtirak etmir, lakin iki sadə söz birləĢərək yeni bir anlayıĢ ifadə edən termin yaranır. Bu üsulla yaranan terminlərə aĢağıdakıları
misal göstərmək olar: radioaktiv – radioactive, radioaltimetr – radio-altimeter, radio astronomiya – radio astronomy, radio klub- radio club, radioqəzet – radio newspaper və s.
Ġkinci üsulla yaranan terminlərdə leksik-semantik üsuldan fərqli olaraq burada Ģəkilçilərdən istifadə olunur. Bu Ģəkilçilər vasitəsilə dildə hər hansı bir anlayıĢı bildirən yeni termin
yaranır. Məsələn, taxılsəpən - thresher, otbiçən – grass mower, daşdoğrayan - stonecutter,
yükqaldıran – freight lifter və s.
Misallardan göründüyü kimi, mürəkkəb terminlər yaradan komponentlər – taxıl və səpmək, ot və biçmək, daĢ və doğramaq, yük və qaldırmaq əsl mənalarını itirərək həmim mənaya
uyğun yeni məna bildirən yeni anlayıĢ ifadə etmiĢdir: taxılsəpən – toxum səpmək üçün maĢın,
otbiçən – ot biçmək üçün maĢın, daĢdoğrayan – daĢı xırda-xırda doğrayan maĢın, yükqaldıran
– yük qaldırmaq üçün istifadə edilən mexanizm. Bu kimi terminlər hər iki dilin lüğətində də
öz əksini tapmıĢdır.
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Резюме
В статье рассматривается использование лексических единиц языка как термина в словарях. Отмечается, что история лексикографии в общем языкознании очень древняя. Таким образом, словари различаются по своему положению, характеру, объему, способам подачи терминологической лексики. В некоторых из них приводятся и объясняются термины, используемые
в родном языке, в другой части показаны соответствующие эквиваленты терминов, принадлежащие другим языкам.
N.Kh.Ibrahimova
Use of Lexical Units of Language as a Term in Dictionaries
Summary
The article deals with the use of lexical units of language as a term in dictionaries. It is noted
that the history of lexicography in general linguistics is very old. Thus, dictionaries are different
according to their position, character, scope, ways of presenting terminological vocabulary. In some of
them, the terms used in the native language are given and explained, in the other part, the appropriate
equivalents of the terms belonging to other languages are shown in the native language.
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HƏRBĠ MƏZMUNLU SÖZLƏRĠN DĠGƏR DĠLLƏRƏ TƏRCÜMƏ ĠMKANLARI
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Xüsusi leksik qat dilin lüğət tərkibinin müəyyən hissəsini təĢkil edir. Xüsusi lüksik qat
özünün semantik və funksional xüsusiyyətləri ilə fərqlənir və bu fərqlər də çox vaxt özünü
kontekst daqxilində biruzə verir.
Hər bir dilin ümumi və xüsusi leksikasında mövcud olan leksik funksional və üslubi
baxımdan müəyyən fərqlər özünü göstərə bilir. Bu xüsusiyyət həmin leksik qatlara daxil olan
söz və ifadələrin yaranma, ifadə etmə, semantik və digər əlamətləri ilə bağlıdır. Ənənəvi
olaraq ümumi leksikada söz (ad), predmet (obyekt) və anlayıĢların qarĢılıqlı əlaqəsi xüsusi
leksikada bu və ya digər Ģəkildə pozula bilir. Ona görə də xüsusi leksikaya daxil olan sözlər
bir çox xüsusiyyətlərinə görə ümumi leksikadakılardan fərqlənir. Bu fərqlər bir çox
aspektlərdə meydana çıxa bilir. Bu fərqlər müəyyən mənada Ģərti xarakter daĢısa da, onların
müəyyənləĢdirilməsi vacibdir. Ġ.Qasımov bu fərqlərin dilçilik araĢdırmaları baxımından
xüsusi praktik və nəzərə əhəmiyyətə malik olduğunu yazır (1, s.98).
Bu baxımdan ümumi və xüsusi leksikada özünü göstərən həmin fərqləri və xüsusi
leksikaya aid olan əsas xüsusiyyətləri aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq mümkündür:
1. Xüsusi leksikanın digər dillərə tərcümə olunma imkanlarının mıhdudluğu;
2. Digər dillərdən xüusi leksik vahidlərin alınma imkanlarının daha geniĢ olması;
3. Çoxmənalılığın, omonimliyin, sinonimliyin xüsusi leksikada məhdud Ģəkildə özünü
göstərməsi;
4. Ġfadə və məzmun planında müəyyən fərqlərin üzə çıxması və s.
Bir çox dililik əsərlərini araĢdırarkən müəyyən olunur ki, müumi leksikaya aid olan bir
çox əlamətlər xüsusi leksikada fərqli Ģəkildə özünü göstərir. Bu da belə izah oluna bilər ki,
xüsusi leksikanın vahidlərində sözlərin fonetik, leksik-semantik, qrammatik xüsusiyyətləri ilə
birlikdə onun məzmun və ifadə planı da öz əksini tapır. Xüsusi leksik vahidlərin semantikası
həmin leksik vahidləri təĢkil edən ayrı-ayrı elementlərin məzmunundan deyil, onların aid
olduğu leksik sistemdən meydana çıxır. Belə xüsusi leksik vahidlər isə həm termin, həm
nomen, həm də onomastik vahid ola bilər. Bu səbəbdən də xüsusi leksikaya daxil olan bu tipli
dil vahidləri bir çox hallarda öz linqvistik xüsusiyyətlərinə görə eyniyyət təĢkil edir və məhz
bu ümumi xüsusiyyət də onların xüsusi leksikaya aid edilməsinə imkan verir. Bu baxımdan da
xüsusi leksikanın vahidlərini müəyyən qədər fərqləndirən xüsusiyyətlərin ayrı-ayrılıqda
nəzərdən keçirilməsi əhəmiyyətlidir.
Qeyd edək ki, tərcümə bu və ya digər dilin müəyyən sözlərinin baĢqa dil vahidləri ilə
adekvat əvəzolunma imkanlarını nəzərdə tutur. Bu zaman əsas Ģərt müəyyən anlayıĢların hər
iki dildə oxĢar, daha yaxĢı halda isə dəqiq və eyni semantikada ifadə olunması hesab edilir.
Tərcümə prosesində hər iki dildə eyni anlayıĢı ifadə edən leksik vahid eyni predmetə və
üslubi uyğunluğa malik olmalıdır. Bu imkanlar uyğun gəlmədikdə digər dildən həmin anlayıĢı
adlandıran söz və ya ifadənin alınması zəruriyyəti üzə çıxır (2, s. 11).
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Ümumi leksikanın sözləri olan və mənası hamıya məlum olan, dil daĢıyıcılarının
əkəsiyyəti üçün anlaĢıqlı olan məfhumların adlarının tərcümə edilməsi, mənalarının digər dil
vahidləri ilə verilməsi o qədər də çətinlik törətmir. Belə ki, bu anlayıĢların mahiyyəti fərqli
dillərdə danıĢanlar üçün eyni Ģəkildə dərkedilən olduğundan həmin anlayıĢların adlarını
bildirən digər dillərə tərcümə olunaraq hər bir dilin milli dil vahidləri ilə verilməsi xüsusi
maneələrin yaranmasına səbəb ola bilmir. Bu cür sözlər mənanı ya olduğu kimi ifadə edə
bilir, ya da anlayıĢların mənasını oxĢar və çox yaxın Ģəkildə əks etdirir. Bu vəziyyəti daha çox
milli xüsusiyyətləri özündə çox əks etdirən frazeoloji birləĢmələrin mənasının digər dillərdə
verilməsi zamanı müĢahidə etmək olur. Ġ.Qasımov bunu həmin dil vahidlərini təĢkil edən
fərqli leksik elementlərin məcazlaĢma dərəcəsi ilə bağlı olduğunu yazır (1, s.99). Bu cür
frazeoloji vahidlərin mənasının digər dillərdə verilməsi üçün onların tərcüməsindən deyil,
məzmununlarını uyğun Ģəkildə ifadə edə bilən qarĢılıqlarının müəyyən edilməsi daha məqsədəuyğun hesab edilir. 2009-cu ildə ABġ-ın prezidenti seçilmiĢ B.Obamanın andiçmə mərasimindəki çıxıĢından bir parçanı oxuyaq: (Obama Inaugural Address 20th January 2009).
I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you have bestowed,
mindful of the sacrifices borne by our ancestors. I thank President Bush for his service to our
nation, as well as the generosity and cooperation he has shown throughout this transition.
Forty-four Americans have now taken the presidential oath. The words have been
spoken during rising tides of prosperity and the still waters of peace. Yet, every so often the
oath is taken amidst gathering clouds and raging storms. At these moments, America has
carried on not simply because of the skill or vision of those in high office, but because We the
People have remained faithful to the ideals of our forbearers, and true to our founding
documents. So it has been. So it must be with this generation of Americans.
That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war, against a
far-reaching network of violence and hatred. Our economy is badly weakened, a consequence
of greed and irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to make hard
choices and prepare the nation for a new age. Homes have been lost; jobs shed; businesses
shuttered. Our health care is too costly; our schools fail too many; and each day brings further
evidence that the ways we use energy strengthen our adversaries and threaten our planet.
These are the indicators of crisis, subject to data and statistics. Less measurable but no
less profound is a sapping of confidence across our land - a nagging fear that America's
decline is inevitable, and that the next generation must lower its sights.
Today I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are
many. They will not be met easily or in a short span of time. But know this, America - they
will be met.
On this day, we gather because we have chosen hope over fear, unity of purpose over
conflict and discord.
On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and false promises, the
recriminations and worn out dogmas, that for far too long have strangled our politics.
We remain a young nation, but in the words of Scripture, the time has come to set aside
childish things. The time has come to reaffirm our enduring spirit; to choose our better
history; to carry forward that precious gift, that noble idea, passed on from generation to
generation: the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to
pursue their full measure of happiness.
In reaffirming the greatness of our nation, we understand that greatness is never a given.
It must be earned. Our journey has never been one of short-cuts or settling for less. It has not
been the path for the faint-hearted - for those who prefer leisure over work, or seek only the
pleasures of riches and fame. Rather, it has been the risk-takers, the doers, the makers of
things - some celebrated but more often men and women obscure in their labor, who have
carried us up the long, rugged path towards prosperity and freedom.
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Mətnin Azərbaycan dilində tərcüməsi:
Mən bu gün mənə verdiyiniz bu vəzifə üçün sizing qarĢınızda təvazökarlıqla dayanıram.
Atalarımızın verdiyi fədakarlıqları nəzərə alaraq, bu etimad üçün sizə minnətdaram. Mən
millətimizə göstərdiyi xidmətə və bu keçid dövründə göstərdiyi səxavətə və əməkdaĢlığa görə
president BuĢa minnətdarlığımı, təĢəkkürümü bildirirəm.
Ġndiyə kimi artıq 44 amerialı president and içib. And içmə zamanı verilən sözlər ölkənin
dirçəliĢi və hər zaman sülhün gözlənməsi məqsədi daĢıyır. Lakin andların içilməsinə baxmayaraq hələ də təhlükəli vəziyyət davam edir, qara buluqlar hələ də səmalarda görünür. Bu anlarda
Amerika sadəcə yüksək vəzifədə olanların bacarığı və ya görmə qabiliyyəti sayəsində deyil, biz
insanlar öz daĢıyıcılarımızın ideallarına sadiq qaldığımız və təsis sənədlərimizə sadiq qaldığımız
üçün davam etdi. Bu həmiĢə belə olub. Bu Amerika nəsillərində belə də olmalıdır
Böhran vəziyyətində olduğumuz artıq daha aydın görünür. Millətimiz geniĢ bir Ģiddət və
nifrət Ģəbəkəsinə qarĢı müharibədədir. Ġqtisadiyyatımız zəiflədi, bəzilərinin acgözlüyü və məsuliyyətsizliyi, eyni zamanda sərt seçimlər edib milləti yeni bir çağa hazırlayamamağımızın
insanlarımızı uğursuzluğa sürüklədi. Evlər dağıldı; iĢ yerləri; müəssisələr bağlandı. Səhiyyə
xidmətimiz çox bahalıdır; məktəblərimizdə vəziyyət acınacaqlıdır və hər gün enerjidən istifadə
etmə yollarımızın düĢmənlərimizi gücləndirdiyini və planetimizi təhdid etdiyinə dair daha çox
dəlillə üzləĢirik. Bunlar məlumatlara və statistikaya əsaslanan böhran göstəriciləridir. Daha az
ölçülə bilən, lakin daha az dərin olmayan, torpağımızdakı bir etimadın azalmasıdır Amerikanın tənəzzülünün qaçılmaz olduğu və gələcək nəsillərin üzləĢəcəyi qorxulu qorxulardır.
Bu gün sizə deyirəm ki, qarĢılaĢdığımız çətinliklər realdır. Bu çətinliklər ciddi və
çoxdur. Bu çətinliklərlə asanlıqla və ya qısa müddətdə qarĢılanmayacaq. Ancaq bunu bilin ki,
Amerika – bu çətinliklərlə qarĢılaĢacaqdır.
Bu gün qorxu üzərində ümid, münaqiĢə və nifaq üzərində məqsəd birliyini nümayiĢ
etdirmək üçün toplaĢmıĢıq.
Bu gün, siyasətimizi çoxdan boğan xırda narazılıqların və yalan vədlərin, cəzaların və
köhnəlmiĢ vədlərin sona çatdığını elan etməyə gəlmiĢik.
Biz gənc bir millət olaraq qalırıq, ancaq Müqəddəs kitabdakı kimi ifadə etsək, uĢaq
Ģeylərini kənara qoymağın vaxtı gəlib çatdı. Qalıcı ruhumuzu bir daha təsdiqləməyin vaxtı
gəldi; daha yaxĢı tariximizi seçmək; nəsildən-nəslə ötürülən bu qiymətli hədiyyəni, o nəcib
fikri vermək: hamının bərabər, hamının azad və hamının öz xoĢbəxtliklərini ölçmək Ģansına
layiq olduqlarına dair Tanrının verdiyi vəd.
Millətimizin böyüklüyünü təsdiqləyərkən böyüklüyün heç vaxt verilmədiyini baĢa
düĢürük. Qazanılmalıdır. Səyahətimiz heç vaxt qısa yollardan olmamıĢ və ya daha az qiymətə
yerləĢməmiĢdi. Zəif ürəkli insanlar üçün yol deyildi - asudə vaxtı iĢdən üstün tutan və ya
yalnız var-dövlət və Ģöhrət ləzzətini axtaranlar üçün. Daha doğrusu, risk edənlər, iĢ görənlər,
Ģeylər düzəldənlər - bəziləri qeyd etdilər, lakin daha çox əməklərində qaranlıq qalan kiĢilər və
qadınlar bizi firavanlığa və azadlığa doğru uzun, möhkəm bir yola apardılar.
Digər nümunə:
On November 10, President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev addressed the
nation.
Address by the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev
- My fellow countrymen.
It is a historic day for our country today. An end is being put to the Armenia-Azerbaijan
Nagorno-Karabakh conflict today. I think that the trilateral statement that has just been signed
will put a full stop in resolving the issue. The statement has been signed by the President of
Azerbaijan, President of Russia and Prime Minister of Armenia. I want to familiarize you
with the text of the statement:
We, President of the Republic of Azerbaijan I. H. Aliyev, Prime Minister of the
Republic of Armenia N. V. Pashinyan and President of the Russian Federation V. V. Putin,
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declare the following:
1. A complete ceasefire and a cessation of all hostilities in the zone of the NagornoKarabakh conflict shall be introduced at 00:00 hours Moscow time on November 10, 2020.
The Republic of Azerbaijan and the Republic of Armenia, hereinafter referred to as the
Parties, shall stop at their current positions.
2. Aghdam district shall be returned to the Republic of Azerbaijan by November 20,
2020.
3. Along the contact line in Nagorno-Karabakh and along the Lachin corridor, a
peacekeeping contingent of the Russian Federation shall be deployed in the amount of 1,960
military personnel with small arms, 90 armored personnel carriers, and 380 units of an
automobile and special equipment.
4. The peacekeeping contingent of the Russian Federation shall be deployed in parallel
with the Armenian armed forces' withdrawal. The period of stay of the Russian Federation's
peacekeeping contingent is five years and shall be automatically extended by a further fiveyear period if none of the Parties declares six months prior to the expiration of the period of
its intention to terminate the application of this provision.
5. In order to increase the effectiveness of control over the implementation of the
agreements by the Parties to the conflict, a peacekeeping center shall be deployed to exercise
control over the ceasefire (https://www.turan.az/ext/news/2020/9/free/politics%20news/en/
127802.htm).
Göründüyü kimi, bu cür ümumi leksik vahidlərdən fərqli olaraq, xüsusi leksikaya daxil
olan bir çox xüsusi leksik vahidlərin yaranması müəyyən hallarda ümumidil qanunauyğunluqlarından kənara çıxdığından və onların bir qismi süni Ģəkildə yaradıldığından digər dillərə tərcümə olunan zaman burada müəyyən çətinliklər özünü göstərir. Xüsusi leksikanın sözlərinin
tərcüməsi zamanı məfhum prinsipinə uyğun gələn sahələr diqqətdə saxlanılmalıdır. C. Bayne
yazır ki, xüsusi leksikaya daxil olan bir çox sözlərdə müxtəlif xalqların dünyabaxıĢı, psixologiyası, müxtəlif hadisələrə münasibəti öz əksini tapır (5, s. 90). Məsələn, Ġkinci Dağlıq Qarabağ müharibəsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ġ.Əliyevin çıxıĢındakı aĢağıdakı müddəaları təqdim edək:
1) Azerbaijan can transfer military operations to the territory of Armenia if a serious
provocation is committed against Azerbaijan.
"It's not a secret for anyone that the July provocation was launched by Armenia, and this
was acknowledged by a high-ranking representative of one of the Minsk Group co-chairing
countries (meaning Russian Foreign Minister Sergei Lavrov - ed.)
We have no military targets on the territory of Armenia. If we wanted to, we could go to
the territory of Armenia, and we had all the military capabilities for this. But we did not do
this, because this is not in our military-political concept, unless a serious provocation is
committed against us. If it is done, then there will be no restrictions for us, let everyone know
this. There will be no restrictions. If they ignore international law, then why should we
observe it, we will also ignore it, but it will all end badly for them," Aliyev said
(https://www.turan.az/ext/news/2020/9/free/politics%20news/en/127802.htm).
Mətnin Azərbaycan dilində tərcüməsi:
Azərbaycana qarĢı ciddi bir təxribat törədildiyi təqdirdə, Azərbaycan hərbi əməliyyatları
Ermənistan ərazisinə keçirə bilər.
―Ġyul təxribatının Ermənistan tərəfindən baĢladıldığı heç kim üçün sirr deyil və bunu
Minsk qrupu həmsədr ölkələrindən birinin yüksək səviyyəli nümayəndəsi etiraf etdi‖.
Ermənistan ərazisində hərbi hədəfimiz yoxdur. Ġstəsəydik, Ermənistan ərazisinə gedə
bilərdik və bunun üçün bütün hərbi imkanlarımız var idi. Ancaq bunu etmədik, çünki bu, bizə
qarĢı ciddi bir təxribat törədilmədiyi təqdirdə hərbi-siyasi konsepsiyamızda deyil. Hamı bilsin
ki, bizim üçün heç bir məhdudiyyət olmayacaq. Əgər beynəlxalq hüquqa məhəl qoymazlarsa,
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niyə buna riayət etməliyik, biz də buna məhəl qoymayacağıq, hər bir halda hər Ģey onlar üçün
pis nəticələnəcək‖ Əliyev dedi.
Məhz bu səbəbdən də bu leksikaya daxil olan ayrı-ayrı sözlərin digər dillərə tərcüməsi
zamanı müəyyən çətinliklərin meydana çıxmasına səbəb ola bilər. Məsələn: Azərbaycan
dilində Zəngilan, Qubadlı, Ağdam, ġuĢa, Kəlbəcər və s. kimi toponimik vahidləri baĢqa
dillərə tərcümə edərkən bu cür sözlərin olduğu kimi saxlanması daha məqsədəuyğun hesab
edilir. Məsələn: Ġ.Əliyevin çıxıĢından bir hissəni təqdim edək:
The expression ―Karabakh is Azerbaijan, and exclamation mark‖ has already become a
symbol of our victory. I said it a year ago. I am proud that my statement has already become a
national slogan. Today we can say with great pride that Fuzuli is ours, Jabrayil is ours,
Zangilan is ours, Gubadli is ours, Aghdam is ours, Lachin is ours, Kalbajar is ours, Shusha is
ours, Karabakh is ours, Karabakh is Azerbaijan! Glory to the Azerbaijani people! Long live
Azerbaijan!
Mətnin Azərbaycan dilində tərcüməsi:
―Qarabağ Azərbaycandır və nida iĢarəsi‖ ifadəsi artıq qələbəmizin simvoluna çevrilib.
Mən bu ifadəni bir il əvvəl demiĢdim. Fəxr edirəm ki, açıqlamam artıq milli Ģüara çevrilib. Bu
gün böyük bir qürurla deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir,
Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, ġuĢa bizimdir,
Qarabağ bizimdir, Qarabağ bizimdir! Azərbaycan xalqına eĢq olsun! YaĢasın Azərbaycan!
(https://mincom.gov.az/en/view/news/1046/president-ilham-aliyev-addressed-the-nation).
Təbii ki, bu prosesin əksi də özünü göstərir. Belə ki, digər dillərdə məsələn, ingilis, rus,
alman və s. dillərdə mövcud olan bu cür leksik vahidlərin Azərbaycan dilində də mənbə dildəki Ģəkildə və semantikasına uyğun Ģəkildə iĢlədilməsi daha məqbul hesab edilir və bu zaman həmin sözləri qəbul edən dilin fonetik və qrammatik qanunlarına da əməl olunmalıdır.
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Г.Мехтиева
Возможности перевода военных слов на другие языки
Резюме
В статье рассматриваются возможности перевода военных слов на другие языки. В нем
говорится, что специальный лексический слой составляет определенную часть словарного запаса языка. Особый пласт роскоши отличается семантическими и функциональными особенностями, и эти различия часто проявляются в контексте. В статье затронут и общий лексический пласт военной терминологии. Образцы из разных источников, представляющие военную
лексику, используются для объяснения важности перевода военной лексики с родного языка на
целевой язык.
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G.Mehdiyeva
The possibilities of translation of military words to other languages
Summary
The article deals with the possibilities of translation of military words to other languages. It
states that the special lexical layer forms a certain part of the vocabulary of the language. The special
luxury layer is distinguished by its semantic and functional features, and these differences often
manifest themselves in the context.The general lexical layer of the military terminology has been
touched upon in the article as well. The samples from different sources presenting the military lexicon
are used to explain the importance of the translation of the military lexicon from the native language
into the target language.
Rəyçi: filol.e.d., prof. F.Y.Veysəlli
Redaksiyaya daxil olub: 21.01.2021
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ALMAN DĠLĠNĠN LÜĞƏT TƏRKĠBĠNĠN ZƏNGĠNLƏġMƏSĠNDƏ
SƏRBƏST VƏ SABĠT SÖZ BĠRLƏġMƏLƏRĠNĠN ROLU
Açar sözlər: leksik vahidlər, söz qrupları, sərbəst söz birləşmələri, sabit söz birləşmələri
Ключевые слова: лексические единицы, группы слов, свободная словосочетания, стабильная
словосочетания.
Key words: lexical units, word groups, free word combinations, fixed word combinations

Alman dilinin lüğət tərkibinin zənginləĢməsinin ən mühüm yollarından biri də dildə
sabit söz birləĢmələrinin iĢlədilməsi ilə sıx bağlıdır. Aparılan təhlillər göstərir ki, alman dili
müxtəlif leksik vahidlər və söz birləĢmələri ilə zəngindir. Ona görə də leksik vahidlər
dedikdə, təkcə ayrı-ayrı sözlər deyil, həmçinin sərbəst söz birləĢmələri, dildəki ifadələr, sabit
söz birləĢmələri və frazeologizmlərin məcmusu, sərbəst sintaktik söz birləĢmələri dedikdə isə,
iki və daha artıq sözün qrammatik olaraq mürəkkəb birləĢməsi baĢa düĢülür. Bu cür sintaktik
söz birləĢmələrini semantik baxımdan təhlil etdikdə, onların hər bir komponentinin müstəqil
mənaya malik olduğunu görürük. Bu növ sintaktik söz birləĢmələrinin bütün komponentlərinin ümumi məcmusu onun tərkib hissələrinin mənası ilə üst-üstə düĢür. Məsələn: ein schönes
Buch, ein interessantes Buch, ein schönes Kind, ein kleines Kind, ein faules Kind, in die
Universität gehen, an der Universität studieren, die Universität besuchen, einen
Fremdsprachenkurs besuchen və s. Bu cür söz əlaqələri danıĢıq prosesində sərbəst Ģəkildə yaranır və dildə qrammatik mövzu kimi tədqiq və təhlil edilir. Sərbəst söz birləĢmələri komponentlərinin mənalarını itirərək metaforik olaraq iĢlənməsi nəticəsində sabit söz birləĢmələri
yaranır. Məsələn: jemandem den Kopf, das Gesicht, die Hände waschen və s. Nümunələrdən
göründüyü kimi, bu ifadələr dildə sərbəst sintaktik söz birləĢmələri olaraq iĢlənir. Lakin
jemandem den Kopf waschen sərbəst söz birləĢməsi məcazi mənada iĢlənərək ―jemanden
tadeln‖ ―kimisə danlamaq‖ anlamında sabit söz birləĢməsi kimi iĢlənmiĢdir. Təhlillər göstərir
ki, sərbəst söz birləĢmələrinin sabit söz birləĢmələrinə çevrilməsi tədricən baĢ verir, ona görə
də bəzən sərbəst və sabit söz birləĢmələri arasındakı fərqi ayırd etmək çətin olur. AĢağıdakı
mətn parçasında müəllifin fərdi yaradıcılığında sərbəst söz birləĢmələri və sabit söz birləĢmələrinin kəsb etdiyi çalarları aydın Ģəkildə görmək olar:
...dann sass Morten “auf den Steinen”. Diese Steine waren seit dem ersten Tage
zwischen den beiden zur stehenden Redewendung geworden. “Auf den Steinen sitzen”, bu o
deməkdir: ―tənha və cansıxıcı olmaq‖. Kam ein Regentag, der die See weit und breit in einen
grauen Schleier hüllte, dass sie völlig mit dem tiefen Himmel zusammenfloss, der den Strand
durchweichte und die Wege überschwemmte, dann sagte Tony: ―Heute müssen wir beide auf
den Steinen sitzen....dass heisst in der Veranda oder im Wohnzimmer. Es bleibt nichts übrig,
als dass Sie mir ihre Studentenlieder vorspielen, Morten, obgleich es mich greulich langweilt‖
(Th. Mann).
BaĢqa bir nümunədə etwas in der Hand haben (halten) və yaxud ein Buch in der Hand
halten sərbəst sintaktik söz birləĢməsi olsa da, məcazi məna ifadə edərək ―jemanden in der
Gewalt haben‖ anlamında sabit söz birləĢməsi kimi iĢlənmiĢdir. AĢağıdakı nümunələrdə bu
fərqliliyi bir daha aydın Ģəkildə müqayisə etmək olar:
An der Hand eines Lehrers- məc. müəlliminin rəhbərliyi altında; das ist nicht meine
Hand- məc. bu mənim xəttim deyil; es liegt auf der Hand- məc. bu aydındır; j-m auf die
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Hände sehen- məc. kiməsə nəzarət etmək, kiməsə göz qoymaq; die Hand im Spiele habenməc. bir iĢdə əli olmaq, bir iĢlə əlaqəsi olmaq və s.
Qeyd etmək lazımdır ki, sabit söz birləĢmələri danıĢıq prosesində yaranmır, onlar sabit,
dəyiĢməz və tərkib hissələrinə ayrılmayan ifadələr kimi dildə mövcud olur. Məhz bu səbəbdən
də sabit söz birləĢmələri dedikdə, biz məna məzmunu komponentləri ilə üst-üstə düĢməyən,
ümumilikdə vahid bir məna ifadə edən birləĢmə baĢa düĢürük. Məsələn: den Mund halten, das
Maul halten, den Schnabel halten, die Klappe halten, das Rand halten, die Schnauze halten və
s. ifadələrin hamısını ― schweigen-susmaq‖; auf die Beine kommen ―genesen, gesund werdensağalmaq‖ və s. kimi anlamaq olar.
AraĢdırmalar göstərir ki, V.V.Vinoqradov frazeologizmlərin tədqiqnə böyük diqqət göstərərək, onların elmi-nəzəri aspektdən öyrənilməsinə xüsusi önəm vermiĢ və rus dilçilik ədəbiyyatında ilkin olaraq sabit söz birləĢmələrininin təsnifatını müəyyənləĢdirmiĢdir. O, frazeologizmləri məcazlaĢma dərəcəsinə və vahid bir məna ifadə etməsinə görə 3 qrupa bölmüĢdür:
1) frazeoloji qovuĢmalar; 2) frazeoloji vahidlər; 3) frazeoloji birləĢmələr (1).
Fridrix Sayler ―Deutsche Sprichwörterkunde‖ adlı əsərində alman dilində frazeologizmlərin təsnifatını aĢağıdakı kimi təqdim etmiĢdir: 1) atalar sözləri; 2) atalar sözlərinin ədəbi
versiyaları – aforizmlər; 3) kəlamlar; 4) qanadlı sözlər; 5) söz cütlükləri (4).
Ġ.Ġ. ÇernyĢevaya görə, F. Zaylerin bu təsnifat prinsipi yalnız bir sıra sabit ifadələr sistemini təmsil edir. (3).
K.Kıdıyevin fikrincə, dilçilik ədəbiyyatında frazeoloji tədqiqatların sayı çox olsa da,
frazeologizmlərin mənası, frazeoloji vahidlərin növləri və hər Ģeydən əvvəl frazeoloji vahidlərin təsnifat prinsipləri hələ də əhəmiyyətli dərəcədə araĢdırılmamıĢdır (2).
Ümumiyyətlə, frazeologizmlər dildəki sabit söz kompleksləri ilə məĢğul olan yeni bir
linqvistik sahə kimi XX əsrin ikinci yarısında iĢlədilmiĢdir. Sabit söz kompleksləri dedikdə,
xüsusi semantikası olan söz birləĢmələri, söz qrupları, predikativ əlaqələr və sabit cümlələr kimi çoxalma sintaqmları baĢa düĢülür. Frazeoloji tədqiqatların ən çətin problemlərindən biri də
sabit söz komplekslərinin obyektiv identifikasiya metodunun öyrənilməsidir. Onlar
komplekslər daxilində sintaktik quruluĢuna, semantik tipinə, konstituentlərinin və komponentlərinin bağlılığına görə bir-birindən fərqlənir. AĢağıdakı nümunələrə diqqət yetirsək, bunları
bir daha aydın Ģəkildə görmək olar:
Jmdn. nicht riechen können (jmdm. unausstehlich finden); grosser Bahnhof (festlicher
Empfang); der rote Faden (das Grundmotiv); ein blinder Schuss (ungezielter Schuss); mager
wie eine Spinne (sehr dünn, mager); in Hülle und Fülle (im Überfluss); eine ägyptische
Finsterniss (sehr tiefe Finsterniss).
Nümunələrdən göründüyü kimi, sabit söz kompleksləri sintaktik baxımdan söz qrupları,
cümlə, semantik baxımdan isə bütövlüklə məcazlaĢmıĢ sabit söz kompleksləri, eləcə də metaforik olaraq iĢlənməyən analitik mənalarda, müəyyən dil modellərində və nitq prosesində aktual olaraq iĢlənir.
Sabit söz birləĢmələri dildə əsrlərlə yaĢayır və onlar xalqın adət-ənənələrini özündə əks etdirir. Sabit söz birləĢmələri hər bir xalqın maddi mədəniyyətinin konkret tarixi abidələridir.
Məhz bu səbəbdən də, onların tədqiqi həm dilçilər, həm də tarixçilər üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Sabit söz birləĢmələrinin ən mühüm səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də onların metaforik olaraq iĢlədilməsi ilə bağlıdır. Sabit söz birləĢmələrinin bütün komponentlərinin metaforik iĢlədilməsi nəticəsində söz birləĢməsi tamamilə yeni bir məna alır. Məsələn: Auf der
Bärenhaut liegen (faulenzen)- Bu sabit söz birləĢməsi qədim germanların adət-ənənələri ilə
bağlı olaraq yaranmıĢdır. Belə ki, qədim zamanlarda german tayfalarında kiĢilərin əsas məĢğuliyyəti ovçuluq olduğundan ovdan qayıdan kiĢilər bütün günü evdə oturub heç bir iĢlə məĢğul
olmazdılar. Qadınlar ev və təsərüffat iĢləri ilə məĢğul olduğu bir zamanda, onlar əlini ağdanqaraya vurmaz, sadəcə olaraq istirahət edərdilər. O cümlədən də aĢağıdakı sabit söz birləĢmələri
qədim alman tayfalarının müxtəlif adət-ənənələri ilə bağlı olaraq yaranmıĢdır: Ein grosses P
46

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

1 / 2021

schreiben (verbieten); Über jemandem den Stab brechen (jemanden verurteilen); unter die
Haube bringen (sich verheiraten); Zu Kreuze kriechen (sich demütigen).
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, frazeologiya sabit söz birləĢmələri və söz kompleksləri
ilə məĢğul olan yeni bir dil sahəsidir. Sabit söz kompleksləri ikinci dərəcəli linqvistik əlamətlərdir. Onlar ilkin minimum linqvistik əlamətlər olaraq iĢarələr əsasında formalaĢır. Ona görə
də onlara kompleks xarakterli söz birləĢmələri də deyilir. QuruluĢlarına görə sabit söz və
cümlə qruplarının sintaqmaları məhsuldar sintaksis modellərə uyğun olaraq formalaĢır. Sabit
söz kompleksləri dəyiĢən sintaqmalardan sabit sintaqma və cümlələrdə semantik münasibətlərin olmaması ilə fərqlənir. Bu halda fərqli semantikanı ifadə etmək üçün məhsuldar struktursemantik sintaksis modellərdən istifadə edilir. AĢağıdakı nümunələrdə bunları bir daha aydın
Ģəkildə ayırd etmək olar:
„jmdm. den Kopf waschen― dəyiĢən bir sintaqma kimi- kiminsə başını yuduğu konkret
bir vəziyyəti təsvir etdiyi halda, sabit bir sintaqma kimi- kəskin məzəmmət ifadə edir, eyni
zamanda dəyiĢən cümlə kimi- nəyinsə unudula biləcəyini göstərir və sabit cümlə kimi- bu
artıq aktual deyil; bundan heç nə çıxmayacaq, artıq istifadə edilə bilməz anlamında iĢlənir.
Bu səbəbdən də sabit söz kompleksləri, o cümlədən də söz birləĢmələri, söz qrupları,
predikativ birləĢmələr xüsusi semantikası olan sabit cümlələr kimi baĢa düĢülməlidir. Onlar
xüsusi semantikaya malik olan məna daĢıyıcıları kimi dilin semantik sisteminə daxil olur.
Onlar dildə danıĢıq prosesində mövcudluğu, insan biliklərinin sonsuzluğu, ictimai təcrübə və
məhdud saylı kök morfemləri arasındakı fikir ayrılığının nəticəsi kimi özünü göstərir. Sabit
söz birləĢmələri dilə yeni sözlər gətirərək söz ehtiyatını zənginləĢdirir. Sabit söz birləĢmələrinin əmələ gəlməsi dildə sinonimlərlə nəticələnir. Beləliklə, müəyyən bir anlayıĢ bəzən dildə tək bir sözlə və eyni zamanda frazeologizm ilə ifadə edilə bilər. Sabit söz birləĢmələri dili
bəzən çoxmənalı olduqları və bir neçə termini təyin edə bildikləri üçün zənginləĢdirir. Unutmaq olmaz ki, sabit söz birləĢmələri ayrı-ayrı sözlərdən daha çox ifadəli və emosionallılığı ilə
fərqlənərək dilin mükəmməlləĢməsinə az da olsa kömək edir.
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T.Б.Мамедова
Роль свободных и стабильных комбинаций
в обогащении немецкого словарного запаса
Резюме

Следует отметить, что фиксированные словосочетания не возникают в процессе речи,
они существуют в языке как фиксированные, неизменные и нераздельные выражения. Фиксированные фразы живут в языке веками и отражают традиции народа. Фиксированные словосочетания - это конкретные исторические памятники материальной культуры каждого народа. По
этой причине их изучение важно как для лингвистов, так и для историков. Одной из наиболее
важных особенностей фиксированных словосочетаний является их метафорическое использование. В результате метафорического использования всех компонентов фиксированных словосочетаний, словосочетание приобретает совершенно новое значение. Исследования показывают, что фиксированные словесные комплексы используются синтаксически как группы слов,
предложений, но семантически как полностью метафорически фиксированные словосочетания,
а также в метафорически неразвитых аналитических значениях, определенных языковых моделях и речевых процессах. Они проявляются в результате существования языка в процессе
47

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

1 / 2021

речи, бесконечности человеческих знаний, социального опыта и несогласия между ограниченным числом корневых морфем.
T.B.Mammadova
The role of free and stable combinations in the enrichment of German vocabulary
Summary
It should be noted that fixed word combinations do not appear in the process of speech, they
exist in the language as fixed, immutable and inseparable expressions. Fixed phrases have lived in the
language for centuries, and they reflect the traditions of the people. Fixed word combinations are
concrete historical monuments of the material culture of each nation. For this reason, their study is
important for both linguists and historians. One of the most important features of fixed word
combinations is their metaphorical use. As a result of the metaphorical use of all the components of
fixed word combinations, the word combination expresses a new meaning. Studies show that fixed
word complexes are used syntactically as word groups, sentences, while semantically as fully
metaphorically fixed word complexes, as well as in metaphorically undeveloped analytical meanings,
certain language models, and speech processes. They manifest themselves as a result of the existence
of language in the process of speech, the infinity of human knowledge, social experience, and the
disagreement between a limited number of root morphemes.
Rəyçi: filol.f.d., dos. E.Q.Yusifov
Redaksiyaya daxil olub: 11.01.2021
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“MĠN”, “MĠLYON”, “0” SAY TƏRKĠBLĠ FRAZEOLOJĠ VAHĠDLƏR
ONLARIN AZƏRBAYCAN VƏ ĠNGĠLĠS DĠLLƏRĠNDƏ
ĠġLƏNMƏ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
Açar sözlər: frazeologiya, frazeoloji ifadələr, kəmiyyət tərkibli frazeoloji vahidlər, idiomlar, atalar
sözləri, zərb məsəllər
Ключевые слова: фразеология, фразеологические выражения, количественные фразеологизмы,
идиомы, пословицы, пословицы
Key words: phraseology, phraseological expressions, quantitative phraseological units, idioms, proverbs,
proverbs

Frazeoloji vahidlər hər bir dilin lüğət tərkibini zənginliyindən xəbər verən vahidlər
olmaqla yanaĢı, həmçinin istifadə olunduğu dillərin frazeoloji sistemində geniĢ spektrdə təsvir
olunur. Kəmiyyət tərkibli frazeoloji vahidlər də bu xüsusiyyətlərə malikdir. Belə ki, onlar da
frazeoloji vahidlərin əsas qanadını təĢkil edərək, müxtəlif semantikaya malik olaraq, bir və ya
bir neçə mənada iĢlənə bilərlər. Bu məna çalarları da müəyyən zaman kəsiyində müstəqil
mənaya çevrilərək frazeoloji vahidlərin məna kompleksini gücləndirir və geniĢləndirir.
Bəzi hallarda da elə ola bilər ki, onların tərkibinə daxil olan sözlər ancaq danıĢıq dilində
iĢlənib, lüğətləə daxil olmuĢlar. Belə halda frazeoloji vahidlərin situasiyadan asılı olaraq qazandığı əlavə mənalar məntiqi mənalar adlanır. Elə kəmiyyət tərkibli frazeoloji vahidlər də
vardır ki, onların hər hansı bir dildə ekvivalenti olmur. Bütün bunlar aĢağıdakı kəmiyyət tərkibli frazeoloji vahidlərdə öz əksini tapmıĢdır. Digər tərəfdən də yanaĢdıqda kəmiyyət tərkibli
frazeoloji vahidlərin ən çox iĢləndiyi sahələr bədii əsərlərdir ki, bu da aĢağıdakı nümünələrdə
göstərilmiĢdir. Onu da qeyd edək ki, «min», «milyon» say tərkibli frazeoloji vahidlərə hər iki
dilin materiallarında kifayət qədər rast gəlinsə də, «o» - say tərkibli frazeoloji vahidlər
Azərbaycan dilində mövcud deyildir.
―Min‖ say tərkibli frazeoloji vahidlər çox məhsuldar ifadələrdir və ―çoxluq” bildirməklə
müxtəlif mənalar ifadə edir. 1) “Çoxluq” bildirən ifadələrə aĢağıdakı nümunələrdə rast gəlinir.
Min dəfə demək, min bir sirri olmaq, min budaq olmaq, min yerdən min bəhanə gətirmək
(idiom). 2) Zirək, igid, qoçaq, mərd, namuslu, qeyrətli mənalarda: Hürü xanım baxanda
gördü ki, siyirmə-qılınc bir dəstə atlı gəlir ki, hərəsi min oğula dəyər (Koroğlu dastanı).
Ġndi isə Azərbaycan dilində iĢlənən digər “min” say tərkibli frazeoloji vahidlərə nəzər
salaq: 1) Min oyun çıxarmaq – (idiom) – hoqqa çıxarmaq, müxtəlif hərəkətlər etmək. 2) Min
dil tökmək – (idiom) –baĢını tovlamaq, yalandan gopa basmaq. 3) Min deyə - (idiom) – bir
Ģeylə razılaĢmamaq, söz eĢitməmək, sözə baxmamaq, inad etmək. Məsələn: Göz görüb, könül
sevib, atam min deyə, mən səninəm ki, səninəm (―Yeddi dağ alması‖ nağılı). 4) Min bir tükünə qurban olmaq – (idiom) – biri haqqında bir iĢin kimin və yaxud nəyin sayəsində güzəĢt
edildiyini bildirmək. Məsələn: Xotkar dedi, elənçi quĢların mini onun bir tükünə qurban
(―Abbas‖ dastanı). 5) Min ürəkdən bir ürəyə - (idiom) – qəlbən, daxilən, ürəkdən. 6) Bir
könüldən min könülə vurulmaq – (idiom) həddən artıq çox sevmək, vurulmaq (kiməsə). 7)
Min könülünü bir etmək (eləmək) – (idiom) – gününü qara etmək, əziyyət vermək. Məsələn: Mən yazığın min könlünü bir eylər (―Əsli və Kərəm‖ dastanı) (9 s.78).
Bir çox dastanlarda rəqəmlər dörd dəfə təkrar olunmaqla həddindən artıq çoxluğu, sonsuzluğu, bir Ģeyin sayı-hesabı olmadığını ifadə etməklə bərabər həmçinin ifadəni daha da eks49
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pressiv edir, əsərdə, dastanlarda, nağılda bədiiliyi artırır, emosionallıq yaradır. Məsələn:
―Yeddi min yeddi yüz yetmiĢ yeddi dəli düĢüb hərə onun üstünə bir daĢ tulladı (Koroğlu
dastanı).
Yuxarıdakı misallardan da biz görürük ki, say tərkibli frazeoloji vahidlər müxtəlif nitq
hissələri ilə, ən çox isə isimlərlə birlikdə daha çox iĢlədilmiĢdir. Bu zaman da biz dastan və
nağılların dilində frazeoloji vahid yaradan bir çox sayların təkrar-təkrar iĢlədilərkən, müqəddəsliyin xarakterik xüsusiyyətlərini ifadə etməsinin əyani Ģahidi oluruq.
Azərbaycan dilində iĢlənən digər “min” say tərkibli frazeoloji vahidlərə nəzər salaq: 1)
Aclıq bir il gedər, töhmət min il – (atalar sözü) (2, s. 189). 2) Ayının min oyunu var, bir
armudun baĢında – (atalar sözü) (II, s. 217). 3) Min dost azdır, bir düĢmən çox – (atalar
sözü) (3, s. 297). 3) Min dərd varsa, min bir dərman da var – (atalar sözü) (7, s. 176). 4)
Mal bir yerə gedər, güman min yerə - (zərb-məsəl) (8, s. 176). 5) Insan bir dəfə yalan
danıĢdısa, deməli, o min cür fitnəkar əmələ sahibdir – (aforizm) (8, s. 267). 6) YaxĢı ad,
xoĢ əməl, yüz illərlə, min illərlə dünya durduqca yaĢayır – (aforizm) (4, s. 159). 7) Bir
budağa minib, minini yırğalamaq – (idiom) (6, s. 75). 8) Ağlayanın dərdi mindirsə,
güləninki min birdir – (zərb-məsəl) (5, s. 10). 9) Bir könüldən, min könülə aĢiq olmaq –
(idiom) (5, s. 442).
Ġndi isə, bu frazeoloji vahidlərdən əsərlərdə necə istifadı olunmasına nəzər salaq. Məsələn: ―Bəli, bir gün Seyyid Fəttah Ördəklikdən ―qeybə‖ çəkildi. Gəlib Pambıqlı rayonunda
peyda oldu. Burada da Nazlı adlı bir qadınla rastlaĢdı. Ona bir könüldən min könülə aĢiq oldu‖ (5, s. 442).
Bu say tərkibli frazeoloji vahidlərin ingilis dilində necə iĢlənməsinə nəzər yetirək.
1) Once is no custom (proverbs) – Bir dəfə kar deyil, yaxud, bir dəfə min dəfə deyil.
Müqayisə et. Atalar üçəcən deyib (səh. 268). 2) Once chick keeps a hen busy (proverbs) –
bir cücə çıxarmaq özü də küt yatan toyuq üçün yükdür və yaxud birə də hə de, minə də (Yəni
çoban bir heyvanı deyil, min heyvanı otarır) (s. 270). 3) The rotton apple injures it`s
neigbours (proverbs) – bir çürük alma min salamat olmanı kor edər. Müqayisə et. Bir qotur
keçi, bir sürünün adını batırır. 4) Venture a small fish to catch a great one (proverbs) –
Bəzən çox əldə etmək üçün azdan imtina etmək lazım gəlir. Çoxun xatirinə azdan imtina
etmək/müqayisə et. Min acını yeyərlər bir Ģirinin xatirinə; 5) A word is enough to the
vise// A word to the vise (sayings) – Ağıllıya bir iĢarə, ağılsıza mini də azdır. 6) One man
can take a horse to water, but thousand can`t make him drink (sayings) – or You can
lead a horse to water, but you can`t make it drink – Atı zorla suya apara bilərsən, amma
ona zorla su içirdə bilməzsən (1, s. 373, 268, 270, 297, 345, 370, 373). Çəkdiyimiz bütün bu
misallarda (atalar sözü və zərb-məsəllər haqqında) yuxarıdakı bölümlərdəki ekvivalentlik, tərcümə prosesləri və s. baĢqaları haqda qeyd etdiyimiz məsələlərin əyani Ģahidi oluruq. Indi isə
“min” say tərkibli idiomlara və digər frazeoloji vahidlərə nəzər yetirək.
 A thousand times (idiom) – This expresses exasperationat having constantly to repeat
the same thing – min kərə, dəfələrlə. For ex: I have told you a thousand time to wipe you feet
before coming in – Mən dəfələrlə sənə demiĢəm ki, içəri girməmiĢdən əvvəl ayaqlarını sil.
 Bat a thousand (idiom) – to be extremely successful at something – çox uğurlu
olmaq. For ex. Recently, I have been batting a thousand in my attempts to sell the new
product – Bu yaxınlarda yeni ərzaqların satıĢında çox uğur əldə edəcəyimi gözləyirəm.
 One in thousand (idiom) – one out of one thousand – mindəbir(bənzərsiz).
For ex. The chance of getting the job is about one in thousand – ĠĢ tapmaq imkanı
mindən bir halda olur.
Ġndi isə “milyon” say tərkibli frazeoloji vahidlərə nəzər yetirək. Onu da qeydedəkki, bu
say tərkibli frazeoloji vahidə Azərbaycan dilində rast gəlinmədi. Ingilis dilində isə bir neçə
idiomu missal göstərə bilərik.
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 Feel like a million bucks (idiom) – to feel great, to feel, well and healthy– çoxyaxĢı
hiss etmək. For ex.My friend looked like a million bucks when I saw him – Mən dostumu
görəndə, o özünü çox yaxĢı hiss edir.
 Feel like a million dollars (idiom) –to feel great, to feel well and heaves -çoxyaxĢı
hiss etmək. For ex.I feel like a million dollars to day and I plan to go to swimming – Mən bu
gün özümü çox yaxĢı hiss etdiyim üçün üzməyə getməyi planlaĢdırdım.
 Look like a million dollars (idiom) – look very good – möhtəĢəm görünmək.
For ex.My mother looked liked a million dollars when she left the hospital – Anam
xəstəxanadan çıxdıqdan sonar möhtəĢəm görünürdü.
 Million and one (idiom) – very many – çoxlu. For ex. There were a million and one
things to do at the festival – Festivalda bir milyon iĢ var idi.
 Million dollar question (idiom) – an important but difficult question– ənəhəmiyyətli,
ancaq çətin sual. For ex. The million dollar question is wether we whould buy a new
computer or not – Ən çətin və əhəmiyyətli sual bizim yeni kompyuter almalı olmağımızidi.
 Million mils away (idiom) – not to be paying attention to something, to be distraged
and day dreaming about something – Nəyəsə fikir verməmək, diqqət etməmək. For ex. I
was a million miles away and not near anything that the teacher said – Mən diqqət etmədiyim
dən, müəllimin nə dediyini eĢitmədim.
 One in a million (idiom) – unique, one of a very few – yeganə, tək. For ex. Our coach
is one in a million, he is fantastic – Bizim faytonçumuz yeganə idi, fantastikidi.
 Chance in a million (idiom) – A chance in a million is a very small chance, o no
chance at all, that something will happen – milyondabir. For ex. There`s a chance in a
million of finding the key, I lost on the golf course – Qolf oyununda itirdiyim açar tapmaq,
milyonda bir Ģans idi.
 Never in a million years (idiom) – This expression means absolutely never - əsla,
heçvaxt. For ex.I will never in a million years understand why Anne married Bob – Mən
heç vaxt inanmazdım ki, Ann Bobla niyə ailə qurub.
 A drop of ink may make a million think – A thought expressed in writing (perhaps
publishes in a newspaper) can influence a large number of people – bir sözün milyonlara
təsiri (xüsusən qəzetlərdə çap olunmuĢ hər hansı bir ifadə).
Dünya dillərindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuĢ bir aforizmə nəzər yetirək.
 Bir qadın sizi milyoner edəbilər, əgər siz milyardersinizsə (aforizm). (Bob Dilan).
“0” say tərkibli fazeoloji vahidlər. ―0‖ say tərkibli frazeoloji vahidlərədə Azərbaycan
dilində rast gəlinmədi. Amma iki yerdə ingilis dilində idiom kimi istifadə olunur. Zero in on
something (idiom) – If you zero in on something, you focus all you attention on that
particular thing – Bütün diqqətini bir məsələyə yönəltmək. For ex. The boss immediately
zeroed in on the sales fiqures – Müdir dərhal diqqətini satılacaq fiqurlara yönəltdi. Zero
tolerance (idiom) – If an activity or a certain type of behavour is given zero tolerance, if
will not be accepted, not even once – Qəbul edilməz. For ex. The authoritis have announced
zero tolerance for smoking in public buildings – Hökumət orqanları ictimai yerlərdə siqaret
çəkilməsinin qəbul edilməz olduğunu bildirdilər.
Nəticə. Tədqiqat iĢində çəkdiyimiz nümunələrdən də görünür ki, istər Azərbaycan, istərsə də Ġngilis dillərində kifayət qədər frazeoloji vahidlər mövcuddur. Bu frazeoloji vahidlər
hər iki dilin lüğət tərkibinin zənginləĢməsində kifayət qədər rol oynayır. Çətinlik törədən bir
sıra tələblər vardır ki, onlar da tədqiqat iĢində öz həllini tapmıĢdır. Onlardan ən önəmlisi frazeoloji vahidlərdən struktur-tiplərinin ayrılması, onların semanticasını müəyyən etmək və tərcüməsini verməkdir. Bəzi hallarda tərcuməsini vermək mümkün olmadıqda , həmin dildə olan
frazeoloji vahidin digər dildə uyğun gələn ekvivalentini vermək əsas Ģərtlərdəndir
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Резюме
Вовлечение количественных фразеологизмов в исследования на обоих языках является
одной из актуальных проблем сегодняшнего дня. Эти количественные фразеологизмы, задействованные в исследовании, охватывают очень актуальную концепцию. Самый важный
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Summary
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FĠKRĠN OBRAZLI ĠFADƏSĠNDƏ ĠDĠOMLARIN ROLU
(alman dilinin materialı əsasında)
Açar sözlər: idiom, alman dili, obrazlı ifadə, sabit söz birləşməsi, komponent
Ключевые слова: идиома, немецкий язык, образное выражение, фиксированные словосочетания,
компонент
Key words: idiom, german language, figurative expression, fixed word combinations, component

Artıq dilçilik elmi ilə məĢğul olanlara məlumdur ki, ―idiom‖ yunan sözüdür, ―idios‖ sözündən götürülüb, mənası ―orijinal‖, ―xüsusi‖ deməkdir və sabit söz birləĢmələrinin bir qrupunu təĢkil edir. Dilçilikdə idiomlar bir çox dilçilər tərəfindən tədqiq olunmuĢdur. Ayrı-ayrı
dilçilər idiomları öz tədqiqat iĢlərinin məqsədinə uyğun Ģəkildə araĢdırmıĢ, onlara müxtəlif təriflər vermiĢlər. Məsələn, H. Bayramovun fikrincə, idiom dildə söz birləĢməsi quruluĢuna malik olan, komponentlərinin leksik mənasından asılı olmayaraq, bir məna ifadə edən, quruluĢca
və mənaca parçalanmayan ifadələrə deyilir‖ (3, s.44). U.Aslanova inkarlıq konstituentlərinin
idiomlarda reallaĢma imkanlarını tədqiq etmiĢ, ictimai həyatın müxtəlif sahələrinə aid edilən
sabit birləĢmələr toplusunu idiom adlandırmıĢdır (1, s.24). Biz isə, məqalənin adından da göründüyü kimi, idiomları fikrin obrazlı ifadəsində rolu baxımından tədqiqata cəlb etməyi qarĢımıza məqsəd qoyduq. Ġdiomları tədqiq edən dilçilər artıq belə bir qənaətə gəliblər ki,
gerçəkliyin obrazlı ifadəsi yolu ilə yaranan idiomlar əsasən qeyri-sabit söz birləĢmələrindən
düzəlirlər. Bu zaman qeyri-sabit söz birləĢmələri əsas mənasını dəyiĢdirərək yeni məna kəsb
edirlər. Bu yolla yaranan idiomlar fikrin daha obrazlı ifadə olunmasında mühüm rol oynayırlar. Sərbəst söz birləĢmələrinin məcaziləĢməsi nəticəsində yaranan idiomlar özünün ilk konkret mənasından uzaqlaĢır, yeni məzmun, yeni keyfiyyət alır. Söz birləĢməsinin həqiqi mənası
ilə məcazi mənası arasında əlaqə itir. Yəni məcaziləĢən ifadəni əmələ gətirən komponentlər
birləĢib yeni bir məna verir, komponentlərin ayrı-ayrılıqda ifadə etdikləri həqiqi məna itir və
tərkib sabitləĢir. Bəzən öz ilkin mənasından uzaqlaĢan ifadələrin həqiqi mənası hiss edilmir,
məcazi məna üstünlük təĢkil edir. Məsələn, ―auf etwas Gift nehmen‖ ifadəsi ―nəyəsə etibar etmək (sich auf etwas verlassen (7, s.414))‖ mənasını verir. Əslində ―auf etwas Gift nehmen‖
ifadəsinin komponentlərinin mənası ümumi mənaya qətiyyən uyğun gəlmir.
Elə hallar olur ki, sərbəst söz birləĢməsi ilə ondan yaranan idiomatik ifadənin arasındakı
əlaqə tam itmir. Belə ifadələrdə həqiqi məna üstünlük təĢkil edir. Onların məcazi mənada iĢlənməsi yalnız mətn daxilində müəyyənləĢdirilir. Misal üçün qeyd edək ki, alman dilində iĢlənən, ―Hand und Fuß haben (əli və ayağı olmaq)‖ söz birləĢməsi ilkin mənasında qeyri-sabit
söz birləĢməsidir. A.Ġskos və A.Lenkova alman dilinin leksikologiyası kitabında L. Frankdan
misal gətirərək göstərmiĢlər ki, ―Hand und Fuß haben‖ qeyri-sabit söz birləĢməsi aĢağıda göstərilən cümlədə mənasını dəyiĢdirmiĢ, məcaziləĢmiĢ, tamamilə yeni məna (―vernünftig‖,
―begründet sein‖ – ―ağıllı olmaq‖) almıĢdır. Müqayisə et: Was diese Leute über den
Stuttgarter Irrsinn schreiben, hat Hand und Fuß und kommt auf dasselbe heraus, was ich
darüber denke (6,178) – Ştutqartlıların dəliliyindən yazan adamlar ağıllıdırlar və mənim fikirləşdiyim nəticəyə gəlirlər. ―Hand und Fuß haben‖ qeyri-sabit söz birləĢməsi mətndən kənarda əsas mənasını qoruyub saxlayır. Yeri gəlmiĢkən qeyd edək ki, Azərbaycan dilində də
məiĢət üslubunda ―əli-gözü olmaq‖ ―ağlı, Ģüuru olmaq‖ mənasında iĢlədilir. Ġstehza ilə verilən
―Əlin-gözün yoxdur?‖ sual cümləsinin arxasında ―ağlın, Ģüurun yoxdur?‖ mənası gizlənilir.
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Burada belə bir məna anlaĢılır ki, insana əl, göz verən Allah ona Ģüur, ağıl da bəxĢ edib. Misallardan aydın görünür ki, ayrı-ayrı dillərdə sabit söz birləĢmələrinin komponentlərində müəyyən fərqlərin olmasına (məsələn, alman dilində əli-ayağı olmaq, sabit söz birləĢməsi Azərbaycan dilində əli-gözü olmaq sabit söz birləĢməsinə uyğun gəlir), ayrı-ayrı xalqlar, millətlər,
müxtəlif dillərə, mədəniyyətlərə mənsub olmalarına baxmayaraq eyni düĢüncə tərzlərinə
malikdirlər. Çəkilən misaldan belə qənaətə gəlmək olar ki, idiomlar fikrin daha obrazlı, daha
yaxĢı və mülayim ifadə olunmasında mühüm rol oynayır.
Yuxarıda göstərilən misala uyğun olaraq müasir alman dilində iĢlənən ―auf der Bärenhaut
liegen‖ idiomunu da göstərmək olar. ―Auf der Bärenhaut liegen‖ ifadəsi qeyri-sabit söz
birləĢməsi kimi ―ayı dərisi üzərində uzanmaq‖ mənasını verir. Bu, alman dilində iĢlənən söz
birləĢməsinin həqiqi mənasıdır. ―Auf der Bärenhaut liegen‖ ifadəsi idiom kimi ―tənbəllik etmək‖, ―əlini ağdan-qaraya vurmamaq‖ mənasında iĢlənilir. Ġdiomun bu mənasını isə kontekstdən müəyyən etmək olur. Ġdiomlar, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, fikri obrazlı və daha mülayim
ifadə etməkdə mühüm rol oynayırlar. Məsələn, ―Du bist faul‖ (―sən tənbəlsən‖) cümləsinin
əvəzinə iĢlənən ―Du liegst auf der Bärenhaut (hərfi: sən ayı dərisinin üstündə uzanırsan)‖
cümləsi fikrin həm obrazlı, həm də mülayim, meliorativ ifadə olunmasında böyük rol oynayır.
Ġdiomlar quruluĢuna görə digər obrazlı ifadə vasitələrindən fərqlənir. Ġdiomları tədqiq
edən bir çox dilçilər onların beĢ mühüm əlamətini – onların müəyyən söz birləĢməsindən ibarət olmasını, komponentlərinin vahid məna ifadə etməsini, həmin mənanın idiomun tərkib elementlərinin nominativ mənası olmasını, sintaktik və leksik cəhətdən parçalanmaması və baĢqa
dillərə təcrüməsinin mümkünsüz olmasını qeyd edirlər (2, s.19; 3, s.44). Əslində digər frazeologizmlər kimi idiomları da ayrı-ayrı dillərdə müxtəlif üsullarla ifadə etmək mümkündür.
Alman dili idiomlarla zəngindir: sich die Beine in den Leib stecken – lange warten
(uzun müddət gözləmək), die Augen in die Hand nehmen – genau zusehen (diqqətlə baxmaq),
Pech haben – Unglück haben (bəxti gətirməmək), Der Himmel auf Erden (ein sehr
angenehmes Leben (çox gözəl həyat) və s.
Fikirlərini daha obrazlı ifadə etmək üçün bəzən yazıçılar da əsərlərində frazeologizmlərə, o cümlədən idiomlara müraciət edirlər. Misal üçün qeyd edək ki, Frans Kafka ―Qəsr‖ romanında xeyli frazeoloji birləĢmə, o cümlədən idiom iĢlətmiĢdir: ―Leider aber sind Sie doch
etwas, ein fremder, einer, der überzählig und überall im Weg ist (5, s.59)― – Qəribsiz, gərəksiz
bir varlıqsız, hər yerdə kiminsə əl-ayağına dolaşırsınız (4, s.135). Qeyd edək ki, ―im Weg
sein” idiomdur və ana dilinə neytral, yəni ―əngəl olmaq‖, ―mane olmaq‖ kimi tərcümə edilir.
Tərcüməçi orijinalda verilən obrazlı ifadəni Azərbaycan dilində neytral deyil, obrazlı (kiminsə
əl-ayağına dolaşmaq) ifadə etməyə nail olmuĢdur.
Ġdiomların komponentləri arasında leksik-qrammatik asılılıq olmadığı üçün onları
dilimizə tərcümə edərkən, ekvivalent axtarmalı oluruq.
Əksər hallarda idiomların komponentlərinin ayrı-ayrılıqda malik olduğu mənalarına
rəğmən ümumi mənanı açmaq qeyri-mümkündür. Çünki idiomlar vahid ümumi mənaya
malikdirlər. Bütün bunlar təkcə söz birləĢməsi deyil, həmçinin cümlə Ģəklində formalaĢmıĢ
idiomatik vahidlərə də Ģamil edilmiĢdir.
Dilçilikdə tez-tez ―idiomatik cümlələr‖ ifadəsinə də rast gəlinir. Ġdiomatik cümlələrə
atalar sözləri, zərbi məsələlər, hikmətli sözlər aid edilir. Hər bir idiom mənsub olduğu dilin tarixi inkiĢaf prosesi ilə əlaqədardır. Ona görə də alman dilinin idiomları Azərbaycan dilinə tərcümə edildikdə, çox zaman hərfi tərcümə qeyri-mümkün olur. Lakin elə idiomlar da vardır ki,
onların adekvat ekvivalentini tapmaq mümkün olur, yəni tərcümə orijinalla üst-üstə düĢür.
Məsələn, F. Kafkanın ―Qəsr‖ əsərini Azərbaycan dilinə çevirən Ç.Qurbanlı bir çox idiomların
ana dilində dəqiq ekvivalentini vermiĢdir. ―Trotzdem werde auch ich Sie nicht aus den Augen
verlieren (5, s.30)‖ – ―Buna baxmayaraq mən də Sizi gözdən qoymayacağam (4, s.112) ‖. ―...
aber ich habe in meinem Leben die Augen offen gehabt und bin mit vielen Leuten
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zusammengekommen (5, s.58)‖ – ―Ancaq həyata mən həmiĢə açıq gözlə baxmışam, çoxlarını
diĢimə vurmuĢam (4, s.134)‖.
Ġdiomların ümumi mənası motivləĢmiĢ (əsaslandırılmıĢ), yaxud qeyri-motivləĢmiĢ
(qeyri-əsaslandırılmıĢ) olur.
Yuxarıda F.Kafkanın əsərlərindən çəkdiyimiz misallar (nicht aus den Augen verlieren,
die Augen offen haben) motivləĢmiĢ idiomlar olduğu üçün tərcüməçi həmin idiomların ana
dilində dəqiq ekvivalentini verə bilmiĢdir. Lakin elə həmin cümlədə iĢlənən “mit j-m.
zusammenkommen” idiomu isə qeyri-motivləĢmiĢ idiom olduğu üçün tərcüməçi həmin
idiomu ana dilinə sərbəst ifadə etmə yolu ilə çevirmiĢdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, motivləĢmə meyarı subyektiv xarakter daĢıyır. Bu danıĢan subyektin mədəniyyət və təhsil səviyyəsindən asılıdır. Məsələn, ―auf der Bärenhaut liegen‖,
―Pech haben‖ idiomları onların yaranma tarixini bilənlər üçün motivləĢmiĢ, bilməyənlər üçün
isə qeyri-motivləĢmiĢ hesab olunur. ―Pech haben‖ idiomu ―bəxti gətirməmək‖ mənasında iĢlədilir. Ġfadənin yaranma tarixi aĢağıdakı kimidir. Ġfadə quĢ ovlayanların peĢə leksikasından
əmələ gəlmiĢdir. Qanadı biĢmiĢ qətrana (qıra) dəyib yapıĢan quĢ tutulur, yəni bəxti gətirmir.
Qeyd edək ki, alman dilində iĢlənən ―Pech‖ sözü qır, qətran mənasında iĢlədilir. ―Pech haben‖
isə hərfi tərcümədə ―qırı (qətranı) olmaq‖ mənasında iĢlənilir. Alman dilində iĢlənən ―durch
die Lappan gehen (entwischen – qaçmaq)‖, „auf etwas Gift nehmen (sich auf etwas verlassen
– kiməsə etibar etmək)―, ―jemandem einen Strick aus etwas drehen (jemandem eine Falle
legen, um ihm zu schaden – kiməsə zərər vermək üçün tələ qurmaq)‖ kimi idiomların mənalarını onların komponentlərinin mənası vasitəsilə açmaq mümkün deyil. Onları motivləĢməyən
idiom adlandırmaq olar. motivləĢməyən idiomların mənalarını tarixi etimoloji təhlil etmədən
açmaq mümkün deyildir.
Bəzən elə hallar olur ki, idiomların motivləĢmiĢ, yaxud motivləĢməmiĢ olduğunu müəyyən etmək çətin və mübahisəli olur.
Bəzi idiomların mənası onun komponentlərinin mənası vasitəsilə açılır. Məsələn, den
Mund halten (nicht sprechen – susmaq, danıĢmamaq); ―Kein Blatt vor dem Mund nehmen‖
(alles offen sagen – hər Ģeyi açıq-aĢkar söyləmək); in etwas Finger haben (an etwas
teilnehmen – bir iĢdə əli olmaq) və s. Belə idiomlar motivləĢmiĢ idiomlar adlanırlar.
AraĢdırmalar zamanı belə nəticəyə gəlinir ki, həm idiomlar, həm də digər sabit söz birləĢmələri dəyiĢməz leksik struktura malik olurlar, motivləĢmiĢ və qeyri-motivləĢmiĢ olurlar.
Həm idiomlar, həm də digər sabit söz birləĢmələrində söz sırası dəyiĢməzdir və fikrin daha
obrazlı ifadəsində onların mühüm rolu var.
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Г.M.Пирназарова
Роль идиом в образном выражении идеи
Резюме
Идиома создается образным выражением реальности. Идиомы формируются в основном нестабильными словосочетаниями, изменяя значение слова и нового значения, и использу55
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ется, чтобы выразить слово более образно. Многие идиомы были созданы путем изменения
свободных словосочетаний. В ходе исследования, делается вывод о том, что как идиомы, так и
другие комбинации фиксированных слов обладают несущественной лексической структурой,
становятся мотивированными и немотивированными. Порядок слов как в идиомах, так и в других фиксированных словосочетаниях не изменяется. Идиомы играют важную роль в выражении идеи.
G.M.Pirnazarova
The role of idioms in the figurative expression of the idea
(based on the German language material)
Summary
The idiom is created by the figurative expression of reality. Idioms are formed mainly by
unstable word combinations, changing the meaning of the word and new meaning, and is used to
express the word more figuratively. Many idioms have been created by the alteration of free word
combinations. In the course of the research, it is concluded that both idioms and other fixed-word
combinations possess irrelevant lexical structure, become motivated and non-motivated. The word
order in both idioms and other fixed word combinations is unchanged. Idioms have an important role
in expression of the idea.
Rəyçi: filol.f.d., dos. U.B.Aslanova
Redaksiyaya daxil olub: 04.03.2021
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ĠNGĠLĠS DĠLĠNDƏ SADƏ NÜVƏ TONLARININ NƏQLĠ CÜMLƏLƏRDƏ
REALLAġMA XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNƏ DAĠR
Açar sözlər: intonasiya, cümlə vurğusu, nəqli cümlələr, sadə tonlar, intonasiya modelləri.
Ключевые слова: интонация, фразовое ударение, повествователъные предложения, простые
тоны, интонационные модели.
Key words: intonation, sentence stress, statements, simple tones, intonation patterns.

Məlum olduğu kimi dil tədrisi dünyanın istənilən hissəsində geniĢ vüsət almıĢdır.
Düzgün tələffüz olunan təlim materiallarının seçilməsi, intonasiyadan düzgün istifadə etmək
tədris prossesinin vacib məsələlərindən biridir.
Biz yazı yazarkən, səssiz halda kitab oxuyarkən, cümlələrin tələffüzü beynimizdə mövcud
olur. Yalnız danıĢıq və səsli oxu zamanı cümlələrin səslənməsi aydın və aĢkar təzahür edir.
Məhz düzgün intonasiya sayəsində cümlələr formalaĢır, onların kommunikativ tipləri
müəyyən edilir, danıĢanın fikir və münasibəti ifadə edilir.
Ġntonasiyanın əsasın təĢkil edən nüvə tonlarının, xüüsusilə sadə nüvə tonlarının, nəqli
cümlələrdə reallaĢması, bu cümlələrdə verilən məlumatların forma və xarakterləri situasiyadan və müxtəlif amillərdən asılı olaraq intonasiya baxımından variativləĢir.
Nəqli cümlələrdə sadə tonların reallaĢmasının bu cümlələrdə nəzakət, düzəliĢ, ziddiyyət,
sakitləĢdirici və s. bu kimi münasibətlərin ifadə edilməsinə görə səslənməsi ifadə olunur.
Cümlənin müxtəlif kommunikativ növləri bir qayda olaraq enən və qalxan tonların hərəkəti ilə müəyyənləĢir. Nəqli cümlələrin intonasiyasına nəqli intonasiya deyilir. Nəqli cümlələrdə intonasiya bitmiĢ sintaqmda adətən enir. Bu növ cümlələrdə informasiya müxtəlif formada verilir. Deməli, nəql etmənin bir- birindən fərqlənən kommunikativ növləri vardır. Nəqli intonasiyanın söyləmə, nağıl etmə, bildiriĢ, replika, raport kimi kommunikativ növləri vardır. Bunlardan xəbər vermə, elan etmə daha geniĢ yayılmıĢdır.
Məsələn: It is a ˈbig two - ˈstoreyed ˌcottage/
Bir qayda olaraq, nəqli cümlələr məlumat vermə funksiyasını yerinə yetirir. Bu cümlələrdə verilən məlumatların forma və xarakterindən asılı olaraq intonasiya baxımında variativləĢir.
Nəqli cümlələrdə məlumat müxtəlif tərzdə verilir və məlumat vermənin bir- birindən
fərqlənən yarım kommunikativ növləri vardır. Nəql etmənin kommunikativ növlərinin ayrıayrı iĢlənmə yerlərinin olması qrammatik və semantik amillə bağlı olsa da, onlar öz nisbi
müstəqilliyini intonaisya spesifikliyi və aksent- melodik forması ilə təmin edirlər.
Məhz bu amillər onları eyni bir sintaktik Ģəraitdə və eyni bir məlumatın ifadə edilməsi
zamanı mühafizə edir.
Ġngilis dilində məlumat vermə xarakterli nəqli cümlələr, əsasən yüksəkdən düĢən tonla
ifadə edilir. Məsələn;
It is ˈstill `snowing/ his ˈheart was ˈsnivering with ex`citement.
Təsviri və nominativ xarakterli nəqli cümlələr alçaqdan düĢən tonla tələffüz olunur.
Məsələn: they ˈpaid ˈthree ˈpounds a ˎday.
My ˈweight has ˈchanged ˎgreatly.
Elan və cavab xarakterli nəqli cümlələr də adətən, alçaqdan enən tonla ifadə edilir.
Məsələn:
The ˈtrain aˈrrives at ˎsix. ˈWhere are the ˎporters?- shouted the old man.
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Ġ`ll ˈtell you in a ˎmoment ˏsir.
Ġngilis dilində real fakttları ifadə və sadə faktları təsdiq edən nəqli cümlələrlə yanaĢı,
məzmununda nəyəsə eyham olunan nəqli cümlələr intonasiya vasitəsilə fərqlənirlər. Nəzakətli
düzəliĢ, ziddiyyət, təklif ifadə edən nəqli cümlələr düĢüb qalxan tonla ifadə edilir. Məsələn;
ˈAren`t these ˈapples ˌsweet? - ˎSome of them ˏare.
Nəzakət, ruhlandırma, sakitləĢdirici bildirən nəqli cümlələr alçaqdan qalxan tonla ifadə
edilir. Məsələn;
 you ˈwon`t ˏfall (ruhlandırma).
j ʊ ˈ w oʊ n t ˎf ɔ: l‖
yıxılmazsan
Nəqli cümlənin səslənmə, çağırıĢ, etiraz kimi münasibətləri ifadə edən hissələrində səs
tonunun qalxıb enməsi ilə səciyyəvidir. Məsələn:
 He is ˈcoming toˆmorrow
h i ɪ z ˈk ʌ m ɪ ŋ t ə ˆm o r oʊ ‖
sabah gəlir (baĢqa gün yox).
Bitkin, qəti, sakit, təmkinli səslənən bir vurğulu nəqli cümlələr enən tonla tələffüz edilir.
 ˈWhere is yout ˎbrother? – at the ˎoffice
ˈw ɛə r ɪ z j ɒ ˏb r ʌ ð ə ‖ ə t ð i ˎɒ f i s‖
qardaĢın hardadır? – idarədə.
Bitkin, qəti, düĢünülmüĢ Ģəraitdə çox vurğulu nəqli cümlələr də enən tonla tələffüz edilir:
 We ˈhaven`t ˈheard from him for ˎages.
w i ˈh æ v n t ˈh ɜ: d f r ə m h ɪ m f ə r ˎeɪ ʤ ɪ z ‖
ondan xeyli vaxtdır ki, xəbərimiz yoxdur.
Qeyri-qətilik, qeyri-bitkinlik ifadə edən, bəzən də təəccüb ifadə edən çox vurğulu nəqli
cümlələr də alçaqdan-qalxan tonla deyilir. Məsələn:
 ˌWhen shall we ˏstart?
ˌAny time that ˏsuits you.
ˌe n i t aɪ m ð æ t ˏs j u: t s j u: ‖
Sizə münasib olan vaxt.
Soyuqqanlı, sakit, fleqmatik, təmkinli, heç bir maraq ifadə etməyən bitkin nəqli cümlələrdə alçaqdan enən tonla ifadə edilir. Məsələn:
 Ġ have lost my purse. Pul kisəmi itirmiĢəm.
ˈHow did you ˈmanage to ˈdo ˎthat?
ˈh aʊ d ɪ d j u ˈm æ n ɪ ʤ t ə ˈd u: ˎð æ t ‖
Bunu necə edə bildin?
ġəxsi narahatlıq və ya əsəbilik ifadə edən canlı, maraqlı, Ģən tərzdə səslənən və Ģifahi
söhbət üçün xarakterik olan nəqli cümlələr yüksəkdən enən tonal tələffüz edilir. Məsələn:
 Where is my test? Testin haradadır?
`Nick ˌtook it for you.
`n ɪ k ˌt ʊ k ɪ t f ɔ: j u: ‖
Onu Nik götürüb sənin üçün.
Mürəkkəb və çoxcəhətli intonasiya elementlərinə və konturlarına malik olan ingilis dilində intonasiya daha çox əhəmiyyətlidir. Ġntonasiya cümlənin kommunikativ tiplərini, onun
sadə, geniĢ və ya mürəkkəb olmasını təyin edir. Ġntonasiya vasitəsilə danıĢanın ifadə etdiyi
söyləmdə onun kədəri, qəmi, sevinci və sairə bu kimi emodional – model münasibətləri müəyyən edilir.
Ġngilis dilində nəqli cümlələr əsasən enən tonla ifadə edilir. Bu cümlələr ünən, qalxan,
enən-qalxan tonlarla ifadə edildikdə müxtəlif münasibət çalarları ifadə edir.
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Ш.Г.Коджаева
К особенностям реализации простых ядерных тонов
в повествователъных предложениях в английском языке
Резюме
Статъя посвещена основным особенностям реализации простых тонов в повествовательных предложениях. Повествователные предложения осуществляют функцию определенной информации. Виды и особенности информации таких предложений зависет от ситуации. Существуют различные виды повествовательных предложений с различных точек зрения. В таких
типах предложений ядерные тоны выражают различную информацию.
Sh.G.Gojayeva
On realization pecularities of simple nuclear tones
in statements in the English language
Summary
The article deals with the realization of nuclear tones in statements. Statements perform the
function of definite information. The information forms and charactors of such sentences depend on
the situation. Statements are various from different points of view. In such types of sentences nuclear
tones convey different information.
Rəyçi: filol.f.d. C.H.Yaqubova
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ALMAN DĠLĠNDƏ FELĠ BĠRLƏġMƏLƏRĠN
AZƏRBAYCAN DĠLĠNƏ TƏRCÜMƏ VARĠANTLARI
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Biz bilirik ki, hər hansı bir xarici dildən ana dilinə tərcümələr zamanı müəyyən çətinliklər
meydana çıxır. Bu da təbii hal kimi qəbul olunur. Axı hər bir dilin öz qrammatik quruluĢu var.
Aydındır ki, dillərin qramatik quruluĢları bir-birindən fərqlənir. Belə ki, Azərbaycan dili Avropa
dilləri arasında, onların qrammatik quruluĢları arasında çox böyük fərq var və çətinlik törədən
məsələlərdən biri feli bağlama tərkiblərinin və geniĢ təyin qruplu cümlələrin bu dillərdə
qarĢılıqlı verilməsidir. Azərbaycan dilindən tərcümə edən zaman müxtəlif problemlər meydana
çıxır ki, bu da tərcümə mətni ilə tərcümə materialı arasında fərqin yaranmasına səbəb olur.
Feli birləĢmələr söz birləĢmələrinin növləri arasında xüsusi yer tutur. Əsas tabeedici sözü fellərdən ibarət olan birləĢmələrə feli birləĢmələr deyilir. Azərbaycan dilində feli birləĢmələr üç forma ilə: feli bağlama, feli sifət və məsdərlə bağlıdır. Feli bağlamalar feli birləĢmələr
içərisində ən çox bizi maraqlandırır, çünki o sözlə cümlənin sərhəddində durur.
Söz birləĢməsi əĢyaları, hadisələri, prosesləri və s. bildirir. Bu onu göstərir ki, söz birləĢməsi sintaktik mövqeyinə, cümlədəki roluna və mənasına görə sözə yaxınlaĢır. Lakin bu
yaxınlıq söz birləĢməsi ilə sözü eyniləĢdirmir.
Biz bilirik ki, söz leksik, söz birləĢməsi isə qrammatik kateqoriyadır. Söz birləĢməsi əĢyaları, hadisələri və s. ifadə etsə də, onları təklikdə deyil, bir-biri ilə əlaqədə ifadə edir. Söz
birləĢməsinin mənası onu təĢkil edən sözlərin mənasının sadəcə toplusu olmayıb, sözlərin leksik-sematik əlaqələrinin ümumiləĢmiĢ halıdır.
Aydındır ki, söz birləĢməsi ilə cümlə arasında böyük fərq var, bu isə onlar arasında olan
məna ilə əlaqədardır. Cümlə bitmiĢ bir fikiri ifadə edən söz və ya söz birləĢməsidir. Söz birləĢməsi isə bitmiĢ fikiri ifadə etmir. Cümlə üçün iki əlamətin: birincisi predikativliyin, ikincisi
isə cümləyə aid olan intonasiyadır. Bu iki varlığın heç biri söz birləĢməsində yoxdur. Cümlə
ilə söz birləĢməsini fərqləndirən cəhət onun modallığa malik olmasıdır, belə ki,söz birləĢmələrində bu xüsusiyyət yoxdur.
Feli bağlamalar feildən zərfə doğru meyl edir,onun hərəkət bildirmək xüsusiyyəti var.
Feli bağlamalar söz birləĢmələri ilə münasibətdə olduqda feli bağlama tərkibləri əmələ gətirir.
Lakin Azərbaycan dilçiliyində feli bağlama tərkibləri budaq cümlə kimi uzun müddət tətbiq
edilmiĢdir (4, s.25).
Cümlələr hansı qaydalara əsaslanırsa (sözlərin sıralanması cəhətindən) budaq cümlələr
də eyni qaydalara əsaslanır. Budaq cümlələrdə xəbər olduğu halda, tərkiblərdə xəbər kimi
formalaĢan bir üzv yoxdur.
Alman dilində feli sifət bir və feli sifət iki bütün fellərdən eyni Ģəkildə yaranır. Təyin
bildirən feli sifət bir və feli sifət iki geniĢləndikdə feli bağlama tərkibləri əmələ gətirir və
cümlədə predikativ təyin vəzifəsində iĢlənir və feli bağlama kimi tərcümə olunur.
Feli sifət bir fellərin indiki zamanı kökünə ―end‖ Ģəkilçisini əlavə etməklə düzəlir. Məsələn: lesend, sprechend.
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Fellər təsrif formalarına görə bir neçə (5) bölündüklərindən onların feli sifət iki forması
da müxtəlif olur. Feli sifət iki cür əmələ gəlir. Bu qüvvətli fellərdə felin əvvəlinə ―ge‖ prefiksini, felin sonuna isə ―en‖ suffiksini artırmaqla düzəlir. Ayrılan ön Ģəkilçili fellərdə ―ge‖ prefiksi ön Ģəkilçi ilə fel arasında durur. Ayrılmayan ön Ģəkilçili fellərdə isə bu belə deyil,məhz
bu fərqlər tələbələr üçün çətinliklər törədir.
Feli sifətlərin əmələ gəlməsindəki istisna halları tədris zamanı çətinliklər törədir. Məsələn: ―ge‖ prefikslərinin düĢməsi halları.
Həm feli sifət bir, həm də feli iki fellə sifət arasında özünə yer tutur. Məsələn: feli sifət
bir sifət kimi əĢyanın əlamətini, keyfiyyətini bildirir. Ancaq sifətdən fərqi odur ki, feli sifət
əĢya və ya Ģəxsin müəyyən hərəkəti nəticəsində meydana gəlmiĢ əlamətini bildirir. Felə aid
xüsusiyyət isə onların hərəkət bildirməsidir.
Feli sifət cümlədə əsasən aĢağıdakı funksiyaları daĢıyır:
təyin: eine verwelkte Blume – solmuĢ cicək
der lesende Student – oxuyan tələbə
das geschriebene Buch – yazılmıĢ kitab
zərflik: Er kam aufgeregt – O həyəcanla gəldi.
sie sah mich strengend an – O, mənə sərt baxdı.
Feli sifət iki çox hallarda bitmiĢ bir hərəkəti bildirir, həm qısa, həm də tam formada
iĢlənə bilir.
Təsirli və təsirsiz fellərin feli sifət bir forması məlum növə aiddir, baĢ verən hadisənin
davamlılığını bildirir.
Məsələn: der schreibende Student
Təsirli fellərin feli sifət iki forması isə məchul növə aid olduğunu bildirir və hadisənin
bitdiyini göstərir.
Məsələn: der unterzeichnete Vertrag (imzanlanmıĢ müqavilə)
Feli sifət iki həm məlum, həm də məchul növün zaman formalarının əmələ gəlməsində
iĢtirak edir. Bu zaman müxtəlif funksuyalarda iĢlənən feli sifət bir və feli sifət iki Azərbaycan
dilinə müxtəlif cürə tərcümə oluna bilər.
Məsələn:
1) Er trinkt Tee stehend. O, çayı ayaqüstə (ayaqüstə duraraq) içir.
2) Der sitzende Mann spricht langsam. Oturan adam yavaĢ-yavaĢ danıĢır.
3) Er hat das Buch gelesen. O kitab oxudu.
4) Der geschriebene Brief ist interessant. YazılmıĢ məktub maraqlıdır.
Feli bağlama tərkibli cümlələr alman dilinə feli sifət tərkibləri kimi tərcümə edilir. Bu
zaman feli sifətlə ifadə edilən təyin ismin qarĢısında, bu təyini aydınlaĢdıran bütün sözlər isə
ondan da qabağa keçir.
Biz bilirik ki, alman dilində artikl məfhumu var. Bunlar müəyyən artikl və qeyri-müəyyən artikldır. Artikl alman dilində cins, hal, kəmiyyət bildirir və feli sifət tərkibli cümlələrdə o
isimdən ayrılaraq əvvələ keçir.
Biz bilirik ki, Azərbaycan dili aqlutinativ dillər qrupuna daxildir. Buna görə də artikllə
bağlı olan bütün iĢləri Ģəkilçilər özləri yerinə yetirir. Məsələn:―Der Granatapfelbaum‖ hekayələri Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiĢdir. Burada feli bağlama və geniĢ təyin qruplu cümlələrə çox rast gəlinir (2, s.40)
Der von blendender Sonne begleitenden Schrei unserer Krache die bei auf dem Dach
gehaust hatte, feil mir jedesmal ein.
GünəĢin o vaxtı iĢığına bənzəyən və damımızın üstündə yuva qurmaq istəyən o qarğanın səsini hər dəfə eĢidirdim. (Ə.Əylisli)
Buradan görünür ki, Azərbaycan dilində cümlə xüsusi Ģəkilçilərlə iĢlənib, alman dilində
isə bu geniĢ feli-sifət tərkibi kimi tərcümə olunub, çünki bu cümlədə hərəkət davamlı olaraq
göstərilir.
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Bəzən yerlik halın obyektini bildirən feli-sifət iki forması qruplarla iĢlənir və hərəkətin
tərzini bildirir.
Sanubar sich an iht geschmiegt, legte beide Arme um seinen Hals und küsste iht auf die
Wange.
Sənubər ona tərəf döndü, iki əlini onun boğazına qoydu və onun yanağından öpdü.
Es nieselte wieder.An dem Zaun der alten Moschee gelehnt, schlug es seinen
Jackenkragen hoch.
Hava yenidən çiskinlədi və o, məscidin hasarına kürəyini söykədi, pencəyinin boynunu
qaldırdı.
Cümlə feli-sifət iki forması kimi tərcümə edilib, burada hərəkət bitib. Çox vaxt alman
dilifeli-sifət formaları ilə bərabər budaq cümlələrdən də istifadə olunur. Bu cümlələr zaman,
səbəb, budaq cümlələrdədə istifadə olunur.
Belə qənaətə gəlmək olar ki, alman və Azərbaycan dillərində feli-bağlama və geniĢ təyin qruplu cümlələr arasında fərqlər olsada, oxĢar cəhətlər də vardır. Bu o deməkdir ki, onların hər ikisi intonasiya ilə deyilir və fikrin bitdiyini göstərir və oxucuda yeni fikir yaratmaq
üçün zəmin hazırlayır.
Azərbaycan dilində də feli birləĢmələr, onların ayrı-ayrı növləri, xüsusiyyətləri haqqında
son dövrlərdə demək olar ki, oxĢar fikirlər yürüdülür. Buna misal olaraq 1971-ci ildə nəĢr edilmiĢ ―Грамматика Азербайджанского языка» adlı kitabında da feli birləĢmələr, onların komponentləri arasında mövcud olan sintaktik əlaqələr, sintaktik funksiyaları müəyyənləĢdirilir və
göstərilir (1, s.35). Bu əsərdə ancaq bir çox hallarda predikativ və qeyri-predikativ xarakterli feli
birləĢmələr bir-birindən fərqləndirilmir, göstərilən nümunələrin bir qismi predikativ feli birləĢmələrə aid verilir. Bu əsasən birinci tərəfi feli bağlamalarla ifadə oluna bilən feli birləĢmələrə
aid edilir ki, bu da feli birləĢmələrin mahiyyətinin düzgün izah olunmasına gətirib çıxarır.
Ə.Abdullayev, Y.Seyidov və A.Həsənovun birlikdə yazdıqları ―Müasir Azərbaycan dili
Sintaksis‖ və O.Kazımovun yazdığı ―Müasir Azərbaycan dili Sintaksis‖ adlı dərsliklərdə
müasir Azərbaycan dilində feli birləĢmələr və onların əsas xüsusiyyətləri barədə ətraflı məlumat verilir və sintaktik vahidlərin mahiyyəti elmi baxımdan geniĢ ızah edilir.
Aparılan tədqiqat iĢləri göstərir ki, Azərbaycan dilindəki feli söz birləĢmələri müxtəlif
yollarla təhlil və təqlid edilir, onların əmələ gəlmə yolları və digər sözlərlə birləĢmə imkanları
üzə çıxarılır, müxtəlif modellər müəyyənləĢdirilir. Bu onu göstərir ki, feli söz birləĢmələrini
əmələ gətirən fel formalarının semantikası çox vaxt nəzərə alınmır, ən çox onları birləĢdirən,
söz birləĢməsi əmələ gətirən baĢqa sözlərin morfoloji mənsubiyyəti, onların ismin hansı halında olması daha çox irəli çəkilir.
Müasir Azərbaycan dilindəki feli söz birləĢmələrin ifadə etdiyi mənalar çox vaxt felin
təsriflənməyən formalarının semantikası ilə bağlı olaraq, birləĢməni əmələ gətirən fel formasının semantikası aparıcı funksiyanı yerinə yetirir.
Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra onun bir çox dövlətlərlə qarĢılıqlı əlaqə və münasibətləri artmağa baĢladı. Bu dövrdə Azərbaycan dili bir çox
dünya dillərinin, o cümlədən alman dilinin tipoloji-müqayisə yolu ilə araĢdırılmasına diqqət
yetirilmiĢdir, bu Ģəkildə feli söz birləĢmələrinin tədqiqi kənarda qalmamıĢ, bu dillərin sintaktik vahidləri müxtəlif aspektdən tipoloji-müqayisə yolu ilə araĢdırılmağa baĢlanmıĢdır.
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С.Кулиева
Варианты перевода глагольных словосочетаний
с немецкого языка на азербайджанский язык
Резюме
В данной статье рассматриваются варианты перевода глагольных сочетаний немецкого
языка на азербайджанский. Глагольные словосочетания занимают особое место среди видов
словосочетаний. Глагольным словосочетанием называется словосочетание в котором основное
слово выражается глаголом. В Азербайджанском языке глагольное словосочетание выражается
в трех видах: деепричастием, причестием и инфинитивом. Нас больше всего интересует деепричастие, так как оно стоит на границе между словом и предложением. Словосочетание выражает предметы, случаи, процессы и т.д.
S.Guliyeva
Translation variants of verbal combinations
in the German language into Azerbaijani
Summary
This article deals with translation variants of verbal combinations in the German language into
Azerbaijani. Verbal combinations take a special place among the types of word combinations. The
combinations in which the main subordinate word consisting of verbs are called verbal combinations.
Verbal combinations in the Azerbaijani language are connected with three forms: linking verb, participle
and infinitive. We are most interested in linking verbs among verbal combinations because it stands
between the word and the sentence. Word combination expresses things, events, processes and so on.
Rəyçi: dos. N.E.Camalzadə
Redaksiyaya daxil olub: 11.02.2021
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ĠNGĠLĠS DĠLĠNDƏ TƏNƏ-MƏZƏMMƏT ĠFADƏSĠNĠN
FUNKSĠONAL XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNƏ DAĠR
Açar sözlər: məzəmmət, kommunikativ-praqmatik xüsusiyyətlər, manipulyativ funksiya, katartik funksiya,
requlyativ (tənzimləmə) funksiya, fatik funksiya, özünüməzəmmət
Ключевые слова: упрек, коммуникативно-прагматические особенности, манипулятивная
функция, катартическая функция, регулятивная функция, фатическая функция, самоупреки
Key words: reproach, communicative-pragmatic features, manipulative function, regulative function,
phatic function, self-reproach

N.Trubetskoy nitq aktından bəhs edərkən qeyd edir ki, ―Hər dəfə bir insan baĢqa birisinə nəsə demək istəyirsə, bu zaman nitq aktı yaranır‖ (1, s.6). Nitq aktı barəsində verilmiĢ bu
tərif əslində onun mahiyyətini açmağa kömək göstərir. Nitq aktı dedikdə elə bu proses nəzərdə tutulur ki, onun baĢ verməsi üçün müəyyən zaman və məkanın olması vacibdir. Belə prosesdə adresant, məlumat və adresat iĢtirak edir. Göstərilən üç amilin birlikdə mövcudluğu ünsiyyət prosesinin qurulmasına imkan verir.
Hal-hazırda ifadələrin və onların qarĢılıqlı əlaqələrinin struktur və praqmatik əlamətlərinə
böyük diqqət yetirilir. Beləliklə, qiymətləndirici nitq aktları və qiymətləndirmənin mənasının
öyrədilməsi ön plana keçir. Tərif və qınama nitq aktı ilə yanaĢı məzəmmət də qiymətləndirici
nitq aktına aid edilir ki, onlar müsahiblərin Ģəxslərarası münasibətlərini tənzimləyir. Belə ki,
nitq aktları kommunikantların davranıĢını nizamlayaraq cəmiyyətin ictimai həyatında onların
reallaĢmasına təsir göstərir. Tədqiqat üçün ingilis dilində olan XIX-XX əsr ədəbiyyatının orijinal mətnləri material kimi istifadə olunmuĢdur. Bu tədqiqatın əsasını nitq aktları nəzəriyyəsi
təĢkil edir və bu çərçivədə nitq aktları ətraflı öyrənilir. Ġ.M.Kobozevanın fikrincə nitq aktları danıĢanın dinləyənlə birbaĢa ünsiyyətində danıĢanın söylədiyi cümlənin tələffüzündəki nitq aktıdır
(3, s.11). Məzəmmət nitq aktı ekplisit və implisit formada ifadə oluna bilər. Məzəmmətin kommunikativ intensiyanı implikasiya edərkən danıĢan neqativ (mənfi) nəzakətlik prinsiplərinə
əsaslanır və qarĢısındakı müsahibinə hədə-qorxu gəlmədən öz narazılığını bildirir.
N.A.Karaziyanın tədqiqatına əsasən nitq aktında məzəmmətin dörd əsas kommunikativ
praqmatik qrupu vardır (2, s.32): manipulyativ, katartik, requlyativ və fatik. VerilmiĢ təsnifat
araĢdırmamızın əsasını təĢkil edir və həmçinin məzəmmət qrupu ilə tamamlanır ki, bu da
onların dil realizasiyasının spesifik qanunauyğunluqları ilə əlaqədardır. AĢağıda məzəmmətin
yerinə yetirdiyi funksiyaları nəzərdən keçirək:
1. Məzəmmətin manipulyativ funksiyası. Bu funksiyada məzəmmətin istifadə edilməsi
56%-dir və onun üstün xarakterdə olduğunu göstərir. Manipulyativ məzəmmət müsahibin
davranıĢını dəyiĢdirmək məqsədi ilə istifadə olunur, yəni öz Ģəxsi maraqlarından çıxıĢ edərək
danıĢan öz müsahibi üçün gözlənilən cavab reaksiyasını almağa təhrik edən davranıĢ strategiyası yaradır. Məzəmmətin ifadəsi zamanı dolayısı yolla məzəmmətin yüksək dərəcəsi qeydə
alınmıĢdır (84% halda). Ġmplisitliyin yüksək dərəcəlilik halında adresant və manipulyativ məzəmmətin adresatı müxtəlif statuslu münasibətlərdə ola bilərlər. Cümlənin struktur quruluĢunun xüsusiyyəti sual cümlələrinin (55%), nəqli cümlələrdən (38%) və əmr cümlələrindən 7%
üstün olamasındadır, bu halda ritorizm tərkibli sual cümlələri 74% hallarda istifadə olunmuĢdur ki, ritorik sualın praqmatik mənası semantikdən çox geniĢdir. Buna görə də ritorik suallar
respiyentə təsir göstərməkdə çox effektivdir. Mr.Delaney: I want you to see this movie. I want
your opinion. What`s the matter with you? You`ll be coming into the Studio next year. How
the hell do you expect to get anywhere if you don`t show some interest in your career? (5,
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s.59). Emfatik enən-qalxan ton, tempin ləngiməsi və kəskin geniĢlənən diapazon onun üçün
baĢlica xarakterik xüsusiyyətlərdir. Mübtədanın sintaktik xüsusiyyəti ―I‖ və ―we‖ Ģəxs əvəzliliklərinin tez-tez iĢlənməsində, həmçinin məzəmmətin qətililiyini, kommunikativ təzyiqin
dərəcəsini azaldan ifadələrin subyektivləĢdirilməsindədir ki, bu zaman aksent danıĢandan dinləyiciyə və müsahibin davranıĢı danıĢanın özünütənqiddən tənqidə keçir. 33% hallarda qeyd
alınmıĢdır. Mark: I wanted this to be positive, Daisy. I wanted it to be-that I want you with
me. That I think you need a father, and I want to be your father! (8, s.224). ―I‖ əvəzliyi güclü
vurğu ilə tələffüz olunur. Cümlədə söz qrupunun tempi olduqca zəifdir, diapazon isə çox
geniĢdir, bu da öz növbəsində ―I‖ sözünün mahiyyətini artırır.
Nəzərdə tutulan implisitliklə əlaqədar manipulyativ məzəmmət yüksək eksplisivlikdən
fəqlənmir, belə ki, əks halda emosional qiymətləndirmə məzəmmətin dolayılığını aĢağı salır,
həmçinin kommunikantlara ünsiyyətin linqvo - ekoloji çərçivələrdə qalmasına imkan yaratmır.
Beləliklə, ekpresiv leksikanın istifadəsi 19% təĢkil edir. Blackboy: There! Damn you, right
there! That`s where I want you workin; not gawkin ‗ around like some big useless cow! There!
There! (7, s.87). Beləliklə, məzəmmət nitq aktının Ģərhi üçün məntiqi vurğu ilə istifadə olunur.
2. Məzəmmətin katartik funksiyası. Məzəmmətin istifadəsi katartik funksiyada 30% təĢkil edir. Məzəmmətin intensiyası müsahibin emosional və psixi vəziyyətə məqsədyönlü təsir,
həmçinin ona mənəvi zərbə vurulmasıdır. Məzəmmət yüksək aqresivlik və qətiliklə fərqlənir
ki, bu da onun istifadə sferasına məhdudiyyət qoyur və müəyyən qeyri-formal kommunikativ
situasiya tələb edir. Ekplesit formanın istifadə tezliyi (64%) adətən danıĢanın psixi vəziyyəti
ilə əlaqədardır. Mübtəda formasının seçimi resipiyentə məzəmmətin aydın Ģəkildə istiqamətləndirilməsi ilə diktə edilir: 67% hallarda ―you‖ Ģəxs əvəzliyindən istifadə edilir. Nobu: Your
letters all read like poems! You never talk about anything but ‗ the beautiful, trickling water
‗ or some such nonsense. Sauyri: Why, Nobu-san, I`ll never waste another letter on you! (6,
s.411). Cümlə uzun fasiləli iki sintaqma bölünmüĢ halda, sonluqda enən tonla tələffüz edilir.
Həmçininin 29% məzəmmətlər daha çox ĢəxsiyyətləndirilmiĢ müraciət tərkiblidir. DanıĢan
hər hansı bir Ģəxsə təkcə əvəzlik vasitəsi ilə deyil, həmçinin onu adı ilə, təxəllüsü ilə və ya
onu səciyyələndirən sözlə adlandırır. Harding:...you too, Mr McMurphy, for all your cowboy
bluster and your sideshow swagger, you too, under that crusty surface, are probably just as
soft and fuzzy and rabbit-souled as we are (6, s.63). Bu misalda ciddi məzəmmət müĢahidə
olunur. Ton kəskin alçalandır. Temp ciddi məzəmmət Ģəraitində azaldılmıĢ olur. Katartik məzəmmətin parlaq Ģəkildə ifadə olunmuĢ mənfi qiymətləndirilməsi onun əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Məzəmmətin yüksək ekspresivliyi 64% qeydə alınmıĢdır ki, burada da o nəqli
cümlələr, invektiv, emosional-qiymətləndirici leksika vasitəsi ilə təqdim olunur. Eddie: You
been watchin ‗ too much television, my man. Cause we don`t have precincts in Washington.
It`s ‗districts; you dumb fuck-next time, do your homework (4, s.176). Cümlənin tempi olduqca zəifdir, diapazon isə çox geniĢdir. Məzəmmətin qabarıq Ģəkildə göstərilməsi seçimi danıĢanın qıcıqlanma dərəcəsindən və həmçinin onun müsahibinin günahını subyektiv qiymətləndirməsindən asılıdır. Sophia: You should have preserved with your Russian roulette game, Jay.
If you had blown your horrible, insane brains out, I wouldn`t be in this position now. How are
you enjoying the excitement? You planned to put your life in danger, didn`t you? Well, it
certainly is in danger now. You didn`t appear to be widely excited about the prospect. In fact
you look like a badly frightened rabbit! Jay made an angry gesture (5, s.142). Beləliklə, məzəmmət ifadə edən nitq aktı məntiqi vurğu ilə tələffüz olunur. VerilmiĢ cümlədə qabarıq Ģəkildə ifadə olunmuĢ məzəmmət dialoq çərçivəsindən çıxaraq danıĢanın qeyri-stabil vəziyyətini
əks etdirir. Bu məzəmmətin praqmatik məqsədi adresata mənəvi zərbə vurmaqdan daha çox
danıĢanın öz Ģəxsi həyəcanlarını ifadə etməsindən ibarətdir.
3. Məzəmmətin requlyativ funksiyası. Bu funksiyaanın istifadəsinin göstəricisi ən aĢağı
6%-dir. Ġllokutiv məqsəd müsahibin davranıĢının mənəvi və ictimai normalara əsasən dəyiĢməsidir. Requlyativ məzəmmət nəzakətsizlik prinsiplərinə mütləq riayətin nəticəsində implisit
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(75%) və eksplisit (25%) ola bilər. Ġstifadə sferası formal situasiyalar status rol asimmetrialı
Ģəxslərlə kommunikasiyadan ibarətdir.
Bu növ məzəmmətlərin haqqında toplanmıĢ cüzi materialla əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, bizim gəldiyimiz nəticə yalnız gələcək tədqiqatlar üçün bünövrə rolunu oynaya bilər,
belə ki, iĢin bu mərhələsində sintaktik və kommunikativ səviyyədə dəqiq qanunauyğunluqlar
aĢkar edilməmiĢdir: Miss Ratched: Certainly the theory too, doctor, but what I had in mind
was the rule, that the patients remain seated during the course of the meeting. Doctor: Yes. Of
course. Then I will explain the theory. Mr.McMurphy, one of the first things in that the
patients remain seated during the course of the meeting (7, s.48). Bu misalda temp yavaĢıyır,
diapazon isə çox geniĢdir. Cümlənin sonu güclü vurğu ilə tələffüz edilir. Bu nümunədə məzəmmət implisit ifadə olunmuĢdur. Həmçinin bu nümunədə xəbər rolunda fel indiki zamanda
verilmiĢdir. Zaman bildirən felin iĢlənmə tezliyi kifayət qədər yüksəkdir və 83% təĢkil edir ki,
bu da bir qayda olaraq uzun müddətli dəyiĢməz qalan ictimai əxlaq normalarının müvəqqəti
olması ilə əlaqələndirilir.
Requlyativ məzəmmətin quruluĢunda insanın riayət edəcəyi müəyyən qayda və normaların mövcud olmasına iĢarə edən mürəkkəb mübtədanın iĢlədilməsi halları qeydə alınmıĢdır.
Burada qeyri-bərabər hüquqlu statusa əsasən məzəmmət edən mürəkkəb mübtəda istifadə edir
ki, (you are supposed), bu da məzəmmətin qətiliyinin yumĢaldılmasını və hər iki kommunikantın simasının qorunmasını təmin edir: Miss Ratched: I said Mr.McMurphy, that you are
supposed to be working during these hours. Mr.McMurphy, I`m warning you! (7, s.128).
Enən-qalxan ton, emfatik vurğu, tempin ləngiməsi və kəskin geniĢlənən diapazon.
4. Məzəmmətin fatik funksiyası. Fatik funksiyada məzəmmətin istifadəsi 4,5% təĢkil edir.
Fatik məzəmmətin konfliktli (mübahisəli) diskursun komponenti deyil, onun illokutiv məqsədi
kommunikantlar arasında Ģəxsiyyətlərarası ünsiyyət qurmaq, dialoqu inkiĢaf etdirməkdir. Onun
ifadəsində implisit forma üstünlük təĢkil edir (75%) ki, bu da pozitivliyin aĢağı səviyyəsindən
xəbər verir. Fatik məzəmmətin strukturunu araĢdırarkən əmr konstruksiyalı ifadələr qeydə alınmıĢdır (nəzərə çarpmıĢdır). Lakin məzəmmətin fatik funksiyası nəqli cümlələrdə (77%) və ritorik suallarda isə (23%) təĢkil edir. Sual cümlələrinin tez-tez istifadə olunması müĢayiət edilir.
Fatik məzəmmətdə və verilmiĢ nümunədə ritorik sual danıĢanın müsahibinə müsbət münasibətini və bəyənməsini implisit yolla bildirən qeyri-qəti məzəmməti ifadə edir. Sophia: Sorry, Floyd.
I`ve been thinking about my silver mink. I must have the collar altered. It`s quite a problem. I
saw Maggie in hers yesterday. It`s cut like mine, and what a fright she looked! Floyd: Do you
mean to tell me you`ve been worrying about that coat all the evening? I was beginning to think
there was something seriously wrong. Forget it. Get another one. I`ll pay (5, s.87). Bu cümlə
emfatik enən-qalxan tonla tələffüz olunur. Emosional ahəngli leksikadan istifadə göstəricisi
(22%)-dir. Fatik məzəmmətdə üslubiyyət leksik vahidlərin kontekstual situasiyada məzəmmətin
strukturunda aĢkara çıxmasına baxmayaraq, verilmiĢ leksik vahidlər baĢqa məna daĢıyır və
nəzakətlilik ifadələri kimi təqdim olunur: Mamie: Can you guess who that is? Jeff: Of course,
it`s Greta Garbo. I`d recognize her anywhere. Mamie: Ha! Such a darling man! And what a liar!
(4, s.422). Bu cümlədə emfatik enən-qalxan ton üstünlük təĢkil edir. Baxmayaraq ki, liar sözü
parlaq surətdə ifadə olunmuĢ neqativ konnatasiya (inkar düĢüncə) mənasındadır, bu vəziyyətdə
o sözün semantik mənasının əksinə olaraq praqmatik məna kəsb edir.
5. Özünüməzəmmət. Özünüməzəmmətin funksional qrupu adresat və adresant olan eyni
Ģəxsin məzəmmət nitq aktları ilə təqdim olunur və 3.5% istifadəçi göstəricisi var. Bunun
illokutiv məqsədi danıĢanın öz hərəkət və davranıĢından narazılıq ifadələrindədir. Ġfadənin
implisit forması (72.5%) təĢkil edir. Jeff: That`s gone, by the way, along with the baseball bat
and the blood. It`s so gone, it`s hard to believe I bought it. Bought it right down to knowing
what it would feel like to… (4, s.374). Cümlə iki sintaqma bölünür. Birinci sintaqm nisbətən
tez, axrıncı isə güclü vurğu ilə tələffüz edilir. Özünüməzəmmətə bilavasitə danıĢanın ―I‖ Ģəxs
əvəzliyinin mübtəda kimi iĢlədilməsi xarakterikdir ki, bu da verilmiĢ və daha sonra veriləcək
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nümunələrdə öz əksini tapmıĢdır. Özünüməzəmmətin ifadəliliyi kommunikativ situasiyadan
və həmçinin danıĢanın ətrafdakılara və özünə vurduğu ziyanın dərəcəsinin subyektinin
qiymətləndirilməsindən asılıdır. Nobu: I`ve come to understand what a fool I am. You
laughed earlier at the idea of having the Minister for a danna. But just look at me: a onearmed man with skin like the lizard (6, s.450). Bu misalda tənə emosiya sözlərinin ifadəsi
üçün vacib olan məntiqi vurğunun enən tonu kimi tələffüz edilir. Temp ahəstədir, diapason
geniĢdir. Bu nümunədə Nobunun məzəmməti özünütənqid deyil, inciklik və məyusluğun ifadəsidir. Buna görə də kommunikativ niyyətindən, həm də həmsöhbətin rəğbət və anlama formasında cavab reaksiyasının stimullaĢdırılmasıdır. Aparılan tədqiqat zamanı biz bele bir nəticəyə gəlmiĢik ki, məzəmmət edənin kommunikativ niyyətindən çıxıĢ edərək məzəmmətin beĢ
əsas funksional qrupunu göstərmək olar: manipulyativ, katartiv, requlyativ, fatik və özünüməzəmmət qrupları. Məzəmmətin strukturu bir sıra praqmatik faktorlardan, həmçinin ingilis dilli
linqvo mədəniyyətdə məzəmmmət nitq aktının formalaĢması xüsusiyyətlərindən asılıdır: yüksək dolayısılıq, neqativ nəzakətlilik prinsiplərinə uyğunlaĢmağa çalıĢmaq, kommunikativ təzyiqin minimallaĢmasına səy göstərmək, kommunikativ sərbəstliyini təmin etmək və s.
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Функциональные особенности выражения «упрека» в английском языке
Резюме
Данная статья посвящается изучению основных функциональных классов речевого акта «упрека» в английском языке. Автор уделяет особое внимание на структурные особенности выражения
данного речевого акта. Структура упрека зависит от ряда прагматических факторов, а также от
особенностей оформления речевого акта упрека в англоязычной лингвокультуре. Среди них можно
назвать такие особенности, как стремление соответствовать принципам негативной вежливости,
стремление с уменьшением коммуникативного давления обеспечение свободы общение и др.
G.Z.Rahimova
On functional features of “reproach” expression in English
Summary
The given article is devoted to the study of the functional features of approach expression in
English. The author describes the main functional classes of the speech act of ―reproach‖ in the
English language. The author pays special attention to the structural features of this speech act
expression. The structure of reproach depends on a number of pragmatic factors, as well as on the
processing features of the speech act of reproach in the English linguistic culture. These pragmatic
factors are: increased indirection, the tendency to conform to the principles of negative politeness, the
tendency to minimize the pressure of communication, the freedom of communication, etc.
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DĠL KATEQORĠYALARINA STRUKTUR YANAġMA
Açar sözlər: kateqoriya, nitq hissələri, qrammatik kateqoriyalar, konseptuallaşma, qrammatikləşmə.
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Annotasiya: Nitq hissələri söz konsepti əsasında formalaĢır. Bəziləri çoxlu sayda dil
kateqoriyalarının olduğunu düĢündüyü halda, bəziləri onların məhdud sayda olduğunu söyləmiĢdir. KateqoriyalaĢma sayı artdıqca isə, vacib ümumiləĢmələr azalır. Dilçilik ədəbiyyatında
kateqoriya dedikdə nitq hissələri, habelə onların qrammatik məna və formasının vəhdəti nəzərdə tutulur. Yəni feil Azərbaycan və ingilis dillərində kəmiyyətcə fərqlənsə də, bir çox ortaq
qrammatik kateqoriyalara malikdir. Məsələn, feilin zaman, növ və Ģəkil kateqoriyaları həm
Azərbaycan, həm də ingilis dilləri üçün səciyyəvidir. Müqayisə olunan hər iki dildə feil iĢlərin, hadisələrin, subyektlərin vəziyyətini təsvir edir, isimlərin əksinə olaraq feillər müstəqil referentləri bildirmirlər. Feillər zaman, növ, aspekt, Ģəkil, inkarlıq, Ģəxs və kəmiyyət kimi kateqoriyalara malikdir və feili xəbəri formalaĢdırır. Dildə kateqoriyalaĢmalara struktur yanaĢma
daha mükəmməl və əsaslı hesab olunur.
Ġlk olaraq nəzərə almaq lazımdır ki, nitq hissələri söz konsepti əsasında formalaĢır.
Bəziləri çoxlu sayda dil kateqoriyalarının olduğunu düĢündüyü halda, bəziləri onların məhdud
sayda olduğunu söyləmiĢdir. KateqoriyalaĢma sayı artdıqca isə, vacib ümumiləĢmələr azalır.
Məsələn, balina sözü daha çox balıq kateqoriyasına aid olduğunu düĢünsək də, onun bioloji
olaraq su məməlisi qrupuna aid olması sözün kateqoriyalaĢma prosesisini qəlizləĢdirir.
Nitq hissələri konsepti ilk olaraq qədim Yunanıstanda təĢəkkül tapmıĢ və müasir
qrammatikalardan köklü surətdə fərqlənmiĢdir. Yunanıstanda nitq hissələrinin təsnifatı məntiq
və ritorika prizmasından təhlil olunurdu. Nitq hissələrinin fəlsəfi bölgüsünü isə ilk dəfə olaraq
Platon tərəfindən irəli sürülmüĢ, daha sonra isə, Aristotel tərəfindən təkmilləĢdirilmiĢdir.
Yunan dilində ―mere logou‖ termini cümlə üzvləri kimi təqdim olunmuĢdur. Hazırkı yanaĢmadan fərqli olaraq cümlə üzvləri söz kateqoriyasına əsaslanmırdı. Cümlələr özü bölgü olaraq
iki hissəyə ayrılırdı: bir hissəsi ―onoma‖ (yəni ad), digəri isə ―rhema‖ (yəni rema) Yəni ad
hissəsi nominallıq, rema hissəsi isə verballıq ifadə edir. (7)
Platondan fərqli olaraq, Aristotel syndesmos(bağlayıcılar,artikllar və əvəzliklər) adlı
cümlə üzvlərindən ibarət bir qrup da əlavə etmiĢdir. Robins qeyd edir ki, stoiklərin də dediyi
kimi müasir nitq hissələri bölgüsü kimi qrammatika fəlsəfə daxilində ayrıca bir fənn hesab
olunmalıdır. Ondan bəri, artıq cümlə üzvləri deyil, ―mere logou‖ dedikləri söz kateqoriyası
kimi formalaĢmıĢdır, nəinki cümlə üzvü kimi. Beləliklə, stoiklər söz kateqoriyalarını bir neçə
dəyiĢiklik edərək sayını altıya çatdırmaqla geniĢləndirmiĢdirlər. Ġlk qrammatik Dionis Traks
Tekhe Grammatike (The Art of Grammar) kitabında 8 növ nitq hissəsinin təsnif etmiĢdir.
Robins O, nitq hissələrini aĢağıdakı xüsusiyyətlərinə görə təsnif etmiĢdir. Ġsim (onoma)
hallanan nitq hissələri, varlıqların konkret və ya mücərrəd, ümumi və ya xüsusi olduğunu bildirir və beĢ təyinedici özəllik və ya kateqoriyaya malikdir. Bunlara kəmiyyət kateqoriyası (tək
və cəm), cins kateqoriyası ( kiĢi, qadın və neytral), forma (sadə, düzətlmə, mürəkkəb), hal
(nominative, generic, dative, accusative, locative) daxil edilmiĢdir. Feili isə (rema) hallanmayan, zaman, Ģəxs, kəmiyyət, növ (məlum və məchul) və Ģəkil (xəbər, əmr, arzu, sabcantiv,
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məsdər Ģəkli) forma (sadə, düzəltmə, mürəkkəb) və s. kimi təsnif etmiĢdir. Müasir ingilis və
Azərbaycan dillərində nitq hissələrinin kateqoriyaları nisbətən sabitdir və nitq hissələrinin
təsnifatında semantik, morfoloji və sintaktik meyarların vəhdətindən yaranmıĢdır. (7)
XIII-XIV əsrlərdə dil, düĢüncə və dünya arasındakı əlaqəyə əsaslanan qrammatika tərəfdarları modistlər (və ya speculative grammar) adlanmağa baĢlandı. Bu məktəbin tərəfdarları
qrammatik kateqoriyaları əlaqələndirərək, onları ―üsullar‖ adlandırmıĢlar. Zupko (2010) modistlərin yanaĢmasında söz, konsept və Ģeylər arasında paralel əlaqələrin olduğunu qeyd etmiĢdir. Beləliklə, dil və onun qrammatikası reallığın əsasında qurulması nəticəsinə gəlirik.
Modistlərin struktur yanaĢması əlamətlərə görə (dil, qrammatika, forma), koqnitiv xüsusiyyətlərinə görə (düĢüncə, anlam, konsept), mahiyyətinə görə (dünyəvi, varlıq və Ģeylər) təsnifatına
görə mahiyyət kəsb edir. “Biz bizi əhatə edən şeyləri düşünərək və onları anlayaraq beynimizdə yeni konseptlər yaradırıq. Biz bu konseptləri dil vasitəsilə ifadə etmək istədikdə isə,
qrammatikadan istifadə edirik. Başqa sözlə mental aktlardan yaranan və real şeylərin necə
olmasına təsir edən prinsiplərdən istifadə edirik” deyə Zupko qeyd edir.
Port-Royal qrammatikləri sayılan Antoine Arnaun və Klaud Lankelot XVII əsrdə ―universal qrammatika‖ kitabı olan Grammaire Generale et Raisonee (General and Logical Grammar)
(1660) kitabında rasional və universal qrammatika konsepsiyasını təsis etmiĢdirlər. Port-Royal
qrammatikləri inanırdılar ki, bütün dünya dilləri eyni məntiq üzərində qurulmuĢdur və hər bir
dildə sözlər Ģüurda olan düĢüncələri ifadə etmək üçün istifadə olunur. Onların düĢüncəsinə görə
səthdə müxtəlif görünmələrinə baxmayaraq, altda universal məntiq və rasional prinsiplər durur.
Əsas 3 mental hadisəyə - mühakiməyə (burada varlığın əsas xüsusiyyətləri mühakimə olunur),
təxəyyül - iĢtirak və ya təsvir, nəticə (buraya mühakimələrin əsasında nəticəyə gəlmək nəzərdə
tutulur) əsaslanır. Onlar düĢüncə obyektlərini göstərən sözlərlə, düĢüncələrin forma və tərzini
ifadə edən sözləri fərqləndirirlər və 9 növ nitq hissəsi təyin etmiĢlər.
DüĢüncələrin obyekti olaraq isim, artikl, əvəzlik, feili sifət, sözönü və zərfi, düĢüncənin
forma və tərzini bildirmək üçün isə feillər, bağlayıcılar və nidaları göstərmiĢlər. Modistlərdən
fərqli olaraq, üçcəhətli modellər sistemi deyil, iki ayrı səviyyədən ibarət sistem nəzərdə tuturdular. Səviyyələrdən biri beynimizlə mövcud olanlarla nə etməyimizi, digəri isə danıĢanın dillə
əlaqəsini əhatə edir. Onlar da özlərindən əvvəlkilər kimi nitq hissələrinin mental proseslərinin
əksolunması kimi görürdülər. Dildə fikrin müxtəlif yollarla ifadə oluna biləcəyini deyirdilər.
Onların fikirləri daha sonra yaranacaq olan törəmə dilçilik ideaları ilə çulğalaĢmağa baĢladı.
XVIII-XIX əsrlərdə meydana gələn Yunan və Roma qrammatiklərinin metodları XX əsrlərdə tənqid olunmağa baĢlamıĢdır. O.Yespersen, L.Blumfild, N.Xomski, C.K.Pullum onların
arasında idilər. Ənənəvi ingilis qrammatikası hələ də latın dilinin təsirində idi, beləliklə, qrammatiklər əsas və köməkçi nitq hissələrindən ibarət olmaqla 9 kateqoriya müəyyənləĢdirmiĢdilər.
Buraya isim, sifət, əvəzlik, feil, zərf, artikl, sözönü, bağlayıcı və nidaları aid etmiĢdilər. Əksər
yunan və Roma qrammatikləri kimi onlar da semantik, morfoloji və sintaktik kateqoriyalar
əsasında nitq hissələrini təsnif etmiĢdilər. Lindley Murreys English Grammar kitabında müəllif
iki kriteriya əsasında nitq hissələrini təsnif etmiĢdir. O, artiklı varlıqların önünə əlavə olunan,
semantik mənasını isə onun qrammatik mənası olaraq ismin təyinedicisi olaraq göstərmiĢdir və
ya feili təkcə semantik kriteriyaya əsasən təsnif etmiĢ və to be, to do, to suffer kimi hərəkət və
vəziyyət bildirən sözlər kimi ĢərtləndirmiĢdir. Bu kimi kateqoriyalaĢmanın çatıĢmayan cəhəti
burada morfoloji xüsusiyyətlərin olmamasıdır. O, sadəcə nitq hissələrini təsnif edərkən
adjectival (sifət), pronominal (əvəzlik), verbal (feili) kimi paradiqmləri fərqləndirmiĢdir. Lakin,
fikrimizcə belə yanaĢma birmənalı olmadığı üçün məqbul hesab edilə bilməz. (4, 30-31)
XX-XXI əsrin əsas dilçilərindən olan Otto Yespersen The Philosophy of Grammar
(1924) kitabında nitq hissələrini aĢağıdakı kimi təsnif etmiĢdir: subjunctive, adjectives,
pronouns, verbs, particles (buraya zərflər, sözönülər, bağlayıcılar aid edilmiĢdir). Müasir dövr
dilçiliyində ən əsaslı struktur yanaĢma struktur dilçilər tərəfindən formal (morfosintaktik) kriteriyaya əsaslanmıĢdır.(1) Ən görkəmli struktur dilçilərdən olan L.Blumfild Language (1933)
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kitabında fəlsəfi və psixoloji yanaĢmaları, habelə söz kateqoriyaları üçün yalançı izahları
tənqid etmiĢdir. Universal kateqoriyalar birliyi seçmək düzgün deyil, çünki formal əlamətlər
hər dildə fərdi Ģəkildə mövcud olur. Blumfild həmçinin qeyd etmiĢdir ki, nitq hissələrinin tam
ardıcıl sxemini tərtib etmək doğru olmazdı, çünki, söz qrupları bir-birilə kəsiĢir və üst-üstə
düĢür. Zamanla Amerikan struktur dilçiləri də Aristotel kateqoriyalarını əsas götürərək daha
ciddi Ģəkildə təkmilləĢdirmiĢdilər(1, 196).
Törəmə (generativ) dilçilər də öz növbəsində ―ya bütün, ya heç‖ prinsipini əsas götürərək nitq hissələrinin universal qramatikanın universal hissələri kimi dəyərləndirmiĢdilər. Törəmə dilçilər dörd leksik kateqoriyadan ibarət bir sistem (ikili bölgü üzrə- nominal və verbal)
kimi dəyərləndirmiĢlər. Nitq hissələrini nouns(-verbs), verbs (-nouns) adjectives (noun+verb)
Ģəklində riyazi formul əsasında dilə daxil etmiĢlər. Lakin, bu nəzəriyyə ümumi dil nəzəriyyəsində özünə yer tapa bilmədi. Baker (2003) öz kitabında bu təsnifatı təkmilləĢdirmiĢ və əsas
leksik kateqoriyaları isimlər, feillər və sifətlər olaraq qruplaĢdırmıĢ, isimləri aid olduqları varlıqların referensi, feilləri isə onların məlumatvericisi adlandırmıĢdır. Sifətləri isə qeyri- isim
və qeyri-feil kimi kateqoriyalaĢdırmıĢdır. Əlavə nitq hissələrini isə funksional kateqoriya hesab etmiĢ və onları əsas üç kateqoriya ilə qarıĢdırmamağı təklif etmiĢdir. Koqnitiv qrammatiklərdən ilki olan Leonald Uayne Langaker qrammatik kateqoriyaların semantik deyil, məhz
morfosintakstik olmasını müasir dilçilik nəzəriyyəsinin fundamental prinsipi hesab etmiĢdir.
Onun fikrincə, sözlərin izahı barəsində ümumi fikir sahibi olmaq üçün mütləq koqnisiya və
situasiyanın müxtəlif vasitələrlə qurulması nəzərə alınmalıdır. O, həm ənənəvi, həm də yeni
izahlarla varlıqların konseptuallaĢmasını bildirmiĢdir. Lakin, qeyd etmiĢdir ki, konseptual
izahlar heç də bütün dünya dillərinin nitq hissələri üçün xarakterik deyildir (1).
Söz kateqoriyasına struktur yanaĢmalar sintaktik təhlil əsasında qurulmuĢ, Huddleston
və Pullumun (2002, 20) 3 əsas prinsipi əsasında qurulmuĢdur. Sintaktik komponentlər cümlə
komponentləri adlanan hissələrdən və altkomponentlərdən təĢkil olunmuĢdur. Bu iyerarxiyada
söz ən aĢağı mərtəbədə durur. Sintaktik komponent kimi ən kiçik vahid sözü qəbul edə bilərik, çünki, daha kiçik komponentlər olan morfem və fonemlər morfologiya və fonologiyanın
tədqiqat obyektinə daxildir (3). Sentence→Clause→Phrase→Word sxemini əsas götürərək
bəzi sintaktik yanaĢmalara fikir verək. Sintaktik komponentlər də bir sıra kateqoriyalara aid
edilir. Sintaktik təhlil zamanı bir sıra kateqoriyaları mövcuddur. Bunlara clausal (cümlə),
phrasal (ibarə və ya söz birləĢməsi), lexical ( söz) aid edilir. Sintaktik komponentlərin aid
olduğu vahidlərin daxilində xüsusi funksiyalar mövcud olur. Sintaksislə məĢğul olan dilçilər
dili seqmentlərə və ya komponenetlərə parçalamaqla təhlil edirlər və nəticədə komponentlərin
funksiyasını təyin edirlər. Lakin, biz tədqiqatımızda leksik və söz kateqoriyalarına xüsusi diqqət ayırmıĢıq. Burada əsas məsələ sözlərin sintaktik komponenti və kateqoriyalaĢmasıdır. Əvvəla, sözlərin kateqoriyalaĢması praktik və real olmalıdır. Çünki, sözlər bizim intiusiyamızın
bizə məlumat verdiyi sadə konsepti reprezentasiya edir. Sepir (1921) qeyd etmiĢdir ki, sözlər
də psixoloji etibarlılığa malikdir və onlar psixoloji reallığı əks etdirir. Bu fakt artıq məlumdur
ki, sözlərin istifadəsi kontekstin istifadəsindən asılıdır, beləliklə, istifadə olunan söz və ya terminlər harada istifadə olunmasından asılı olaraq mənaca müxtəlif olur (8, 34).
Sözlərin kateqoriyalaĢması zamanı həm dildaxili, həm də dilxarici faktorlar mövcuddur
ki, bu prosesi çətinləĢdirir. Haspelmaths (2014) sözlərin identifikasiyası prosesində 4 kriteriyanı əsas götürmüĢdür: orfoqrafik, fonoloji, semantik və morfosintaktik (qrammatik) (2) .
Bir çox qaynaqlar hesab edir ki, qrammatikləĢmə hadisəsi ekstralinqvistik faktorların
əsasında formalaĢır, dil və kontekst istifadəçiləri arasındakı praqmatika ilə Ģərtlənir. Praqmatika ilə semantika və qrammatika arasında dəqiq sərhəd çəkməyin çətin olmasına baxmayaraq,
ümumi pozisiya mətnin strukturunun aspektləri və inferensiyadan asılı olan interpretasiyanı
ayırır. Praqmatik məna inferensiya vasitəsilə reallaĢan mənadır. Hopper və Traudoff qrammatikləĢmə prosesini leksik vahid və strukturların müəyyən linqvistik situasiyada qrammatik
funksiyalar yetirməsi kimi təqdim etmiĢ və qeyd etmiĢlər ki, bu proses təkcə bir dəfə baĢ ver70
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mir və əksinə proseslər bir-birini yaradır. Sözün leksik statusunun qrammatik statusu ilə əvəz
olunması ―əsas qrammatikləĢmə‖ kimi, daha sonrakı proseslər isə ―ikinci dərəcəli qrammatikləĢmə‖ adlandırlmıĢdır. Əsas qrammatikləĢmənin yaranmasında praqmatika əsas hadisə hesab
olunur. Traugoffa görə qrammatikləĢmə strukturun xüsusi bir kontekstdə istifadə olunmasına
əsaslanır. Beləliklə, inferensiyanın rolunu qabardan Traugoff bu hadisəni IIN-Inverted
Inference Theory of Semantic Change, “Məna dəyişməsinin inferensiya nəzəriyyəsi‖ adlandırmıĢdır.
Ġstənilən dili konseptual ümumiləĢmələr ( fonem, morfem, fraza, həmçinin aspekt, Ģəkil,
modallıq, növ və s.) olmadan təsəvvür etmək mümkünsüzdür. Lakin elmi ədəbiyyatlarda
linqvistik kateqoriyalar birmənalı təsnif edilməmiĢdir. Encyclopaedia Universalis (cild 18.
Thezaurus s.v categorie) linqvistik kateqoriyaları aĢağıdakı kimi tərif etmiĢdir: “İzahında
hansı terminin istifadə olunmasından asılı olmayaraq linqvistik kateqoriyalar iki hissəyə-feil
və isimlərə ayrılmışdır, halbuki bu terminologiya cins, kəmiyyət, zaman və s. sinif kateqoriyalarını təmsil edir.”
Ġngilis dilinin qrammatik quruluĢunda struktur yanaĢmada bəzi problemlər də nəzərə
çarpır. Məsələn, determinantların (təyinedici sözlərin) hansı kateqoriyaya aid olması hələ də
problemli məsələ olaraq qalmaqda davam edir. Struktur yanaĢmanın mərkəzində isə demək
olar ki, feil durur. Geoffrey Pullum (1974) (6,478) qrammatik kateqoriyaları təsnifatın ümumi
sxeminin qruplaĢdırılması və bölgüsü adlandırmıĢdır. Kateqoriyalar özləri də onları təĢkil
edən standartlara və ya dəyərlərə bölünür ki, onları kateqoriyanın özü ilə qarıĢdırmaq olmaz.
Məsələn, Indicative Mood yəni, feilin xəbər Ģəkli özü feil deyil. BaĢqa sözlə desək, yalnız feil
Ģəkil kateqoriyasına malikdir və Ģəkil kateqoriyası feil deyildir. Feil özü morfoloji system
daxilində zaman, Ģəkil, aspekt və s. kimi xüsusiyyət və standartlarla xarakterizə olunur. Tipoloji müqayisə zamanı morfosintaktik vasitələrlə yanaĢı bəzi koqnitiv xüsusiyyətlər də meydana çıxır. Lakin, onu da qeyd etmək lazımdır ki, dildə kateqoriyalaĢma hadisəsində ən doğru və
məqbul olanı qrammatik kateqoriyalar hesab olunur. Ġki dilin müqayisəsi zamanı dillərin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bəzi maraqlı faktlar üzə çıxır. Beləliklə, ingilis dilində kateqoriyalara morfosintaktik yanaĢmada iki cümlə arasındakı predikat-təyin əlaqələrinə fikir verək.
This woman is wise/ The wise woman is this cümlələrindən birincisində sifət informasiyaverici rola malikdir, yəni cümlənin ismi xəbərinə aiddir. Digər cümlədə isə wise woman sintaqmında wise sözü cümlədə ismə aid olub onun təyini rolunda çıxıĢ edir. Azərbaycan dilində isə
dilin sintetiklik xüsusiyyətlərinə görə bu əlaqələnmə leksemin deyil, morfemin (Ģəkilçinin)
hesabına baĢ verir.
Müxtəlif səviyyələrdə linqvistik kateqoriyaların xüsusiyyətlərinə fikir verək. Müqayisə
olunan hər iki dildə feil iĢlərin, hadisələrin, subyektlərin vəziyyətini təsvir edir, isimlərin
əksinə olaraq feillər müstəqil referentləri bildirmirlər. Feillər zaman, növ, aspekt, Ģəkil, inkarlıq, Ģəxs və kəmiyyət kimi kateqoriyalara malikdir və feili xəbəri formalaĢdırır.
Ġsimlərin linqvistik xüsusiyyətlərinə isə aĢağıdakı aid edilmiĢdir: hər hansı sinfə aid varlıqların aid olduğu referenti təsnif etməklə ifadə edir, feillərin əksinə olaraq, isimlər nə Azərbaycan, nə də ingilis dilində temporallıq ifadə etmirlər və zamanla əlaqəli deyildir, əvəzində
hal, kəmiyyət, cins kimi kateqoriyalar ifadə edir. Ġsimlərin varlıq ifadə etməsi məsələsinə gəldikdə isə, onların varlıq ifadə etməsi və diskursyönümlü olması metalinqvistik və məntiqi olması onun praqmatikaya (diskurs səviyyəsində) aid olmasını bildirir. Lakin, onun sadaladığımız kateqoriyaları və ismi xəbərlik kimi funksiyası isə morfologiya və sintaksis bölməsində
araĢdırılır.
Sifətlər isə aid olduğu referentin keyfiyyət və əlamətini bildirir və bir nitq hissəsi kimi
ismə olub cümlə üzvü kimi təyin funksiyasını yerinə yetirir, yəni referenti olan ismi təsnif
edir. Sifətlər digər əsas nitq hissələrindən fərqli olaraq dərəcə kateqoriyasına malikdir və sifət
tərkiblərinin yaranmasında iĢtirak edir. Müqayisə olunan hər iki dildə sifət dərəcə kateqoriyasına malikdir.
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Əsas nitq hissələrindən olan zərflər demək olar ki, digərlərinin aid olduğu bir çox
kateqoriyalara malikdir, onun digər bir fərqləndirici xüsusiyyəti isə referenti ilə uzlaĢma kimi
funksiyasının olmamasıdır.
Determinantlar və ya təyinedici sözlər (buraya artikllar, kəmiyyət bildirən sözlər, iĢarə
əvəzlikləri aiddir) əsas özəlliklərindən biri onların referentləri ilə uzlaĢmasıdır. Bu qrup sözlərin hər hansı bir əsas nitq hissəsi daxilində olmaması onların kateqoriya bölgüsündə də qarıĢıqlıq yaradır.
Xüsusiyyətlərini müzakirə etdiyimiz bəzi kateqoriyaların, məsələn, Ģəxs, kəmiyyət, dərəcə və cins keteqoriyalarının nitq hissələri üçün universal olduğunu görə bilərik. Ġngilis dilində həm feillərin də isimlər kimi kəmiyyət kateqoriyası, yaxud da isimlərin də leksik səviyyədə
cins kateqoriyası xüsusiyyətlərinə, sifət və zərfin dərəcəsinə malik olması buna sübut ola bilər. Ümumiyyətlə, dildə nitq hissələrinin omonimlik xüsusiyyəti əsasən konteksdə reallaĢır.
Məsələn, like sözünün cümlədə morfosintaktik funksiyasına əsasən, durduğu yerə görə təyin
etmək mümkün olduğu halda bəzən onu yalnız kontekst daxilində təyin etmək mümkün olur.
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А.Рзаева
Структурный подход к лингвистической категоризации
Резюме
Части речи формируются на основе концепции речи. Некоторые думают, что существует
много языковых категорий, а другие говорят, что они ограничены. По мере увеличения числа
категорий важные обобщения уменьшаются. В лингвистической литературе под категорией понимаются части речи, а также единство их грамматического значения и формы. В статье исследуется, что глаголы в азербайджанском и английском языках различаются по количеству, у них
много общих грамматических категорий. Например, категории времени, вида и наклонения глагола характерны как для азербайджанского, так и для английского языков. В обоих сопоставимых языках глаголы описывают состояние дел, события и предметы, и, в отличие от существительных, глаголы не обозначают независимых ссылок. Глаголы имеют такие категории, как
время, вид, аспект, наклонение, отрицание, лицо, число и поэтому образуют глагольное сообщение. Структурный подход к категоризации в языке считается более полным и разумным.
A.Rzayeva
Structural Approach to Linguistic Categorization
Summary
Parts of speech are formed based on the concepts of speech. While some linguists think there
are many language categories, others say they are limited. As the number of categorizations increases,
important generalizations decrease. In linguistic literature, a category means parts of speech, as well as
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the unity of their grammatical meaning and form. That is, although the verb differs in quantity in
Azerbaijani and English, it has many common grammatical categories. For example, the tense, type,
and mood categories of the verb are specific to both Azerbaijani and English. In both compared
languages, verbs describe the state of affairs, events, and subjects, and unlike nouns, verbs do not
denote independent references. Verbs have categories such as tense, voice, aspect, mood, negation,
person, quantity, and form the verb message. The structural approach to categorization in the language
is considered more complete and reasonable.
Rəyçi: filol.e.d., prof. Ə.Abdullayev
Redaksiyaya daxil olub: 10.03.2021

73

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

1 / 2021

H.H.TANRIVERDĠYEVA
Azərbaycan Dillər Universiteti
(Bakı Ģəh., R.Behbudov küç., 60)

ĠNGĠLĠS VƏ AZƏRBAYCAN MƏTBUATINDA ĠġLƏNƏN
METAFORALARIN STRUKTUR MODELLƏRĠ
Açar sözlər: metafora, struktur, söz, söz birləşməsi, cümlə
Ключевые слова: метафора, структура, слово, словосочетание, предложение
Key words: metaphor, structure, word, word combination, sentence

Metaforik model linqvistik konstruksiyadır və idraki proseslər modelinə daxildir; o, törədici xarakterə malikdir. Onlar bir predmetin iĢtirakı ilə digərinin xüsusi tərzdə təqdim olunmasına imkan yaradır (3). Metaforik modellər barədə təkcə dilçilikdə deyil, həm də fəlsəfədə,
məntiqdə, psixologiyada da kifayət qədər bəhs olunub. Bunların hamısı təbii ki. Məsələnin
koqnitiv tərəfinə daha çox üstünlük vermiĢlər. Biz isə problemi linqvistik cəhətdən hərtərəfli
iĢıqlandırmaq üçün metaforik modellərə daha geniĢ aspektdən baxırıq. Ona görə də həmin
problemin struktur və koqnitiv tərəflərini fərqləndiririk. Məsələyə belə yanaĢmanın hansı üstünlükləri vardır:
1. Metaforik model anlayıĢının bütün aspektrləri əhatə olunur;
2. Məzmun və ifadə planındakı özünəməxsusluqlar dəqiqləĢdirilir;
3. Metaforik model anlayıĢının dərinliyinə həm linqvistik, həm də qeyri-linqvistik nöqteyi-nəzərdən dərin nüfuz etmək mümkün olur;
4. Digər linqvistik modellərdən onu əsaslı Ģəkildə fərqləndirmək olur.
Metaforik modellərdən həm bədii, həm siyasi, həm elmi, həm də publisistik üslublarda
istifadə olunur. Xüsusilə onu qeyd etmək lazımdır ki, siyasi diskursda mövcud tarixi Ģəraiti
düzgün qiymətləndirmək üçün tez-tez metaforalara müraciət olunur; sanki həmin tarixi situasiyaya qiymət verilir (2, s.37). Ona görə də siyasi diskurs mütəxəsissləri göstərirlər ki, cəmiyyətdə gərginlik artdıqca siyasi diskursda iĢlənən metaforaların sayı da çoxalır. Bəziləri bunu
əsas tutaraq metaforaları cəmiyyətin barometri də adlandırırlar. Deməli, janrından asılı olmayaraq metaforik modellər bütün diskurs növlərində iĢlənir.
MetaforikləĢmə koqnitiv əməliyyatdır (1). Məsələnin struktur tərəfi isə dil vahidlərinin təĢkil olunduğu tərkib hissələrinə görədir; bir elementdən baĢlayaraq çoxala bilir. Çoxalma dil kontekstində fonemdən tutmuĢ cümləyə və ya mətnə qədər yüksələ bilər. Fonem bir tərkibdən ibarətdir, dilin fonetik səviyyəsini təmsil edir. Morfemlər isə fonemlərdən təĢkil olunmaqla müxtəlif
strukturlarda təzahür edir. Eləcə də məcazlar təĢkilolunma strukturuna malikdir (4). Məsələn: Metaforalar soz, söz birləĢməsi və cümlələr Ģəklində formalaĢır. Bu qəliblərə daxil olan metaforalar
mahiyyətcə eyni məcaza aid olsalar da, fikrin ifadə taktikasına görə fərqlənir (5; 6). Bu fərqləri
daha dərindən müĢahidə etmək üçün onların hər birini ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirək:
Söz modeli. Söz modelləri müstəqil cümlə üzvü olurlar. Misallara müraciət edək:
―Bu günlərdə ―Ulduz‖ jurnalının yeni sayı iĢıq üzü görüb. Jurnala budəfəki ekspert rəyini tanınmıĢ ədəbiyyatĢünas ġirindil AlıĢanlı yazıb. O, ―Qulu Ağsəsə məktub‖ adlı yazısında
jurnalın ötən sayını ciddi mülahizələrlə təhlil edib. Ekspertin fikrincə, gənclər yüksək sənətkarlıq meyarlarına, yeni məzmun və biçim axtarıĢlarına laqeyd görünürlər: ―Çox istərdim ki,
senzurasız, demokratik ədəbi meyarlara söykənən bir ədəbi ünvanda bir neçə günlük özümə
bir həmsöhbət tapım. Təəssüf ki, mənim həmsöhbətlərim ya bildiklərimi, eĢitdiklərimi mənə
danıĢır, çox halda da zəif formada, ya da ədəbi həyata yenicə gəlmiĢ gənc yazarlar yerli-yersiz
keçmiĢə-gələcəyə uçurlar, lakin bu ―səyahət‖in nə sosial-ictimai məzmunu, nə də bədii
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reallaĢması yeni deyildir. Elə bil bu müəlliflər bizim günlərin adamı deyillər‖ (525-ci qəzet.
27 yanvar 2016. ―Ulduzun yeni ildə birinci sayı‖).‖
―Uçurlar‖ verdiyimiz mətndə insana-yazarlara aiddir. ġifahi nitqimizdə ―Filankəs göydədir, uçur‖, ―O qaçmır, uçur‖, ―maĢın uçur‖ kimi ifadələrə tez-tez rast gəlirik. Zənnimizcə,
yuxarıda verdiyimiz mətndə də ―uçmaq‖ bu paradiqmaya daxildir. Həmin misallarda ― uçmaq‖ feili daha çox müstəqillik əlamətinə malikdir. Ona görə də belə metaforaları müstəqil
cümlə üzvü kimi götürmək lazımdır, strukturca söz statusuna malikdir. BaĢqa bir misal:
―Ġ. Əliyev onu da deyib ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik bərqərar olub: ―Gördüyümüz iĢlərin mahiyyəti odur ki, daha güclü dövlət yaradaq ki, xalqımız rifah içində, təhlükəsiz Ģəraitdə yaĢasın‖. Dövlət baĢçısı bildirib ki, ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunması
təbii haldır: ―Xalqımızın vahid amal uğrunda birləĢməsi, uğurlarımız bunu təmin edir. Baxmayaraq ki, ətraf ölkələrdə qarĢıdurmalar baĢ verir, Belə olan halda Azərbaycan nümunəsi
dünya üçün əhəmiyyətlidir və bir çox yerdə Azərbaycan təcrübəsi öyrənilir. Azərbaycan demokratiya yolu ilə sürətlə irəliləyir. Bu, bizim Ģüurlu seçimimizdir. Ġqtisadi inkiĢaf demokratik prosesdən kənar təmin oluna bilməz. Ona görə də Azərbaycanda iqtisadi və demokratik islahatlar paralel aparılır. Parlament seçkiləri bunu sübut etdi, seçkilər Ģəffaf keçdi, Azərbaycan
xalqının arzuları tam təmin edildi. Seçkilərin nəticələri apardığımız siyasətə xalqımızın böyük
dəstəyini ortaya qoydu. Ona görə də xalqımıza minnətdaram. Xalqımızı əmin etmək istəyirəm
ki, dünyadakı böhrana baxmayaraq, Azərbaycan uğurla inkiĢaf edəcək‖ (525-ci qəzet. 27
yanvar 2016‖. Ġlham Əliyev: ―ĠĢ adamları sosial məsuliyyətini dərk etməlidirlər‖).
ġəffaflıq suya aiddir, o, seçkilər üzərinə köçürülüb. Cümlə üzvü kimi də müstəqildir.
Söz strukturunda olan metaforalar strukturca özündən mürəkkəb quruluĢlu metaforalardan heç
bir cəhətdən geri qalmır.
Ġngilisdilli publisistik mətnlərdə də söz strukturlu metaforalara tez-tez rast gəlirik.
Məsələn:
―Mr. Orban has also embraced the term ―illiberal democracy,‖ essentially arguing that
majority rule is more important than minority rights. ―Here is a government that proclaims
itself as illiberal, and if it says it‘s illiberal, liberals are its natural enemy, especially if they are
backed by funds the government has no control over,‖ Mr. Loke said, referring to
organizations funded by Mr. Soros.‖ (The New York Times, Pressure grows as Hungary
adopts law targeting George Soros University, April 13, 2017, p.5)
Bu mətn parçasındakı ―embrace‖ (qucaqlamaq, bağrına basmaq) feili canlılara aid olsa
da ―termin‖ anlayıĢının üzərinə köçürülüb və mövcud kontekstdə ―qəbul etmək‖ mənasında
iĢlədilmiĢdir. Burada ―embrace‖ feili müstəqil cümlə üzvüdür.
Və ya:
―And like Ms. Le Pen, Mr. Mélenchon regularly attacked the news media during the
campaign. On election night, after his defeat, he tore into what he called ―mediacrats‖ and
―oligarchs.‖ They were ―rejoicing‖ over ―two candidates who approve and want to maintain
the current institutions‖ of government, the longtime fan of Castro and Hugo Chávez said.
The shared lines of attack gave the candidates at the political extremes their best
showings ever, if from opposite ends of the spectrum. Mr. Mélenchon almost doubled his
2012 result, refused to concede for hours and then attacked both finalists, refusing to
distinguish between them.
In that, he is alone. Across the board, politicians and other former candidates have
urgently counseled their supporters to vote for Mr. Macron to block Ms. Le Pen‘s path to the
Élysée Palace.‖ (The New York Times, Injustice system in the Phlippines, April 27, 2017, p.12)
Bu nümunədə isə ―attack‖ (hücum etmək, həmlə eləmək) feili Azərbaycan dilində olduğu kimi ingilis danıĢıq dilinə də xas olan ―tənqid etmək‖, ―təhqir etmək‖, ―birinin bostanına
daĢ atmaq‖ semantikasını daĢıyır. VerilmiĢ mətn nümunəsində də ―attack‖ feili bu para-
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diqmaya daxildir. Sözü güdən feil aĢkar müstəqillik əlamətinə və strukturca sös statusuna malik olduğu üçün bir metafora kimi ona müstəqil cümlə üzvü kimi yanaĢmalıyıq.
Söz birləĢməsi modeli. Məlum olduğu kimi, söz birləĢmələri ən azı iki sözdən ibarət
olur. Metaforalar söz birləĢmələrinin daha çox ismi birləĢmələr modelinə qəliblənir. Məsələn:
―Azərbaycan xalqı özünün qədim tarixi ədəbiyyatı ilə yanaĢı, sehrli musiqisi ilə haqlı
olaraq öyünür. Heç də təsadüfi deyil ki, bu nəcib, həssas qəlbli xalqın vətəni Odlar yurdunu,
həm də ecazkar ovsunlu musiqi diyarı kimi də tanıyırlar. Azərbaycan muğamı gələcəyə böyük
inam və nikbinlik aĢılamaqla. Millətimizi cəsur, mərd və mübariz olmağa səsləyir. Muğamlar
bizim ruhumuzun güzgüsü, taleyin bizə bəxĢ etdiyi əvəzsiz nadir xəzinədir, – desək, heç də
yanılmarıq. Muğam sehrli möcüzədir‖ (Gündəm. 20 mart. 2012. ―Bir qəlbin harayı‖).
―Ruhumuzun güzgüsü‖ III növ təyini söz birləĢməsidir; onun ikinci tərəfi (güzgü) metaforadır. BaĢqa bir misal:
―Uinston Çörçill 1917-ci ildə koalisiya hökümətinin tərkibində qalır və hərbi nazir
vəzifəsinə təyin olunur. Bu dövr onun karyerasında müsbət canlanma yaradır. Belə ki, o, hərbi
nazir vəzifəsində çalıĢarkən hərbi sənaye sahəsində tank istehsalına baĢlayır və xalq arasında
daha bir ad – ―Tankların atası‖ adını qazanır. Xalqın sevgisini qazanmaq, milləti ustalıqla
idarə etmək Çörçilin fəaliyyətində bir o qədər də problemli olmayıb. O, bunu böyük məharətlə
bacarıb və bunu öz fikirlərinin birində nümayiĢ etdirib: Ġki milləti idarə etmək dörd uĢağı
idarə etməkdən asandır‖ (Gündəm. 20 mart 2012-ci il. Uinston Çörçill‖).
Verdiyimiz misalda ―Tankların atası‖ III növ təyini söz birləĢməsidir.
II növ təyini söz birləĢməsi modeli də publisistik üslubda çox iĢlənir:
―Məsələn, o, Fələstini ərəb dövlətlərindən daha çox müdafiə edir. Hətta bütün etirazlara
rəğmən, ərəb liderlərinin gözucuyla belə baxmağa çəkindiyi Fələstinə səfər də etdi. Misirdə
hərbi xuntanın qanlı qələbəsindən sonra baĢ verən dövləti siyasətlərin məsuliyyətini Qərbin
yaxasından asdı. Suriya böhranına, hər imkanda ―demokrayiya beĢiyi‖ ni yırğalayan Qərbdən
daha açıq və sərt reaksiya verdi.‖ Bunlar kütləvi silah axtarırlar, ancaq Əsəd hər gün bir
kimyəvi silah məhv edə biləcəyindən daha çox insan qırır – dedi (Müsavat. 31 oktyabr. 2013.
―ABġ-ın Ərdoğana qəzəbini sirri‖).
Bütün bunlarla yanaĢı I növ təyini söz birləĢməsi modeli də publisistik üslubda fəaldır.
Misala müraciət edək:
Təbii ki, Ağ Evdə bütün bunlardan bərk qəzəblidirlər. ABġ mediasının Türkiyəyə hücumları da elə həmin qəzəbin təzahürüdür. Birincisi, ABġ və Qərb on milyardlarla həcmində
maliyyə qaynağını itirib, ikincisi, Türkiyə Qərb təsirindən asılı olmadan öz hərbi qüdrətini
sərbəst Ģəkildə inkiĢaf etdirmək imkanı qazanıb. Halbuki qəzəbli Ağ ev xəbərdarlıq edir ki,
Türkiyənin NATO standartlarına uymayan hərbi müdafiə sistemləri alması yolverilməzdir‖
(Müsavat. 31 oktyabr. 2013. ―ABġ-ın Ərdoğana qəzəbini sirri). VerilmiĢ misalda ―Ağ ev‖ I
növ təyini söz birləĢməsidir.
Ġngilisdilli publisistik mətnlərdə də təyini söz birləĢmələrinin metaforik iĢlənməsinin
Ģahidi oluruq. Ancaq bu məqamda ingilis dilindəki bəzi söz birləĢməli struktur modellərin
Azərbaycan dilindən fərqləndiyinin Ģahidi oluruq.
Məlum olduğu kimi, təyini söz birləĢmələrində komponentlər bir-birinə sintaktik
tabelilik əlaqəsi vasitəsilə bağlanır. Ġngilisdilli publisistik mətnlərdə istifadə olunan metaforik
təyini söz birləĢmələrini əsasən aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar:
1. Əsas tərəf kimi təyin funksiyasını yerinə yetirən ismin iĢtirakı ilə. Məsələn:
―Despite his violent rhetoric and his coddling of police, the blame is not all Mr.
Duterte‘s. No one person is culpable, just as no one person can fix it. What is supposed to be
aprecision instrument for ensuring law and order has become a weapon so blunt that most
people can‘t trust it. The current embrace of violence, and all the justifications people make
for it, are predicated on this. The system is so broken that many Filipinos think it‘s just better
to purge the dregs of society. It‘s a perverse hope – one that if we‘re honest we can all
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understand, but one that if we‘re responsible, we must ultimately reject.‖ (The New York
Times, Injustice system in the Phlippines, April 27, 2017, p.12)
Bu nümunədəki ―a precision instrument‖ (dürüstlük aləti) birləĢməsindəki ―precision‖
ismi əslində təyin vəzifəsini yerinə yetirir.
2. Əsas tərəf kimi təyin funksiyasını yerinə yetirən əvəzliyin iĢtirakı ilə. Məsələn:
―Doctors kept ailing infants alive by pumping air into their lungs by hand for hours. By
nightfall, four more newborns had died. ―The death of a baby is ourdaily bread,‖ said Dr.
Osleidy Camejo, a surgeon in the nation‘s capital, Caracas, referring to the toll from
Venezuela‘s collapsing hospitals.
The economic crisis in this country has exploded into a public health emergency,
claiming the lives of untold numbers of Venezuelans. It is just part of a larger unraveling)
here that has become so severe it has prompted President Nicolás Maduro to impose a state of
emergency and has raised fears of a government collapse.‖ (The New York Times, Failing
economy hits Venezuela hospitals, May 16, 2016, p.1)
Burada iĢlədilmiĢ ―our daily bread‖ (bizim gündəlik çörəyimiz) təyini söz birləĢməsindəki əsas tərəf olan ―our‖ (bizim) əvəzlik vasitəsilə ifadə edilmiĢdir.
3. Əsas tərəf kimi təyin funksiyasını yerinə yetirən feili sifətin iĢtirakı ilə. Məsələn:
―After all but endorsing the far-right presidential candidate in France last week, President
Trump has been conspicuously silent since his fellow populist Marine Le Pen finished second in
the voting on Sunday and put herself within striking distance of the Élysée Palace.
Mr. Trump‘s reticence can be attributed to any number of factors: the White House‘s
reluctance to inject itself further in a foreign election; the fact that Mr. Trump is more focused
on trumpeting his achievements after 100 days in office; or simply that Mr. Trump likes
winners, and Ms. Le Pen looks likely to lose the runoff in two weeks.
But there is a more fundamental reason the president would do well to keep his
enthusiasm for Ms. Le Pen in check. Her victory would be an acute headache for Mr. Trump,
especially since he has adopted more conventional positions on NATO, the European Union
and the Middle East.‖ (The New York Times, A nod from Trump, but not a win-win, April
27, 2017, p.5)
Bu mətn parçasında müĢahidə eidiyimiz ―striking distance‖ (fövqəladə üzün məsafə)
təyini söz birləĢmısinin əsas tərəfini təĢkil edən ―striking‖ feili sifətdir.
4. Əsas tərəf kimi təyin funksiyasını yerinə yetirən sayın iĢtirakı ilə. Məsələn:
―After months of investigation, this year the authorities arrested six people, accusing
them of using their recruiting and transportation agencies to extort wages from women so
poor and desperate they dared not speak up and worked under extreme conditions.
Ms. Clemente‘s death in July 2015 movedItalian legislators to pass a law last year
aimed at combating exploitation of agricultural workers. But, experts say, their virtual
enslavement remains disturbingly widespread for a country renowned for its products
worldwide. By some measures, Italy is the second-worst state in the European Union for the
enslavement of people, behind Poland.
―We are back to the situation we were in in the 1950s – the rights acquired by workers
through the land reform have been crippled, if not nixed,‖ said Leonardo Palmisano, author of
various books on agricultural workers and a native of Apulia. ―This is a phenomenon that is
pervasive everywhere, not only in Apulia, and it affects Italians as well as foreign workers.‖
(The New York Times, A Woman‘s Death Sorting Grapes Exposes Italy‘s Slavery, April 13,
2017, p.1)
Məqalədə iĢlədilmiĢ ―the second-worst state‖ (dünyanın ikinci ən pis dövləti) təyini söz
birləĢməsinin əsas tərəfini təĢkil edən ―second‖ sayı Ġtaliyanı dünyanın ən pis dövlətləri
sırasına aid etməklə metaforik səciyyə daĢıyır.
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5. Əsas tərəfi yiyəlik hal göstəricisi olan ―of‖ (-ın, -in, -un, -ün) sözönünün iĢtirakı ilə
yaranan təyini söz birləĢməsi. Məsələn:
―Fingerprint sensors have turned modern smartphones into miraclesof convenience. A
touch of a finger unlocks the phone – no password required. With services like Apple Pay or
Android Pay, a fingerprintcan buya bag of groceries, a new laptop or even a $1 million
vintage Aston Martin. And pressing a finger inside a banking app allows a user to pay bills or
transfer thousands of dollars.‖(The New York Times, That Fingerprint Sensor on Your
Phones Is Not as Safe as You Think, April 13, 2017, p.9)
Bu nümunədəki ―miracles of convenience‖ (rahatlığın möcüzəsi) təyini söz birləĢməsinin birinci tərəfini təĢkil edən ―miracles‖ (möcüzə) sözü məhz yiyəlik hal göstəricisinin (of)
köməyi ilə müvafiq kontekstdə metaforik səciyyə əldə etmiĢdir.
Və ya:
―Mr. Trump has grown cozy with Abdel Fattah el-Sisi of Egypt, an egregious rights
violator whom he recently celebrated at the White House as a ―fantastic guy.‖ He stopped
openly expressing admiration for Vladimir V. Putin of Russia only after he backed up the
Syrian dictator Bashar al-Assad‘s patently false denial that sarin gas was used to kill Syrian
civilians – an atrocity that even Mr. Trump had to acknowledge was the work of an ―animal‖.
(The New York Times, The Cost of Trump‘s Retreat From Rights, April 27, 2017, p.10)
Adı çəkilən məqalədən götürülmuĢ bu mətn parçasındakı ―the work of an animal‖ (vəhĢi
heyvan əməli, yəni, insana xas olmayan vəhĢilik) söz birləĢməsindəki I tərəf olan ―work‖
sözünün metaforik səciyyə əldə etməsində onun tərkib hissəsi olduğu yiyəlik hal sintaktik
konstruksiyası əsas rol oynamıĢdır.
5. Asılı tərəfi yönlük hal göstəricisi olan ―to‖ (-a, -ə, -ya, -yə) sözönünün iĢtirakı ilə
yaranan təyini söz birləĢməsi. Məsələn:
―The debate now also engulfs Mr. Trump‘s daughter Ivanka, who late last month
became an unpaid assistant to the president. She, too, is covered by the emoluments clause,
according to previous legal opinions issued by the Justice Department. Her company has 37
trademark applications pending in
10 countries, covering the sale of leather goods in China, jewelry in the Philippines and
beauty products in Indonesia, The New York Times review shows.‖ (The New York Times,
Trump‘s Trademark Continues Its March Across the Globe, Raising Eyebrows, April 13,
2017, p.11)
Müvafiq nümunədəki president Donald Trampın qızı Ġvankaya xitabən iĢlədilmiĢ ―an
unpaid assistant to the president‖ (prezidentin könüllü (maaĢ almayan) köməkçisi) təyini söz
birləĢməsi məhz yönlük hal göstəricisi olan ―to‖-nun köməyi ilə metaforik əlamət kəsb etmiĢdir.
6. Asılı tərəfi isimlə ifadə olunmuĢ və ―by‖, ―with‖ (vasitəsilə, ilə, -la, -lə) sözönlərindən birinin iĢtirakı ilə yaranan birgəlik bildirən təyini söz birləĢməsi. Məsələn:
―The newspaper called on Pyongyang to avoid a ―head-on collision‖ with Mr. Trump by
suspending its provocative activities. If the North Korean regime did not restrain itself and
made ―a huge mistake, it may be difficult to have another chance to correct its strategy.‖
North Korea is almost entirely dependent on China for its oil, and a loss of its supplies
would cripplethe noticeable economic growth in the country over the last few years.‖ (The New
York Times, Xi and Trump Discuss Rising Tensions with North Korea, April 13, 2017, p.9)
Burada izlədiyimiz ―head-on collision‖ with Mr. Trump‖ (Trump ilə toqquĢma) təyini
söz birləĢməsinin asılı tərəfi ―with‖ sözönü vasitəsilə təqdim edilmiĢ isim ilə ifadə olunmuĢdur və metaforanın yaranmasında həmin sözönü əsas rol oynayır.
3. Cümlə modeli. Cümlə strukturlu metaforalar predikativ xüsusiyyətə malikdir; hansısa fikrin ifadəsinə xidmət edir. Adi cümlələrlə onlar arasında struktur baxımından heç bir fərq
yoxdur. Məsələn:
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―Silahlar susdu, yeni bir model iĢə düĢdü, düçüncələrin, fikirlərin, individuallağın, mənəviyyatın iĢğalı‖ (―525-ci‖ qəzet, 2012, 221(35 37). Mahiyyətcə ―Silahlar susdu‖ nəqli sadə
cümlədir; bu tipli sadə cümlələrdən strukturuna görə fərqlənmir. Fərq cümlənin metaforik olmasındadır. Metaforik cümlələrə publisistik mətnlərdə tez-tez rast gəlinir, səbəb isə qeyd olunan mətnlərin öz təyinatı ilə bağlıdır. Bu tipli cümlələrin bir və ya iki tərəfi də məcazi mənada
iĢlənə bilər:
―Qısa müddət ərzində ―rastkurutka‖ olandan sonra isə telekanalların ulduzuna çevrilərək, millətə əxlaq, mədəniyyət dərsi keçməyə baĢlayırlar. Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti
toy xanəndələrinin, palatka ulduzlarının əlində can verir. Azərbaycan mədəniyyətinin inkiĢafına, təbliğinə bilavasitə cavabdeh olan, məsuliyyət daĢıyan Mədəniyyət Nazirliyi, Teleradio
Komitəsi isə bütün mənəviyyatsızlıqlara isə sanki göz yumur. Hətta, daha da rəvac verir. Ġfası
ilə, elmi ilə, sözü ilə xalqı təhqir edənlər təmtəraqla fəxri adlar alır, mənzillə mükafatlandırılırlar. Qarabağ qaziləri, əlillər, imkansızlar halsızlıqdan, çarəsizlikdən özünü yandırdığı, intihar etdiyi günlərimizdə dırnaqarası ulduzlarımız bahalı maĢınları, dəbdəbəli villaları ilə efirlərdə reklam olunurlar. Sanki bu xalqa mesaj vermək istəyirlər ki, bu ölkəyə vətənpərvər əsgər
lazım deyil. Çalıb-oxuyan, əzilib-büzülən ulduzcuqlar lazımdır. Azərbaycanın dövlət himnini,
ərazisinin sahəsini bilməyənlər bu gün ölkəni təmsil etmək iddiasındadırlar. Primadonnalar,
əjdəhalar, elitstarlar, piĢiklər ümidindədir mədəniyyətimiz‖. (Gündəm: 1 fevral 2014-cü il;
―Problem: ―Mədəni terror‖). Yuxarıdakı cümlədə ―Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti toy
xanəndələrinin, palatka ulduzlarının əlində can verir‖ metaforik cümlədir; frazeoloji səciyyəlidir. Əgər ―silahlar susdu‖ cümləsində cümlənin xəbəri (feil) metaforikdirsə (məcazidirsə),
ikinci cümlə, ümumən, məcazi xarakterdədir. Ancaq onları digər sadə cümlələrdən fərqləndirərək bir nöqtədə birləĢdirən metaforik xarakterli sadə cümlə olmasıdır. BaĢqa bir misal:
―Bu strategiya tarix üçün çox qısa bir zamanda Azərbaycanın iqtisadi-siyasi simasını
ağıla gəlməyən dərəcədə dəyiĢdi; xaos və anarxiyadan iflic olmuĢ dövlətçiliyi hərəkətə gətirdi
və ölkənin donmuĢ orqanizminin həyat fəaliyyətini özünə qaytardı. Azərbaycanın XX əsr
müstəqillik tarixinin az qala qorxunc ənənəsinə çevrilə biləcək hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi və ya dövlət çevriliĢləri xronikasına son verildi. BaĢlıcası isə odur ki, xalq dövlət müstəqilliyinin əbədiləĢməsinin və möhkəm dövlətçiliyin onun varlığında müstəsna rol oynadığının
zəruriliyini dərk etmiĢdi. Zaman isə xalqın bu seçimində yanılmadığını hər addımda təsdiqlədi
və bu yol ona qarant olan strateji inkiĢaf xəttinə çevrildi‖, (―Xalq‖ qəzeti, 26 dekabr 2013
―Sosial iqtisadi inkiĢafın 20 ili. DəyiĢməyən strateji xətt‖). VerilmiĢ misalda ―ölkənin donmuĢ
orqanizminin həyat fəaliyyətini özünə qaytardı‖ metaforik səciyyəli sadə cümlədir.
Eyni metaforik struktura ingilisdilli publisistik mətnlərdə də rast gəlmək mümükündür.
Məsələn:
―While such wizardry is convenient, it has also left a gaping security hole. New findings
published Monday by researchers at New York University and Michigan State University
suggest that smartphones can easily be fooledby fake fingerprints digitally composed of many
common features found in human prints. In computer simulations, the researchers from the
universities were able to develop a set of artificial ―MasterPrints‖ that could match real prints
similar to those used by phones as much as 65 percent of the time.‖ (The New York Times,
That Fingerprint Sensor on Your Phone is Not as Safe as You Think, April 13, 2017, p.9)
Sensorlu telefonların çatıĢmazlıqlarına həsr edilmiĢ məqalədən götürülmüĢ bu mətn parçasının ilk cümləsində verilmiĢ ―it has also left a gaping security hole‖ (onun həmçinin ―əsnəyən‖ (iĢə yaramayan) təhlükəsizlik dəliyi mövcuddur) cümlə strukturlu metaforası müstəqil sintaktik vahiddir və bütövlükdə məcazi xarakter daĢıyan sadə cümlə vasitəsilə təqdim edilib.
Və ya:
―To some extent, Ms. Le Pen seems like a disillusioned fan. After Mr. Trump‘s surprise
victory, she said it had ―made possible what had previously been impossible.‖ During the
transition, she turned up in the lobby of Trump Tower, where she was seen having coffee at a
79

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

1 / 2021

cafe. But Mr. Trump kept her at arm‘s length. Though he met with Nigel Farage, a prominent
British euroskeptic, he did not meet Ms. Le Pen.‖ (The New York Times, A Nod fromTrump,
But Not a Win-Win‖, April 27, 2017, p.5)
Bu mətn parçasında yenə də cümlə quruluĢlu metaforanın Ģahidi oluruq. ―But Mr.
Trump kept her at arm‘s length‖ (Ancaq Cənab Trump ondan kənar gəzirdi) cümləsindəki ―to
keep smb at arm‘s length‖ məcazının hərfi tərcüməsi ―bir qol uzunu məsafədə saxlamaq‖
deməkdir. Məhz bu məcazın iĢlədilməsi ilə Trumpla Le Pen münasibətlərindın bəhs edən sadə
cümlə bütövlükdə metaforik xassə əldə etmiĢ olur.Onu da qeyd etməliyik ki, nümunələrdən də
göründüyü kimi, Azərbaycan dilində olduğu kimi, ingilisdilli publisistik mətnlərdə də
metaforik səciyyəli sadə cümlələr predikativ funksiyaya malikdir.
Publisistik mətnlər içərisində sual xarakterli sadə cümlələrə də rast gəlinir: ―Milli ġura
niyə kölgəyə çəkilib?‖ (Gündəm‖ qəzeti, 5 iyun 2014). Bu tipli misallar həm qəzet baĢlıqları,
həm də məqalələrdə özünə yer alır.
Metaforik cümlələrin bir tipi də əvvəldə verdiyimiz ―A B‖-dir strukturuna müvafiqdir.
Belə cümlələrlə müqayisələrin yaxınlığı daha aydın hiss olunur. Məsələn:
Metaforik tərkiblərlə bağlı bəzi mühüm məqamlara nəzər salaq. Bildiyimiz kimi,
tərkiblər bir neçə üzvdən ibarət olur, lakin onların məcazlılıq xüsusiyyəti məsələnin semantik
tərəfi ilə bağlıdır, struktur isə dəyiĢmir. Məsələn:
―Hər cür digər amilləri kənara qoyub deməliyəm ki, əksər hallarda çətinliyi yaradanlar
özümüzük. Bizdən asılı olan çox Ģeylər var. Söz və ifadə azadlıqlarının geniĢ ümman tapdığı
hazırkı dövr üçün xarakterik xüsusiyyətlərdən biri nə sözümüzə, nə də ifadəmizə diqqət
yetirməməyimizdir. Əlbəttə hamımız belə deyilik. Amma böyük ölçüdə bizlərə münsibət həm
də bizdən olmayanların davranıĢlarına nəzərət formalaĢır və ətrafımız o qədər sıxdır ki, bəzən
yan-yörəmizdə vurnuxaraq özünü göstərməyə çalıĢan ikincilərin hərəkətlərinə göz qoya
bilmirik. Üzdə hamımız dost-qardaĢ oluruq. Eləyikmi? Müəyyən mənada dostdan xitab kimi
qəbul oluna biləcək yazımda bu suala cavab axtarmaq niyyətindən uzağam. Güman edirəm,
əsl dostlar söyləyəcəklərimdən düzgün nəticə çıxaracaq və inciməyəcəklər. Çünki bizləri
birləĢdirən dostlığın əsasında dayanan əlahiddə dəyər peĢəmizə dürüst münasibətimizdir‖
(Kaspi. 12-14 aprel 2014). Yuxarıdakı misalda feli sifət tərkibi metaforik səciyyəlidir. Bu tipli
metaforalara feili bağlama və məsdər tərkiblərində də rast gəlinir.
Müasir ingilisdilli publisistik mətnlərdə də felin Ģəxssiz Ģəkilləri vasitəsilə təqdim
edilmiĢ metaforaları müĢahidə etmək mümkündür. Məsələn:
―A week ago, President Trump was accused of being a tool for the Russians, an
unwitting agent of influence, so full of admiration that he defended President Vladimir
V.Putin against critics who called him a killer.
Now, Mr. Trump is in a diplomatic clash with Mr. Putin‘s Russia, his administration
accusing Moscow of trying to cover up a Syrian chemical weapons attack on civilians and his
secretary of state delivering us-or-them ultimatums.‖ (The New York Times, Trump‘s Shift
on Russia Brings Geopolitical Winplash, April 13, 2017, p.1)
Burada iĢlədilmiĢ ―being a tool‖ (alətə çevrilmək) metaforası müasir ingilis dilindəki
felin Ģəxssiz forması olan cerund vasitəsilə ifadə edilmiĢdir.
Və ya:
―But why is Mr. Putin, despite his willingness to start military wars, reluctant to declare
a real war on corruption – even though, as Mr. Xi has found, anti-corruption campaigns are
usually popular with the public?
Only a fool would argue that there‘s a dearth of corruption in Russia. Recent opinion
polls from Moscow‘s independent Levada Center indicate that a majority of people view state
bureaucracy as irremediably corrupt. Russian movies and novels are full of officials who take
bribes. Why then is the Kremlinso unwilling to undertake a cleanup, particularly in a moment
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when cutting the cost of corruption could compensate for depressed oil prices.‖ (The New
York Times, Why Putin Tolerates Corruption, May 16, 2016, p.6)
Bu nümunədə isə ―depressed oil prices‖ (tənəzzülə uğramıĢ neft qiymətləri) metaforasında ―depressed‖ sözü müasir ingilis dilində mövcud olan feli sifət 2 forması vasitəsilə
təqdim edilmiĢdir.
Metaforik cümlələrdən danıĢarkən onların müqayisələrlə əlaqəsi barədə bəzi mühüm
məsələlərə də müraciət etmək lazımdır. Müqayisələr iki qarĢı tərəfi tələb edir; müqayisə
edilən və olunan. Onlar, metaforaya doğru ilk addımdır. Tarixi cəhətdən metaforalardan əvvəldir. Hətta ritorikaya aid kitablarda onları məcazlara da aid edirlər.
Nəticə: Ġngilis və Azərbaycan publisistik mətnlərində metaforalar metaforalar söz, söz
birləĢməsi və cümlə strukturuna malikdir və onlar bu xüsusiyyətlərinə görə oxĢardır.
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Структурные модели метафор, работающих
в английской и азербайджанской прессе
Резюме
Статья посвящена структурным моделям метафор, используемых в английской и
азербайджанской прессе. В данной статье также анализируются слова, выражения и структуры
предложений метафор, используемых в английских и азербайджанских СМИ. Обилие метафор,
наблюдаемых в таких газетах, как ―The New York Times‖, ―525-ci qəzet‖, ―Gündəm‖, ―Müsavat‖,
позволяет отметить, что все структурные модели метафор активно используются в прессы.
H.H.Tanriverdiyeva
Structural Models of Metaphors in English and Azerbaijani Press
Summary
The article is about the structure models of the metaphors used in English and Azerbaijan press.
Words, expressions and sentence structures of the metaphors used in English and Azerbaijan media
are analyzed in the given article as well. An abundance of the metaphors observed in the newspapers
like ―The New York Times‖, ―525-ci qəzet‖, ―Gündəm‖, ―Müsavat‖, allows us to note that all
structure models of the metaphors are actively used in the press language.
Rəyçi: filol.e.d., prof. A.Y.Məmmədov
Redaksiyaya daxil olub: 26.02.2021
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EMOSĠYALARI EKSPRESSĠV TƏRZDƏ
ĠFADƏ EDƏN CÜMLƏ MODELLƏRĠ
Açar sözlər: ekspressiv tərz, cümlə modelləri, elliptik nida cümlələri
Ключевые слова: выразительный стиль, модели предложений, эллиптические восклицательные
предложения
Key words: expressive style, sentence pattens, elliptical exclamation sentences

Adresantın ətraf aləmdə baĢ verən hadisələrə subyektiv münasibətini, keçirdiyi hiss-həyəcanı adresata ekspressiv tərzdə daha kəsərli çatdırmaq üçün bir neçə cümlə modellərindən geniĢ Ģəkildə istifadə edilir. Bədii ədəbiyyat personajının nitqində hər hansı bir hadisənin onda yaratdığı
hiss-həyəcanı ifadə edən cümlə modellərini araĢdırmağa çalıĢaq. Bu modellər What + (A)Noun!,
How + Adjective/Adverb!, You + And + Your + Noun, You + Adjective/Noun!, This/These +
Noun!, That/Those + Noun, Such + Noun!, And + Noun, But + Noun, Noun/Infinitive + And +
Noun/Infinitive! tipli cümlələrdir. Bu modelləri ayrı-ayrılıqla tədqiq edək.
What + (A)Noun!, How + Adjective/Adverb! modelli cümlələr adətən təəccüb, heyrət,
məftunluq kimi mənaları ifadə edir. Bu növ cümlələrdə sözlər belə düzülür: nida sözü + məntiqi vurğu altına düĢən söz + mübtəda + xəbər (yaxud xəbərin ad hissəsi). O.Ġ.Musayev bu
modelli cümlələri əsli nida cümlələri adlandırmıĢdır. Məntiqi vurğu altına düĢən sözün müəyyən nitq hissəsinə aid olması ilə əlaqədar olaraq cümlə what, how intensifikatorları ilə təqdim olunur. Məntiqi vurğu altında olan söz isimdirsə, cümlə What nida sözü ilə, sifət, yaxud
zərf olarsa, cümlə How nida sözü ilə baĢlanır.
Beləliklə, what, how intensifikatorları ilə baĢlanan cümlələrdə adresant onu əhatə edən
ətraf aləmdəki hadisə, hərəkət və Ģəxslərə biganə qalmadığını göstərərək öz ekspressivqiymətləndirici münasibətini dəqiqləĢdirmir. What + (A)Noun!, How + Adjective/Adverb!
modelli cümlələr geniĢ qrammatik potensiala malik olub, təkcə müsbət deyil, həmçinin mənfi
emosional qiymətləndirici münasibətlərin hərtərəfli aĢılanmasında böyük rol oynayır. Elə bu
məziyyətlərinə görə onlar müxtəlif situasiyalarda ekspressiv-qiymətləndirici münasibətin
iĢlədilməsinə xidmət göstərir.
Ekspressivliyin ifadə edilməsində elliptik cümlələrin də böyük rolu vardır. Belə ki,
kommunikasiya prosesində özünəməxsus müstəqil semantik quruluĢa malik olan elliptik
cümlələrdən hər hansı bir söyləmin müəyyən ekspressiv çalarını göstərmək məqsədi daĢıyaraq
geniĢ Ģəkildə istifadə olunur. Bu cümlələr müxtəlif emosional hal-vəziyyətləri ekspressiv Ģəkildə təqdim etməyə xidmət edir. Elliptik cümlələrin özəlliyi onların strukturuna hər hansı bir
cümlə üzvünün əlavə edilməməsidir, əks təqdirdə elliptik cümlələrin ehtiva etdiyi semantiküslubi çalar öz mahiyyətini itirmiĢ olar. Elliptik ekspressiv cümlələr həmsöhbətin söylənilən
məlumat, fikir haqqında razılıq, məmnunluq, narazılıq, ümidsizlik, təəccüb, Ģübhə, qorxu,
inamsızlıq, nifrət, tərəddüd kimi həm müsbət, həm də mənfi hisslərin xüsusi ekspressivliklə,
intonasiya ilə vurğulanmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, söyləmə, yaxud fikrə
ekspressiv çalar verərək adresata hər hansı bir təsir göstərmək məqsədilə elliptik cümlələrdən
həm kommunikasiya prosesində, həm də bədii ədəbiyyatda geniĢ istifadə edilir.
What, such, how, so sözləri ilə baĢlanan elliptik nida cümlələri stimullaĢdırıcı replika
vəzifəsində çıxıĢ edir. Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, nida cümlələrində iĢlənən nidalar fikrin ekspressivliyini, təsir qüvvəsini artırmaqla onların mənalarının müəyyənləĢməsinə
xidmət edir. Elə buna görə də nidalar bu cümlələrin əsas əlamətləri hesab olunur.
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You + And + Your + Noun modelli cümlədə birinci element ikinci Ģəxsi göstərən Ģəxs
əvəzliyi, yaxud ümumi isim, ikinci komponent isə birinci komponentə müvafiq olan yiyəlik
əvəzliyi və isim ilə ifadə olunur. Bu modeldə and bağlayıcısı tərkib üzvlərini bir-birinə bağlayaraq Ģəxsin nəyəsə sahib olduğunu göstərməklə ekspressiv mənanın meydana çıxmasına yardımçı olur. Deməli, You + And + Your + Noun modeli söylənilən fikrə emosiya qataraq nitqə ekspressiv məna çaları gətirir. Bu modeldən istifadə edən Ģəxs çox vaxt öz emosiyaları ilə həmsöhbətində mənfi səciyyəli hisslər oyatmaqla ətrafdakılarda xoĢagəlməz reaksiyaya səbəb olur.
You + Adjective/Noun! modeli müstəqil vahid olaraq ünsiyyət prosesində kifayət qədər
iĢlənmə imkanlarına malikdir. Ekspressiv məna ifadə edən bu modelin məhdud leksik tərkibi
vardır: birinci element olaraq ikinci Ģəxsin təkində iĢlədilən you Ģəxs əvəzliyi, ikinci element
olaraq isə Ģəxsin hər hansı bir xüsusiyyətini göstərən isim. Qeyd etmək istərdik ki, bu model
tərkibində you Ģəxs əvəzliyi mübtəda funksiyasında iĢlənir, isim isə heç bir artikl qəbul
etməməsi ilə səciyyələnir.
You + Adjective/Noun! modelli cümlə tipləri ilə bağlı dilçilərin fərqli baxıĢları mövcuddur.
Bu model əsasında yaranan cümlələri Q.Q.Pryadilnikova, B.Ġ.ĠlyiĢ emosional xitab
hesab edərək natamam cümlələr adlandırmıĢlar.
L.K.Leonova emfatik deskriptor kimi iĢlənən you Ģəxs əvəzlikli bu model əsasında
yaranan cümlələri təktərkibli cümlələr hesab etmiĢdir.
O.M.Barsova You + Adjective/Noun! modelli cümlə tiplərində you Ģəxs əvəzliyinin qüvvətləndirici funksiyaya malik olduğunu və həmsöhbəti xarakterizə edən xitabla birgə iĢləndiyini qeyd etmiĢdir.
A.V.Veltisova bu model əsasında yaranan cümlələri semantik nöqteyi-nəzərdən tədqiq
etsə də, onları qüvvətləndirici səciyyəli cümlələr hesab etmiĢdir.
Ġ.Q.Saprıqina bu modelin tərkib hissələri sırasına bağlayıcı feil daxil etməklə predikativ
əlaqənin mövcudluğunu göstərmiĢ və bu model əsasında yaranan cümlələri cüttərkibli cümlələr hesab etmiĢdir.
Fikrimizcə, dilçilərin nəzəri baxıĢlarından belə bir qənaətə gəlmək olar ki, You +
Adjective/Noun! modeli əsasında yaranan cümlələri nə təktərkibli, nə də cüttərkibli cümlələr
hesab etmək doğru səslənməzdi. Buna səbəb belə ekspressiv konstruksiyalı cümlədə verilmiĢ
Ģəxsin emosional qiymətinin göstərilməsidir. Belə ki, bu modelin tərkib hissələri arasındakı
predikativ bağlılığın və oppozitivliyin olması ona predikativ-oppozitiv struktur kimi yanaĢmağa imkan verir. Lakin bu model sərbəst Ģəkildə iĢlənir. Belə ki, bu model, tərkibinə bağlayıcı
feil qəbul edərsə, cümlədəki ekspressiv çalarlıq təsirini itirmiĢ olar və cümlə öz mənasını dəyiĢərək adi bir cümləyə çevrilər. Tərkib hissələri arasında bağlayıcı elementin, yəni bağlayıcı
feilin olmaması kommunikativ baxımdan mühüm əhəmiyyətli, tipoloji baxımdan isə sərbəst
model kimi qəbul edilə bilər.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz məziyyətlərinə görə You + Adjective/Noun! modeli əsasında
yaranan cümlələrin nida cümlələri kimi iĢlənmə oxĢarlığı mövcuddur. Bu cümlələrdə ekspressiv-qiymətləndirici məna sintaktik, leksik və intonasiya deskriptorlarının bir-biri ilə üzvi surətdə qarĢılıqlı fəaliyyəti nəticəsində yaranır. Burada güclü intonasiyanın tələffüzü Ģəxsin
emosional vəziyyətdə olmasından, ekspressiv-qiymətləndirici mənanın ötürülməsindən xəbər
verir. Neqativ mənalı sözlərlə ifadə olunan leksik deskriptorlu isimlər mənfi ekspressiv-qiymətləndirici məna ifadə edir. Emosional intonasiya ilə ifadə olunan adresantın əhval-ruhiyyəsi, keçirdiyi hisslər bu modelin ikinci komponenti olan isimlə bağlı olub ondan asılıdır. Bu zaman nominativ məna ilə yanaĢı, əsasən, qəzəb, kin, narahatlıq kimi mənfi emosiyalar da güclü
ekspressiv tərzdə bildirilir. Bu model əsasında bəzən çox az hallarda müsbət ekspressiv-qiymətləndirici mənalar da ifadə olunur.
Nida cümlələri ilə yanaĢı, You + Adjective/Noun! modeli əsasında yaranan cümlələrin
ekspressiv məna kəsb edərək əmr cümlələri kimi iĢlənmə oxĢarlığı da vardır.
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You + Adjective/Noun! modelinə çox yaxın olan This/These + Noun!, That/Those + Noun
modeli də personajın nitqində inamsızlıq, təəccüb, nifrət, qəzəb kimi mənfi emosiyaları ifadə
etmək üçün iĢlədilir. Bu modelin komponentləri təkdə və cəmdə olan this/these və that/those
iĢarə əvəzlikləri və isimdir. This/These + Noun!, That/Those + Noun modelindəki this/these və
that/those iĢarə əvəzlikləri You + Adjective/Noun! modelindəki you Ģəxs əvəzliyi kimi eyni
kommunikativ funksiya daĢıyır. Bunlar arasındakı yeganə fərq müraciətdədir. Belə ki, you Ģəxs
əvəzliyi bilavasitə, this/these və that/those iĢarə əvəzlikləri isə bilvasitə müraciət ifadə edir.
Such + Noun! ekspressiv qiymətləndirmə mənalı model olub, birinci elementi such iĢarə
əvəzliyi, ikinci elementi isə artiklla iĢlənən isimdən ibarətdir. Bu model əsasında yaranan
cümlələr vasitəsilə adresant öz emosiyaları sayəsində adresatda yüksək mənfi hisslər oyadaraq
ekspressiv qiymətləndirmə aspektindən ifadə etdiyi fikrin həyata keçirilməsinə səy göstərir.
Maraqlı bir faktdır ki, ekspressivliyin ifadə edilməsində and və but tabesizlik bağlayıcılarının da böyük rolu vardır. Belə ki, bu bağlayıcıların həmçinin özündən əvvəl ifadə edilən
fikrə qarĢı adresantın ekspressiv qiymətləndirici münasibətini göstərmək imkanı vardır. Məlumdur ki, birləĢdirici xüsusiyyətini özündə ehtiva edən and bağlayıcısı və qarĢılaĢdırma semasını daĢıyan but bağlayıcısı iĢlənən modellərdə adresantın keçirdiyi heyranlıq, sevinc, etiraz, həyacan, narahatlıq, qəzəb, əsəbilik, inamsızlıq kimi emosional hisslər xüsusi ekspressivliklə göstərilir.
And + Noun modeli əsasında yaranan cümlələrdən adətən həyəcan, narahatlıq kimi
mənfi emosional hissləri, vəziyyəti ekspressiv Ģəkildə göstərmək üçün istifadə edilir. Bu
modelli cümlələrdə əsas xüsusiyyət ikinci komponent olan ismin qiymətləndirici münasibət
ifadə etməsidir.
But + Noun modeli əsasında yaranan cümlələrdən də adətən həyəcan, narahatlıq kimi
mənfi emosional hissləri, vəziyyəti ekspressiv Ģəkildə göstərmək üçün istifadə edilir. Bu
modelli cümlələrdə isə əsas xüsusiyyət And + Noun modelli cümlələrdən fərqli olaraq, ikinci
komponent olan ismin qiymətləndirici münasibət ifadə etməməsidir. Belə ki, bu modelin ifadə
etdiyi cümlələrdə ekspressiv qiymət bütövlükdə situasiyaya yönəlir.
Noun/Infinitive + And + Noun/Infinitive! situasiyalara emosional-qiymətləndirici münasibət bildirmə mənalı model olub, birinci komponenti isim və məsdərdən, ikinci komponenti
də isim və məsdərdən ibarətdir. Bu model əsasında yaranan cümlələrdə həm situasiya olduqca
diqqətli və yığcam Ģəkildə göstərilir, həm də adresantın həmin situasiyaya olan ekpressiv-qiymətləndirici münasibəti açıq-aydın bildirilir.
Noun/Infinitive + And + Noun/Infinitive! modelinin tərkib hissəsi olan and bağlayıcısı vasitəsilə adresant bir-birinə zidd olan iki məfhumu, yaxud da hərəkəti əlaqələndirmək, birləĢdirmək məqsədini daĢıyır. Hər hansı bir söylənilən fikri ifadə etmək üçün istifadə edilən bu modelin sayəsində real gerçəklikdə baĢ vermiĢ hadisəyə, yaxud iki Ģəxs arasındakı əlaqəyə, yaxud
da iki məfhumun bir-biri ilə müqayisəyəgəlməzliyinə, uyğunlaĢmasına olan inamsızlıq kimi
hisslər xüsusi ekspressiv çalarlıqla göstərilir. Nəticə etibarilə qeyd etmək istərdik ki, funksional
əlamət kəsb edən and bağlayıcısı bir araya gəlməsi qeyri-mümkün olan cümlə üzvlərini
qarĢılaĢdıraraq ziddiyyəti daha da artırır və ekspressivliyin meydana çıxmasına səbəb olur.
Noun/Infinitive + And + Noun/Infinitive! modeli də But + Noun modeli kimi bütövlükdə isimlərlə ifadə olunan situasiyaya güclü ekspressiv qiymət verir. And bağlayıcısı vasitəsilə
bağlanan bu modeldəki fikir adresata tam Ģəkildə çatdırılaraq asanlıqla dərk edilir.
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К.Я.Юсифова
Модели предложений, выражающие эмоции явным способом
Резюме
Для более выразительного выражения субъективного отношения адресата к событиям в
окружающем мире, его чувств к адресату широко используются несколько моделей предложений. В статье рассматриваются модели предложений в речи вымышленного персонажа, которые выражают эмоцию, вызванную событием. Эти модели представляют собой типы предложений с What + (A) Noun !, How + Adjective / Adverb !, You + And + Your + Noun !, You + Adjective
/ Noun !, This / These + Noun !, That / Those + Noun, Such + Noun !,. And + Noun, But + Noun,
Noun / Infinitive + And + Noun / Infinitive! Эллиптические предложения также играют важную
роль в выражении выразительности. Таким образом, в процессе общения широко используются
эллиптические предложения с собственной независимой семантической структурой для того,
чтобы показать определенные выразительные оттенки любого высказывания. Эти предложения
служат для выразительного выражения различных эмоциональных ситуаций. Особенность эллиптических предложений заключается в том, что в их структуру не добавляется никакая часть
предложения, иначе семантико-стилистический тон, содержащийся в эллиптических предложениях, потеряет свою сущность.
K.Y.Yusifova
Sentence pattens that express emotions in an expressive way
Summary
Several sentence pattens are widely used to express the addressee's subjective attitude to the
events in the world around him, his feelings to the addressee in a more expressive way. The article
deals with the sentence patterns in the speech of a fictional character that express the emotion created
by an event. These pattens are the types of sentences with What + (A) Noun !, How + Adjective /
Adverb !, You + And + Your + Noun !, You + Adjective / Noun !, This / These + Noun !, That / Those
+ Noun, Such + Noun !,. And + Noun, But + Noun, Noun / Infinitive + And + Noun / Infinitive!
Elliptical sentences also play an important role in expressing expressiveness. Thus, in the process of
communication, elliptical sentences with their own independent semantic structure are widely used in
order to show certain expressive shades of any utterance. These sentences serve to express various
emotional situations in an expressive way. The peculiarity of elliptical sentences is that no part of the
sentence is added to their structure, otherwise the semantic-stylistic tone contained in the elliptical
sentences will lose its essence.
Rəyçi: filol.f.d. G.R.Zeynallı
Redaksiyaya daxil olub: 03.02.2021
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ТЕКСТА
Ключевые слова: книжный стиль, официально-деловой, научный, художественный, степень
дифференциации, стилистическая окраска, абстрагированность, лексико-фразеологические пласты
Açar sözlər: kitab üslubu, rəsmi-işgüzar, elmi, bədii, diferensiasiya dərəcəsi, stilistik rəngləmə, abstraksiya, leksik-frazeoloji laylar
Key words: book style, official business, scientific, artistic, degree of differentiation, stylistic coloring,
abstraction, lexical and phraseological layers

Все тексты по их функционально-стилевым и стилистическим качествам можно
отнести к основным книжным стилям: официально-деловому, научному, публицистическому, художественному. При характеристике текстов учитываются признаки экстралингвистические (сфера общения, общая функция речи) и собственно языковые (функционально-стилистические средства языка). Разделение текстов на жанры, их степень
дифференциации может быть различной. Внутри жанров можно выделить свои разновидности.
Среди официально-деловой литературы, которая определяет черты официально-делового стиля, выделяются тексты дипломатические, законодательные, юридические, административно-канцелярские, которые с свою очередь имеют жанровую дифференциацию: нота, конвенция, международный договор, закон, устав, протокол, докладная и т.п.
Научная литература, ориентированная на использование научного стиля речи,
также представляет сложное образование: собственно научные тексты (научнотехнические, естественнонаучные), научно-популярные; учебные. В стилевом отношении различаются и жанровые разновидности: монография, статья, тезисы, реферат,
учебник, учебное пособие и др.
Тексты газетно-публицистические крайне неоднородны: тексты агитационнопропагандистские, политико-идеологические, научно-публицистические, художественно-публицистические. Все это представлено разными жанрами (прокламации, призывы,
партийные документы, репортажи, интервью, корреспонденции, заметки, очерки и др.).
Такие тексты сориентированы в речевом плане на газетно-публицистический стиль.
Справочная литература представлена разного рода словарями, энциклопедиями,
инструкциями, кулинарными рецептами и т.п.
Художественная литература представлена прозой, поэзией, драматургией, где
господствует художественный стиль речи.
Знание стилевой дифференциации современного русского языка, системы функциональных стилей дает основание для определения текста как функционально-стилевой категории, так как сами стили сформировались на базе совокупности контекстов с
точной или близкой стилистической окраской.
При определении стилевой принадлежности текста важными оказываются сфера
общения (деловая, специальная), функция речи и текста в целом (сообщение, воздействие), назначение текста (информирование, обучение).
Среди показателей языково-стилистического плана учитываются общие стилевые
доминанты, из них наиболее обобщенными и типичными оказываются: абстрактность –
конкретность, объективность-субъективность. Важным оказывается характер стандар86
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тизованности речи в тексте. Без речевого стандарта, например, немыслимо деловое
письмо. Также присутствие стандарта должно быть в производственно-технической литературе, а также в текстах инструктивного плана.
Официально-деловой стиль реализуется в различных документах - от государственных актов до деловой переписки - и служит для связи органов власти с населением. Официально-деловой стиль обслуживает сферу официальных. Деловых отношений, область права и государственной политики. Стиль используется при формулировании нормативных актов, которые регулируют отношения между людьми, учреждениями, государствами. Функция речи – сообщение и предписание.
Официально-деловой стиль также дифференцируется на подстили: 1) законодательный, представленный в текстах закона, конституции, указа, устава и тюпю 2) дипломатический, реализующийся в текстах коммюнике, меморандума, международных
соглашений и т.п., 3) административно-канцелярский, используемый в канцелярской
переписке, договорах, распоряжениях и т.п.
Официальные документы составляются по узаконенной традиции, установленным
правилам и образцам. Поэтому стандартная форма – важнейшая деталь литературного
облика данного вида произведений.
Особенности официально-делового стиля проявляются в области лексики и фразеологии, словообразования, морфологии и, особенно в синтаксисе. В области лексики
деловой стиль характеризуется в использовании профессиональной терминологии:
юридической, военной, дипломатической и т.д.Например: лицо вместо человек, зачисляют на работу, вместо принимают, предоставляется отпуск вместо дается и др.
Специальная лексика допускает терминологические варианты: обмен – обменная
операция, трудовое законодательство - законодательство о труде.
Употребление слов в переносных значениях свойственно дипломатическим
документам. Такая лексика придает речи особую торжественность: посол с супругой
отбыл, а не уехал с женой; держава и т.п.
Также комплиментарная лексика присутствует в дипломатических документах:
Его Высочество, госпожа и т.д. а также создает эспрессивность: метонимии – Белый
дом в значении Правительство США, Елисейский дворец в значении Правительство
Франции; эпитеты - холодная война, политическая атмосфера, климат доверия и т.д.
На морфологическом и словообразовательном уровне для официально-делового
стиля характерна заимствование интернациональных моделей, преобладание имен над
глаголами, имен существительных над местоимениями. Продуктивен мужской род,
активен родительный падеж существительных. Часто встречаются аббревиатуры.
Употребляются лексика отглагольного происхождения: способствование, неоказание,
недовыполнение.
Для синтаксиса характерно четкое членение конструкций, яркое выражение синтаксической связи, нанизывание деепричастных и причастных оборотов, принят прямой порядок слов.
Научный стиль речи обслуживает специальную сферу человеческой деятельности
– научную. Для научного стиля речи главным является логическое, точное, выражение
мысли.
Научный стиль речи используют в научной, технической, учебной и справочной
литературе. Хотя их содержание и назначение различно, их объединяет характер
научного мышления, так как здесь преобладает научное понятие, научное мышление.
Также для научного стиля характерны абстрагированность, отвлеченность и логичность
и смысловая точность. Научная речь -это речь терминирования, она сочетается формулами, богата символами. Степень эмоционального в языке науки определяется областью знания, к которой относится текст. Стиль научного произведения может разли87
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чаться в зависимости от жанра, назначения, читательской аудитории, предмета изложения и др.
Лексику научного стиля можно разделить на: 1) общеупотребительную, 2) общенаучную, 3) терминологическую. Всем этим стилям свойственны такие черты, как: системность, неметафоричность, логичность, понятийность и абстрагированность. Термины должны точно выражать специальные понятия. Каждая отрасль науки оперирует
определенными понятиями и терминами. Термины могут быть общеупотребительными
и узкоспециальными, то есть терминам близка профессиональная лексика, обслуживающая определенный производственный процесс.
Для научного стиля характерны морфологические и словообразовательные особенности. Например, преобладание имени над глаголом, среди существительных
выделяются обозначения понятий признака, движения, состояния (слова на –ние, -ость,
-ство, -ие, -ка), очень много отглагольных существительных и существительных с сочетанием суффиксов. Распространены словосложение, калькирование, заимствование
словообразовательных элементов.
Синтаксис научной речи отличается структурной полнотой, ярко выраженной
союзной связью, усложненностью конструкций с завершенным смысловым содержанием. Для научной речи характерно четкое построение абзацев, выполняющих логикосмысловую функцию. Стройность, логичность, упорядоченность синтаксических
построений характеризуют все жанры научных произведений.
Публицистический стиль находит применение в общественно-политической литературе, периодической печати (в газете, журнале), в политических выступлениях, речах
на собраниях и т.п. Основная функция речи – воздействующая, которая тесно связана с
информативной функцией.
В публицистической литературе освещаются самые разнообразные актуальные
вопросы, представляющие интерес для общества: идеологические, политические, экономические, морально-этические, вопросы воспитания, культуры, искусства, вопросы
повседневной жизни и т.д.
В публицистике основная роль принадлежит авторской речи. Она имеет разнообразные стилистико-эстетические и коммуникативные функции. С авторской речью
контрастирует и взаимодействует прямая речь и несобственно-прямая (в фельетонах).
Публицистический стиль использует самую разнообразную в тематическом плане
лексику и фразеологию, отражая тем самым социальную многоплановость современного русского языка. Здесь происходит изменения в семантике некоторых терминов: космический 1) освоение космоса – космические станции; 2) сверхбыстрый – космические
скорости; 3) огромный по масштабам – космический размах и т.п. Среди нейтральнолексических средств активно используются общественно-политическая терминология,
научные, технические и производственные термины, много номенклатурных единиц.
Географических названий, названий газет, журналов и т.д. К стилистически окрашенной лексике относится лексика, имеющая гражданско-патетическое звучание или риторическую окраску: быть на страже, ниспадать, восторжествовать, дерзать. Также
для публицистики характерно метафорическое использование медицинских терминов:
агония, эпидемия болтовни, шоковая терапия, гипноз и др. В публицистическом стиле
появление новых слов и словосочетаний непосредственно отражает специальные и
политические процессы в обществе.
Публицистическому стилю свойственно контрастное сочетание разных лексикофразеологических пластов: книжных и разговорных, высоких и сниженных.
Публицистическому стилю свойственны образования имен с помощью книжных
суффиксов (учительство, компьютеризация, активизация, гласность, парламентаризм),
много аббревиатур (СНГ, ГИБДД, ГОСТ, ООН).
88
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Синтаксический строй публицистической речи стремится к простоте структур. Для
синтаксиса в целом характерны и традиционные публицистические конструкции, и близкие к разговорным конструкции. Это вызвано жанровым многообразием публикаций.
Литературa
1. Васильев Л.Г. Рефлексия понимания, фрейм. Понимание и интерпретация текста.,Тверь, 1994.
2. Валгина Н.С. Теория текста. Москва «Логос», 2003.
3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
4. Лосева Л.М. Как строится текст. М., 1980.
5. Тураева З.Я. Лингвистика текста. М., 1986.
S.Əmirova
Mətnin funksional-üslubi keyfiyyəti
Xülasə
Öz funksional-stil və üslub keyfiyyətlərinə görə bütün mətnləri əsas kitab üslublarına aid etmək
olar: rəsmi-iĢgüzar, elmi, publisistik, bədii. Rəsmi-iĢgüzar üslubun xüsusiyyətlərini müəyyən edən
rəsmi-iĢgüzar ədəbiyyat arasında diplomatik, qanunvericilik, hüquqi, inzibati-dəftərxana mətnləri seçilir. Elmi danıĢma üslubu elmi, texniki, tədris və istinad ədəbiyyatında istifadə olunur. Onların məzmunu və təyinatı müxtəlif olsa da, onları elmi təfəkkürün xarakteri birləĢdirir, çünki burada elmi anlayıĢ,
elmi təfəkkür üstünlük təĢkil edir. Elmi üslub üçün də abstraksiya, yayındırma və məntiqlilik və semantik dəqiqlik xarakterikdir. Elmi çıxıĢ terminasiyanın çıxıĢıdır, o, formullarla birləĢir, rəmzlərlə
zəngindir. Publisistik üslub ictimai-siyasi ədəbiyyatda, dövri mətbuatda (qəzetdə, jurnalda), siyasi
çıxıĢlarda, toplantılarda nitqlərdə və s.tətbiq edilir. Bədii ədəbiyyat bədii nitq üslubunun hökm sürdüyü nəsr, poeziya, dramaturgiya ilə təmsil olunur. Mətnlərin janrlara bölünməsi, onların fərqləndirilməsi dərəcəsi fərqli ola bilər. Janrların içərisində öz növlərini ayırd edə bilərsiniz.
S.Amirova
Functional and stylistic qualities of the text
Summary
All texts by their functional and stylistic qualities can be attributed to the main book styles:
official-business, scientific, journalistic, artistic. Among the official business literature that defines the
features of the official business style, there are diplomatic, legislative, legal, administrative and
clerical texts, which in turn have a genre differentiation. Scientific style of speech is used in scientific,
technical, educational and reference literature. Although their content and purpose are different, they
are United by the nature of scientific thinking, since the scientific concept, scientific thinking, prevails
here. The scientific style is also characterized by abstraction, abstraction, logic and semantic accuracy.
Scientific speech is the speech of termination, it is combined with formulas, rich in symbols. The
journalistic style is used in socio-political literature, periodicals (Newspapers, magazines), political
speeches, speeches at meetings, etc. The main function of speech is influencing, which is closely
related to the informative function. Fiction is represented by prose, poetry, and drama, where the
artistic style of speech dominates. The division of texts into genres, their degree of differentiation may
be different. Within genres, you can distinguish their own varieties.
Rəyçi: filol.e.n., dos. N.Ç.Musabəyova
Redaksiyaya daxil olub: 08.01.2021
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Азербайджанский университет языков
(г. Баку, ул. Р.Бехбудова, 60)

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ВАРИАНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(новозеландский в сравнении с RP English)
Ключевые слова: национальные варианты, язык, произносительные нормы, диалект, фонема
Açar sözlər: milli variantlar, fonem, dialekt, tələffüz, dil
Key words: national varieties, phoneme system, pronunciation, dialect, language

Не зная особенностей национальных вариантов, мы получаем весьма одностороннее представление о строе современного английского языка. Как отмечает М.М. Маковский, «студент не знакомый с лексикой, фонетическими и грамматическими особенностями английских национальных вариантов, а также социальных диалектов лишен
возможности читать в оригинале английскую литературу, как классическую, так и
современную, в которой широко используются социальные диалекты не только в речи
персонажей, но и в авторской речи.» (1) Сопоставительное изучение национальных
вариантов английского языка в последнее время вызывает большой интерес и представляет собой новое направление в современном языкознании.
Мы знаем что английский язык в его разговорной форме является национальным
языком Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии и большей половины населения Канады. На сегодняшний день англо-говорящий конгломерат имеет свой национальный вариант произношения. Тем не менее эти разновидности вариантов не оцениваются как диалекты британского английского. Они представляют собой национальные
варианты или варианты английского языка.
Согласно А.Д. Швейцеру концепция национальный вариант рассматривается как
историческая категория вытекающая из условий экономической и политической концентрации, характеризующих формирование нации (2).
Произносительные нормы каждого национального варианта английского языка
имеют свои специфические особенности, которые различают их от других вариантов
английского языка.
Но и тем не менее они имеют много общего. Поэтому они считаются разновидностями одного и того же языка. Язык- вариант имеет тот же грамматический и лексический строй, но отличается от литературного английского языка своими особенностями в произношении, лексике и реже в морфологии, и синтаксисе. Как отмечает
Т.Беляева ―в результате смешения английского языка с каким - либо языком туземного
населения, образуется так называемый гибридный язык, то есть разговорная речь,
которая является средством общения, как правило, между белым и туземным
населением…‖ (3) Стандартное произношение можно определить как тщательно разработанная разновидность национального языка в его разговорной форме, которая подчиняется определенным нормам, признанным стандартом и, следовательно приемлемым во всех типах и видах дискурса. Тем не менее стандартное произношение не фиксированное и не постоянное.
Стандартное произношение можно определить как тщательно разработанную разновидность национального языка в разговорной форме, которая подчиняется определенным нормам, признанным стандартом и, следовательно приемлемы во всех видах
дискурса. Тем не менее стандартное произношение не фиксированное и не постоянное.
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Каждый национальный вариант может подразделяться на несколько региональных стандартов, которые тоже считаются правильными и приемлемыми. В принципе
они могут быть описаны как варианты или разновидности национального стандарта
произношения, которые имеют больше сходств чем различий. Иными словами региональный стандарт имеет больше признаков согласующихся с нормой, чем отличающихся от нее.
Региональные стандарты в свою очередь подразделяются на диалектные области.
Каждый региональный стандарт произношения характеризуется признаками которые
являются общими для всех диалектов, используемые в данном регионе, диалекты в
свою очередь отличаются друг от друга определенными признаками, есть отличие в
произношении, в лексике, в грамматике, которые в свою очередь отличают их от всех
остальных диалектов.
Взаимосвязь региональных стандартов произношения по отношению к диалектам
не отличается от отношения национальной стандартной формы к диалектам. Национальный вариант языка это единый комплекс региональных и диалектных разновидностей.
Анализируя сегодняшнее положение RP English, Гимсон отмечает, ‗‘что некоторые из представителей нынешнего молодого поколения отвергают RP English из за его
связи с влиятельными кругами‘‘… (4)
На фонетическом уровне новозеландский национальный вариант отличается от
норм произношения британского произносительного стандарта. Данную специфику
произношения новозеландского национального варианта английского языка можно
объяснить историческими факторами, это в первую очередь колонизация Новой
Зеландии Великобританией, и учесть также тот факт, что колонизаторы прибывали из
разных регионов Англии, Шотландии, Ирландии и Австралии.
В основе фонетической системы новозеландского национального варианта английского языка отмечаются как обще английские, так и локально - специфические черты.
В новозеландском варианте английского языка, произносительная норма фонем
соответствует системе международного фонетического алфавита ( IPA ), но данное произношение идентифицируется как новозеландское. Следует отметить также, что есть не
значительное различие в графическом изображении символов. В системе фонем существует фонетический символ который практически не встречается в RP English , G
Aus и GA. Это символ [ х ], который можно встретить в таких словах как loch [ 'Lɒx ] , в
RP как [ 'lɒk ]. Данный звук является не английским. Он заимствован из гаэльского языка Шотландии и Ирландии, который является глухим велярным фрикативным звуком.
На новозеландский национальный вариант английского языка повлиял также язык
племен маори.
На фонетическом уровне есть отличия в нормах произношения новозеландского
варианта английского языка в сравнении с RP English. Одной из наиболее характерных
черт новозеландского произношения является удлинение краткого звука [ i ] в
последнем не ударном слоге. Удлинение краткого звука [ i ] также происходит когда
данный краткий звук находится в начальном не ударном слоге. По мнению А. Уолла , ''
основным недостатком речи новозеландцев, является вялая и не четкая артикуляция, а
также чрезмерное удлинение и сокращение отдельных гласных звуков.''( 9 ) Ниже даны
слова и их различия в произношении в двух вариантах.
NZ
RP
before [ bi:'fɔ: ]
[ bɪ'fɔ: ]
belong [ bi:'Lɒɧ ]
[ bɪ'Lɒɧ ]
belittle [ bi:'LɪtL ]
[ bɪ'LɪtL ]
believe [ bi:'lɪv ]
[ bɪ'Lɪv ]
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belief [ bi:'Lɪf ]
[ bɪ'Lɪf ]
believer [ bi:'Li:və ]
[ bɪ'Lɪvə ]
belie [ bi:'Laɪ ]
[ bɪ'Laɪ ]
belike [ bi:'Laɪk ]
[ bɪ'Laɪk ]
belly [ 'beLi: ]
[' belɪ ]
assuredly [ ə'ʃɔ:rədLi: ]
[ ə'ʃɔ:rədli ]
astilbe [ ə'stɪLbi: ]
[ ə'stɪLbi ]
authority [ 'ɔ:θɒrəti: ]
[ 'ɔ:θɒrəti ]
autarchy [ 'ɔ:tᾳ:ki: ]
[ 'ɔ:tᾳ:ki ]
Azerbaijani [ ͵ᴂzəbaɪ'ʤa:ni:] [͵ᴂzəbaɪʤᾳ:ni] (4)
Рассмотрим фонетическую характеристику некоторых гласных фонем в новозеландском варианте английского языка в сравнении с британским (RP). Краткий монофтонг [
ɪ ] в RP English является гласным переднего ряда , в то время как в новозеландском
варианте он является гласным центрального ряда или смешанного ряда близким к ə, то
есть происходит централизация гласного звука в безударном положении. Например:
NZ
RP
Alice ['ᴂLəs ]
[ 'ᴂLɪs ]
did ['dəd ]
[ 'dɪd ]
charges [ 'ʧa:ʤəz ]
[ 'ʤᾳ:ʤɪz ]
it is [ ət əz ]
[ 'ɪt ɪz ]
charities [ 'ʧᴂrətəz ]
[ 'ʧᴂrɪtɪz ]
Долгий монофтонг [ u: ] является гласным заднего ряда высокого подъема лабилизованный в RP English , а в новозеландском варианте английского языка он становится центральным и менее лабилизованным.
Краткий монофтонг [ е ] в RP English является гласным переднего ряда среднего
подъема, а в новозеландском варианте английского языка характеризуется как гласный
звук переднего ряда высокого подъема . Данный звук является более закрытым нежели
в британском варианте. В зависимости от позиции в слове , гласный [е ] имеет
тенденцию к дифтонгизации [ea] [ ia] , например : dress [ 'dres ] - RP , ['dreas ] в NZ ; yes
['jes ] - RP, [ 'jias ] в NZ ; bed ['bed ] - RP, [ 'biad ] в NZ ; head [ 'hed ] - RP, [ 'hiad ] в NZ.
В одно ударных словах в новозеландской литературной норме допускается вокальная трансформация гласного [ е ] близкая по звучанию к краткому гласному [ i ].
Например слово tent [ 'tent ] может звучать как ['tint ] , также данная тенденция наблюдается после глухих губно - зубных согласных в таких словах как seven ['sevn ] ['sivn ],
never ['nevə ] [ 'nivə ] и.т.д. Краткий монофтонг [ ᴂ ] является гласным переднего ряда
низкого подъема в британском варианте , в новозеландском национальном варианте он
по своим артикуляционно-акустическим характеристикам сужается в сторону гласного
высокого подъема. Рассмотрим несколько примеров:
fantastic [ fᴂn'tᴂstɪk ] RP - [ 'fentestik ] NZ
exactly [ ɪg'zᴂkli ] RP - [ ɪg'zekli:] NZ
travel [ 'trᴂvL ] RP - [ 'trevL ] NZ
cat [ 'kᴂt ] RP - [ 'ket ] NZ
Звуки [ ɪ ] и [ ə ] в новозеландском варианте перед сонорными звуками часто
подвергаются редукции, например:
Zealand [ 'zɪlnd ], history [ 'hɪstri: ], Latin [ 'Lᴂtɪn ], philosophy [ 'flɔsəfi: ].
Есть также тенденция сокращать долгие гласные, которые проявляются в словах
следующего типа, например :
tall [ 'tɒL ] , oral [ 'ɒrL ], auction [ 'ɒkʃn ], fault [ 'fɒLt ].
В системе согласных новозеландского варианта английского языка в сравнении с
британским нет существенных различий . Небольшое различие в произношении звука
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[ L ] есть тенденция произносить этот звук при ослабленном контакте кончика языка с
альвеолами, который в значительной степени слабее чем в британском варианте.
Основные различия встречаются в большей степени в системе гласных нежели в
системе согласных. Есть тенденция к централизации гласных переднего ряда в
новозеландском варианте английского языка в сравнении с британским вариантом.
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Y.S.Əhmədova
Ġngilis dilinin milli variantlarının bəzi xüsusiyyətləri haqqında
Xülasə
Məqalədə ingilis dilinin milli variantlarinin tələffüz xüsusiyyətlərinə baxılır. Məqalədə RP
English ilə müqayisədə Yeni Zelandiya Milli variantının fonetik xüsusiyyətlərini araĢdırır. Ġngilis
dilinin milli variantlarının tələffüz normalarında fərqlərin aĢkar edilməsi ücün sözlər təhlil edilmiĢdir.
Məqalədə Yeni Zelandiya milli variantının səs tərkibi RP English variantı ilə nisbətən öyrənilmiĢdi.
Fonem sistemində bəzi fərqləri, eləcə də ayrı-ayrı fonemlərin tələffüzündə fərqləri müəyyən etməyə
cəhd edilmiĢdir.
Y.S.Ahmadova
Some features of national varieties of English language
(N.Z. English compared to the RP English)
Summary
The article deals with the pronunciation features of the national variants of the English
language. The article explores the phonetic features of the New Zealand notional variant in
comparison with RP English. The paper analyzes the words to identify differences in the
pronunciation norms of the national variants of the English language. The article examines the
phoneme system of the British version of the English language in comparison with New Zealand. An
attempt is made to identify some differences in the phoneme system, as well as differences in the
pronunciation of individual phonemes.
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Сегодня, во времена мировой глобализации и вынужденного изменения языка при
помощи внедрения в него новых слов и понятий, такое техническое понятие, как
интерференция приобрело некое психологическое и лингводидактическое значение. В
современной психологии, например, термин «интерференция» обозначает определѐнный вид синтеза навыков и умений при совершении определѐнных действий. По утверждению учѐных, которые непосредственно занимаются детальным изучением данного вопроса, можно узнать, что если действие выполняется на основе другого навыка
или умения, то когда выполняется первое действие в его состав возможно включение
второго компонента. Здесь имеется в виду то, что причинами такого явления могут
быть обоснованные скрытым механизмом переносы, которые позволяют людям использовать это в их мыслительной моторной деятельности то, что им уже давно знакомо, то есть они это издавна умеют и способны использовать при абсолютно неизвестных или относительно новых обстоятельствах. При этом надо учитывать и то, что в
случае нарушения отработанных норм изучаемого языка, то есть при взаимодействии
родного языка и изучаемого происходит торможение восприятия последнего. Именно
это торможение и порождает ту самую интерференцию.
Следовательно, «интерференция», как лингводидактическая интерпретация, может быть сформулирована и как своего рода нарушение нормы, которая существует в
языке. Тогда в таком сложении обстоятельств интерференции свойственно охватывать
каждый уровень языка: и фонетику, и грамматику, и лексику, и словообразование.
Непременно важно помнить и о транспозиции, то есть о положительном переносе.
Данные понятия имеют конкретное содержание – перенос фактов языкового явления из
родного языка в изучаемый, который является недостаточно знакомым. Важно
постоянно помнить о естественном влиянии своего языка и учитывать соответствия или
расхождения возможных элементов языковых систем, и родного и изучаемого.
Языковые системы и их речевые структуры, взаимодействуя, бывают вплетены в суть
ментальных и этнокультурных программ, где выступают как их выражение. Тут, в
определѐнное взаимодействие вступают разные ментальные программы, происходит
синтез разных духовных миров. Всѐ это непременно находит своѐ место в особенностях
психологических механизмов. Это – идентификация, рефлексия, эмпатия, экспекция.
Их полноценное функционирование ни в двуязычной, а тем более многоязычной
системе считается невозможным. Это возможно только в случае использования
этнокультурных компонентов взаимодействия. Этнокультурная идентификация как
один из механизмов познания и понимания другого человека, означает взаимное
отражение и взаимное понимание этнических стереотипов поведения. А также это
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является отражением взаимопониманий ценностей, идеалов, установок и побуждений,
которые при показе действительной роли члена данной общности способствуют
взаимопониманию. А взаимопонимание, как хорошо известно, не преподносится в
качестве дара изначально, оно вырабатывается в процессе взаимодействия.
Эффективным способом исследования транспозиции и интерференции является
описание лексико-семантической системы изучаемого языка через призму родного
языка как анализ и сопоставление. Исследованные данные возможно использовать в
довольно ощутимых для методики ориентирах. Это выявление возможностей опорной
базы на родной язык и дальнейшее прогнозирование сложностей формирования
навыков, которые были отработаны и приобретены умениями на изучаемом языке, что
повлияло на них сформировавшимися навыками и умениями на родном языке.
Обязательно надо знать, что преодолением интерференции является напряженная
внутренняя деятельность по развитию языкового сознания человека, который изучает
незнакомый ему язык. Формирование новых понятий и постижение внутренней формы
новых слов, результатом которых является усваивание им нового способа познания и
отражения неведомого мира в нѐм происходит постепенно. Иначе говоря, таким
образом формируется новый этнокультурный опыт. Уменьшение и преодоление
интерференции, которая имеет этнокультурную обусловленность, в любом случае
пересекается с вынужденной необходимостью формирования взаимодействующих
культур. В таком случае, результатом в сознании изучающего язык вероятнее всего во –
первых является «межлингвистическая мобильность», а во – вторых мобильность
межкультурная. В разрешении вопроса, интерференция играет главную роль в процессе
взаимодействия языков в диалоге, который осуществляется в рамках двуязычия или
многоязычия. Таким образом, подконтрольный диалог, управляемый в двуязычной или
многоязычной школе, прежде всего, указывает на нормирующее языковое взаимовлияние. Интерференция в повседневной речевой практике обретает довольно достаточный
простор и легко может входить в дальнейшую привычку.
Бдительность к интерференции появляется лишь тогда, когда школа служит
передатчиком фундаментальной и сильной литературной традиции. Процесс билингвизации, который осуществляется в этнокультурной школе, естественно имеет свои и
отличительные качества, например как целенаправленность, организованность, сознательность, управляемость и т.д. Это создаѐт преимущества учебной ситуации в формировании двуязычия (многоязычия). Всем известно, что школа как-то ограничивает свободу речевого поведения учащихся, притормаживая процесс. Такое, наверное, в какой
то мере помогает сохранить стандартный консервативный язык в обычной одноязычной школе, а многоязычная школа способна сохранить языковую норму от бесконтрольных иноязычных заимствований. Это очень важно. В методике преподавания
неродных языков под интерференцией подразумевается как ошибочные речевые
действия или ошибки в речи учащихся-билингвов. Такое объясняется как результат
переноса, который «тормозит» процесс обучения. Так как в методике интерференция
имеет проблемы обучения неродному языку, поэтому здесь обязательны разработки
вопросов типологии и диагностики ошибок учащихся.
Известный российский и советский лингвист, внѐсший огромный вклад в развитие психолингвистики, лексикографии и фонологии академик Л. В, Щерба говорил:
«Действительно, при школьном обучении иностранному языку трудно обходиться без
помощи родного языка, однако нельзя не признать, что родной язык является все же
нашим врагом при изучении иностранного языка, так как он заставляет нас делать
бесконечные ошибки», однако «мы должны из врага превратить его в друга. И это
очень легко сделать: надо только осознать все те случаи, когда он вводит нас в
искушение». И на самом деле, трудно не согласиться со сказанным.
95

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

1 / 2021

Анализ исследований, посвященный лингвистическим основам обучения одному
или нескольким языкам, позволяет сделать вывод, что главное внимание должно
уделяться описанию системы самого языка, то есть ключевых положений языкознания,
а также сопоставительному анализу основного, иначе говоря, родного языка учащихся.
Подобное понимание лингвистических основ можно наблюдать в рабочих трудах
известных лингводидактов.
Если мы, в целом, говорим о получении знаний, то должны отметить, что образование, само по себе является одним из основных прав человека, средством обучения и
передачи информации, умений и навыков. Неоспоримо, что оно способствует формированию самобытности в мире, характеризующимся и культурным разнообразием, и современными процессами глобализации. Различные языки в грамотном использовании,
в основном, в программах распространения знаний, при обеспечении образования, оказывает положительное влияние на инклюзивность в школах, а также учебные результаты и открытый доступ к обучению. При изучении неродного языка обращение к
родному языку в общем образовательном процессе положительно сказывается как на
школьной посещаемости так и успеваемости обучающихся. В настоящее время, в большинстве случаев, двуязычие или многоязычие исключением не считаются, а наоборот,
являются необходимой нормой текущего момента. На ряду с этим приходится
констатировать и тот факт, что, к сожалению, ещѐ многим системам образования предстоит обеспечение удовлетворения потребностей обучающихся, в культурном и лингвистическом отношении, которые представляют собой различную среду. Досадно сознавать, что некоторые дети могут идти в общеобразовательную школу или бросают еѐ,
либо демонстрируют низкую успеваемость. Далее, возвращаясь к тому, о чѐм уже говорилось выше, надо отметить, что в свете задачи обеспечения всеобщего базового качественного образования для всех, ЮНЕСКО уже долгое время занимается разработкой
политики и практических мер, направленных на воплощение в жизнь трех принципов,
сформулированных в еѐ программном документе «Образование в многоязычном мире»:
1 - Обучение на родном языке в качестве одного из средств повышения качества
образования, которое основывается на знаниях и опыте учащихся и учителей;
2 - Двуязычное или многоязычное образование на всех ступенях в качестве
одного из средств социального и гендерного равенства и как один из основных
компонентов общества, который характеризуется языковым разнообразием;
3 - Подход к языку как к существенно важному компоненту межкультурного
образования, который способствует взаимопониманию между различными группами
населения и обеспечивает уважение основных прав.
Подводя итог, хочется ещѐ раз отметить, что с учѐтом вызовов современности
дошкольное образование является исключительно важным, тем более в том случае,
когда семья утратила родной язык как язык общения. Надо прилагать все усилия к
тому, чтобы на нѐм организовывался весь воспитательно-образовательный процесс,
появилась среда общения. Необходимо переходить от ознакомительного преподавания
родного языка к организации воспитательно-образовательного процесса при помощи
«погружения» в языковую среду и этнокультуру. Важно помнить, что родной язык в
любом случае является наиболее совершенным лингвистическим средством в начале
процесса обучения, а также школьной жизни в целом. Обязательно надо организовывать учебно-воспитательный процесс на родном языке, так как среда общения в моноэтнических классах на родном языке, а в полиэтнических - родной язык уже начинает
изучаться как предмет. Принципиально важно, чтобы средняя полная школа обучала
родному языку и через призму родного языка, при этом превращаясь в активную действующую силу, обеспечивая преемственность культуры. Также целесообразно организовывать профильные классы гуманитарного направления с преподаванием учебных и
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факультативных курсов на родном языке. Для стимулирования и развития языковых
процессов необходима систематическая организация олимпиад, конкурсов на темы,
связанные с владением родными языками и культурами, знанием фольклора и литературы. В таком случае выпускники в равной степени смогут овладеть и государственным, родным и, как минимум, одним иностранным языками обязательно. Важно также
сделать доступным получение традиционных для этноса профессий на родном языке.
Возможность обучения на родном языке в системе профессионального образования
является восстановлением необходимости родного языка в современном обществе.
Такой подход – это единственная реальная возможность сохранить и в дальнейшем
развить родной язык. Обязательна подготовка преподавательских кадров, стремящихся
обучать и воспитывать детей на родном языке, притом на всех ступенях системы непрерывного образования. Выпускникам системы профессионального образования необходимо владеть обширными знаниями как в области языка, так и истории, культуры, этнопедагогики и этнопсихологии, а также обычаев и традиций этнических меньшинств.
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ЯЗЫК СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
И АМЕРИКАНСКАЯ КУЛЬТУРА:
СТАТУС ЯЗЫКА
Ключевые слова: статус, американский вариант английского языка, американская культура,
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sosial kommunikasiya
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Изучение американского варианта английского языка как иностранного обучение
в основном акцентируется с британским вариантом и имеет различия в фонетике, лексике и грамматике. При этом должного внимания американской культуре не уделяется,
ограничивается информация о достопримечательностях, традициях и праздниках.
Данная статья представляет собой рассмотрение процесса статуса языка США, также
позволяет обратить внимание на американскую культуру. Сущность проблемы сводится к изучению статуса языка США и американской культуры для определения содержания обучения социокультурному компоненту американского варианта английского языка. В заключении дается анализ подходов в основе изучения языка США и
американской культуры.
Статус языка США
В научной литературе по сей день не имеется единого мнения о месте английского языка США по отношению к английскому языку Британии. Некоторые авторы
подчеркивают его как независимый американский язык. (8. с. 130-145). Другие – считают его американским вариантом английского языка (6. с. 3-16). Третьи – отмечают
как американо-английский диалект (2. с. 28-36). При этом необходимо рассмотреть
взгляды ученых более подробно и сформулировать свою позицию.
Следует отметить, Н.Вебстер внес немалый вклад в официальное формирование
литературной нормы языка США. Теорию о независимом американском языке выдвинул также Х. Менкен, фокусируя на отдельно взятые слова американского и британского вокабуляра, он предоставил расхождения между языками Англии и Америки.
Несомненной важностью учения является то, англичане и американцы не всегда
понимают друг друга, так как, по утверждению Х.Менкена, они говорят не на тождественном языке. В книге Р.Ладо «Linguistics across cultures» также можно найти аналогичные примеры культурных конфликтов во время второй мировой войны между
американцами и англичанами. Несомненной заслугой Менкена является то, что он
доказал разницу между американским и британским английском, и собрал фактический
и лексикографический материал, представленный в словаре-справочнике «The
American Language» (8. с. 130-145).
Необходимо также отметить, что советский ученый Б.В. Братуся в своей статье
«Теория американского языка на службе у империалистов» подверг критике идеи
Х.Менкена (2. с. 28-36). В своей работе автор осуждал теорию об американском языке и
делал вывод о существовании американо-английского диалекта. Здесь уместно надо
обратить внимание на то, что теория о диалекте вызывает сомнение, так как диалектом
мы называем отклонение от общенациональной литературной нормы. Хотя в США
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имеется своя литературная норма (5. с. 140-175), которая базируются на произведениях
американских авторов. Следовательно, в исследовании мы исключаем название языка
США английским диалектом.
На сегодняшний день более удачной исследованием об обоснование статуса языка
Америки является теория российского социолингвиста А.Д. Щвейцера - американский
английский как вариант английского языка. Следовательно ученый выдвигает четыре
тезиса:
1. Удельный вес языковых явлений, отличающихся в британском и американском
употреблении, относительно невелик. Большинство грамматических форм совпадают
как по своему значению, так и по употреблению. Наибольшие различия проявляются в
фонетике. Многие из них сводятся к различиям в оттенках и вариантах произношения
отдельных фонем.
2. Литературная норма, принятая в США, представляет собой несколько модифицированный вариант британских норм.
3. Оба варианта совпадают в своих наиболее существенных структурных признаках. Это находит особенно яркое проявление в области словесности синтаксиса, морфологии.
4. Об общности обоих вариантов свидетельствует и сам характер обнаруживаемых ими различий. Как показывает языковой материал, расхождения между американским и британским вариантов не носят системного характера. Если бы американский английский являлся отдельным языком, то он должен бы был иметь свою собственную систему грамматики, лексики, фонем (4. сс. 10-12). Однако, различия между
двумя вариантами является незначительными, которыми можно пренебречь.
Различия между британским и американским вариантами английского языка
А.Д. Щвейцер рассматривает по следующим лингвистическим направлениям:
Схема 1.4. Лингвистические различия между британским и американскими вариантами английского языка.
Лексико-семантические
сочетания
Лингвистические различия между
британским и американским
вариантами английского языка

Предлоги и предложные
наречия

Словообразование

Фразеология

Американский
сленг

Исходя из этого, следует рассмотреть вслед за А.Д. Щвейцером лингвистические
различия между британским и американскими вариантами английского языка.
1. Лексико-семантические сочетания.
Американский вариант английского языка характеризует более обобщенное
словоупотребление. Например, когда речь идет об охоте, англичане используют разные
глаголы в зависимости от того, на кого происходит охота.
An Englishman hunts foxes, hares, stags and other animals, but the shoots game birds.
An American hunts birds and beasts alike (Evans). Из примеров видно, что англичане при
выражении идеи «охотиться на дичь» используют глагол shoot (shoot ducks, geese,
grouse etc.) В Американском варианте такого разграничения мы не наблюдаем.
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2. Словообразование.
Американский английский характеризует супплетивный способ образования слов.
Так суффикс «ее» очень продуктивный в американском варианте, что объясняет
большее число с ним.
(Примеры: retiree, draftee, evacuee и др.) характерной чертой американского
английского является постановка перед гласным корнем (3. с. 120-135). Например, «to
upchuck».
3. Предлоги
Исследователи отмечают, что различия между британским и американским
английским наиболее заметно проявляются в значении и использовании предлогов после
наречий. (Например: He looked around at the vast assembly. All around them was a scene of
desolation.) В тех случаях, когда подразумевается лишь одной направление, англичане
употребляют «round». (Например: He heard a voice behind him and looked around).
Американцы не соблюдают этого различия и в последнем случае употребили бы « looked
around» (Например: Katz did not want to turn around and look; it seemed too obvious).
4. Фразеология
Ряд фразеологических единиц в американском варианте английского языка по
существу являются вариантами британских фразеологизмов. Например, кроме общеанглийского «заниматься саморекламой» «blow one‘s own horn» в США используется
другой фразеологизм – «toot one‘s own horn».
5. Американский сленг
Многие исследователи считают, что в просторечной лексике, жаргонах в диалектах между британским и американским вариантами отмечаются гораздо более существенные различия, чем в рамках разговорного языка. Сленгом является эмоционально окрашенные слова и устойчивые выражения, которые имеются в разговорной речи
вне пределов разговорного языка. Например:
Сленгизм

Литературный вариант

hang out

spend time together

dumb cluck

stupid person

В некоторых случаях мы прибегаем к описательному приему для объяснения
выражений.
Blind date – a social engagement with an unknown person; a person whose identity is
not known with whom a social engagement is made.
Gold digger – a young woman who accepts a man‘s attention for the sake of his gift.
Различия в грамматике также проводят своего рода грань между двумя вариантами.
1. Морфология
В американском варианте английского языка функцией глагола является «to have»,
а в британском варианте выступает «have got» (I have an orange - I have got an orange).
2. Синтаксис
Синтаксические особенности в американском английском относятся как к
построению словосочетаний, так и к структуре простых предложений. Наиболее ярким
примером является использование конструкции «глагол + герундий» в британском
варианте, а в американском – сочетание «глагол + инфинитив».
Иллюстрируя данное явление, А.Д. Щвейцер приводит следующие примеры (4.
с. 184-216).
«The «sit out» aims to have parents and children sit outside the school (The Walker).
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- «Jim, do you realize that you are looking at the future president of the garden club?»
- «That‘s what you told me you were aiming to be» (Joker).
В ряду научных трудов рассматривается разница между британским и американским вариантами. Выявление лингвистических различий между американским и британским английским, в фонетике, морфологии, правописании и лексике (7. с. 95-125),
тем самым говоря о языке США лишь как о варианте английского языка. Тем не менее,
исследуя различия между двумя вариантами, ни один из ученых не ставил своей
задачей обратить внимание на культуру, как на одну из основных причин языковых
изменений и различий.
Сущность вышеизложенного относительно статуса языка США позволяет сформулировать нашу позицию, что это американский вариант английского языка. Так как
исследования имели филологический характер, влияние культуры на появление данных
различий не рассматривалось. Как показал страноведческий экскурс в формирование
США как нации, одним из факторов сложившейся дивергенции между британским и
американским вариантами в грамматике, фонетике, лексике может быть культура или
наличие ряда культур. Следовательно, рассматривая данные изменения в системе английского языка продуктами культуры, правильно будет относить различия между вариантами к разряду «социокоммуникации» социокультурного компонента.
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F.E.Hacızadə
Amerika BirləĢmiĢ ġtatların dili və Amerika mədəniyyəti:
dilin statusu
Xülasə
Məqalə ingilis dilinin Amerika versiyasının statusunun tədqiqinə həsr olunmuĢdur. Status probleminin mahiyyətində ingilis dilinin Amerika versiyasının sosial-mədəni komponentinin tədrisinin
məzmununu müəyyənləĢdirmək üçün ABġ dilinin və Amerika mədəniyyətinin vəziyyətini öyrənilməsi
zərurəti dayanır. Bununla bağlı məqalədə problem məsələyə yanaĢmada xarici dilçi alimlərin nəzəri
fikirlərinə və onların bu istiqamətdə apardığı təhlilərin nəticələrinə xüsusi yer ayrılır. Reallıq belədir
ki, müasir zamanda yazılı və danıĢıq nitqində ingilis dilinin Amerika versiyasının istifadəsi daha çox
diqqət yetrilir. Bundan irəli gələrək məqalədə ingilis dilinin Amerika versiyasının ingilis ləhçəsi olmamasından bəhs olunur. Həmçinin göstərilir ki, tədqiqat filoloji xarakterli olduğundan mədəniyyətin
təsiri bu fərqlərin yaranmasında nəzərə alınmamıĢdır.
Xarici bir dil olaraq Amerika ingilis dilinin öyrənilməsi, əsasən ingilis dilinin britan versiyası ilə
qarĢılandırılır və onlar fonetika, lüğət və qrammatika baxımından fərqləndirilirlər. Buna izah vermək
üçün məqalədə amerika və britan ingilis dili arasındakı dil fərqliliklərinin nümunələri təqdim olunmuĢ101
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dur. Bununla yanaĢı, məqalədə ingilis dilinin amerikan və britan variantının arasında mövcud fərqliliklərin cəmiyyətdə sosial statusun artmasına kömək etdiyi göstərilir. Beləliklə buradan belə nəticə hasil
olunur ki, ingilis dilinin sistemindəki mövcud bu dəyiĢikliklər bir mədəniyyət məhsulu kimi nəzərə
alınmalıdır. Versiyalar arasındakı fərqlər isə sosiomədəni komponentdə ―sosial-ünsiyyət‖ kimi təsnif
olunmalıdır.
F.E.Hajizada
Language of the United States and American Culture:
language status
Summary
As the title implies the article describes the status of American English. The core problem is the
status of the US language and American culture to determine the content of teaching the socio-cultural
component of the American version of the English language. It is specially noted the theoretical views
of foreign linguists and their analysis. Currently, much attention is given to the use of American
English in written and spoken speech. Moreover, this article discusses that the US language is not an
English dialect.
The researches were of a philological character, and the impact of culture on the appearance of the
differences was not considered. The study of American English as a foreign language is mainly
emphasized with the British version and has differences in phonetics, vocabulary and grammar.
Furthermore, in this article were given the examples of the linguistic differences between American and
British English. From this point of view, this paper outlines the difference between American and British
English that helps to increase the social status in the society. Hence it appears that considering these
changes in the system of the English language by cultural products, it would be correct to classify the
differences between the options as «socio-communication» of the sociocultural component.
Рецензент: проф. Д.А.Исмаилова
Redaksiyaya daxil olub: 16.02.2021
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ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОЙ ЯЗЫК
Ключевые слова: задача, бессознательно, речь, отражаться, пример, родной язык, образование
Açar sözlər: məsələ, ixtiyarsız, nitq, əks etdirmək, misal, doğma dil, təhsil
Key words: task, unconsciously, speech, reflect, for example, native language, education

Комплекс задач, старших перед средней общеобразовательной школой, разрешается в процессе обучения всем предметам, школа готовит образованного гражданина
своей страны, используя все предметы школьного обучения в их взаимосвязи и
взаимодействии, однако исходя из особенностей и специфики каждого из них.
Особое место среди задач, стоящих перед средней школой, занимает обучения
родному языку.
Ребенок овладевает родной релью, основными ее механизмами еще в дошкольном
возрасте, овладевает в основном бессознательно, стихийно, познавая одновременно с
речью и мир, в ней отраженный. «Дитя входить в духовную жизнь окружающих его
людей единственно через посредство отечественного языка и, наоборот, мир
окружающий дитя, отражается в нем своею духовною стороной только через посредств
этой же среды – отечественного и языка» (6, с. 201-202).
Национальная школы, выросшая и окрепшая на почве государства – это совершенно новое явление не только политическое, но и совершенно новое явление в педагогике. Национальная школа, равно как и школа с русским языком обучения, в условиях
национальных республик и областей осуществляет те же задали в подготовке образованного гражданина. Национальная школа выпускает на своих стен биглотов –
граждан, обладающих двуязычием.
Еще в 1992 году Есперсен в своей работе «Язык» (Jespersen O. Language L. 1992)
поставил под сомнение возможность овладения вторым языком наравне с родным. Он
приводил в пример Люксембург, где как правило, любой ребенок прекрасно говорит и
по-немецки и по-французски. И, тем не менее – пишет Есперсен – немец при встрече с
люксембуржцем говорит: «Вы для француза замечательно говорите по-немецки» (7,
с. 148). И далее Есперсен утверждает, что это только поверхностью кажется, что человек владеет вторым языком, так же как своим родным, на самом же деле он не в состоянии овладеть всеми тонкостями языка. И тут же Есперсен берет под сомнение возможность для двуязычного ребенка вырасти в крупного мастера речи, поэта или оратора».
Современные теории языка, формализованные грамматики, так называемая традиционная лингвистика так же, как и психология еще далеки от ответа на вопрос как происходит процесс мышления и речи у людей, владеющих двумя и более языками.
Выделение основных единиц обучения является, как известно, существенным
вопросом любой методики преподавания иностранных языком, в значительной степени
определяющим ее успех. Изменение преподавания иностранных языков, поиск путей
усиления эффективности обучения иностранным языкам идет не в плане запоминания
отдельных слов и правил конструирования из них предложений, а в плане запоминания
отдельных речевых моделей и умений воспроизводить их в самых различных
ситуациях речевого общения, и в этом нельзя же увидеть непосредственное влиянии на
поступательное развитие методики обучения языкам.
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Задача обучения устной речи обусловила внимание к определению и отбору речевых моделей, характерное для развития методики преподавания иностранных языков
последних лет как у нас, так и за рубежом. Однако несмотря на наличие большого
количества литературы по данному вопросу, проблема определения и отбора речевых
моделей все еще ждет своего разрешения.
Обучение иностранному языку по моделям несет в себе ряд весьма положительных
качеств, из которых прежде всего следует выделить возможность избавить обучение от
излишней грамматизации учебного процесса, возможность автоматизировать речевые
образцы, возможность развивать роль с учетом ее ситуативного функционированию.
Однако намечающееся иногда чрезмерно увлечение моделированием в случае некритического принятия некоторых зарубежных образцов чревато опасностью перехода методики в крайность – формализацию не только языка, но и всего учебного процесса.
Многие пособия и учебники прямо ссылаются на теоретические основы, на которые они опираются так, например, в своем учебнике Сток в предисловии ссылается на
Трейджера и Смита (8, с. 83).
В установлении психологических моментов влияния системы родной речи на
овладение неродной, наши исследователи, экспериментаторы, пользуются сопоставлением особенностей конкретных языков, так как «особенности фонетики, грамматического строя, лексики, и стиле второго языка в их взаимоотношении с таковыми же родного являются источником протекающих в индивидуальном сознании обучающихся изменений, закономерность которых призвана изучат психология» (4).
В настоящее время в азербайджанской школе накоплен большой материал по
двустороннему сопоставлению русского и азербайджанского, а также русского и
английского языков. В республике выросли научные кадры англистов, азербайджановедов, русистов, знающих три языка, могущих в объединенном коллективе решить эту
сложную, трудоемкую и глубоко научную задачу трехъязычного сопоставительного
анализа, от скорейшею разрешения которой зависит развитие целого ряда вопросов
культурного строительства в республике, в том числе обучение языкам.
Мы считаем целесообразным начать обзор с фонетики, ибо, как известно, и
лексические и грамматические факты языка материализуются в его звуковой стороне и
существуют только на основе звуков. Так как в английском языке есть 44 звука из них
20 гласных, 25 согласных звуков, Звуки больше чем буквы в английском языке. Буквы
как известно мало 26. согласные звуки тоже делятся на звонкие и глухие. Звонкие 15, а
глухие 9. А так же гласные звуки делятся на дифтонги и монофтонги. Дифтонгов 8, а
монофтонгов 12.
Надеясь на эффективность обучения иностранному языку в азербайджанской
школе по моделям и речевым образцам, мы, вместе с тем, считаем для себя совершенно
обязательным остановиться на проблеме обучения отдельному слову и возможности
проведения сопоставительного анализа лексики английского азербайджанского и
русского языков.
Наибольшую трудность в обучении представляет определения значения и
употребления слов изучаемого языка потому, что «слово как смысловая единица языка,
отражающая тот или иной «кусочек» действительности, вместе с тем выражает его общественное понимание и является элементам данной лексико-семантической системы
(3, с. 186).
В исследование лексики можно выделить три основных направлений:
1. Изучение словарного состава по предметным группам.
2. Исследование смысловой стороны языка по понятийным и семантическим полом.
3. Историко-семасиологическое изучение лексико-семантических групп однако и
того же или разных языков. (5, с. 113)
104

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

1 / 2021

Методика обучения иностранному языку в национальной школе является частной
методикой, черпающей свои основные положении и законы в теории и практике общей
методики обучения иностранным языкам.
Результаты нашего исследования позволяют утверждать, что специфика обучения
иностранному языку в национальной школе заключается, прежде всего, в соотношении
трех языков, изучаемых в национальной школе, при котором иностранный язык
является третьим по порядку включения в процесс обучения, но по времени обучения –
развивающимся одновременно с родным и русским языком. Таким образом, обучение
иностранным языкам в национальной школе связано с ее спецификой - двуязычием.
Методика обучения иностранному языку в национальной школе является частной
методикой, черпающей свои основные положения и законы в теории и практике общей
методики обучения иностранным языкам. Однако специфика обучения иностранным
языкам в национальной школе и условия, в которых оно протекает, вызывают
необходимость разрешения ряда проблем и установления своих закономерностей.
Положение иностранного языка как третьего языка обучения имеет как положительное, так и отрицательные стороны. Укороченная сетка часов, отсутствие речевой
среды по иностранному языку, возможность интерферирующего влияния кроме родного, еще и русского языка, некоторое распыление интересов и сил учащихся – все это
факторы, отрицательно влияющие на обучение иностранным языкам в национальной
школе. В то же время обучение иностранному языку параллельно с развивающимся
двуязычием школьника несет в себе неисчерпаемые потенциальные возможности. Эти
возможности заложены, прежде всего, в лингвистическом опыте учащихся национальной школы, в обострении их способностей к восприятию иностранного языка, благодаря постоянному нахождению в двуязычной речевой среде.
Эти наши положения основываются на материалистическом учении о процессе
образования временных связей. Нашли свое подтверждение эти положения и в
экспериментальных работах психологов, пришедших к выводу, что овладение русским
языком и развитие двуязычия существенным образом влияют на процесс изучения
иностранных языков, облегчая последний.
При овладении вторым языком, по выражению Л. В. Щербы, идет сложный процесс «освобождения из-под власти символа», когда учащиеся приобретают возможность выражения одного понятия или цепи понятий разными лексическими и грамматическими средствами. При овладении вторым языком этот процесс требует от учащихся больших усилий, дальше при овладении двуязычным учеником третьим и следующим языками этот процесс, по свидетельству психологов, заметно облегчается.
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Ġ.Ġ.Qənbərova
Xarici dilin ikinci dil kimi tədrisinin əsasları
Xülasə
Bu məqalə xarici dilin öyrənilməsinin əsas aspektlərindən bəhs edir. Hər hansı bir xarici dili
öyrənərkən həmin dilin öyrənilməsi prosesinin mərhələli Ģəkildə aparılması tövsiyə olunur. Bu
mərhələlərin əvvəl fonetik, sonra qrammatika, daha sonra düzgün cümlə qura bilmək, cümlədə söz
sırasına diqqət etmək və yeni sözlərin öyrənilib, yadda saxlayıb, cümlədə iĢlədə bilmək bcarıqlarındn
dnıĢılır. Eyni zamand hər bir xalqın xarici dilin öyrənilməsində özünəməxsus, bəzən oxĢar və bəzən də
fərqli metodikadan istifadə etməsi göstərilir. Ən əsası isə öyrənilən xarici dilin öz ana dilinin strukturu
ilə müqayisəli Ģəkildə aparılması vurğulanır.
I.I.Ganbarova
Fundamentals of Teaching a Foreign Language as a Second Language
Summary
This article is about learning a foreign language and its main problems as we know when one
begins learning foreign language, first of all he must pay attention to lead this process step by step.
First step is to learn phonetics, second is grammar, and third is lexical skills and abilities, then how to
learn and remember new words and use them in sentences. Before this, every person who wants to
learn foreign language must learn it by comparing with his own, native language. It will help him to
get a good result, and to be successful in learning.
Рецензент: доц. Х.Ахмедова
Redaksiyaya daxil olub: 17.02.2021
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Э.Г.ДАВУДОВА,
А.Ф.ИБРАГИМОВА
Азербайджанский университет языков
(г. Баку, ул. Р.Бехбудова, 60)

РОЛЬ НЕОЛОГИЗМОВ В ОБОГАЩЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: язык, неологизм, эволюционный процесс, языковые законы, языковая система,
семантические и стилевые оттенки.
Açar sözlər: dil, neologizm, təkamül prosesi, dil qanunları, dil sistemi, semantik və üslub çalarları.
Key words: language, neologism, evolutionary process, language laws, language system, semantic and
style shades.

Термин «неологизм», появившийся в середине 18 века, сам по себе считался новым словом для того периода и относился к слову или выражению с новым значением.
Слово неологизм, которое представляет собой сочетание слов «нео» (новый) и «логос»
(наука), является греческим словом, означающим «находить что-то новое», «делать»,
«приносить». Неологизмы - это слова, которые представляют собой совершенно новую
лексическую единицу для каждого исторического периода. Термин «неологизм»
применяется к вновь создаваемому на материале языка, полностью соответствует
словообразовательным моделям слова или выражению, существующим в языке, новому
понятию, предмету, области науки, профессии. и т. д. ранее неизвестные или не существовавшие. выражает. Например: reactor - ядерный реактор, biocide - биологическая
война. Неологизмы также включают в себя вновь созданные синонимы для выражения
известной концепции слова, существующей в языке, слова, которые совпадают по
значению и разработаны в новом смысле на основе сопровождающих семантических и
стилистических нюансов слова. Например, слово boffin (ученый, занимающийся секретной работой, часто в военных целях) является синонимом слова «ученый», но имеет
другое семантическое значение. Из-за причин появления этих лексических нововведений существуют некоторые различия в языковой стабильности, частоте использования,
последующей судьбе, некоторые неологизмы могут прочно укорениться в языке, а
некоторые могут стать менее стабильными и устаревшими за относительно короткое
время. Причина появления неологизмов - социальный и научно-технический прогресс:
появление новых социально-экономических реалий, открытия в науке и технике,
достижений в области культуры, в языке появляются новые слова.
Признак неологизма - абсолютная новизна слова для большинства носителей языка. Слово считается неологизмом за очень короткое время. Как только слово начинает
активно употребляться, оно теряет новизну и становится обыденным. В настоящее
время слова космодром (космодром), радар (радар), ракета-носитель (вращающаяся машина), программирование (программирование) не являются неологизмами. Эти слова
были новы для того времени, но теперь они усвоены и понятны каждому. Таким образом, из вышесказанного ясно, что концепция неологизма изменчива во времени и относительно изменчива, и что слово остается неологизмом до тех пор, пока говорящие обладают чувством новизны. Важным вопросом в исследованиях является также то, как
создается новое слово. Человек, создающий новое слово (творец), стремится к индивидуализации и оригинальности. Затем слово проходит несколько этапов социализации
(общественного принятия) и лексикализации (закрепления в языковой системе). Слово
принимают разведчики, распространяющие его в массах. Это, как правило, преподаватели вузов, учителя школ, корреспонденты и работники СМИ. Затем слово упоми107
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нается в периодических изданиях. Следующий этап социализации - это принятие слова
широким кругом носителей языка. Затем идет процесс лексики, а затем - процесс приобретения навыков адекватного употребления нового слова, то есть приобретение
коммуникативных и прагматических навыков носителями языка. Условно «цепочку
неологизации» объекта реальности можно представить следующим образом:
• новое слово (креатив)
• социализация слова (социальное принятие)
• лексикализация слов (использование языковой системы)
Процессы социализации и лексикализации слова происходят через взаимодействие посредников (например: учителей, репортеров, актеров, через СМИ и т. д.)
Мы знаем, что язык постоянно развивается. Факторы, определяющие эволюцию
языка, включают изменения в нашей социальной, культурной, научной и политической
жизни, текущий уровень технологического развития, а также межкультурное общение.
Роль неологизмов в процессе языка и речи велика. Поскольку словарный запас языка
постоянно меняется, иногда новые слова и выражения появляются на основе уже
существующих. Эти языковые изменения влияют не только на словарный запас, но и на
все аспекты нашей повседневной жизни. Нужен богатый словарный запас, так как
важно называть новые открытия и изобретения. Новые слова (неологизмы) считаются
продуктом нашего мышления и образуются в ходе повседневного разговора.
Английский, как и другие языки, постоянно развивается. Словарь, как наиболее
активный пласт языка, наиболее чутко реагирует на все изменения в социальной, культурной и других сферах говорящего общества, потому что это слово считается «зеркалом жизни». Кроме того, постоянно растущий интерес к различным аспектам словообразования в современной лингвистике можно объяснить тем, что слово является
центральной единицей языка. Соответствующие признаки слова как лексической единицы пересекаются с признаками других элементов языка. Это взаимодействие является основой функционирования языковой системы в целом. Специалисты сталкиваются с рядом трудностей при переводе текстов, богатых неологизмами. Конечно, есть
проблемы в литературоведении и теории перевода. Многие слова, которые были
неологизмами для читателя XIX века, стали нарицательными для нашего времени. А
некоторые из общепринятых высказываний этого века стали архаичными. Однако на
момент создания произведения любой неологизм использовался автором в определенных целях с целью повышения выразительности и точного воспроизведения речи. Основная трудность при переводе неологизмов - понять значение нового слова. Фактический перевод неологизма решается следующими способами, в зависимости от типа
слова, к которому относится данный неологизм. Причина появления неологизмов – социальный и научно-технический прогресс: появление новых социально-экономических
реалий, открытия в науке и технике, достижений в области культуры, появляются новые слова. Признак неологизма - абсолютная новизна слова для большинства носителей
языка. Слово - неологизм за очень короткое время. Как только слово начинает активно
употребляться, оно теряет новизну и становится обыденным. Таким образом, концепция неологизма изменчива и относительна: слово остается неологизмом до тех пор,
пока говорящие чувствуют что-то новое.
Все неологизмы, их морфологическая структура и природа значения формируются в соответствии с традициями английского слова, когда необходимо новое слово. Есть много способов образовывать новые слова в современном английском языке,
включая слияние, преобразование, сокращения, прилагательные, субстантивацию,
обратное словообразование, лексико-семантический путь, последовательность звуков и
так далее. Однако не все эти методы используются одинаково, и пропорции каждого из
них не одинаковы при словообразовании. Неологизмы обычно формируются по соот108
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ветствующим законам языка, его продуктивным моделям словообразования. Однако
литературные и библейские неологизмы иногда создаются непродуктивными методами
словообразования. В таких случаях влияние средств словообразования более выражено,
более выражено, более ощутимо. По этой причине инструменты для создания новых
слов часто выступают в качестве стилистических инструментов. Наиболее характерный
способ формирования неологизмов в современном английском языке - путать, переводить и изменять значения слов. Анализ новых слов показал, что большое количество
новых лексических единиц, как и ожидалось, являются существительными, поскольку
расширение словарного запаса в основном связано с названиями предметов и событий,
заполняющих культурное пространство. Изучение новых слов позволило выявить некоторые тенденции, характеризующие расширение лингвокультурного пространства в
рассматриваемый период. Научно-техническая революция, как одно из важнейших событий современности, показывает значительные изменения языковой модели мира.
Неологизмы чаще встречаются при смене культур и в местах, где информация
распространяется легко и быстро. Мы знаем много разных типов новых слов. Они могут стать популярными через средства массовой информации, из уст в уста или в Интернете.
С развитием компьютерных технологий появилось большое количество новых
лексических единиц. Такие неологизмы можно разделить на несколько семантических
групп:
1) лексические единицы, обозначающие типы компьютеров и их структуру, например: personal computer (РС) - «персональный компьютер», multi-user - «компьютер
для нескольких человек», neurocomputer - «электронный аналог человеческого мозга»,
hardware – «аппаратное обеспечение, части компьютера», software -«программное
обеспечение, компьютерная программа», monitor - «монитор, экран компьютера»,
megabyte of computer memory - «мегабайт памяти компьютера», data -«данные, текст
программы, встроенный в компьютер» и т. д.
2) лексические единицы, выражающие понятия, относящиеся к работе с компьютерами, например: liveware - «специалисты, работающие на компьютерах»,
computerman - «компьютерный специалист», computerize - «составить или оснастить
компьютерную программу», «компьютеризовать», computerization - «компьютеризация», to trouble-shoot -«починить компьютер», to blitz out - «уничтожить часть данных
в памяти компьютера» и т. д.
Компьютеризация используется в различных областях науки и техники, что приводит к появлению множества терминологических неологизмов. Например, в области
лингвистики: translation - «машинный перевод», interlingual - «межъязыковой, искусственный язык для машинного перевода на несколько языков», electronic translator «электронный переводчик, компьютерный переводчик»; в медицине: telemonitory
systems/unit - «системы / блок дистанционного наблюдения, оборудование, позволяющее врачу лечить пациентов на расстоянии» (в просторечии это оборудование называется Buddy System), to electronically monitor - «лечить пациентов на расстоянии с использованием соответствующего оборудования»; в повседневной жизни, например:
telepost - «телепост, место в доме, где находится компьютер», to telework, to
telecommute - «работать из дома, установить соединение с компьютером», telemarketing
- «телемаркетинг, практика телефонных продаж», teleshopping - «телемагазин, купить,
заказать по телефону», dial-a- taxi - «заказать такси по телефону», dialmeal -«заказать
еду по телефону» и т. д.
Относительно новой семантической группой можно считать неологизмы, относящиеся к космонавтике. В английском языке первыми лексическими единицами в этой
области были новые слова, производные от русского, например: sputnic, cosmos,
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cosmonaut, Lunokhod, planetokhod и так далее. С развитием американской космонавтики
появились новые неологизмы, и мы стали свидетелями частого использования
морфемы «space» в этих новых словах, например: spaceship - «космический корабль»,
spacefaring - «полеты в космос». Satellite - «искусственный спутник», astronaut «космонавт», cargo module - «грузовой отсек космического корабля», penguin suit «скафандр космонавта», stellar brothers - «космонавты совершающие совместный космический полет» и др. неологизмы тоже существовали.
С развитием прессы появилось много неологизмов. Например: Bigger bang for a
buck - эффективное использование оборонных расходов, в основном за счет ядерного
сдерживания; Big lie - большая ложь; Black hats - преступники; Can carrier - перевозчик
козла отпущения; Green power - сила денег; Jane Crow - дискриминация женщин; Larger
than life - невероятно, великолепно, преувеличенно; Man on horseback - военный
диктатор; Pot-culture - образ жизни наркоманов; Put-down - жесткий ответ; Trade off компромисс; Roll-call - сигнал тревоги для проверки наличия и т. д.
В связи с развитием авиации появились следующие лексические единицы: airbus «самолет, аэробус», helibus - «вертолет», seadrome - «гидроаэродром», to bail out «избавиться» STOL (Short Take- Off and Landing) - «кратковременный взлет и посадка»,
STOL-port - «аэропорт для краткосрочных самолетов», verti-port - «аэропорт для
самолетов, выполняющих вертикальный взлет и посадку».
Произошли изменения в театральной жизни, появились новые типы театра, а
вместе с ними и новые слова, например: theatre of absurd - «театр абсурда», theatre of
cruelty - «театр жестокости», son et lumiere фр. (= Sound and light) - «театр, использующий звуковые и световые эффекты», theatre of fact - «театр реальности», black
theatre - «театр чернокожих», revolve - «вращающаяся сцена», theatredom - «театральный мир» и т. д.
В области кино, теле и видеооборудования появилось много новых технических
устройств, что привело к появлению большого количества неологизмов, например:
inflight movies - «фильмы, показываемые на борту во время полета», inflight videosystem
- «использованная видеосистема. в самолете », serial -«сериал, многосерийный фильм с
одной сюжетной линией», series -«сериал, многосерийный фильм с отдельной сюжетной линией для каждой серии», featurette – «короткометражный документальный
фильм», satellite-delivered show -«спутниковая передача, спутник трансляция», HDTV
(High Definition Television) -«изображение высокой четкости», chat show - «чат-шоу, интервью со знаменитостью, трансляция из студии», kidvid - «телепрограмма для детей»,
videoplayer – «видеоплеер устройство, показывающее видеозаписи», video-cassette
recorder - «видеомагнитофон», video–camera - «видеокамера» и др.
Английский, как и другие языки мира, активно пополняется словарѐм, ориентированным на разные профессии, социальные группы и возрасты. Так, например, потребность в
названиях различных профессиональных жаргонов породила множество неологизмов,
второй компонент которых - «-говор». Например: Artsspeak - «жаргон художников»,
Sportsspeak - «жаргон спортсменов», Medspeak - «жаргон врачей», Teacherspeak - «жаргон
учителей», Videospeak - «жаргон пользователей видеооборудования», Cablespeak «кабельное телевидение. рабочий жаргон» и т. д. Многие подростковые слова и фразы
также приобрели популярность, например: Drugs! - « Согласен!», «Хорошо», «Верно!»
(используется вместо ОК), sweat – «бег на длинные дистанции», task - «домашнее
задание», brunch (breakfast+lunch) - «бранч, тип еды между завтраком и обедом» и т. д.
Развитие языка в основном связано с развитием словообразовательной системы,
формированием новых моделей словообразования, изменением существующих, увеличением или уменьшением продуктивности и многими другими факторами речи. Создание новых слов осуществляется, прежде всего, как отражение на языке потребностей
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общества в выражении новых понятий, которые постоянно возникают в результате
развития науки, техники, культуры, социальных отношений, и т. д. Установление
тенденций развития словообразовательных процессов в одном языке, совершенствование теории и практики лексикографии и др. всегда была важнейшей проблемой
лексикологии. Есть много проблемных областей исследований в теории неологии на
английском языке. Сюда входит, прежде всего, систематический анализ факторов, этапов, механизмов образования новых слов и значений с точки зрения языковых условий
как экстралингвистических (социолингвистическая или функционально-прагматическая корреляция), так и продуктивных моделей, доминирующих в языке. Несомненно, современный английский определяется как набор функциональных и стилистических характеристик, таких как стиль и язык массовой коммуникации (пресса, телевидение, радио), реклама, деловое общение, наука, технологии, электроника, медицина,
финансы, мода, политика. и т. д. По ряду социолингвистических причин они считаются
основными «поставщиками» новой лексики в современном английском языке.
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E.H.Davudova, A.F.Ġbrahimova
Ġngilis dilinin zənginləĢməsində neologizmlərin rolu
Xülasə
Məqalə ingilis dilinin zənginləĢməsində neologizmlərin rolundan bəhs edir. Məlumdur ki, hər
hansı bir dilin lüğət ehtiyatı daim yenilənir, zənginləĢir. Sözlər yox olur, istifadədən çıxır, digərləri,
əksinə, meydana gəlir, ana dilində danıĢanlar tərəfindən fəal Ģəkildə istifadə olunmağa baĢlayır. Bir dilin leksik ehtiyatı müxtəlif yollarla zənginləĢdirilə bilər. Məsələn, dövlətin inkiĢafının müəyyən dövrlərində onun dilində, məsələn, indiki dövrdə müĢahidə olunan xeyli miqdarda lüğət ehtiyatı meydana
çıxır. Müəllif söz ehtiyatını doldurmanın əsas mənbəyini digər dillərdən söz almaq, borc götürməkdə
deyil, müxtəlif söz düzəltmə metodlarından istifadə etməklə ana dilinə əsaslanan yeni leksik vahidlərin
formalaĢmasında görür. Yeni bir sözün ortaya çıxması iki meyl - dilin inkiĢaf tendensiyası və qorunub
saxlanılma meyli arasındakı mübarizənin nəticəsidir. Bununla birlikdə, yeni fikir və anlayıĢları daha
adekvat Ģəkildə əks etdirmək, çoxaltmaq və birləĢdirmək üçün ümumiyyətlə dil və xüsusilə lüğət
ehtiyatları yenidən qurmaq, fərqləndirmək, yeni vahidlər yaratmaq məcburiyyətində qalır. Məqalədə
―neologizm‖ anlayıĢı və xüsusiyyətləri araĢdırılmıĢ, ingilis dilində neologizmlərin yaranma yolları təsvir edilmiĢdir. Müəllif eyni zamanda ingilis dilinin lüğət tərkibindəki yeniliklərin xüsusiyyətlərini göstərməyə çalıĢmıĢdır.
E.H.Davudova, A.F.Ibrahimova
The role of neologisms in the enrichment of the English language
Summary
The article deals with the role of neologisms in the enrichment of the English language. It is
known that the vocabulary of any language is constantly updated and enriched. Words disappear,
become obsolete, others, on the contrary, appear, and begin to be actively used by native speakers. The
lexical resources of a language can be enriched in different ways. For example, at certain periods of a
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state's development, a significant amount of vocabulary is observed in its language, for example, which
is observed today. The author sees the main source of replenishment of vocabulary not in borrowing
words from other languages, but in the formation of new lexical units based on the mother tongue using
various word-formation methods. The emergence of a new word is the result of a struggle between two
tendencies - the tendency of language to develop and the tendency to preserve. However, in order to
more adequately reflect, reproduce and combine new ideas and concepts, it is necessary to reconstruct,
differentiate and create new units of language in general and vocabulary in particular. The article
explores the concept and features of "neologism" and describes the origins of neologisms in English. The
author also tried to show the features of innovations in the English dictionary.
Rəyçi: filol.f.d. D.Ə.Həşimova
Redaksiyaya daxil olub: 23.02.2021
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ОСНОВНЫЕ ИНТОНАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПАРЕНТЕТИЧЕСКИХ ГЛАГОЛОВ
Ключевые слова: парентетические глаголы, интонация, эмоция, ударение, интонационная группа
Açar sözlər: parentetik feillər, intonasiya, emosiya, vurğu, məna qrupu
Key words: parenthetical verb, intonation, emotion, stress, sense group

Каждый язык имеет свою собственную интонацию и мелодию. Интонация может
звучать по разному и это зависит от того как вы говорите: быстро или медленно, тихо
или громко, эмоционально, энергично или безразлично. Выбор интонации зависит от
ситуации общения, настроения собеседника.
В текстах особую роль играют парентетические глаголы. Произносятся они с особой интонацией. К этим глаголам относятся например, to know, to believe, to suppose, to
deduce и т.д. Глагол to read употребляется в настоящем продолженном времени, чтобы
показать действие одновременно в момент речи. Данный глагол в настоящем неопределенном времени употребляется, чтобы показать частые, повседневные и обыденные
действия. Но существуют глаголы, которые не имеют форму продолженного времени.
Например; to love, to prefer, to believe, to hate и т.д. Глагол to suppose в настоящем
времени и в первом лице может употребляться в любом предложении. Например;
I su⁄ppose| that your ¹name is ¹very \modern.
Your ⁄name is, I suppose,| ¹very \modern.
Your¹ name is ¹very \modern, I suppose.
Итак, парентетическими считаются те глаголы, которые могут быть вставлены в
середину, а также в конец повествовательного предложения или же сочетаться с
союзом «that», как глагол «suppose». То есть парентетические глаголы могут стоять в
начале, в середине и в конце высказывания. Несмотря на то, что они способны
употребляться в любой позиции предложения, все же есть определенные закономерности по этому поводу. Членение предложения, а также ее ритмическая организация
являются основным фактором влияющим на позицию парентетических глаголов.
Подобные перестановки возможны не всегда. То есть это возможно только с парентетическими глаголами.
I su¹ppose,| your ¹name is ¹very \modern.
Well I su⁄ppose |that it is ¹not\ modern.
Во втором предложении глагол to suppose является не совсем парентетическим.
Привожу список парентетических глаголов, естественно неполный; to regret, to know, to
rejoice, to guess, to conclude, to expect, to predict и т.д. Данный список можно увеличить.
Например, глагол to expect является парентетическим, а глагол to rejoice может
употребляться и в настоящем продолженном времени.
I re¹joice whenever you ¹buy me a \book.
I am re¹joicing as you ¹buy me a\ book.
I re⁄joice |that you have ¹bought me a \book.
В первом и во втором предложении глагол не считается парентетическим, так как
в первом предложении выражает частое повторение психологичесого состояния. Во
втором предложении показывает действие, которое происходит данный момент, а
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придаточная часть показывает причину. В последнем предложении глагол является
парентетическим, но и не в чистой форме.
В зависимости от контекста, говорящий испытывает эмоции во время сообщения,
а также данные сообщения могут вызвать эмоции у слушателя. Способ и манеры передачи сообщения дают слушателю указания, как ему следует понимать высказывание.
Сообщения говорящего могут быть убедительными, неубедительными, а также сомнительными. Парентетические глаголы используются для решения таких проблем. В данной ситуации особую роль играет и интонация говорящего.
Любое предложение может быть произнесено с разным тембром скоростью, это
будет зависеть от эмоционального состояния говорящего. Один и тот же коммуникативный тип предложения может быть произнесен различными оттенками эмоций, а также один и тот же оттенок эмоций может быть употреблен для разных коммуникативных типов предложения. коммуникативных типов предложения. Интонации играет
важную роль в оформлении речи. Рассмотрим пример, когда необходимо сообщить
плохую весть, например, о несдаче экзамена. Естественно, можно просто сказать: You
¹failed your e\xam. Но это будет звучать грубо и бессердечно. Лучше будет выразиться
иначе; I regret, but you failed your exam. В данной ситуации лучше положиться на парeнтетические глаголы, чтобы не показаться резким. Глагол ―regret‖ покажет, что новость
печальная. Интонация данного предложения является немаловажным.
I re\gret, but you ¹failed your e\xam.
Так как парeнтетический глагол в начале предложения, то предложение следует
разделить на интонационные группы. Первая интонационная группы, то есть вводность
произносится низким нисходящим тоном. Данный тон будет выражать здесь спокойствие, печаль. Вторая интонационная группа произносится также нисходящим тоном и
выражает законченность мысли. В целом предложение произносится в суженном диапазоне.
Если сообщить о плохой вести, после того, как стало об этом известно, то стоит
выразиться по другому;
I much regret that you failed your exam, you studied a lot.
Здесь, уже новость не сообщается. Говорящий выражает сочувствие. Разберем интонацию данного предложения. Предложение также можно будет произнести в суженном диапазоне. Предложение является сложноподчиненным. Первая часть предложения непосредственно связяна со второй, следовательно первая часть произносится с
нисходяще восходящим тоном. You studied a lot является дополнительной информацией, которая завершает предложение. Завершенность мысли выражает низкий нисходящий тон.
I ¹much re⁄gret |that you ¹failed your e\xam, you ¹studied a \lot.
Regret и rejoice дают эмоциональную ориентацию при употреблении парaнтетических глаголов.
В середине предложения парентетические глаголы обычно делят предложение на
интонационные группы и продолжают мелодию предыдущей интонационной группы.
Например: \Well, I regret,| you ¹failed your e\xam.
В конечном положении парентетические глаголы не образуют отдельной интонационной группы и продолжают мелодию предыдущей интонационной группы.
You ¹failed your e\xam, I regret.
Другая группа парентетических глаголов употребляется для указания ситуации,
то есть не для ее описания, и показывает какая степень правдоподобности приписывается информации. К этой группе относятся глаголы, как ; to guess, to believe, to suspect,
to feel, to suppose, to estimate и т.д.
I guess that he made a good choice.
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В данном предложении автор сообщает, что он сделал правильный выбор, но в
тоже время преподносит информацию с осторожностью, не имея полной уверенности.
Но если преподнести информацию с глаголом ―I know‖, то автор покажет уверенность.
Итак парентетические глаголы
- Данные глаголы не способны описанию психических состояний.
- Эти глаголы используются для правильного понимания высказывания слушающим.
- Использование парентетических глаголов в высказывание, а также их самостоятельное употребление выражают истинность и обоснованность данного высказывания.
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M.S.Ġbadullayeva
Ġngilis dilində parantetik feillərin əsas intonasiya xüsusiyyətləri
Xülasə

Məqalə parantetik feillərin intonasiyasina həsr olunub. Məqalədə parantetik feillərin cümlədə
müxtəlif mövqelərdə iĢlənməsi və bu feillərin intonasiya xüsusiyyətlərinin araĢdırılmasına cəhd olunmuĢdur. DanıĢan tərəfindən verilən məlumat Ģübhəli, inandırıcı, çaĢdırıcı və s. ola bilər. Məhz bu anlaĢılmazlığı aradan qaldırmaq üçün parantetik feillərdən istifadı olunur. Bu tip feillərin intonasiyasıda mövcud vəziyyətdə çox mühüm rol oynayır. Parantetik feillərin iĢlənməsi cümlənin qətiliyini ifadə edir.
M.S.Ibadullayeva
The main intonation peculariries of parenthetical verbs in English
Summary
The article deals with the intonation of parenthetical verbs. In the article an attempt is made to
study intonation and use of parenthetical verbs in the different positions of the sentence. The
information given by the speaker may be convincing, unconvincing, doubtful and so on. Parenthetical
verbs are generally used to solve such kind of problems. Intonation of these verbs is very important in
this situation. The use of the parenthetical verbs in the sentence implies its validity.
Rəyçi: filol.f.d., dos. S.E.Poladova
Redaksiyaya daxil olub: 18.02.2021
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QARABAĞ FOLKLORUNDA DOĞUM MƏRASĠMLƏRĠ
Açar sözlər: doğum, uşaq, qadın, hamilə, Qarabağ
Ключевые слова: рождение, ребенок, женщина, беременная, Карабах
Key words: birth, child, woman, pregnant, Garabag

Doğum öncəsi, doğum və doğumdan sonrakı proseslər bütöv bir sistemi doğum mərasimləri kompleksini təĢkil edir. Xalqımızın əski dünyagörüĢünün, mənəvi mədəniyyətimizin
öyrənilməsi baxımından doğum mərasimlərinin tədqiqi əhəmiyyət kəsb edir. Evliliyə qədəm
qoyan gündən insan övladı nəsil artırmaq, övlad törətmək arzusunda olmuĢdur. ―Kitabi-Dədə
Qorqud‖ dastanlarımızda da övlad dünyaya gətirməyin önəmli olduğu vurğulanır. Oğlu
dünyaya gələn ağ otaqda, qızı olan qızıl otaqda oturtdurulur. Övladı olmayan isə Allahın qarğadığı hesab edilir və qara otaqda oturtdurulur. Azərbaycanın hər bölgəsində olduğu kimi Qarabağda da qədimdən çoxuĢaqlı ailələrə daha çox önəm verilirdi. Bu bölgədə də övladı olmayan qadının çilləyə düĢdüyünə inanılırdı. Həmin qadını sonsuzluqdan qurtarmaq məqsədilə
müxtəlif ayinlər, türkəçarələr icra edirdilər. Qarabağda sonsuzluğa qarĢı belə bir ayin icra olunurdu. Çilləni kəsmək üçün Ģənbə, çərĢənbə günləri məqsədəuyğun hesab edilirdi. Bu ayin
axar su və ya bulaq baĢında icra edilirdi. UĢağı olmayan qadınlar, eləcə də bəxtləri açılmayan
qızlar, uĢaqlar ora yığılır, yanların toxumaq üçün olan iplərdən bir yumaq qoyulurdu. Əlin və
ayağın baĢ barmaqları həmin iplə möhkəm bağlanırdı. Çiləni kəsən qoca qadın mis aftafanı
doldurub yanına qoyurdu. Çiləsini kəsəcəyi adamın adını çəkir və xüsusi ovsunlayıcı sözlər
söyləyib qayçı ilə ipləri kəsirdi. Sonra aftafadan həmin iplərin üstünə su axıdıb onları axar suya verirdi. Ovsunlayıcı sözlər bu səpkidə olurdu: ―Həzrət Süleyman eĢqinə, cin qızı Mərcan
hökmünə, köklü ağacın, dibli qayanın, yeddi yolun ayrıcına, bəni adəmin, cinin, Ģeytanın, sürünənin, uçanın, qaçanın, gözə görünən, görünməyən nə varsa, onun hansının çiləsinə düĢmüsənsə, filankəs, mən sənin çiləni kəsdim‖ [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, V 2013: 137].
Qeyd edək ki, axar suyun bu ipləri yuyub aparması ilə ağırlığın götürüləcəyinə inanılırdı. Həqiqətən də bu ayinin bir çox adama xeyri olurdu. Övladsız anaların uĢağı olurdu, bəxti bağlı
qızların qapısına elçi gəlirdi, toyu olurdu və s.
Qarabağ bölgəsində də uĢağa qalan qadına hamilə, boylu, ikicanlı və s. adlarla müraciət
olunur. Eyni zamanda, uĢağa qalana vədəsi keçib deyə də müraciət olunur. Hamilə qadının
qaranlıq düĢən vaxt çölə yalqız çıxmamasına, ağır iĢlərdən çəkinməsinə və s. çalıĢılır. Qadına
―yerikləmə‖ dövründə nəfsi çəkən Ģeyləri yedizdirirlər. Ümumiyyətlə, qadının hamilə olduğu
bəlli olduqda bir çox tədbirlərə əl atılır. Hamilə qadın olan evə dovĢan gətirmirlər, balığa
baxmaq uğursuzluq hesab olunur. Nar yeyən qadının uĢağının gözəl olacağına, heyva yeyənin
isə nazlı-qəmzəli olacağına inanılır.
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UĢağın dünyaya gəlməsi ilə ailəyə sevinc bəxĢ olunur. Adqoyma, göbəkkəsmə, diĢçıxarma, sünnətetmə, çiləgötürmə və s. Bu bölgədə də ata-ana, nənə-baba və ya ailəyə yaxın sayılan kəslər yeni doğulan uĢağa ad qoya bilərlər. Eyni zamanda nənə-babanın adı da övlada verilə bilər.
Qarabağ mətnlərindən məlum olur ki, təzə anadan olan uĢağın üstünə tüfəng gətirmək
olmaz. Tüfəngin ağırlığı uĢağın üstünə tökülə bilər və həmin uĢağa ağırlıq çökər, dərd-bəla
içində olar [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, IV 2013: 249]. Təzə anadan olmuĢ uĢağın yanına
yumurta qoyurlar ki, uĢağa dəyən nəzəri, gözü qaytarsın. Yumurta ağırlığı qaytarır və uĢağı
yüngülləĢdirir [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, IV 2013: 250].
Qarabağda dünyaya yeni göz açmıĢ oğlan uĢağının yanına bıçaq, xəncər qoyulur ki, bu
da onun igid olması məqsədilə edilir. Əgər dünyaya gələn qızdırsa onun evdar olması üçün
yanına iynə-sap, qayçı qoyulur [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, III 2012: 160].
Qarabağda yeni göz açmıĢ uĢağı evdə tək qoymurlar. Əks halda cinin uĢağı dəyiĢdirəcəyinə inanırlar. Qırxlı uĢağın üstünə iynə, sancaq asır, yastığının altına isə qayçı qoyulur ki, bu
da cinin uĢağı dəyiĢdirməməsi məqsədi ilə edilir. Hətta cin dəyiĢən uĢaq üçün belə bir ovsundan istifadə olunur. Cin dəyiĢdirmiĢ və eybəcər hala düĢən uĢağı anası ilə bir nəfər qəbiristanlığa aparır. Bu zaman arxaya dönmək və danıĢmaq olmaz. Ġki qəbri keçib üçüncü qəbrə çatanda ana uĢağı qəbrin yanına qoymalı və uĢağa baxmadan, eləcə də geri dönmədən getməlidir.
Ana ilə gedən qadın isə uĢaq ağlayan zaman ananı çağırmalıdır ki, uĢağını gəlib götürsün.
Ana isə ―bu mənim uĢağım deyil, mənim uĢağımı versinlər‖ deməlidir. Bu ovsun üç dəfə axĢamüstü təkrar olunur. Üç gündən sonra uĢaq əvvəlki halına düĢür [Qarabağ: folklor da bir
tarxidir, IV 2013: 247].
Yeni anadan olmuĢ uĢağın göbəyi üç, beĢ və yeddi günündə düĢməlidir. Göbək düĢmədikdə isə müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Xəmirdən yumru kökə düzəldib göbəyə qoyub
bağlayırlar ki, xəmir göbəyi çürütsün [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, III 2012: 136].
UĢağın qırxı çıxanda da qırx dənə buğda və ya düyü, onlar olmasa arpanı əvvəlcədən sayıb təmiz bir qabın içinə tökürlər. Yuyunduqdan sonra onu sol, sağ çiynin və baĢdan töküb
qüsul verirlər ki, təmiz olsun [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, VII 2014: 151]. Bəzən arpa və
buğda əvəzinə qırx dənə çöp də sayılıb üç qaba bölüĢdürülür. Biri uĢağın sağ və sol çiynindən, qalan ikisi isə ananın sağ və sol çiynindən tökülür [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, VII
2014: 152].
Qarabağda maraqlı qırx tökmək adətlərindən biri də odur ki, burada qız uĢağının qırxını
tökəndə arpa, oğlan uĢağının qırxını tökəndə idə buğda tökürlər. Bu da qız uĢağının tez böyüməsi ilə əlaqələndirilir [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, III 2012: 135-136]. Bu bölgədə göbəkkəsmə mərasimi də özünəməxsusluğu ilə seçilir. Əgər qız uĢağının göbəyi kəsilirsə onu
evdə basdırırlar. Bu da qızın evdar olması, evə bağlanması məqsədilə edilir. Hətta qızın göbəyini qızılgülün dibinə də basdırırlar. Oğlan uĢağının isə böyüyüb çöldar olması məqsədilə
göbəyini çöldə basdırırlar. Hətta uĢaq savadlı, oxumağa meyilli olsun deyə göbəyini məktəbin
həyətinə, bağçılıqla maraqlansın deyə ağacın dibinə atanlar da olur [Qarabağ: folklor da bir
tarixdir, VII 2014: 150].
Qarabağ bölgəsində də bəzi uĢaqlar yerimə zamanı gəlsə də yeriyə bilmir. Belə uĢağa
―çiləli uĢaq‖ deyirlər və onun çiləsini tökmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Çiləli
uĢağı ya daĢın, qayanın deĢiyindən ya da dəyirman novunun altından keçirirlər. Çiləyə
düĢmüĢ uĢaqları üç cümə axĢamı xəlbirə qoyur və evbəev gəzdirirlər. Hətta hər evdən bir
çörək alıb, naxırçıya verirlər [Bu yurd bayquĢa qalmaz 1995: 60].
UĢağı çilədən çıxartmaq üçün onu qurd ağzından keçirtmək adəti də var. Gec yeriyən
uĢağın çiləsini kəsmək üçün çərĢənbə günü uĢağı böyürtkən kollarının arasından keçirirlər
[Qarabağ: folklor da bir tarixdir, III 2012: 137]. Və yaxud yeriməyən uĢağın ayağının baĢ barmaqlarını bir-birinə bağlayıb xəlbirə qoyur və yanına da pul qoyurlar. Beləliklə, uĢaq çilədən çıxır. Digər bir üsulda isə ayağının baĢ barmaqları bir-birinə bağlanmıĢ uĢağın yanına pul ilə ya117
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naĢı konfet qoyulur və ilk qarĢılaĢan adama onlardan verilir, daha sonra isə qayçı ilə uĢağın barmağının arasındakı ipi kəsməsi xahiĢ olunur [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, III 2012: 137].
UĢaq çiləyə düĢəndə ata görməyən qadın və ya kiĢi gərək çərĢənbə günü dəyirmanın
donuzduğundan arxasına baxmadan su götürüb gələ. UĢağı həmin suya salıb çilədən çıxardırlar [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, VI 2013: 188-189].
Qarabağ bölgəsində gec dil açan uĢaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edib dilini açırlar. Belə uĢaqlara əsasən sərçə əti və göyərçin və bildirçin yumurtası verilir. Qarabağda rəngarəng tükü olan ―dıra-dıra‖ adlı gözəl bir quĢ olur ki, onun həm yumurtasını, həm də ətindən
kabab edib uĢağa verirlər ki, dili açılsın [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, III 2012: 136-137].
Çətin diĢ çıxaran uĢaqlar üçün belə bir üsuldan istifadə edilir. UĢağın anası buğdanı ocağın üstünə qoyur, amma altını qalamır. UĢaq ağlayıb tez qalamasını istəyir. Yəni bu əslində
―diĢim tez çıxsın‖ anlamını daĢıyır [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, VI 2013:166].
UĢağın diĢ çıxardan vaxtı hədik biĢirmək bir adət halını almıĢdır. BiĢirilən hədik yeddi
qonĢuya da paylanır. QonĢu isə öz növbəsində qabı boĢ qaytarmır, içinə Ģirinlik, corab, köynək və s. qoyub verir.
Qarabağ bölgəsində uĢağın baĢının tükü qırxı çıxdıqdan sonra, çox hallarda isə bir
yaĢında qırxılır. Bəzən yastığın içinə qoyulur, bir sözlə, təmiz yerdə saxlanılır, ayaq altına
atılmır. Hətta o tükdən bir az götürüb tikir və uĢağın çiynində də saxlamaq adəti var. UĢağın
ağlı kəsən vaxt ona deyilir ki, bu sənin bir yaĢın olanda qırxılan tükündür [Qarabağ: folklor da
bir tarixdir, VII 2014: 149].
Qarabağdan toplanmıĢ doğumla bağlı örnəklərdə qırxılmıĢ tükün uĢağın dayısına satılması əvəzində pul alınması faktı da mövcuddur [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, VII 2014:
150-151].
Qarabağ bölgəsində ―hal anası‖ mifoloji obrazı ilə də rastlanmaq mümkündür. Zahını hal
anasından qorumaq üçün həm özünün, həm də uĢağın üstünə tez sancaq taxılır. Bu zaman yeni
doğulmuĢ uĢağın dilinin üstündə tikan kimi Ģeylər olur ki, tez ondan qan alırlar ki, ayılsın. Digər
mətndən isə bəlli olur ki, zahı halsız olarsa onu hal anasının aparmasına inanılır. Tez ona dua
yazdırıb, mollaya baxdırır və iynə vururlar [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, III 2012: 139].
Qarabağda həmzat deyilən bir Ģey var. Həmzatlı adam piĢiyin və ya itin üstünə getsə,
piĢiyin balaları qırılarmıĢ. Hamı uĢağını həmzatı olandan qoruyur qapıya gələndə içəri
girməyə qoymazlar ki, ağırlıqdı. Həmzatlı qadın dualı olduğu üçün yeni doğmuĢ ananın, eləcə
də yeni doğulmuĢ uĢağın üstünə gəlsə onlar mütləq ziyan çəkərdilər [Qarabağ: folklor da bir
tarixdir, III 2012: 138]. Bəzən ərə gedən qızlarda da həmzat olur. Həmzatlı gəlin doğan piĢiyin və ya itin üstündən keçsə, həmzadı onun üstünə tökülər. Gələcəkdə həmin qadının uĢağı
olarsa sağ qalar [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, III 2012: 138].
Həm hamilə qadını, həm də uĢağı həmzatlı adamdan qorumağa çalıĢırlar. Çünki duası
olan zahı qadının üstünə çıxarsa bütün ağırlığını onun üstünə tökər, zahıdan da ağırlıq uĢağa
tökülər və uĢaq da üç gün ağlayıb, ölər.
Qarabağda həmzatlı anaya uĢaq olmamıĢdan əvvəl uĢaq boyuna dua yazırlar buna da
―boylama duası‖ deyirlər. Bu dua həftədə bir dəfə yazılır. Həmzat molla, seyidlər tərəfindən
kəsilir. Həmzatlı qadını yeni doğmuĢ, küçükləmiĢ itin üstünə də göndərirlər. Bu zaman gəlinin həmzatı itə keçir, itin bütün balaları ölür. Gəlinin isə bundan sonra uĢaqları sağ qalır [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, IV 2013: 246].
Həmzatı kəsmək üçün ya uĢağı olmayan, ya da uĢağı düĢən qadının qarĢısına bir tas qoyub baĢına isə ağ yaylıq atırdılar. Həmzatı kəsən adam baĢını yaylığın altına salır və dodağının altında nəsə deyir və çubuqnan o kasaya vurur. Mis, yazılı kasada su olur ki, buna qırxaçar
deyirlər. Kasanın ortası dik olur, dikin qıraqlarından isə qırx açar sallanır. Həmzatı kəsən cinlərin Ģeyxinin adını bilir, onu çağırır və dərdini bundan azad et deyir, qırx dəfə o kasaya qarğı
çubuqnan vurur. Sonra yaylığı suya silkələyirlər. Qadın evinə gedincə dala baxmamalıdır.
Bunu edən qadın uĢağa qalırdı. Və yaxud qadını həmzatdan azad edən Ģəxs ona deyir ki, uĢaq
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bətninə düĢən kimi mənə sat, mənim adımda olsun. Əvəzində çox cüzi pul alınır. Sanki oyun
oynayır və Ģeytanı aldadırlar. UĢaq doğulandan sonra isə zahı qadın öz uĢağını yenidən
həmzatdan azad edən qadının yanına gətirir, bir manat alıb əvəzində isə yüz manat qaytarırdı
[Qarabağ: folklor da bir tarixdir, V 2013: 138].
Qarabağ bölgəsində dünyaya yeni övlad gətirən qadının üzünüyünü götürmək məqsədilə belə bir ovsundan istifadə olunur. ―AxĢam mal-heyvan örüĢdən gələn vaxtı, qadını qapının ağzına uzadırlar. Bir qadın bir kasa suyu Ģahlı tərəzinin bir gözünə qoyur. Tərəzinin gözünü üç dəfə xəstə qadının baĢından ayağına tərəf yellədir, deyir:
Mən aĢığam sucuğaz,
Sudan içdim bucuğaz.
Üzüldü, üznüyün götürdüm,
Dərmanıdı bucuğaz.
Xəstə qadın deyir:
Yer, üznüyümü verirəm sənə,
Qüvvəni ver mənə.
Üznüyünü götürən qadın kasadakı sudan xəstə qadının dörd bir yanına səpir. Su səpildikcə xəstə qadın deyir:
Yer, üznüyümü verirəm sənə,
Qüvvəni ver mənə.
Suyu, xəstə qadının üstündə dolandıranda xəstənin üzünə sudan bir damcı da düĢməməlidir.
Beləliklə, üç çərĢənbə axĢamı dalbadal zahının üzünüyünü götürürlər [Bu yurd bayquĢa
qalmaz 1995: 59-60].
Qarabağ bölgəsində uĢağı bədnəzərdən, gözdəymədən qorumaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edilir. Üzərlik yandırılır, gözmuncuğu asılır. Üzərliyin külü ilə uĢağın boğazı, kürəyi oxalanır, boynunun dalındakı iki damar arasında olan nəzər yeri kəsilir. Eləcə də üzərlik
yandırıb tüstüsünü uĢağa verirlər.
Eyni zamanda bədnəzərdən qorunmaq üçün dəvə yunundan qatma toxunur və uĢağın
bədəninə bağlanır. Bəzi yerlərdə nəzər duası yazdırıb qapıdan asır, bəzən də nal, qoç buynuzu,
üzərlik qapı-bacadan asılır [Qarabağ: folklor da bir tarixdir, VII 2014: 171-172].
Qeydə alınmıĢ mətnlərdən də göründüyü kimi Qarabağ bölgəsində də yeni doğulan
uĢaqla bağlı silsilə tədbirlər həyata keçirilir.
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С.И.Аббаслы
Обряды рождения в Карабахском фольклоре
Резюме
Предродовой, родовой и послеродовые процессы образуют целую систему ритуалов
рождения. Изучение ритуалов рождения имеет важное значение с точки зрения изучения древнего мировоззрения, духовной культуры нашего народа. Со дня вступления в брак человек мечтает о продолжении рода и деторождении. В Карабахе, как и в любом другом регионе Азербайджана, издревле много детным семьям придавалось большее значение. В этом регионе также
считалось, что женщина, у которой не рождаются дети, попала в чиллу (сорокодневный период
после родов, свадьбы, смерти и т.д.). С целью избавить ее от бесплодия, проводились различные ритуалы, тюркачары (шаманизм, лечение с помощью магии и лекарственных трав). В период «ериклямя» (период беременности, когда женщина проявляет пристрастие к кислым вещам)
женщину кормят тем, что она желает. Вообще, когда становится ясно, что женщина беременна
принимаются многие меры для ее удобства. Рождение ребенка приносит в семью радость. В Карабахском регионе также проводится ряд мероприятий, связанных с новорожденным ребенком.
Наречие именем, перерезание пуповины, прорезывание зубов, обрезание, снятие тяжести. В
этом регионе также родители, бабушки и дедушки или те, кто считается близким к семье, могут
дать имя новорожденному. В Карабахском регионе для защиты ребенка от сглаза используются
различные средства.
S.I.Abbasli
The ceremonies of birth in Garabag folklore
Summary
Prenatal, birth and postpartum processes form a complex system of birth ceremonies. The study
of birth ceremonies is important in terms of studying the ancient worldview of our people, our spiritual
culture. From the day of marriage, the human race has dreamed of procreation. In Garabag, as in any
other region of Azerbaijan, from ancient times large families were given more importance. In this
region, it was believed that a childless woman was in trouble. In order to save her from infertility,
various rituals and Turkish rituals were performed. The birth of a child brings joy to the family. A
series of measures are being taken in the Garabag region in connection with the newborn. Adjoining,
umbilical cord cutting, tooth extraction, circumcision, spraying, etc. In this area, too, parents,
grandparents or family members may name the newborn. Various means are used in the Garabag
region to protect children from abuse and neglect.
Rəyçi: filol.e.d. M.Q.Allahmanlı
Redaksiyaya daxil olub: 08.02.2021
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F.Ġ.CƏFƏROVA
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Naxçıvan Müəllimlər Ġnstitutu
(Naxçıvan Ģəh., Heydər Əliyev pr., 1)

NĠZAMĠ GƏNCƏVĠ VƏ SÖZÜN QÜDRƏTĠ
Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, mütəfəkkir, yaradıcılıq, sözün qudrəti, ədəbiyyat
Ключевые слова: Низами Гянджеви, мыслитель, творчество, сила, слова, литература
Key words: Nizami Ganjavi, thinker, creativity, power of words, literature

Bildiyimiz kimi, 2021-ci ildə dahi Ģair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur. Buna görə də Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin ―Nizami Gəncəvi Ġli‖ elan edilməsi haqqında 5 yanvar 2021-ci il tarixdə
Sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir: Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi
Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəĢəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni
səhifə açmıĢ nadir Ģəxsiyyətlərdəndir. Nəhəng sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz
hissəsinə çevrilmiĢ parlaq irsi əsrlərdən bəri ġərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində
özünəməxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır (3).
Bəli, bəĢər mədəniyyəti tarixində özünəməxsus yeri olan, Azərbaycan ictimai-bədii fikrin
inkiĢafında xüsusi rol oynayan dahi sənətkarlardan biri, bəlkə də birincisi Nizami Gəncəvidir.
Nizami irsinin həmiĢəyaĢarlığı onunla ölçülür ki, onun yaradıcılığı məkan və zaman tanımır.
Bu gün bu dahi sənətkarı bizdən böyük bir zaman məsafəsi ayırır. Amma buna baxmayaraq, Nizami Gəncəvi irsi yenə sevilir, maraqla oxunur. Bu, Nizami irsinin olməzliyindən, bəĢəriliyindən irəli gəlir. Hərdən fikirləĢirsən ki, onun ecazkar sənət nümunələri nə yaxĢı ki, qərinələri adlayıb bu günümüzə qədər gəlib çatmıĢdır. Yoxsa bu əsərlərsiz necə keçinə bilərdik?
Azərbaycan zaman-zaman dünyaya söz sənəti xəzinəsini nadir incilərlə zənginləĢdirən
böyük sənətkarlar bəxĢ etmiĢdir. Bunların sırasında Nizami Gəncəvi yaradıcılığı möhtəĢəmliyi, müdrikliyi və həyatiliyi ilə seçilir. Bəli, Nizami o sənətkarlardandır ki, dərin fəlsəfi məzmunu yüksək poetik dillə, aydın, anlaĢıqlı bir tərzdə oxucularına çatdırıla bilmiĢdir (5, 22).
Nizami yazılı söz sənətinin mahir bilicisi idi. Elə buna görə də çox gənc yaĢlarından yazıb-yaratmağa baĢlamıĢ, yazdığı qəzəllər dillər əzbəri olmuĢ, məclislərdə oxunmuĢ, tez bir zamanda qəlblərə yol tapa bilmiĢdir. Çünki Nizami əsərləri insanlığa nəcib duyğular, pak mənəviyyat, ədalətli olmaq, pis əməllərdən uzaq durmaq kimi fikirlər aĢılayırdı.
Nizami qəzəllərində saf, təmiz insani hisslərin tərənnümü mühüm yer tutur. Ona görə
ki, insan xilqətin ən alisi- kainatın bəzəyidir.
Nizami yaradıcılığına xas olaqn əsas cəhətlərdən biri də sözə verilən qiymətdir. Söz qəlbin məhsuludur. BaĢa düĢənlər, həssaslar məclislərdə, ariflər, bilicilər yanında sözün bayrağı
hər bayraqdan üstündür. Qılıncların ala bilmədiyi ölkələri soz vasitəsilə almaq olar. Söz
sahibi, Ģair üzgüçüyə, söz mirvariyə bənzəyir. (1, 562).
Yusif Xas Hacibin 1069-1070-ci illərdə yazdığı və türk ədəbiyyatı tarixində böyük yer
tutan ―Qutadqu-bilik‖ əsərində sözün qüdrəti məsələsinə geniĢ yer verilmiĢ və bu ənənə davam etmiĢdir. Əsərdə bildirilir ki, insanı qiymətləndirən onun dilindən çıxan sözdür. Ġnsan
xoĢbəxtliyini söz vasitəsi ilə əldə edir. Eyni zamanda, söz insanı gözdən salır. Çox söz insana
fayda vermir. Bütün bu fikirlər əsərdə açıq və əhatəli Ģəkildə Ģərh edilir:
Ġnsanı dil qiymətləndirər, insan səadət tapar,
Dil insanı ucuz edər, dil ucundan baĢ gedər.
Sözünə diqqət elə, baĢın getməsin,
Dilini saxla, diĢin sınmasın.
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Söz, bilərək söylənirsə, bilik sayılır,
Biliksiz söz öz sahibinin baĢını yeyir.
Sözü çox uzatma, sözü az elə,
Min söz düyününü bircə sözlə aç.
KiĢi sözlə yüksəldi, sultan oldu.
Çox söz baĢı kölgə kimi yerə əydi (2, s. 36).
Əsərdəki bu ideya sözün dəyərini ortaya qoyur. DüĢünüb danıĢılan söz sahibinə uğur
gətirər. Lakin düĢünülmədən dilə gələn söz sahibinə uğur gətirməz, onun baĢını aĢağı edər.
Doğulan hər bir insan öləcək. Bu dünyada ölməyən isə yaxĢı söz və əməl olacaq:
Bax, doğulan ölür, söz diri qalır,
Sözünü yaxĢı söylə, ölməz ol.
Iki Ģeylə insan qarımaqdan qurtulur:
―Biri yaxĢı əməl, biri yaxĢı söz‖.
Bax, insan doğulur, ölür, sözü isə qalır,
Bax, insanın özü gedir, adı isə qalır (2, s. 37).
Sözün dəyəri, yaxĢı sözün bu dünyada əbədi olması fikri sonralar ġərq aləmində də
müəyyən fikirlərin formalaĢmasına Ģərait yaratdı. Sözlə bağlı dəyərli əsərlər yazıldı. Dahi
Nizami sözə elə bir qiymət verdi ki:
Sözdən incə, kəsərli heç nə yoxdur həyatda.
DüĢüncənin munisi, gözəl sirdaĢı sözdür,
Unutma ki, insanın əzəl sirdaĢı sözdür.
Tacidar tac sahibi sözü sanıb cahanda,
Ariflər söz qədrini sözlə anıb cahanda.
Gah dillərdə təranə, əllərdə ələmdi o.
Gah qələmlə süslənən füsunkar sənəmdi o.
Sanma bayraq söz qədər zəfər çalar hər yanda,
Qələm öz qüdrətinə ölkə alar hər yanda.(4, s. 57).
Göründüyü kimi, söz qədər təsir gücünə malik heç nə yoxdur. Söz nələrə qadirdir.
Qələmdən çıxan söz elə bir təsir gücünə malik olmalıdır ki, onun qarĢısında heç nə dayana
bilməsin. Söz incə və kəsərli olmalıdır.
Nizami sözün insan həyatında ecazkar qüvvəyə malik olduğunu, dünyanın gözünün ilk
dəfə sözlə açılması ideyasını, fikirlərini qüdrətli poetik bir dillə tərənnüm etmiĢdir. Hətta
"Sirlər xəzinəsi" əsərində Ģair sözlə bağlı "Sözün qüdrəti" adlı ayrıca fəsil vermiĢ, sözün
Ģəninə ən ləyaqətli, ən dəyərli sözlər işlətmişdir:
Sözü - qızıl yatağı altunla tutdu qoĢa,
Dedi söz sərrafına: "De, hansı gəlir xoĢa?
Səncə köhnə qızılmı, təzə sözmü yaxĢıdır"?
Söz sərrafı söylədi: "Söz dünyanın naxĢıdır!"
Söz qasidi bələdsiz baĢa vurar yolları.
Söz - hünər meydanında yenər mərd oğulları.
Söz - gümüĢ sikkəsidir, dirhəm - tozu da deyil,
Qızıl - itdən urvatsız, qorxaq tazı da deyil.
Söz hər yerdə hakimdi, hamıdan baĢ da odur,
Dünyanın sərvətidir, inci qaĢ-daĢ da odur.
Ürəksizlər qafildir ürək sözündən belə,
Sözün Ģərhi artıqdır sözün özündən belə.
Söz durduqca, sorağı qoy dünyaya car olsun,
Nizaminin Ģöhrəti sözlə daim var olsun! (4, s. 58)
Deyilmədən əvvəl söz sahibinin əsiridir, deyildikdən sonra isə sahibi sözün əsiridir.
Gərək dilindən elə sözlər çıxa ki, sonradan peĢman olmayasan. Söz hər yerdə hakimdi. Dün122
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yada insanı var edən, yaĢadan da sözdür, insanı gözdən salan, məğlub duruma salan da sözdü.
Nizami əsərlərində sözlərin seçiminə ciddi yanaĢmıĢ, həqiqi sənət nümunələri yarada bilmiĢdir. ġairin qiyməti onun yazdığı əsərlə ölçülür. Nizami yaradıcılıq aləmində özünəməxsus yol
seçmiĢ, söz və ifadələrə, onların iĢlənmə məqamına xüsusi diqqət yetirmiĢdir. Hələ min il
bundan əvvəl böyük Firdovsi yazırdı. Sözün qədrini bilin, həyatda ancaq söz yadigar qalır.
Doğrudan da, söz müqəddəs bir ilahi varlıqdır, ruhdur. Söz canlı varlıq kimi yaĢayır,
daim fəaliyyət göstərir. Söz olmadan real varlıq, cisim mövcud deyil.
Dahi Ģairimiz Nizami Gəncəvi yaradıcılığında diqqət çəkən məqamlardan biri də az sözün daha qiymətli, kəsərli olmasıdır:
Sözün də su kimi lətafəti var,
Hər sözü az demək daha xoĢ olar
Bir inci saflığı varsa da suda
Artıq içiləndə dərd verir su da.
Ġncitək sözlər seç, az danıĢ, az din,
Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin.
Az sözün incitək mənası solmaz,
Çox sözün kərpictək qiyməti olmaz (4, s. 104)..
Bir sözlə, klassiklərimiz dili düĢüncə ilə, mənəviyyatla, insanın varlığı ilə sıx bağlı olan
hadisə kimi qiymətləndirmiĢlər. Ona görə də ―sözü çox söyləmə, yerində və az söylə‖ fikrini
əsas götürərək kiassiklərimiz əsərlərində də bu ideyanı yaĢatmağa çalıĢmıĢlar.
Ġnsanların ürəyinə yol tapmaq üçün gərək elə söz seçib, elə ifadə iĢlədəsən ki, sənə qulaq asa, söylədiyindən nəticə çıxara bilsinlər. Sözün qiymətini bilən, ona dəyər verən insan
özünə dəyər vermiĢ olur.
Nizami qədər qüdrətli söz deyə bilən ikinci bir Ģairə rast gəlmək çətin məsələdir. Ədəbiyyatımızda çox qudrətli söz ustadları vardır, lakin Nizami qədər hər sözü yerli yerində demək onlara nəsib olmayıb. Bu gün ədəbiyyatımızda Ģeir Nizami vasitəsi ilə yüksək səviyyəyə,
mədəni formaya gəlib çıxmıĢdır. Böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, bugün ġərqin Ģeiriyyatı Nizami kimi dühaların sayəsində dünya poeziyasının ən pik nöqtəsi sayılır. Bu nöqteyinəzərdən Nizami əvəzsiz sənətkar olaraq bəĢəriyyətin hafizəsində əbədi yaĢayacaqdır.
Bəli, ġərqin söz dahiləri söz sarayları, söz məbədləri, söz qəsrləri ucaltmıĢlar. Sözdən
imarət quran Ģairlər sırasında gözümüz önündə ilk öncə ġeyx Nizami canlanır. Nizami kimi
söz xiridarının, fikir sahibinin, filosofun bu gün yüksək səviyyədə anılması onun əbədiyaĢar
bir Ģair olduğunun əyani göstəricisidir. Nizami bütün dövrlərin Ģairidir, zamanının söz sahibi,
fikir sahibidir. Çünki Ģairi ölməz edən sözün gücü, sözün qüdrətidir.
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Ф.И.Джафарова
Низами Гянджеви и силаслова
Резюме
Как известно, в 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Таким образом, 5 января 2021 года президент Ильхам Алиев подписал
указ об объявлении 2021 года в Азербайджанской Республике «Годом Низами Гянджеви».
Сегодня много времени отделяет нас от этого гения. Но, несмотря на это, наследие Низами Гянджеви по-прежнему любят и читают с интересом. Это связано с бессмертием и человечностью наследия Низами.
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Одна из главных черт творчества Низами - ценность слова. Слово - продукт сердца.
Низами воспел чудодейственную силу слова в жизни человека, идею впервые открыть глаза
миру в словах и свои мысли мощным поэтическим языком.
В статье также комментируются подобные вопрос.
F.I.Jafarova
Nizami Ganjavi and Power of theWord
Summary
As we know, 2021 marks the 880th anniversary of the great poet and thinker Nizami Ganjavi.
Therefore, on January 5, 2021, President Ilham Aliyev signed an order declaring 2021 the "Year of
Nizami Ganjavi" in Azerbaijan Republic.
Today, a great deal of time separates us from this genius artist.. But despite this, Nizami
Ganjavi's legacy is still loved and read with interest. This is due to the immortality and humanity of
Nizami's legacy.
One of the main features of Nizami's work is the value of the word. The word is the product of
the heart. Nizami described the miraculous power of the word in human life, the idea of opening the
eyes of the world for the first time in words and his thoughts in a powerful poetic language.
The article comments on such issues.
Rəyçi: filol.e.d., prof. S.Q.Həsənova
Redaksiyaya daxil olub: 14.02.2021
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VAHĠD ĠDEYA MÜSTƏVĠSĠ: UYĞUNSUZLUQ, ABSURD, XAOS
Açar sözlər: dramaturgiya, zorakılıq, uyğunsuzluq, xaos, absurdizm
Ключевые слова: драматургия, насилие, несоответствие, хаос, абсурдизм
Key words: drama, violence, dissonance, chaos, absurdism

XX əsrin ikinci yarısında yaradıcılığa baĢlayan Harold Pinter teatr səhnələrinə yol tapır.
Uğurları ilə yanaĢı, rəğbətlə qarĢılanmayan pyesləri olmasına baxmayaraq, yəhudi əsilli
dramaturq teatra ən əsas elementlərini qaytardığı üçün Nobel Mükafatına layiq görülür. Pinter
dramaturgiyasında postmodernizmə və absurdizmə məxsus xüsusiyyətlərin araĢdırılması əsas
məqsədlərdən biridir. ―The hothouse‖ pyesində cəmiyyətdə mövcud olan xaos, məntiqsizlik,
absurd və uyğunsuzluğun təsviri təhlilə cəlb ediləcək. Dramaturqun cəmiyyət və onu təĢkil
edən fərdlərin toqquĢmasını, ictimai münasibətlərin yaratdığı gərginliyi, real həyatla təhtəlĢüur arasındakı ziddiyyətləri, mənəvi azadlıqdan məhrum edilmiĢ obrazların ümid, kədər və
qeyri-adiliyi qarĢısında mühitin eybəcərliyini açma bacarığı göstəriləcəkdir.
Tənqidçilər tərəfindən Pinterin hakimiyyət strukturlarını ifĢa edən absurdizmi bürokratiyanın komik ittiham aktı kimi dəyərləndirilir. Onun yaradıcı fəaliyyətinin ―Təhdidlər komediyası‖ dövründə yazılan əsərlərdə personajların absurd davranıĢı faciəyə çevrilməsi incələnəcək.
1958-ci ildə yazılan ―Ġstixana‖ (“Hothouse”) tammetrajlı tragikomediya ―Ad günü‖
pyesinin ilk uğursuzluğundan sonra üzə çıxarılmır, yalnız 1980-ci ildə səhnələĢdirilir. Hadisələrin cərəyan etdiyi psixiatrik xəstəxananı pyes boyunca ―istirahət evi‖, ―sanatoriya‖ adlandırırlar. Ağıllı ―dəlilər‖ və sərsəm ―ağıllılar‖ mövzusu gördüyünüz kimi, dramaturqun ilk dövr
pyeslərindən aktuallaĢır. Xəstəxana əməkdaĢlarının danıĢıq və davranıĢ tərzi bizə kimin doğrudan da, ağıllı, kimin dəli olduğuna qərar verməyimizə çətinlik yaradır. Müəssisənin direktoru Rutun ayıqlığı və ağlı iĢçiləri tərəfindən sarsıdılır. Pasiyentin hamilə qalması kimi cinayətlərin günahkarının Rut olduğunu müəyyən edən Qibbs onu sıxıĢdırır. ―Ġstirahət evi‖nin sakinləri ilə iĢçilər arasında qarĢıdurma baĢ verir, bu isə qarıĢıqlığa səbəb olur. 1980-ci illərdən
sonra yazılan açıq siyasi dramatik əsərlərin sayı artmağa baĢlayır. Bürokratiya əsl düĢmənə
çevrilir, Rutun hakimiyyətə və qadınlara olan sonsuz sevgisi bütün problemlərin baĢlanğıcı
hesab olunur. Qəhrəmanlar amansız ironiyanı anlamaqda çətinlik çəkirlər. Yeni il bayramının
sevinci və ―isti‖si acı yumorla əvəzlənir.
Pasiyentlərin saxlandığı otaqlar həbsxanaya bənzəyir, pilləkənlə əsas binadan ayrılan
otaqlar səs izolyasiyası ilə də təmin olunur. ―Sanatoriya sakinləri‖ni adları ilə deyil, sıra nömrələri ilə iĢarə edirlər ki, bu da onların kimliyini, insanlığını, Ģəxsiyyətini heçə saymaqdır. Bu
cür davranıĢ qeyri-insani münasibətin, vəhĢiliyin, zorakılığın ən yüksək dərəcəsi deyilmi?
―Nizam-intizamın qorunması üçün mübarizə aparan‖ direktor 6459 nömrəli sakinin oğlan
dünyaya gətirdiyini eĢidəndə təhlükənin iyini hiss edir. Maraqlı sual-cavab oyunu təqdim olunur. Sınaq (test) üçün nəzərdə tutulan 1-A nömrəli otaqda elektrodlara bağlanan və qulaqcıqlar
taxılan Lamb sual hücumuna məruz qalır. Personajlara adların verilməsi zamanı onların onomastik vahid kimi mənalarına diqqət yetirildiyini görürük. ―Lamb‖ sözünün lüğəvi mənası quzu
deməkdir. Bu isə onun qurban olaraq dəhĢətli sınaqlara məruz qalması ilə birbaĢa bağlıdır.
A.N.Andreyev və O.K.Kantoroviçin ―Oyun Harold Pinter pyes personajlarının ünsiyyət
vasitəsi kimi‖ adlı məqaləsində oyun formalarından biri kimi sual vermək və ona cavab tələb
etməyin müxtəlif üsul və növlərindən söhbət açılır ( 3, s.121-126).
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Ünsiyyət xatirinə mənasız suallarla müraciət etmək və ya qəhrəmanın cavabında
çətinlik yaradan suallar vermək. Bu üsullar Pinter dramaturgiyasının müxtəlif mərhələlərində
müəyyən cəhətləri ilə üzə Ģıxır. Sual oyununun iki növü – həmsöhbətləri birləĢdirən və ayıran
növləri haqqında danıĢılır. BirləĢdirən sual oyunu fatik adlandırılır. Həqiqətən də personajlar
bəzən bir-biri ilə əlaqə qurmaq istəyir, lakin heç bir məna yükü daĢımayan söhbətlərin belə
məqsədi var. ―Ad günü‖ pyesində Meq sualları ilə ərini cavab verməyə təhrik edir. Qəzet isə
onların ünsiyyətinə mane olur. ―Mətbəx lifti‖ndə ―yaĢlı kiĢinin maĢının altına düĢməsi‖, ―səkkizyaĢlı oğlanın piĢiyi öldürməsi‖, ―qazı yandırmaq üçün kibritin olmaması‖ kimi məsələlərdə
diqqətin toplanması gərginliyi, həyəcanı azaltmağa xidmət edir. Sual oyununun ayıran növü
hesab edilən ritorik suallar, əsasən, pyesin kuliminasiya nöqtəsində özünü göstərir. ―Ad günü‖
pyesində Stenlinin Qoldberq və Makann tərəfindən sorğu-sual edilməsi zamanı təhdid
xarakterli müraciətlər üstünlük əldə etməyə xidmət edir.
―Ġstixana‖ tragikomediyasında Gibbs və Katts cinayətdə Ģübhələnən Ģəxs qismində
Lamba əvvəlcə psixoloji xarakterli suallar verirlər: ―Özünüzü tez həyəcanlanan insan hesab
edirsiz?...Yoxsa təsir altına asanlıqla düĢən... Bəlkə sosial Ģəxsiyyət?‖ ÇaĢdırmaq üçün sual
atəĢinə tutmağı davam etdirirlər. ―Necə qadınlar sizi narahat edir?‖ (1, s.69-78) deyərək qadınlara məxsus əlamətlər sadalanır. DüĢünməyə vaxt belə verimir. BirbaĢa ittihamlar, münasibətlərin aydınlaĢdırılması, etiraf, zarafat və istehza etmə, mübahisələr və sadəcə söhbət etmə
fatik nitqin növləridir ki, özünü üstün mövqedə görmək, ―qələbə‖ qazanmaq, aydın olmayan
məqsədə çatmaq üçün istifadə olunur.
―Xəyanət‖, ―Gözətçi‖, ―KeçmiĢ zamanlar‖ pyeslərində də həmsöhbətlə kontakt yaratmaq üçün mənası olmayan nitqdən istifadə olunmaqla yanaĢı, təxribat xarakterli, ya da konfliktin ortaya qoyulmasına xidmət edən suallara da rast gəlirik. Dilinin Keyti sorğu-suala tutması səhnəsini (―KeĢmiĢ zamanlar‖) xatırlayaq. Burada ünsiyyətin ritorik faktoruna can atma
ilə qarĢılaĢırıq. Dilinin nitqinin inandırma, təsiretmə və təlqinetmə gücü Keytin geri çəkilməsinə səbəb olmur. O, təslim olmur və hətta sonda qələbə qazanma əzmi ilə çıxıĢ edir. Keytin
ərinin sual və fikrinə qarĢı dayanma əzmi dominantlığı əldə saxlamağa kömək edir. Bu cür
söz oyunlarından istifadə hallarına Pinter dramaturgiyasında çox rast gəlmək olar.
―Qar çirkli kütləyə çevrildi‖ cümləsinin tez-tez təkrar edilməsi niyə ―istirahət evi‖nin
direktorunu əsəbiləĢdirir? Ġçki düĢgünü, hər cür əxlaqsızlığa rəvac verən insanın ―kor deyilik,
görürük‖ deməsi müəllifin mətnaltı münasibətini aydınlaĢdırır. Dümağ qarın çirklənməsini
xatırlatmaq, fikrimizcə, insanların saf, günahsız doğularaq fitnə-fəsadla, günahla mənəviyyatının korlanmasına iĢarədir.
Rutun hegemonluğunun Ģahidi oluruq. Tədqiqatçıların fikrinə görə, Pinterin əksər pyeslərində hərəkətverici qüvvə tükənməyən hakimiyyət sevgisidir (2, s.6-8). Acgözlüyə, rüĢvətə
həris olan Rut Yeni il təbrikləri almayanda bunu ucuz, mənəviyyatsız manera, ―irin‖ hesab
edir. Bu, insanlığın faciəsi deyilmi? Pasiyentlərin rəhbərliyə hücumu zamanı Gibbs gizlənir və
―cəsarət‖inə görə Lobb Nazirlik adından heyran olduğunu bildirərək təĢəkkür edir. Gizlənən
adamı cəsarətinə görə öymək absurddur. Müəllif ironik Ģəkildə necə də gözəl təzad yaradır.
Fransız yazıçısı, filosofu, jurnalisti Alber Kamyunun ―Sizif haqqında mif‖ esse toplusunda
absurd haqqında yazdığı fikirlərə görə, absurd öz sərhədlərini dərk edən düĢüncədir. Absurd
azad etmir, asılılıq yaradır. Absurd istənilən cür hərəkət etmək demək deyil. ĠğtiĢaĢ, üsyan özü
elə absurddur (4, s.30). ―Sanatoriya‖ döyüĢ meydanına çevrilir, sakinlərin hücum etməsi, Rutu
və iĢçi heyətini öldürməsi absurd mənzərənin təsviridir. Absurd teatrın atası S.Bekketin personajlarından fərqli olaraq Pinter qəhrəmanları aqressiyanı əks etdirməyə hazırdırlar, amma susmaq müdafiə olunmaq deməkdir, ünsiyyət qorxulu kabusa bənzəyir.
Tragikomediyanın adının ―Ġstixana‖ seçilməsi təsadüfi deyil. ĠĢlədiyi cinayətlərin üstünün açılmasından qorxan Rut istilik sistemlərinin yüksək temperaturla iĢləməsini bəhanə edərək istixananın söndürülməsi əmrini verir. Əvvəlcə Rutun həyəcanı, daxili təlatümü, sonra isə
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dəmir qapı, qıfıllar arxasında saxlanılan ―istirahət evi‖nin sakinlərinin qaynayan, coĢan qəzəbi
xəstəxananı istixanaya döndərir.
E.A.Oqanovanın gəldiyi qənaətə əsasən, sözlərin mənalarının oyunu və dilin çoxmənalılığı çərçivəsində karnavallaĢdırılması təsiredici funksiyanı yaradır. Demək olar ki, hər bir xüsusi ad ingilis ümumxalq danıĢıq dilinin onomastik vahidi kimi ifadə etdiyi məna tutumuna
görə bizə mesaj göndərir. ―Roote‖ sözü kök atmaq, bünövrə, ―Tubb‖ çəllək, ―Lobb‖ dincəlmə
və gözləmə zalı, ―Lush‖ sulu, möhtəĢəm, ―Cutts‖ kəsiklər mənasını daĢıyır. ―Gibbs‖ fizika,
kimya, riyaziyyat sahəsində müxtəlif kəĢflər edən amerikalı alimin adıdır. ―Gibbs enerjisi‖
ifadəsi çox istifadə olunur. Dramda pasiyentləri qızıĢdıran, üsyana qaldıran, ―enerji‖ləri alovlandıran, özü isə gizlənən Gibbs bünövrəni sarsıda bilir – ―Roote‖ öldürülür. Nazirlik adından
danıĢan Lobb gözləmə, dincəlmə vəziyyətini tərk etmir, əsər boyunca onun fəaliyyəti barədə
söhbət açılmır. Hər bir ifadə sosial həyatın əhəmiyyətsizliyini nəzərə çatdırmaq üçün iĢlədilir.
Personajların nitqinin absurdluğu pyesdə nitqin Ģablonluğu, təkrarlar, sadalama, ―kar dialoq‖,
mənası olmayan sözlər, yamsılama, paralelizm, nitqin informasiya funksiyasının pozulması
kimi vasitələrdən istifadə etməklə yaradılır. Pinter bu pyesdə ―absurdlaĢma‖ obyekti kimi, ilk
növbədə, dildən istifadə edir. Əbəs yerə türk ədəbiyyatĢünaslığında, eləcə də məĢhur teatr nəzəriyyəçisi Zəhra ĠpĢiroğlunun iĢlərində ―uyumsuz tiyatro‖, ―disharmoniya teatrı‖ terminləri
möhkəmlənməyib (5, с.32). Harmoniyanın yoxluğu, qarmaqarıĢıqlıq, uyğunsuzluğun hökmranlığı, insan mövcudluğunun eybəcərliyi və ―fizioloji‖ astarı Pinterin dramaturgiyasında, o
cümlədən, Avropa antidram nümayəndələrinin pyeslərində əks olunur.
Müəllif insanlar arasındakı ünsiyyətin təbii olmasını göstərir, lakin cəmiyyət qanunlarının heç bir məntiqə sığmadığını nəzərə çatdırır. Dərketmənin ardıcıllığının pozulması və
bir-birini anlamamaq konfliktlərə aparıb çıxarır. Süjetdəki xaos qəhrəmanların münasibətlərindəki konfliktdən doğur. Ġnsanın məqsədsiz və hərəkətsiz olması, daxili vuruĢması, fikirləri
ilə əməllərinin üst-üstə düĢməməsi paradoks süjeti yaradır.
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С.Алескерова
Единый идейный план: противоречивость, абсурд, хаос
Резюме
Отсутствие гармонии, гротеск, господство непоследовательности, уродство человеческого существования и ―физиологическая‖ подкладка нашли отражение в драматургии Пинтера, в
том числе в пьесах представителей Европейского антидрамы. Абсурдность речи персонажей
создается в пьесе с помощью таких средств, как шаблонность речи, повторы, перечисление,
―глухой диалог‖, слова, лишенные смысла, заикание, параллелизм, нарушение информационной функции речи. Pinter использует язык в первую очередь как объект ―абсурда‖ в этой пьесе.
В соответствии с правилами драматургии абсурда образы обсуждают то, что не важно, они поднимают случайные события так, что выявляется недостоверность и бессмысленность их слов.
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Даже они сами не верят словам, сказанным таким косвенным образом, и передают то, что важно, через паузы.
S.Alasgarova
The level of a single idea: inconsistency, absurdity, chaos
Summary
The lack of harmony, chaos, the dominance of inconsistency, the ugliness of human existence, and
the ―physiological‖ lining are reflected in Pinter‘s dramaturgy, as well as in the plays of European antidrama figures. The absurdity of the speech of the characters is created in the play by means of speech
templates, repetitions, enumeration, ―deaf dialogue‖, meaningless words, imitation, parallelism, violation
of the information function of speech. In this play, Pinter uses language primarily as an object of
―absurdity‖. In accordance with the rules of absurd drama, the characters discuss the unimportant, bring
up random events that reveal the unreliability and meaninglessness of their words. They do not even
believe in such indirect words, and they convey what is important through breaks.
`
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Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
(Bakı Ģəh., Ġstiqlaliyyət küç., 53)

QARABAĞ MÖVZUSU AZƏRBAYCANDAKI
DAĞ YƏHUDĠLƏRĠNĠN POEZĠYASINDA
Açar sözlər: Azərbaycan, vətən, dağ yəhudiləri, dostluq, xalq
Ключевые слова: Азербайджан, Родина, горские евреи, дружба, народ
Key words: Azerbaijan, native land, mountain, jews, friendship, people

Müstəqil Azərbaycan Konstitusiyasının 25-ci maddəsinə əsasən irqindən, milliyyətindən, dilindən, dinindən, mənĢəyindən asılı olmayaraq hər kəsin bərabər hüquq və azadlıqlarına təminat verilən ölkəmizdə milli azlıqların mədəni irsinə ehtiramla yanaĢılıb deyə Azərbaycandakı dağ yəhudilərinin ədəbi irsi XX – XXI əsrlərdə nəzərə çarpacaq dərəcədə inkiĢaf
edib. Ölkədə yəhudi irsinin qorunması məqsədilə bir sıra ortaq təĢkilatlar yaradılıb. Azərbaycan Ġsrail Dostluq Mərkəzləri, ―Soxhnut‖ Yəhudi Agentliyi, yəhudi ənənələrinin öyrənilməsi
və qorunması komitələri, ―dini məktəblər‖, ―yəhudi mədəni mərkəzi ―Eva qadın cəmiyyəti‖,
―Alef Gənclər klubu‖ və ―Hillel‖ Tələbə TəĢkilatı fəaliyyət göstərir və bir sıra yəhudi
qəzetləri nəĢr olunur.
―Qafqazın Qüdsi‖ adlandırılan Quba Ģəhəri yaxınlığındakı Qırmızı Qəsəbə yəhudi irsinin qorunub saxlanmasına və yəhudilərə xüsusi ehtiramın parlaq nümunəsidir. Qırmızı Qəsəbə bu gün vaxtıilə burada boya – baĢa çatmıĢ indisə Avropada, Amerikada ya da Ġsraildə yaĢayan dağ yəhudiləri üçün xoĢ xatirələr dolu II Vətən misalındadır. Dağ yəhudilərinin maddi və
mənəvi mədəniyyətinin inkiĢafı və qorunması bu qədim məkanla sıx bağlıdır.
... Tarixinin ən qarıĢıq, ən çətin məqamlarında belə beynəlmiləl tərkibə rəvac verən
amillər dəyiĢməyib. Elə bu gün, nankor erməni iddialarının faciəsini yaĢayaraq, torpaqlarının
20 faizi iĢğal olunsa, dünyada adambaĢına düĢən qaçqınlarının sayına görə birinci olsa da,
Azərbaycan ―etnik təmizləmə hikkəsini‖ fikrən belə yaĢamayıb. Bu gün Azərbaycan neçə azsaylı xalqın, etnik qrupun əmin, dinc yaĢadığı ölkədir. [1, s.163]
Müstəqil Azərbaycan Dövlətinin milli siyasətinin əsas istiqamətlərindən olan, bu ölkədə
yaĢayan bütün milli azlıqların dil və mədəniyyətinə yetərincə dəstəyin göstərilməyinə baxmayaraq, hələ müstəqilliyin ilk illərindən Erməni təcavüzünə məruz qalması, o illər, Azərbaycan
ərazilərinin iĢğal edilməsi, azərbaycanlıların öz torpaqlarında qaçqınlıq və didərgin taleyi ilə
üzləĢməsi-təbii ki, bədii ədəbiyyatın mövzusuna çevrilir.
Ermənistanın xəyanətkar siyasəti, vandalizmiuzun illər boyu beynəlxalq qurumlar,
Avropa ġurası qarĢısında qaldırılsa da, dünya 30 ilə yaxın müddətdə bu haqsızlığa biganəlik
nümayiĢ etdirdi...
... Ġlahi ədalətin bərqərar olduğu Azərbaycanın müzəffər ordusu, Ali BaĢ Komandanının
qətiyyəti, xalqla birliyi və ―Yumruq siyasəti‖ nəticəsində Vətənin əzəli torpaqlarına qovuĢması, 44 günlük Müharibənin Zəfərlə bitməsi, ġəhidlərimizin bərpa edildiyi bir çağda – dostumuzu, düĢmənimizi bu illər ərzindəki birmənalı münasibətindən və tarixin səhifələrində yaĢayacaq ədəbi nümunələrindən bir daha tanıyıb – tanıtmaq da söz, qələm elm adamlarının vəsifəsidir bizcə.
Dünya siyasət meydanında ―ermənipərəst‖ meyllərin, ―Xaç yürüĢü‖ tərəfdarlarının sözü,
əsas sayıldığı bir vaxtda nə yaxĢı ki, ―YaxĢılığı itirmək namərdlikdir‖ zərb məsəlini unutmayan, Vətən haqqını, çörəyini itirməyən həmvətənlərimiz olan nüfuzlu yəhudilər Azərbaycan
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həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında, ABġ – Konqresinin, Porter əlavəsinin
ləğvi yolunda səylərini əsirgəmirlər. Öz taleyində də çox didərginlik yaĢamıĢ yəhudilər Qarabağ düyünündə köçkün düĢmüĢ xalqın mənəvi dayağa ehtiyacı olduğunu hiss etməyə bilməzdilər. Məhz bu səbəbdəndir ki, on illərlə uzanan Erməni iĢğalı, vəhĢiliyi və özbaĢnalığını pisləyən yəhudi həmvətənlərimiz dönə - dönə Avropa ġurasına, eləcə də müxtəlif beynəlxalq qurumlara müraciətlər yönləndirərkən də daim xalqımızın, ictimaiyyətin, dövlətin yanında olub.
Misal üçün Serbiyanın ―Evroaziya info‖ portalında ―Xocalı soyqırımının‖ növbəti 24 – cü il
dönümü münasibətilə müraciətində: ―1992- ci ildə Xocalıda dinc sakinlərə qarĢı törədilmiĢ cinayəti pisləyərək Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının arxiyepiskopu
Aleksandr ĠĢein, Dağ Yəhudiləri Dini Ġcmasının Rəhbəri Milix Yevdayev, Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsinin sədri ġeyxülüslam AllahĢükür PaĢazadə, Azərbaycandakı digər dini icmaların
rəhbərləri, Avropa Ġnsan Hüquqları Məhkəməsinə Xocalı faciəsinin Soyqırımı kimi tanınması
üçün müraciət ediblər. Dini icmaların rəhbərləri təssüff hissi ilə qeyd edirlər ki, 20 ildən çox
vaxt keçməsinə baxmayaraq Xocalı cinayətini törədənlər hələ də cəzalandırılmayıb. BMTTəhlükəsizlik ġurasının Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ ərazilərdən dərhal, tamamilə və qeyd-Ģərtsiz çıxarılmasını tələb edən qətnamələrinə məhəl qoyulmur.
Bu cür cəzasızlıq mühiti gələcəkdə oxĢar cinayətlərin törədilməsinə zəmin yaradır…
Məqalədə Heydər Əliyev Fondunun Vitse-Prezidenti Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə
həyata keçirilən ―Xocalıya Ədalət‖ kompaniyası haqqında da ətraflı məlumat verilir.‖ [2]
Qeyd edək ki, bu Azərbaycandakı dağ yəhudilərinin ermənilərin torpaqlarımıza yönəltdiyi iĢğalçılıq siyasətinə, özbaĢınalığına qarĢı azərbaycanlılarla həmrəylik nümayiĢ etdirdiyi
onlarla qardaĢlıq münasibətindən bir nümunədir. Dağ yəhudiləri Azərbaycanın Milli Azadlıq
Hərəkatında, həmçinin 90- cı il 20 yanvar faciəsində, eləcə də torpaqlarımız uğrundakı Qarabağ müharibəsində azərbaycanlılarla çiyin – çiyinə bir çox mətanət və əzimkarlıq göstərmiĢdir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, həmyerlimiz əslən yəhudi olan Albert Aqarunovun cəbhədəki sücayəti qədirbilən Azərbaycan xalqı və dövləti tərəfindən əbədiləĢdirilərək 2019-cu il noyabr ayının 15-də paytaxt Bakının Nərimanov rayonunda Ģərəfinə
abidənin təntənəli açılıĢı olmuĢdur.
Azərbaycandakı dağ yəhudiləri necə ki, bu Vətəni qorumaq üçün, təkcə sözlə deyil,
onun dar günündə silaha sarılaraq belə müdafiəsinə qalxmağı bacarıb, bu torpaq uğrunda qəhrəmancasına həlak olaraq, əbədiyyət abidəsinə çevrilib, xalqın ürəyində müqəddəs bir sevgiylə yaĢaya bilib, o sayaq da öz milli varlıqlarını, dillərini qorumağa qadirdir... Bunu yəhudi
xalqının tarixini, keçdiyi mücadilələr yolunu və yüksəldiyi mədəniyyət zirvəsinin incəliklərini
araĢdıranlar, sözsüz ki, təsdiq edər.
Bununla belə Azərbaycanın qədim Qarabağ torpaqlarının erməni xəyanəti ilə iĢğal edilməsinə heç cür biganə qala bilməyən ədəbi dağ yəhudiləri mühitində ―Ana Vətən‖ nidasını əsl
övlad sevgisiylə dilə gətirilirdi, müharibəyə qan tökülməsinə iĢğalçılıq kimi bəd niyyətli siyasət oyunlarına etiraz ümumbəĢəri sülh ideyasının təcəssümü kimi səslənir:
Getməz ürəyimdən Xocalı dərdi,
Necə növcavanın, qocanın dərdi,
Qovun Qarabağdan, qovun namərdi,
Göynəyir qəlbimin baĢı, a qardaĢ.
ġuĢa bizimdir, Laçın da bizim,
Vardır o yerlərdə cığırım, izim.
Tezliklə düĢmənin bükülür dizi,
Alar öz payını yaxĢı, a qardaĢ. [3, s.12]
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Yalnız ürəyi sözün həqiqi və böyük anlamında torpaq sevgisi, vətən eĢqi ilə döyünən,
əsl vətənpərvər, sülhsevər, Ġnsansevər bir Ģairin qələminin məhsulu ola bilər bu misralar.
Yalnız bəĢəriyyətə sülh və əminamanlıq arzusundan, haqqın, ədalətin bərqərar olması istəyindən yaranar belə Ģeir.
BaĢqa bir misal, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Avropa Ədiblər konqresinin və Çexiyanın Rusdilli Yazıçılar Ġttifaqının üzvü Leyla Bəyim (Cəfərova) uzun illərdən bəri Praqada
yaĢamasına baxmayaraq, yaradıcılığı tarixi Vətəni Azərbaycanla sıx bağlıdır. Azərbaycan gərçəklərini dünyada təbliğ etəyi özünün əsas vəzifəsi –vətəndaĢlıq borcu sayır. Leyla Bəyimin
2019-cu il fevral ayının 27-də Miniatür Kitab Muzeyində ―Qarabağ ġikəstəsi‖ adlı miniatür
kitabının təqdimatı Ģairə, dramaturqun bu yöndə atdığı daha bir cəsarətli addımdır. ―Qarabağ
ġikəstəsi‖ Xocalı faciəsini ürək ağrısı, həqiqi və səmimi hisslərlə qələmə alınan bir poemadır.
Azərbaycan, rus, ingilis və alman dillərində 100 nüsxəli tirajla nəĢr olunan miniatür kitabın üz qabığında məĢhur rus rəssamı Nikolay Sverçkovun ―Qarabağ atı‖ əsəri (1865) təsvir
edilib. Tədbirdə çıxıĢ edənlərin də qeyd etdiyi kimi Leyla Bəyim bütün qəlbiylə Azərbaycana
bağlı bir sənətkardır. Doğulub boya-baĢa çatdığı Azərbaycan onun 4 Ģeir toplusunun, eləcə də
tanınmıĢ rejissor və ssenarist, yəhudi əsilli Yefim Abramovla birgə qələmə aldığı pyeslərin
ana mövzusudur. Bu mənada Azərbaycan Gənc TamaĢaçılar Teatrının səhnəsində oynanılan
―Xəyalpərəst oğlanlar‖, ―Qurban‖, Bakı Rus Dram Teatrının səhnəsində quruluĢ verilən ―Qara
qar çiçəkləri‖ hekayəsi əsasında eyni adlı tamaĢa Leyla Bəyimin yaradıcılığında önəmli yer
tutur. Bu barədə Ģairə Leyla Bəyimin həmmüəllifi Yefim Abramovun STMEQĠ Beynəlxalq
Xeyriyyə Fondunun saytındakı müsahibəsində maraqlı fikirlərə rast gəlirik: ―Dünya birliyi bu
soyqırımı barədə bilməlidir. Bu barədə sosial Ģəbəkələrdə, konfranslarda danıĢmaq, sərgilər və
seminarlar keçirmək azdır. Bədii filmlər çəkilməli, çünki filmə milyonlarla insan baxır. Bu
həqiqəti milyonlarla insan bilməlidir‖. [4]
Qeyd edək ki, 2012-ci ildə Leyla Bəyim (Cəfərova) ilə Yefim Abramovun da hekayələrinin yer aldığı ―Qarabağ hekayələri‖ kitabının Bakıda və Praqada keçirilən təqdimat mərasimində də əsərə yüksək dəyər verilmiĢdir.
Qarabağ mövzusu, ötən əsrin sonlarında Ermənistanın iĢğalına məruz qalmıĢ, torpaqlarımızda törədilən vandalizm, Vətəndən – Vətənə köçkünlük, qaçqınlıq Azərbaycandakı dağ
yəhudiləri ədəbiyyatının ayrılmaz bir hissəsi, Ģairlərin ürək ağrısıyla qələmə aldığı əsl vətənpərvərlik ruhuyla dolu Ģeirlərin, nəğmələrin Ģah damarıdır. Bu isə ədəbi mühitdən savayı, birbaĢa həyatın, mühitin özünün ədəbiyyata, sözə, sənətkara diqtəsidir ki, Azərbaycan və yəhudi
xalqının həyatında baĢ verənlərə əsl sənətkar yanaĢmasında özünü büruzə verir.
Ədəbiyyat
1. ―Karvan yolu , Tənha yolçu ... Südabə Ağabalayeva Bakı: 2005, s.163.
2. ―Evroaziya info.portalı‖ 23.02.2016
3. ―Nəğməli meĢə‖Simax ġeyda Bakı qəzetinə əlavə, 1995, s.12
4. AzərTac STMEGĠ B.X.Fondunun saytına istinadən Bakı: 2019, 26 fevral
А.Алиханова
Тема Карабаха в произведение горских Евреев в Азербайджане
Резюме
Неотъемлемая часть литературы, главнейший мотив песен, стихов, насыщенных духом
подлинного патриотизма горских евреев в Азербайджане – тема Карабаха, вандализм на наших
землях, оккупированных Арменией в конце предыдущего века, беженство, переселение с одной
части Родины на другую, которая продиктована искуснику слов, литературы не только литературной средой, а также непосредственно самой жизнью, окружающей обстановкой, и которая
заметна в настоящем мастерском подходе ко всему происходящему в жизни народов Азербайджана и евреев.
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A.Alikhanova
Karabakh theme in the poetry of mountain Jews in Azerbaijan
Summary
The topic of Karabakh, vandalism in our lands which was occupied by Armenia at the end of
the last century, displacement, refugees from homeland are the integral part of Mountain Jews‘
literature in Azerbaijan and the masterpiece of poems and songs full of true patriotic spirit written by
poets with heartache. This, in addition to the literary environment, is a direct dictation of life, the
environment itself to literature, the word, the artist, which manifests itself in the true artistic approach
to what is happening in the life of the Azerbaijani and Jewish people.
Rəyçi: dos. T.Hüseynbalayeva
Redaksiyaya daxil olub: 26.02.2021
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VƏTƏNDAġLIQ LĠRĠKASININ ĠDEYA-ESTETĠK, NƏZƏRĠ ƏSASLARI
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Ġnsanın ruhu göylərdə pərvaz etdiyi kimi, ayağı da torpaqda möhkəmlənib, intiĢar tapır.
Vətən gözəllikləri ilə yanaĢı, problemləri də eyni dərəcədə Ģairi narahat edir, onu düĢündürür.
Vətənin, cəmiyyətin bu günü və gələcəyi Ģairi vətəndaĢ olmağa və onda poetik ilham, xüsusi
pafos yaratmağa qadirdir.
Yaradıcı prosesin tam və birmənalı izahı yoxsa da, lirik düĢüncənin sosial məzmununun
müəllifin vətəndaĢlıq mövqeyini təcəssüm etdirdiyi mübahisəsizdir və milli dəyərlərdən kənarda
qalan Ģairin yaratdığı poeziya nümunəsi vətəndaĢlıq lirikasının daĢıyıcısı ola bilməz. Bu mənada
vətəndaĢlıq lirikasında Ģairin kimliyi onun lirik ―mən‖i ilə harmoniya təĢkil edir. ġairlə lirik
qəhrəman bir-birinin eyni olmasalar da, lirik qəhrəmanla Ģairin Ģəxsiyyəti arasında sıx bağlılıq
var. "VətəndaĢlıq" ideyası lirika obyektinə çevrilməmiĢdən əvvəl bir vəzifə tək, cavabdehlik
daĢıyıcısı olaraq Ģəxsiyyətin xüsusi formada ictimai fərd kimi formalaĢmasını tələb edir.
VətəndaĢ Ģair, hər Ģeydən əvvəl, yaĢadığı ölkədə baĢ verən sosial hadisələrə aktiv reaksiya verməyi üstün tutur. O, xalqın arzu və istəklərinin carçısına, ruhunun, mənəviyyatının
ifadəçisi olaraq, onun keĢikçisinə çevrilir. Vətənpərvərlik isə yalnız vətənə sevgi, sədaqət izhar etmək deyil, eyni zamanda, mövcud quruluĢun nöqsanlarını əks etdirməkdir. Buna XX əsrin əvvəlində Mirzə Ələkbər Sabirin, müstəqillik dövründə Baba Pünhanın yaradıcılığını bariz
nümunə kimi misal çəkmək olar.
VətəndaĢlıq lirikası vətənpərvərlik, Vətən və onun taleyi, dövlət və vətəndaĢlıq borcu
mövzusunda fikirlər, düĢüncələr, hiss-həyəcanlardır. VətəndaĢlıq lirikasının əsas fəlsəfəsi təkcə vətən özəlliklərinin tərənnümü deyil, bəlkə də, daha çox cəmiyyəti narahat edən problemlər
barədə müəllifin poetik-publisistik düĢüncələridir. VətəndaĢlıq lirikasının fəlsəfəsində cəmiyyətin və dövlətin problemlərinə, habelə nöqsan və əyər-əskiklərə Ģairin münasibəti əksini
tapır. VətəndaĢlıq lirikasının dəyəri ondadır ki, kontenti doğma yurda sevgi ilə yoğrulduğu kimi, eyni zamanda, cəmiyyəti düĢündürən taleyüklü məsələləri əhatə edir. VətəndaĢlıq lirikasında Ģeirin mənası, onun yazılmasına səbəb olan ictimai hadisə bədiilikdən daha aktualdır;
məsələn, Bəxtiyar Vahabzadənin ―Gülüstan‖, X.Rza Ulutürkün ―Davam edir 37‖, Söhrab Tahirin ―Bir ovuc torpaq‖, Məmməd Arazın ―Bu millətə nə verdik ki‖, Məmməd Ġsmayılın ―Sən
kimi seçirsən, sən kimi, xalqım?! ‖ nəzm nümunələrindəki kimi və i.a.
VətəndaĢlıq lirikası Ģəxsiyyət, yurd sevgisi (yurddaĢlıq) və bədii istedad kimi triadadan
yaranır. VətəndaĢlıq lirikasının arxasında, Ģübhəsiz, yaradıcı insanın Ģəxsiyyəti (lirik ―mən‖),
onun ―vətəndaĢlıq dərəcəsi‖ və əslində, kimliyini hansı poetik səviyyədə əks etdirə bilməsi
dayanmıĢdır.
ġairin cəmiyyətdəki yeri və mövqeyini, həm də onun vətəndaĢlığı müəyyənləĢdirir.
ġairin yaradıcılığında inikas edən vətəndaĢlıq mövqeyi nəinki onun Ģəxsiyyətini, həm də yaradıcı düĢüncəsini səciyyələndirir. BaĢqa sözlə, Ģair vətəndaĢ olmazsa, onun yaradıcılığında vətəndaĢlıq axtarmaq, təəssübkeĢlik görmək mümkün olmadığı kimi, səmimiyyətinə inanmaq da
çətindir. Hər hansı bir müəllif yalnız öz səmimiyyəti ilə oxucunu cəlb edir və inandırır. Digər
tərəfdən, Ģairin vətəndaĢlıq mövqeyi onun milli varlığını, məxsus olduğu xalqın və dövlətin
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həyatındakı rolunu əks etdirir. Ġnsanın formalaĢmasında ədəbiyyat hansı mövqeyə malikdirsə,
Ģairin yetiĢməsində də mənsub olduğu xalq və millət həmin rolu oynayır. ġekspir ingilis, PuĢkin rus ictimai Ģüurunun daĢıyıcısı olduğu kimi, həm də hər iki müəllifin yaradıcılığı məxsus
olduğu xalqın hiss və həyəcanlarının, arzu və istəklərinin, sevgi və nifrətinin güzgüsüdür.
Milli düĢüncə həmiĢə xəlqi məzmun daĢıyır və ictimai fikrin fonunda formalaĢır. Buna görə
də Ģairin vətəndaĢlıq mövqeyi xalqın taleyüklü məsələlərində mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan lirikasında vətəndaĢlıq mövqeyini meydana qoymaq üçün də lirik düĢüncənin mahiyyətini açmaq lazım gəlir. Lirik düĢüncənin ən mühüm özəlliyi onun zamana münasibətindən doğur. Ədəbi düĢüncənin digər ifadə formalarından fərqli olaraq lirik əsərlər situativ
məqamları, ən çox da indiki zamanı əks etdirir. Daha doğrusu, adətən, lirik düĢüncə, lirik yanaĢmalar sentimentdən doğulur və Ģairin daxili aləmini, istək və arzularını təcəssüm etdirir.
Lirik əsər daha artıq dərəcədə həqiqəti ifadə etmək imkanına malikdir, çünki lirizm həmiĢə təbiidir. Lirik Ģeirin daha bir fərqli cəhəti onun cümlə, bitmiĢ fikirdən daha çox, sözlə, ifadə və
konseptlə iĢləməsidir. Bu həm də lirizmin ifadə formasının çətinliyini göstərir, lirik düĢüncənin bədahətən gələn ruhi yaĢantı olduğunu bildirir, onun ilahi mahiyyətindən xəbər verir.
Lirikanın həqiqəti nə qədər bədii məzmun daĢısa da, nə qədər metaforik olsa da, lirizm epik
və dramatik düĢüncədən daha çox ideal həqiqətə, ilahi məzmuna yaxın olması ilə seçilir. Hər
bir sözün məna yükü, məzmun müxtəlifliyi, sözün sıxlığı, ritmik elementlər, səs və vurğu, intonasiya, tonallıq, nəzm ölçüləri, dil elementləri və bütün digər bu kimi detallar, lirik Ģeirin
mahiyyətinin nə qədər mürəkkəb olduğunu ifadə edir. Bundan baĢqa, lirik Ģeirin özünəməxsus
mövzu istiqamətləri vardır ki, biz onlardan yalnız birinin – vətəndaĢlıq lirikasının mahiyyətindən bəhs edirik.
Poeziyadakı vətəndaĢlıq mövqeyi, Ģeiriyyətin hiss və həyəcanlarında xalqın anlayacağı
bir səviyyədə təqdim olunur. Bu mənada lirik düĢüncə həm tarixi zaman etibarilə qədimdir,
həm də mənsub olduğu xalqın ruhuna daha çox yaxın olduğu üçün onun mənəviyyatının
təmsilçisidir. Lirik düĢüncə, ilk növbədə təqlidi məzmundan, ―mimesis‖dən (Aristotel) gələn
Ģifahi xalq ədəbiyyatından qaynaqlanır, onun mahiyyətindəki bütün hiss və həyəcanlar, bütün
empatik duyğular əsrlər boyu xalqın ruhunu ifadə edir. VətəndaĢlıq mövqeyinin folklorda
daha mükəmməl, səmimi olması fikrimizi təsdiq edir. Lirik janrın digər ədəbi janrlardan fərqi
elə buradan baĢlanır; lirizm, zatən, xəlqidir, təlqinedicilik qabiliyyəti onun sadəliyindən və
ilkin vətəndaĢlıq mövqeyindən doğur.
Lirik Ģeir–yəni rübabi Ģeir müəyyən ritm, musiqi ilə bağlı olduğu üçün onun konkret
hiss və duyğulara köklənməsi təbiidir. Burada, hissi refleksiyada, hissi interpretasiyada
―duymaq‖ ―ehtisas‖ önəmli rol oynayır. Elmi ədəbiyyatda bu akt hissi- psixoloji və mental
interpretasiya kimi izah olunmuĢdur. Lirik düĢüncə insan Ģüurunda məhz hissi- psixoloji və
mental interpretasiya aktını reallaĢdırır. Məsələn, laylalar hissi- psixoloji sferada sakitləĢdirici
təsirə malik olduğu qədər, ―Cəngi‖ mübarizəyə çağırıĢdır, yaxud, marĢlar, himnlər mental
sahəyə təsir edərək insanı azadlıq uğrunda mübarizəyə, bayraq qaldırmağa və döyüĢə səsləyir.
ƏdəbiyyatĢünas Məmməd Cəfərov Avropadan gələn romantizm və maarifçilik cərəyanlarının bədii ədəbiyyatda necə inikas etməsini və onun vətəndaĢlıq lirikasında hansı formada
əks-səda verməsini V.Mayakovski, A.Blok, R.Rza, S.Vurğun, O.Sarıvəllinin yaradıcılığı
üzərində təhlil edir: ―Ġdeyalılıq, xəlqilik... vətənpərvərlik bütün sovet ədəbiyyatında olduğu
kimi, ilk dövrlərdən Rəsul Rza Ģeirlərinin də əsas məziyyətini təĢkil etmiĢdir. Bu xüsusiyyətlər onun Böyük Vətən müharibəsi illərində yazdığı Ģeirlərində özünü xüsusi bir aydınlıqla
göstərmiĢdir... ġairin müharibə iilərində yazdığı Ģeirlərin, demək olar ki, hamısı (bu Ģeirlərin
sayı 50-yə yaxındır)... klassik və ya xalq Ģeiri Ģəklində yazılmıĢdır‖ [4, 226].
M.Cəfərov həmin əsərin ―Əsl sənət yollarında‖ adlanan bölməsində O.Sarıvəllinin vətəndaĢlıq lirikası haqqında fikirlərini belə izah edir: ―Böyük Vətən müharibəsi illərində Osman Sarıvəlli bir Ģair–vətəndaĢ kimi fəaliyyətini daha da artırır, cəbhələrdə siyasi-təbliğat iĢi
aparmaqla yanaĢı, arxa və cəbhə qəhrəmanları haqqında ―Qafqazdan Dona doğru‖, ―Ukray134
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nalı dostlarıma‖, ―ġairin hədiyyəsi‖, ―Bir damcı qan‖, ―Qan qardaĢı‖, ―Berlinin darvazası‖ kimi sovet ordusunun qələbəyə olan inamının, xalqlar arasındakı sarsılmaz dostluğun və beynəlmiləlçilik ruhunun ifadəsi olan Ģeirlərini yazdı‖ [4, 239].
Ġstər M.Cəfərovun, istər yuxarılarda adlarını çəkdiyimiz digər alim və tədqiqatçılarımızın araĢdırmalarında Ģairlərimizin vətəndaĢlıq mövqeyi diqqət mərkəzində olmuĢdur. Ədəbiyyatı yaradan insan Ģəxsiyyətsiz ola bilməzdi. Onun müəyyən mənəvi dəyərlərə malik olması intellektual səviyyəsi ilə həmahəng olmalıdır. Burada Çingiz Aytmatov yada düĢür. Olsun
ki, o, ―manqurt‖ obrazını yaradan bir sənətkar kimi xatırlansın. Amma Çingiz Aytmatov misilsiz yazıçı olmaqla bərabər qırğız xalqının böyük oğlu idi və əsərləri onun mənəvi dünyasının inikası idi. Belə insanlar Ģan-Ģöhrətin ardınca getmirlər. Onlar zatən, seçilmiĢlərdir və Çingiz Aytmatovun taleyi onun xalqının taleyidir, çünki onun yaratdığı obrazlar manqurt deyillər.
Bəli, sənətkarın Ģəxsiyyəti onun yaradıcılığında əsas meyardır. Lirik Ģairin əsərlərində təqdim
etdiyi obrazlardan baĢqa özünün daĢıdığı daha çətin və daha mürəkkəb bir obrazı vardır ki,
Ģair bütün qəlbi və ruhu ilə həmin obrazdan asılıdır. Bu lirik Ģairin öz obrazıdır, Ģəxsiyyətidir.
Varlığına hakim kəsilən cılız hisslərdən qurtara bilməyən lirik Ģairin əsərlərinə, lirik düĢüncəsinə Vətən boyda obraz necə yerləĢə bilər?
Lirik Ģairin vətəndaĢlıq mövqeyindən bəhs edən B.Nəbiyev isə yazır: ―Bizim ən yaxĢı
lirik Ģeirlərimizdə Ģəxsiyyətin taleyi bütöv bir nəslin taleyi kimi əks olunduğundan, tarixi-bədii həqiqət qüvvəsi kəsb edir. Buradan da lirik Ģairin özünün Ģəxsiyyəti məsələsi meydana çıxır… Lirikamızda vətənpərvərlik və vətəndaĢlıq duyğularının ifadəsinə həsr edilmiĢ rəngarəng əsərlər bu suala tam müsbət cavabdır. Azərbaycan lirikasında vətən məfhumunun varlığın öz bağrından doğan yeni, daha geniĢ və dərin ictimai məzmun kəsb etdiyi hamıya məlumdur‖ [5,31].
Yaradıcılıq prosesinin mənəvi–ruhi səviyyəsini təsvir etmək, yaxud izah etmək hər
zaman mümkün olmur. Əgər hər hansı bir lirik düĢüncə ictimai-siyasi motiv daĢıyırsa, demək,
həmin Ģeir Ģairin vətəndaĢlıq mövqeyini təcəssüm etdirir. Buna görə də vətəndaĢlıq lirikasının
mənbəyi hər Ģeydən öncə Ģairin tərənnüm etdiyi xalq, mənsub olduğu millətdir. Vətən, torpaq
poeziyanın əzəli mövzusu olsa da, onun hər dövrə uyğun siyasi, elmi, fəlsəfi və poetik
xarakteri mövcud olmuĢdur.
V.Q. Belinski yazırdı ki, poeziyanı, necə deyərlər, iki Ģöbəyə ayırmaq mümkündür: ideal və real poeziya. ―Hər bir xalqın poeziyası öz inkiĢafının baĢlanğıcında həyatla uyuĢub düz
gəldiyi halda varlıqla uyuĢmur və ziddiyyət təĢkil edir, çünki insanın uĢaqlıq dövrü keçirən
xalqın da həyatı həmin varlıqla düĢmənçilik edir. Həyat həqiqəti isə bunların heç birinə müyəssər deyildir, çünki həyat həqiqətinin yüksək sadəliyi və təbiiliyi onun mühakiməsi üçün
çətin, hissləri üçün kifayət deyildir [3, 104].
V.Q.Belinski poeziyanın idealizə etdiyi həyat həqiqətlərini diqqətə çatdırırsa da, poeziyanın, lirikanın insan həyatındakı rolunu və mövqeyini aĢağı endirə bilmir. Sovet dövründə lirik düĢüncədə vətəndaĢlıq mövqeyi yüksək qiymətləndirilsə də, lakin, ümumiyyətlə, romantik
məzmunlu lirik təfəkkür ciddi yaradıcılıq iĢi kimi qəbul edilmirdi. Halbuki ədəbiyyata kübar
yanaĢma tələb edən V.Q.Belinski, ədəbiyyatı, bədiiliyi sözçülükdən çıxarıb ictimai Ģüura, fəlsəfi düĢüncəyə yaxınlaĢdırmağa çalıĢırdı. V.Q.Belinski sənətin əsas xüsusiyyətlərini onun ictimai məzmunu ilə bağlayırdı: ―Yalnız ümumbəĢəri, dünya əhəmiyyətinə malik məzmun bədii
Ģəkildə təzahür edə bilər‖ [2, 11]. Sənətdəki bədiilik, estetik idealın təcəssümü təkcə tərbiyə
etmir, nümunə yaratmır, o həm də ideala səcdə aĢılamaqla, etos–davranıĢ stili formalaĢdırmaqla pərəstiĢkar yetiĢdirir. ―Tarixdə nə qədər incəsənət əsərlərinin ətrafında ajiotajlar, sözsöhbətlər, rəvayətlər, və ya plagiat əsərlərinin üzərində aparılan tədqiqatlar, araĢdırmalar məlumdur?!‖ [2, 11]. Onların hamısında ədəbiyyat tərbiyə edir, lirika hiss və həyəcanları, canlı
yaĢantını ictimai Ģüurun qaynağına çevirir.
Məlumdur ki, rus ədəbiyyatında Nekrasov, Mayakovski, Blok kimi Ģairlərin yaradıcılığında vətəndaĢlıq lirikasının mükəmməl nümunələri var. Rus və Azərbaycan ədəbiyyatında
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vətəndaĢlıq lirikası xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Azərbaycan poetik fikrində klassik aĢıq
yaradıcılıqı ilə də həmahəng olan və doğma yurda sonsuz sevgini əks etdirən poeziya nümunələri hicran, həsrət, qəriblik notları ilə seçilir ki, bu da faciələrlə dolu tarixi keçmiĢimizdən
irəli gəlir. ġairlərimizin tarixi adət-ənənəmizə münasibəti də, etik normalar çərçivəsində, ictimai rəyin fonunda əksini tapmıĢdır. Rus ədəbiyyatında vətəndaĢlıq lirikası öz mübariz mövqeyi ilə fərqlənmiĢdir ki, bu cəhət daha çox müstəqil Azərbaycan poeziyası üçün xarakterikdir.
Xalqın taleyüklü məsələlərini əks etdirən vətəndaĢlıq lirikası, nə qədər publisistik olursaolsun, əgər poeziya tarixində hadisəyə çevrilmək ―iddiasındadırsa‖, eyni zamanda, yüksək bədii
keyfiyyətlərə–poetik nizama, obrazlılığa malik olmalı, təqlid qanunlarına əməl etməlidir.
Aristotel ―Poetika―da yazır: ―...gözəllik müəyyən həcm və nizamdadır, odur ki, həddindən artıq kiçik varlıqlar gözəl ola bilməz, zira hissolunmaz dərəcədə ani bir zaman ərzində
ona baxarkən gözümüzdə əriyib qarıĢır, eləcə də həddindən artıq böyük varlıqlar da gözəl ola
bilməz, çünki onu birdən- birə görmək mümkün olmur, tamlığı və vəhdəti isə nəzərdən qaçır... ‖ [1, 60]. Nizam ondadır ki, mətn ya çox ölgün olmasın, ya da həddindən artıq ―qıĢqırmasın‖. ―Vətənpərvərlik Ģeirləri‖ isə bəzən elə bağırır ki, adamın ―bağrı yarılır‖.
Vaxtilə gənc alman filosofu Henrix ġteynin ―Materializmin idealı. Lirik fəlsəfə‖ adlı
əsəri Fridrix NitsĢeyə ona görə qeyri-adi görünmüĢdü ki, bu əsər bədiiliyi materializmin idealı
kimi izah edir və lirik fəlsəfəni göylərə qaldırırdı. F.NitsĢe etiraf etməkdən çəkinmirdi ki, bu
əsər məhz bədiiliyi hər cür yaradıcılığın mənbəyi hesab etdiyinə görə onun qəlbini fəth etmiĢ,
ruhuna qanad vermiĢdir. Əslində, vətəndaĢlıq lirikasının qaynaqlandığı mənbə obrazların ən
bədiisidir və hər cür yaradıcılığın mənbəyidir. VətəndaĢlıq lirikasının bədii-fəlsəfi çəkisi elə
vətənin öz ağırlığındadır. VətəndaĢlıq lirikasının fəlsəfəsi, bu fəlsəfənin mahiyyəti və
məzmunu onun arxasında dayanan obrazların misli ilə düz mütənasibdir.
A.F.Losev (1893-1988) ―Xaos və nizam‖ əsərində yazır: ―Bədiilik insan təfəkkürünün
elə fenomenal xüsusiyyətidir ki, sadə və mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq, bütün strukturların yaranmasında bədiilik öz sözünü deyə bilir‖ [6, 811]. Nizam (struktur) aydınlıqdır, xaos
müəmmadır. Bədiilik olmayan yerdə nizamdan söhbət gedə bilməz. Nizam olmayan yerdə
obrazlılıq istisnadır. Saxta vətənpərvərlik Ģeirlərində bədii təfəkkür iĢtirak etmir. ―...Nizam
xaosdan yaranan mexaniki obraz deyildir, hər obraz ideal bir harmonik ortanın strukturundan
çıxıĢ edir. Əslində ―eydos‖–obraz özü dərketmənin bir formasıdır, bütün düĢüncə sahələrində
iĢlədilən strukturlar, sadəcə müxtəlif məzmunlu obrazlardır. Eydos– obraz fikrin, düĢüncənin,
sanki bir qəlibidir, riyazi, bədii, fəlsəfi olmasından asılı olmayaraq, bütün düĢüncələr hökmən
hansı isə bir qəlibə tökülməli və obyektiv reallığa çevrilmək üçün forma almalıdır‖ [6, 811].
Bədii təfəkkürün strukturunda obrazlı və fəlsəfi düĢüncənin üzərinə iĢıq salmaq lazımdır.
Əslində, divin canı ĢüĢədə olduğu kimi bədiiliyin də canı onun obrazlı və fəlsəfi olmasındadır.
Yurd sevgisi isə insanlıq, varlıq fəlsəfəsinin mahiyyətindədir, onun cövhəridir.
Biz qeyd etdik, obrazlı məzmunu reallığın əsas atributu kimi izah edərkən düĢünürdük
ki, insan reallığı dərk etmək üçün onu modelləĢdirirsə, demək, model qurmaq üçün də, bütün
hallarda obraz yaratmalıdır. Özü də heç Ģübhəsiz ki, bu obraz real olduğu qədər də, ideal bir
obraz olmalıdır. ―Xaos və nizam‖ın müəllifi qeyd edir ki, hansı strukturda sintez mövcuddursa, demək bu sintezdə fəlsəfi ümumiləĢdirmə vardır. Riyazi obrazlarda bu sintez sonlu ölçülərə tabedir. ―Varlıq‖la ―yoxluq‖ o zaman birləĢə bilər ki, hər ikisi öz keyfiyyətlərini saxlasın, bu yalnız dialektik sintezdə mümkündür. Biz ümumi dialektikadan bilirik ki, ―varlıq‖ və
―yoxluq‖ ―mövcudluğa‖, ―qərarlaĢma‖ya sintez olunur. O Ģey mövcud ola bilir ki, onun daxilində ―varlıq‖ kimi ―yoxluq‖ da qərarlaĢmıĢ olsun.
A.F.Losev nizamı elm kimi tədqiq edən zaman deyirdi: ―Dünyada iĢıqdan baĢqa heç nə
yoxdur... qaranlıq və digər Ģeylər iĢıqsızlığın dərəcələridir... Zəka həqiqətən özündə bərabər
hüquqlu Ģəkildə Qaranlığı və ĠĢığı, Xaosu və Loqosu biri- birində gizlədən xaokosmik harmoniyanı müəyyən etməkdən ibarətdir‖ [6, 66].
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Həqiqi vətəndaĢlıq poeziyasının əsasında da nizam dayanır. Bu nizam görünən və ya
görünməyən, baĢqa sözlə üst qatda və ya alt qatda ola bilər. Amma hər halda, olmalıdır.
Yoxsa əsl poeziya istisna olunur. Bədii təfəkkür yalnız nizama kökləndikdə uğur gətirir.
Demək, həqiqi poeziya da o zaman mövcud olur ki, onda fikir və obrazlılıq bir-birini tamamlasın. BaĢqa sözlə, poeziyada ―varlıq‖ və ―yoxluq‖, ĠĢıq və Qaranlıq rolunu Fikir və Obrazlılıq
oynayır. Poetika Fikir və Obrazlılığln sintezində qərarlaĢır.
Müəllif daha sonra yazırdı: ―Bədii obrazların strukturları öz daxili tutumu ilə harmoniya
təĢkil etməyə də bilər. Bədii obrazlar dialektik inkiĢaf qanunlarına söykənir. Yəni ki, hər hansı
bir əsərdə bədii obraz özünə bərabər olmaya bilər... [6, 811].
Bu mülahizə baĢqa bir bənzərsiz təfəkkür sahibinin–isveçrəli psixoloq, mədəniyyət fəlsəfəsinə dair bir sıra əsərlərin müəllifi, dərin psixologiyanın banisi Karl Qustav Yunqun təbiri
ilə, demək olar ki, ayrı formatda belə ifadə olunmuĢdur: ―Madam ki, əksliklər heç bir zaman
özünün Ģəxsi səviyyəsində birləĢmirlər (Tertium non datur!–lat. Üçüncü (yol) yoxdur!), demək həmiĢə ali nizamın daha yüksək ―üçüncü‖ müstəvisi tələb olunur ki, bütün hissələr orada
birləĢsin‖ [7, 210]–fəlsəfi düsturunu Bütöv Azərbaycan idealı müstəvisində tədqiqat predmetimiz olan Ģairlərin yaradıcılığına nəzərən Ģərh etsək, belə bir qənaət hasil olur ki, ―əksliklər‖
vəziyyətində olan Güney Azərbaycan və Quzey Azərbaycan coğrafi-siyasi cəhətdən ayrı olsalar da, daha yüksək ―üçüncü‖ müstəvidə – M.Araz, S.Tahir, M.Ġsmayıl kimi Ģairlərin vətəndaĢlıq lirikasında milli-mənəvi, ideya-siyasi cəhətdən birləĢirlər. Bu poetik müstəvidə Bütöv
Azərbaycan idealı həyat tapmıĢ olur.
Aristotelin (miladdan öncə 384-322-ci illər) ―Poetika‖ əsərini tərcümə edən A.Aslanov
əsərə yazdığı ―Aristotel və onun poetikası‖ adlı ön sözdə Aristotelin təqlidlə bağlı fikirlərini
Plutarxın (miladın 46–126-cı ili) və ÇernıĢevskinin (1828–1889) bu və ya digər formada təkrar etdiyini göstərir: ―... gözəl olan hər hansı bir Ģeyin təqlidi və hər hansı bir Ģeyin gözəl təqlidi eyni bir Ģey deyildir‖ [1, 18] və ya: ―...sifəti gözəl çəkməklə, gözəl sifəti çəkmək tamamilə baĢqa Ģeylərdir‖ [1, 18]. Məsələ burasındadır ki, surroqat patriotizmin ―yaradıcıları‖ ―gözəl olan‖ın, ―gözəl sifət‖in (Vətənin, onun təbiətinin və s.) poetik əksini düzgün ―çəkə‖, yaxud, olanın, ―sifət‖in gözəl poetik əksini verə bilməmiĢlər.
Məqalənin yazılmasından məqsəd vətəndaĢlıq lirikasının problemlərinin elmi-nəzəri
təhlilini aparmaq, vətəndaĢlıq lirikasının poetik düĢüncədəki əsas əlamətlərini müəyyənləĢdirməkdir. ―Vətən‖ mövzusuna yeni elmi-poetik yanaĢma, vətəndaĢlıq lirikasının yeni çalarlarını üzə çıxartmaq, ictimai hadisələrə bədii-estetik münasibəti aydınlaĢdırmaq, Azərbaycanın bütövlüyü məsələsinə elmi-nəzəri baxıĢ da məqalənin məqsədlərinə daxildir.
Məqalənin elmi yeniliyi ictimai Ģüurun, milli məfkurənin formalaĢmasında vətəndaĢlıq
lirikasının fərli rolunun göstərilməsində, vətəndaĢlıq konseptinin özünəməxsus ifadə imkanları, sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin sistemli Ģəkildə araĢdırılmasındadır. Məqalədə K.Q.Yunqun
sosial-fəlsəfi düsturu Bütöv Azərbaycan idealı kontekstində Ģərh edilir. ―Varlıq‖la ―yoxluq‖
hər ikisi öz keyfiyyətlərini saxladıqları təqdirdə və yalnız dialektik sintezdə birləĢə bilərlər‖
(A.F.Losev) fikrinə nəzərən Güney və Quzey Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərinin saxlanması və bu baxımdan onların ―dialektik sintezdə‖ olması elmi qənaətinə gəlinir. Məqalədə vətəndaĢ lirikasının vətəndaĢlıq xarakterini təyin etməyə, onu səciyyələndirən ən əsas motivləri
müəyyənləĢdirməyə və bu kontekstdə deyilmiĢ fikirləri elmi-nəzəri səviyyədə ümumiləĢdirilməyə çalıĢmıĢıq.
Beləliklə, vətəndaĢlıq lirikasının, qısaca da olsa, dünya, Avropa və rus ədəbiyyatı, xüsusən də, Azərbaycan poeziyası kontekstində ideya-estetik, nəzəri əsaslarına nəzər yetirdik. Müraciət etdiyimiz alimlərin nəzəri fikirlərindən, araĢdırmaçılarin tədqiqatlarından da aydın görünür
ki, vətəndaĢlıq mövqeyi istər dünya, Avropa, rus, istərsə Azərbaycan poeziyasında daha çox
romantizm cərəyanınında özünü göstərmiĢdir. Eyni zamanda, belə bir qənaətə gəlmək olur ki,
romantizmin ayrılmaz hissəsi olan vətəndaĢlıq lirikası publisistik ruhla nə qədər çulğaĢsa da,
bədiiliyin əsas komponentlərindən sayılan nizam və obrazlılığa malik olmalıdır, əks təqdirdə o,
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poetik nümunəyə çevrilə bilməz. VətəndaĢlıq lirikasının da əsasında duran lirik düĢüncə sənətin
təqlid qanunlarına tabe olmaqla səmimi təsir bağıĢlayır və oxucu qəlbinə yol tapır.
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Г.Н.Азизханлы
Идейно-эстетические, теоретические основы гражданской лирики
Резюме
В статье мы рассмотрели идейно-эстетические, теоретические основы лирики гражданства, короче говоря, в контексте мировой, европейской и русской литературы, и особенно азербайджанской поэзии. Из теоретических взглядов ученых, на которых ссылались, а также из исследований стало ясно, что позиция гражданства все больше проявляется в романтизме в мире
поэзии Европы, России и Азербайджана. В то же время можно сделать вывод, что независимо
от того, насколько лирика гражданства является неотъемлемой частью романтики, он должен
иметь регулярность и образность, который является одним из главных компонентов художественного искусства, иначе он не может быть поэтическим примером. Лирическое мышление, которое также основано на лирики гражданства, влияет на сердца читателей, подчиняясь законам
подражания позитивному искусству.
G.N.Azizkhanli
Ideological-aesthetic, theoretical foundations of civic lyrics
Summary
Article reviews civic lyrics based on the theoretical basis of world, Eurpoean and Russian
literature, especially Azerbaijani poetry context. Theoritcal views of scholars we addressed as well as
resarchers show that civic position manifested itself be it in world, Euroean or be it in Azerbaijani
poetry mostly in romantism trend. At the same time, one can come to the conclusion that civic lyrics
being integral part of romantism no matter how interwoven with publicistic spirit is to have order and
figurativeness which is considered one of the key components of artistry, otherwise it cannot turn into
a poetic sample. Lyrics thought underlying civic lyrics abides by the imitation laws of art as well.
Rəyçi: filol.f.d., dos. D.V.Zeynalova
Redaksiyaya daxil olub: 15.02.2021
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S.KĠNQĠN KĠÇĠK NƏSR NÜMUNƏLƏRĠNDƏ
GERÇƏKLĠK VƏ MĠSTĠKANIN TOQQUġMASI
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Müasir incəsənətin güclü və təsirli qollarından olan ədəbiyyatın daxilində baĢ verən
dəyiĢikliklər qədim zamanlardan baĢlayaraq istər forma, istər də məzmun baxımından ədəbi
növlərə təsir etmiĢ, onların təkmilləĢərək dövrün tələbinə uyğun olmasına Ģərait yaratmıĢdır.
Dövrün koloritini özündə əks etdirən ədəbi aksiomların diktə etdiyi nüaslar ədəbi növlərin və
janrların istiqamətini müəyyənləĢdirir. Müasir epoxada fantastik ədəbiyyata marağın artması
da məhz dövrün tələbi və reallıqdan qaçıĢ kimi dəyərləndirilə bilər.
Ġ.Kalvinonun ―Ədəbiyyat ancaq sərhədsiz hədəfləri olarsa mövcud ola bilər. Bu hədəfləri gerçəkləĢdirmək hətta mümkünsüz olsa belə, Ģair və yazıçılar onlardan baĢqa heç kəsin
xəyal və təsvir etməyə cəsarət edə bilməyəcəyi hadisə və mövzuları təsvir etdiyi müddətdə
ədəbiyyat hər zaman mövcud olacaq‖ (1, s.135) fikrinə əsaslanaraq deyə bilərik ki, müasir
dünyanın nəbzinə uyğun olaraq yazıçılar həyatın sıxıcı gerçəkliyindən qaçmaq, oxucunu həyəcanlandırmaq, əyləndirmək, hətta qorxutmaq kimi ədəbi priyomlardan istifadə edərək çağdaĢ ədəbiyyatın əsas istiqamətlərini müəyyənləĢdirirlər.
Həm geniĢ məna yükünə malik olan fantastika janrının, həm də onun alt janrı hesab olunan elmi fantastika məfhumunun sərhədlərini dəqiqliklə müəyyənləĢdirmək müĢkül məsələdir. Janra müxtəlif aspektlərdən və rakurslardan yanaĢan müəlliflərin hər biri bu istilahı özünəməxsus Ģərh etməyə cəhd göstərmiĢ və ədəbi prosesdə yaradıcılıq kredosunun konturlarına
uyğun formada həzm-rabedən keçirmiĢdir.
Tədqiqata cəlb etdiyimiz Stiven Kinqin ədəbi manyerizminin təməlində də gerçəklik və
fantastikanın çulğalaĢması və ziddiyyəti ideyası dayanır. Yazıçı yazdığı ədəbi nümunələrlə,
verdiyi müsahibələrlə özünün ideoloji-estetik mövqeyini demək olar ki, izah etmiĢdir. Fantastik ədəbiyyatın, baĢqa sözlə müəllifin dünyagörüĢ mövqeyinin, dəyərlərinin təsdiqinin
xəyali müstəvidən keçərək oxucunun düĢüncəsində gerçəkliklə fantaziya arasında haçalanması, reallıqla irreallığın konversiyası və gerçəkliyin mistikası S.Kinqin yaradıcılığının zəngin
ideoloji məziyyətlərindən xəbər verir.
―Mən sürreal və fantastik janrda yazmıram, lakin həm də insanların və cəmiyyətin əsaslarını tədqiq edərkən sürreal və fantastik elementlərdən istifadə edirəm‖ deyən yazıçının ədəbi
fəaliyyətinin tədqiqatçılarından biri olan T. Magistreylin araĢdırmasına görə, ―S.Kinqin ədəbi
üsulunun həqiqi dəhĢətləri mahiyyətinə görə sosial-siyasi xarakterə malikdir. Onun əsərləri
müasir Amerika sosial cəmiyyətinin gərginlik sənədlərini müəyyən edir. Bu baxımdan, yazıçının yaradıcılığında yer almıĢ sürreal və fantastik hadisələr böyük mədəni böhranın simvolistik
göstəriciləri hesab olunur‖. (6, s.40)
Yazıçı böyük həcmli əsərlərinin sadəcə ikisində (―Tomminokers‖ və ―O‖) elmi fantastika janrına müraciət etdiyi halda, kiçik nəsr nümunələrinin bir çoxunda bu janrın ecazkar nümunələrini yaratmağa müvəffəq olmuĢdur. Müəllifin 1993-cü ildə ―Kabuslar və xəyallar‖,
2008-ci ildə isə ―BoĢ ərazi: Apokalipsis hekayələri‖ toplusuna daxil olan ―Bütün bu çirkabın
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sonu‖ adlı kiçik nəsr nümunəsi fantasmoqorik elementlərlə zəngin olduğu qədər, antiutopik
tematikası ilə də diqqət çəkir. Təhkiyəçi Hovard Fornonun qardaĢı Bobbini təsvir etməsi ilə
baĢlayan hekayədə Bobbinin intellektualizmi ilk baĢdan oxucuda təəccüb doğurur. Ġki yaĢından oxuyub-yazmağı öyrənən Bobbi hələ uĢaqlığından sosialoji, elmi tədqiqatlar aparmağa
maraq göstərən qeyri-adi bir uĢaq kimi təsvir olunur. Yetkinlik yaĢına çatdıqca Bobbinin ətraf
aləmi təhlil süzgəcindən keçirmək bacarığı da inkiĢaf edir və o Texasda yaĢadığı müddətdə
insanların niyə bu qədər aqressiv və səbrsiz olmağının səbəbini öyrənməyə cəhd edir və
gəldiyi qənaət hər kəsi təəccübləndirir. Onun təhlillərinə görə, çağdaĢ insanın bu qədər gərgin
və stresli olmağına səbəb həyat mənbəyi hesab edilən sudur.
Təhlillərini və araĢdırmasını daha da ciddiləĢdirən Bobbi insanları aqressiyadan və qəzəb
duyğusundan xilas edə biləcək kimyəvi məhlul hazırlayır və bunu ilk dəfə arılar üzərində sınaqdan keçirir. Nəticədə aqressiv arılar sakitləĢir və bu da Bobbiyə bunu insanlar üzərində də sınaqdan keçirməyə əsas verir. Borneonun yaxınlığındakı adada vulkan püskürəcəyi ilə bağlı
proqnozları eĢidən Bobbi hazıladığı kimyəvi məhlulu püskürməkdə olan vulkanın içərisinə tökməyi və bununla da partlayıĢ zamanı çevrədəki insanların məhlulun təsirinə məruz qalaraq aqressiyadan xilas olmağı ilə bağlı dəqiq bir plan hazırlayır. Faktiki olaraq, istəyini reallaĢdıran
Bobbi insanlar arasında sülh yaratmağa müvəffəq olur, lakin bir müddət sonra onun hazırladığı
kimyəvi maddə insanların sağlamlığında ciddi xəsarətlər yaratmağa baĢlayır. Horvarda dünyanın gələcəyi ilə bağlı narahatlıqlarını bildirməyə çalıĢan Bobbi dərin sarsıntılar keçirir.
Əsərin interpretasiyasından göründüyü kimi, Bobbinin yaratmağa çalıĢdığı utopik dünya
çağdaĢ zamanın antiutopiyası ilə əvəz olunur. Soyuq müharibə illərində Bobbinin sülh xəyalı
bəĢəriyyətin xilas olmaq uğrunda mübarizə arzusuna dəlalət etdiyi kimi, uğursuzluğa düçar
olmağı da müharibənin səbəb olduğu depressiya və nihilizm duyğusuna əsaslanır.
Ketrin Ham ―Fantastika və mimesis: Qərb ədəbiyyatında reallığa münasibət‖ adlı əsərində mimesis və gerçəkliyin təqlidindən bəhs edir. K.Hama görə, ―fantastika nələrinsə əskikliyindən, can sıxıntısından, oyundan yaranan dəyiĢiklik istəyidir. Müəllif fantastikanı klassik,
ənənəvi mənada Ģübhəedici, modern ⁄ postmodern mənada isə illuziya, xəyal qırıqlığı olaraq
Ģərh edir.‖ (3, s.12) Təhlilə cəlb olunan kiçik həcmli nəsr nümunəsində S.Kinq dünyadakı humanizmin və xoĢ münasibətin əskikliyindən fantastik motivlərə müraciət edərək dünyanı dəyiĢmək ehtimalı yaradır.
Yazıçının texnokratik eranı təsvir etdiyi, fantastik və qorxulu elementləri bir-birinə pərçimlədiyi, gerçəklik payı olmayan, lakin oxucunu texnololji inqilablar əsrində ―nə vaxtsa gerçək ola bilərmi?‖ sualı ilə qarĢı-qarĢıya qoyduğu kiçik nəsr nümunələrindən biri də ―Yük maĢınları‖ hekayəsidir. Ġlk dəfə 1973-cü ildə Kavalier jurnalında çap olunan hekayədə Yer kürəsində yük maĢınlarının insanları məhv etməsindən bəhs olunur. Yanacaq doldurma məntəqəsində yük maĢınlarının əhatəsində sıxıĢıb qalan bir qrup orta təbəqədən olan amerikalıların
qorxularının, əzablarının, ölümlərinin təsvir olundu ğu əsərdə yazıçı texnoloji inqilabların ağrılı nəticələrini göstərməyə çalıĢır. Obrazların bir-biri ilə söhbəti zamanı məlum olur ki, təkcə
onların qapalı qaldığı ərazidə yox, bütün dünyada bu proses hökm sürür. Yük maĢınları qarĢılarına çıxan insanları əzib, məhv etməyə proqramlaĢdırılıb. Hətta faralarının iĢığı, mühərriklərinin uğultusu belə insanları ölüm qədər qorxutmağa kifayət edir. Yanacaq doldurma məntəqəsinin yeməkxanasında qalan insanların tək ümidi yük maĢınlarının yanacağının qurtardığı
və mühərriklərinin iĢləmədiyi zamanın gəlməsi olsa da, gözlənilən an gəldikdə maĢınların aqressiyası, yanacaq tələbi, mühərrikdən gələn hayqırtı ilə yanacaq istəyən səs və daha çox ölümün baĢ verməsi əlacsız qalan insanları özlərinin düzəltdiyi yük maĢınlarının əsirinə çevrilməsinə səbəb olur. Tükürpərdici məqam odur ki, bu insanların bundan sonrakı həyatı sağ qalmaq üçün yük maĢınlarını yanacaqla təmin etməkdən ibarətdir.
Texnokratik erada insanın özünün yaratdığı texnikanın əsirinə çevrilməsi, yaĢadığı qorxu və peĢmanlıq duyğusu hekayənin ana xəttini təĢkil edir. Texniki inqilaba yönələn, mükəmməlliyə can atan insan texnika vasitəsi ilə həyatını asanlaĢdırmağa çalıĢdıqca, bilərək və ya
140

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

1 / 2021

bilməyərək öz əməyinin məhsulu olan mexanikadan asılı vəziyyətə düĢür və artıq insan yaratdığı texnikanı yox, texnika onu yaradan insanı idarə etməyə baĢlayır. Antiutopiya janrına xas
olan xəbərdarlıq siqnalının verilməsi də yazıçının oxucuya ötürmək istədiyi əsas mesajlardan
biridir. DəhĢətli motivlər üzərində qurulan hekayənin yekununu oxucu üçün açıq saxlayan
müəllif, bununla da oxucunu düĢünməyə vadar edir. Sonda obrazın dilindən ―Ġki təyyarə göydə gümüĢü zolaq salaraq Ģərqdə, qaralmaqda olan üfüqün qurtaracağında uçur. O pilot kreslosunda insanın oturduğuna inana bilsəydim...‖ (2, s.231) fikirlərini verən müəllif oxucusuna artıq insanların dəyiĢdirdiyi, yerlərin dəyiĢdiyi yeni dünyada fani insana yer olmadığı proqnozunu verməyə çalıĢır.
S.Kinqin immanet olaraq müraciət etdiyi mistik, fantastik motivlər onun ―Mən gedirəm‖, ―LənətlənmiĢ ekspedisiya‖, ―Çimərlik dünyası‖ kimi hekayələrinin də ana xəttini təĢkil
edir. Sovet alimi A.Y. Levinin ―Fantastik obraz və ideyaların əksəriyyəti müasir reallığın analoqları ilə daha dərin səviyyələrdə əlaqəli olduqlarından ictimai əhəmiyyətli məzmun yaratmaq və ötürmək qabiliyyətinə malik olurlar...‖ (5, s.146) fikrini S.Kinqin yaradıcılığına müncər etdikdə məlum olur ki, məhz bu səbəbdən yazıçının çağdaĢ Amerika ədəbiyyatındakı
mövqeyi sarsılmazdır.
Professor Qorxmaz Quliyevin qeyd etdiyi kimi, ―XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlləri
Amerika ədəbi-bədii fikrini ətraflı Ģəkildə araĢdıranda məlum olur ki, müasir amerikalı sənətkarların yaratdıqları ədəbi-bədii nümunələrdə müasir amerikalının mənəvi-ruhi, mədəni, fəlsəfi və psixoloji-sosial xüsusiyyətlərini sintetik vəhdətdə birləĢdirən yeni obrazı təqdim olunur.
Əlbəttə ki, bədii söz boynuna düĢən bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün obrazını müasir gerçəklikdə əks etdirməlidi. Gerçəkliyin problemləri bədii sözün strukturuna son dərəcə dərin təsir
göstərir. Əgər XIX əsrdə gerçəklik konkret səciyyə daĢıyıb hüdudları bəlli bütov kimi realist
bədii fikrin qarĢısında durub ―olduğu kimi‖ təcəssüm olunmasını, fiksionallığını həqiqətə uyğunluqla ―ört-basdır‖ olunmasını tələb edirdisə, XX əsrin ikinci yarısından baĢlayaraq texnologiyanın həyatımıza müdaxiləsi nəticəsində gerçəkliyin özü virtuallaĢıb fiksionallıq kəsb etdi, bəĢəriyyət bir növ əvvəlki real və konkret gerçəklikdən virtual və ―fiktiv‖ gerçəkliyə keçdi.‖ (4, s.267) Bu baxımdan, müasir dövrün yazıçıları ötən əsrlərdə olduğu kimi gerçəkliyi
birbaĢa yox, dolayı yollarla – reallığa fövqəllik, fantastika, mistika, hətta qorxu effekti əlavə
edərək oxucuya çatdırmağa çalıĢırlar.
Ədəbiyyat
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И.А.Маджидова
Столкновение реальности и мистики в коротких прозаических отрывках С.Кинга
Резюме
С. Кинг ˗ современный американский писатель, писавший о сверхъестественном, фантастике ужасов, научной фантастике и фэнтези. С помощью сверхъестественных существ, вампира, демона, несущественных событий он мистифицирует и шокирует читателей, сбивает их с
толку. Статья посвящена размышлениям исследователя о жанре фэнтези и его проявлении в
творчестве Стивена Кинга.
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I.A.Majidova
Collision of reality and mysticism in S.King's short prose samples
Summary
S. King is a modern American writer of supernatural, horror fiction, science fiction and fantasy.
By the help of supernatural beings, vampire, demon, insubstantial events he mystifies and shocks
readers, confuses their mind. The article is devoted to the thoughts of the researcher‘s about fantasy
genre and its manifestation in Stephen King‘s works.
Rəyçi: filol.f.d., dos. G.M.Hüseynli
Redaksiyaya daxil olub: 15.01.2021

142

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

1 / 2021

S.A.NAMAZOVA
dosent
e-mail: seba8080@mail.ru

E.Ġ.BAYRAMOV
e-mail: belsever376@gmail.com

Gəncə Dövlət Universiteti
(Gəncə Ģəh., ġah Ġsmayıl Xətai pr., 187)

ÜZEYĠR HACIBƏYLĠNĠN PUBLĠSĠSTĠK YARADICILIĞININ
PROBLEMATĠKASI
Açar sözlər: Üzeyir Hacıbəyli, publisistika, jurnalist, felyeton, qəzet
Ключевые слова: Узеир Гаджибейли, публицистика, журналист, фельетон, газета
Key words: Uzeyir Hajibayli, journalism, publicism, feuilleton, newspaper

Üzeyir Hacıbəyli 1904-cü ildən etibarən 1920-ci ilin baharınadək müəllim, bəstəkar,
dramaturq, dirijor, ictimai xadim, tərcüməçi kimi məhsuldar, səmərəli fəaliyyət sərgiləməklə
yanaĢı, publisistik yaradıcılığa da heç vəchlə fasilə verməmiĢ, Azərbaycan və rus dillərində
yazdığı məqalə, felyeton və tərcümələrini müntəzəm olaraq çeĢidli mətbu orqanlarda dərc etdirmiĢdir. AraĢdırmalardan bəlli olur ki, Üzeyir bəyin ən çox nəĢr olunduğu mətbuat orqanları
onların fəaliyyətlərinin xronologiyası baxımından əsasən ―Kaspi‖ (1881-1919), ―Həyat‖
(1905-1906), ―ĠrĢad‖ (1905-1908), ―Tərəqqi‖ (1908-1909), ―Həqiqət‖ (1909-1910), ―Yeni
Ġqbal‖ (1915-1917) və ―Azərbaycan‖ (1918-1920) qəzetləri idilər. Bu mətbu nümunələri ayrıayrı vaxtlarda Azərbaycanın böyük, yaradıcı ziyalıları Ə.TopçubaĢov, H.Zərdabi, Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, C.Hacıbəyli, Ü.Hacıbəyli redaktə etmiĢlər. Daha dəqiq desək, Üzeyir bəy
Hacıbəyli 1905-ci ildə (sentyabr-dekabr) ―Həyat‖ qəzetinin redaksiyasında tərcüməçi, 19061908-ci illərdə ―ĠrĢad‖ qəzeti redaksiyasında mütərcim-felyetonçu vəzifələrində çalıĢmıĢ,
―Həqiqət‖, ―Yeni Ġqbal‖ və ―Azərbaycan‖ qəzetlərinin fəaliyyətinin müxtəlif dönəmlərində
onların baĢ redaktoru olmuĢdur.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı sayılan ―Azərbaycan‖ı nəzərə almasaq,
yuxarıda adları çəkilən qəzetlərin demək olar ki, əksəri tanınmıĢ xeyriyyəçilər Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Murtuza Muxtarovun maddi dəstəyi ilə iĢıq üzü görmüĢdür.
O illərdə Üzeyir Hacıbəyli jurnalistlik fəaliyyətini müntəzəm surətdə davam etdirməklə
yanaĢı, Bibiheybətdə ibtidai məktəbdə müəllimliklə də məĢğul olmuĢ, orada ana dili, rus dili,
riyaziyyat, coğrafiya və musiqi dərsləri demiĢ, ―Hesab məsələləri‖ dərsliyini, ―Mətbuatda istifadə olunan siyasi, hüquqi, iqtisadi və əsgəri sözlərin türki-rusi və rusi-türki lüğəti‖ni də nəĢr
etdirmiĢdir.
―ĠrĢad‖ isə Üzeyir Hacıbəylinin məxsusi canfəĢanlıqla çalıĢdığı redaksiya idi. Maraqlıdır
ki, ―ĠrĢad‖la əməkdaĢlıq etdiyi təqribən iki il yarımlıq müddət ərzində bu mətbu orqan iki dəfə
bağlanmıĢdı. Birinci dəfə qəzetin rəhbərliyi Üzeyir bəyin ―Stolıpinin xəyalı‖ (1907) felyetonunu
dərc etməkdə, ikinci dəfə yenə də onun ―Nağıl‖ (1908) felyetonuna səhifələrində yer ayırmaqda
təqsirləndirilirdi. Birinci felyetonda 1905-ci il inqilabından sonrakı rus irticasının baĢçısı
Stolıpin ifĢa edilir, ikinci felyetonda isə çar hökuməti ―Ġvan‖ adı altında lağa qoyulurdu.
Ən önəmli məqam isə budur ki, Üzeyir Hacıbəylinin publisistikasında XX əsrin əvvəllərinin son dərəcə aktuallıq kəsb edən problemlərinə münasibət özünün geniĢ və hərtərəfli təcəssümünü tapmıĢdır. Üzeyir bəyin publisistikası üçün mövcud hadisələrə operativ yanaĢma,
məsələlərə aydın və ətraflı baxıĢ səciyyəvidir. Üzeyir Hacıbəylinin də bir publisist kimi intensiv surətdə məĢğul olduğu, araĢdırdığı problem, xalqın taleyi məsələsi tarixin təbii axarında öz
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uğurlu həllini tapmıĢ oldu. Onun keçən əsrin əvvəllərinin dövri mətbuatında nəĢr etdirdiyi
məqalə və felyetonlar öz tarixi əhəmiyyətini bu gün də qoruyub saxlayırlar.
O baxımdan görkəmli pubisist Üzeyir Hacıbəylinin əsərlərində qoyub hərtərəfli Ģərhini
verdiyi prioritetlərdən biri də xalqın düĢmənlərinə qarĢı mübarizəsində xüsusi əhəmiyyət kəsb
edən birliyi, vəhdəti məsələsi idi. Azadlıq və istiqlaliyyət xalq taleyinin heç nə ilə müqayisəyə
edilməyəcək dərəcədə vacib məsələsidir ki, onu əldə etmək üçün xalqı təmsil edən bütün qüvvələrin həmrəyliyi, birliyi tələb olunurdu. Üzeyir Hacıbəyli sözügedən məsələnin tərkib hissəsi kimi, xalqımızın azadlığını, milli birliyini yüksək qiymətləndirirdi. ―Bakıda müsəlman ictimai‖ məqaləsi bu baxımdan olduqca səciyyəvidir. Əslində bu məqalə Ģəhərdə baĢ vermiĢ bir
yığıncaqdan reportaj xarakteri daĢıyırdı. Müəllifin nəzərini cəlb edən məsələ isə çox maraqlıdır. Burada çıxıĢ edən dərzi Əliyev (ġəki) dini icmada sünnü-Ģiə ixtilafı haqqında söz edərkən
adamlar hay-küy qaldırıb ona maneə yaradır və natiqi xitabət kürsüsündən salmağa nail olurlar. Müəllif bu xüsusda yazır ki, ―ancaq müsəlmançılığı ilə fəxr edən cəmaət sünni və Ģiə mübahisəsini istəmir‖ (2).
Üzeyir Hacıbəylinin məqalələrində mütəmadi istifadə etdiyi diqqətçəkən vasitələrdən
biri də dialoq idi. Avamlığın, cəhalətin, xurafatın tənqid olunduğu məqalələrində görkəmli
publisist bundan əyani vasitə kimi daha çox yararlanırdı.
―ĠrĢad‖ qəzetinin 30 dekabr 1905-ci il tarixli sayında dərc olunmuĢ ―Tazə xəbər‖ məqaləsi də məhz müəllifin məharətlə tərtib etdiyi yarım səhifəlik dialoq üzərində qurulmuĢdur:
―- Ay ev yiyəsi, fala baxdırmazsınız?
- Bax görək, bu konstitusiya ki, deyirlər, bunu doğrudan veriblər, ya ki, belə Ģey yoxdur?
- Niyyətinizi edib əlinizi sürtün tasa, sonra baxım.
- Ġndi bax! (Əlini sürtür tasa, falçı özü ilə danıĢırmıĢ kimi astadan):
- Konstitusiya, konstitusiya; özün, ürəyin düz, əlin açıq, gözəllikdə də mislin yox. Amma nə deyim… Atan, anan səni saxlayıb, hələ verməyiblər. O da ondan ötrüdür ki, öz əmin və
dayın sən biçarənin bəxtin bağlayıblar, sənə cadu ediblər, qoymurlar ki, səni birisi alsın.
Ġndi hərgah bu qızın ata-anası mənə bir Ģey versələr, mən biçarə qızın bəxtin açaram. Bir ayacan da ərə gedib oğullu-qızlı olar.
- Vay sənin yalançı evivəcən, arvad?!..‖ (1)
Tarixin ağır, mübarizələrlə zəngin dönəmlərində bütün ədəbi növlərdən daha artıq dərəcədə öndə olan, xalqa bir növ bələdçilik edən publisistika ictimai-fəlsəfi fikrin inkiĢafında
mühüm rol oynamıĢdır. Üzeyir Hacıbəyli bu sahədə yorulmadan xidmət göstərmiĢ, demokratik fikrin inkiĢafında diqqətəlayiq fəaliyyət nümayiĢ etdirmiĢdir. Onun publisistik əsərlərində,
ümumən çoxcəhətli yaradıcılığında xalqın müstəqil həyatı baĢlıca yer tuturdu.
Məqalələrindən birində Üzeyir Hacıbəyli yazırdı:
―Millətə, camaata bir təhlükə üz verdiyi zaman qəzet dördgözlü olmalıdır ki, təhlükə
bir tərəfdən üz verdikdə digər tərəfdən qabağı alınsın‖ (3).
Dövrün ictimai-siyasi hadisələrini ardıcıl Ģəkildə izləyərək onlar barəsində əsl vətəndaĢ
mövqeyini çəkinmədən bildirmiĢ Üzeyir Hacıbəyli Ermənistanın Azərbaycana qarĢı təcavüzü
məsələsinin də yazılarında geniĢ Ģərhini vermiĢdir. Bu baxımdan Üzeyir Hacıbəylinin ―Əyri
yol‖, ―Qarabağ haqqında‖, ―Fitnələr qarĢısında‖, ―Eyni müamilə gözləyirik‖, ―Qara təhlükə‖,
―Qarabağ hadisatı‖, ―Andranikin məsələsi‖ və s. publisistik yazıları xarakterik sayıla bilər.
Ədəbiyyat
1. ―ĠrĢad‖ qəzeti, 30 dekabr 1905-ci il
2. ―Həyat‖ qəzeti, 23 noyabr 1905-ci il
3. ―Həqiqət‖ qəzeti, 28 yanvar 1910-cu il
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С.А.Намазова, Э.И.Байрамов
Проблематика публицистического творчества Узеира Гаджибейли
Резюме
Значительную часть литературного наследия Узеира Гаджибейли составляет его публицистика. Он начал свою карьеру в молодом возрасте с публицистических статей и на протяжении многих лет неустанно публиковал на азербайджанском и русском языках сотни прозиведений данного жанра в форме статей, фельетон, рецензий, миниатюр, сцен, открытых писем и т.
д. Будучи профессиональным журналистом, Узеир Гаджибейли знал секреты, творческие особенности и теоретические проблемы этой области, в разные годы являлся фельетонистом, переводчиком, издателем и редактором некоторых из самых популярных газет своего времени. Можем с гордостью отметить, что Узеир Наджибейли также редактировал газету «Азербайджан» влиятельный печатный орган независимого правительства Азербайджана. В публицистике
Узеира Гаджибейли привлекло оперативное качество данного жанра. В начале двадцатого века,
в то время, когда разгорались текущие проблемы общественной жизни, ожидая незамедлительное объяснения и оценку, талантливый писатель, которому была небезразлична судьба народа,
не только добился серьезных исторических успехов в других областях, особенно в области музыки, но и продолжал свою публицистическую деятельность, в течение многих лет публикуя в
неделю несколько статей. Достаточно сказать, что в 1907–1912 годах, то есть в период интенсивной журналистической деятельности Узеира Гаджибейли были созданы и поставлены на
сцене такие произведения великого композитора как «Лейли и Меджнун», «Аршин мал алан»,
«О олмасин, бу олсун». Как видно, деятельность Узеира Гаджибейли во имя народа является
источником гордости. Около 500 страниц престижных «Избранных произведений» Узеира Гаджибейли, изданных «Язычы» в 1985 году, были выделены для относительно небольших статей,
опубликованных в периодических изданиях. Однако это не все его публицистические выступления. 115 из статей У.Гаджибейли, разоблачающих доктрину «разделяй и властвуй!» России,
шовинистическую политику армянских дашнаков, ненависть к туркам, особенно азербайджанцам, и социальную несправедливость, отсталость, инерцию и фанатизм, которые преобладали в
стране в то время, не были включены в изданные в советское время его книги. Профессор-журналист Ширмамед Гусейнов, старый журналист, внесший значительный вклад в изучение истории азербайджанской прессы, собрав эти статьи У.Гаджибейли подготовил их к публикации в
двух томах. Статьи У.Гаджибейли, опубликованные в 1905 году, были также отмечены тем
фактом, что автор, который только что прибыл из Карабаха и был учителем в школе Гадрут,
поселился в Баку и заложил основы своей деятельности в качестве переводчика и обозревателя
в газете «Хаят». Приход в творческий мир Узеира бея Гаджибейли, известного писателя, публициста и композитора, который начал свою официальную карьеру в Баку, политическом и культурном центре, который был потрясен социальными волнениями и всегда находился под давлением дашнакско-большевистских провокаторов, по истине явился знаменательным событием.
S.A.Namazova, E.I.Bayramov
The problem of Uzeyir Hajibayli's publicistic creativty
Summary
A significant part of Uzeyir Hajibayli's literary heritage is his journalism. He began his career at
a young age with publitistic articles and for many years tirelessly published hundreds of works of this
genre in the Azerbaijani and Russian languages in the form of articles, feuilleton, reviews, miniatures,
scenes, open letters, etc. As a professional journalist, Uzeyir Hajibeyli knew the secrets, creative
features and theoretical problems of this field, and over the years he was a feuilletonist, translator,
publisher and editor of some of the most popular newspapers of his time. We can proudly note that
Uzeyir Hajibayli also edited the newspaper ―Azerbaijan‖, an influential press organ of the independent
government of Azerbaijan. In the publisicm Uzeyir Hajibayli was attracted by the operational quality
of this genre. At the beginning of the twentieth century, at a time when the current problems of public
life flared up, waiting for an immediate explanation and appreciation, the talented writer, who was not
indifferent to the fate of the people, not only achieved serious historical successes in other areas,
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especially in the field of music, but continued his publicistic activity, for many years publishing
several articles a week. Suffice it to say that in 1907-1912, that is, during the period of Uzeyir
Hajibayli's intense journalistic activity, the works of the great composer such as ―Leili and Majnun‖,
―Arshin mal alan‖, ―O olmasin, bu olsun‖ were created and put on stage. As you can see, Uzeyir
Hajibayli's activities in the name of the people is a source of pride. About 500 pages of Uzeyir
Hajibayli's prestigious ―Selected Works‖ published by the ―Yazichi‖ in 1985 were allocated for
relatively small articles published in periodicals. However, this is not all of his publicistic speeches.
115 of U. Hajibayli's articles exposing the doctrine of ―divide and conquer!‖ of Russia, the
chauvinistic policies of the Armenian Dashnaks, hatred of the Turks, especially Azerbaijanis, and the
social injustice, backwardness, inertia and fanaticism that prevailed in the country at that time were
not included in his books published in Soviet times. Professor journalist Shirmamed Huseynov, who
made a significant contribution to studying the history of the Azerbaijani press, collecting these
articles prepared them for publication in two volumes. U.Hajibayli's articles published in 1905 were
also noted by the fact that the author, who had just arrived from Karabakh and was a teacher at the
Hadrut School, settled in Baku and laid the foundation for his activities as a translator and columnist in
the ―Hayat‖ newspaper. The entry into the creative world of a famous writer, publicist and composer
Uzeyir Hajibayli, who began his official career in Baku, a political and cultural center that was
shocked by social unrest and was always under pressure from Dashnak-Bolshevik provocateurs, was
truly a significant event.
Rəyçi: prof. A.H.Rüstəmli
Redaksiyaya daxil olub: 04.03.2021
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MERĠ STYUARTIN ROMANTĠK SASPENS ROMANLARINDA
MÖVZU, ĠDEA VƏ KONFLĠKT
Açar sözlər: əsas qəhrəman, romantik saspens, konflikt, idea, mövzu
Ключевые слова: главная героиня/главный герой, романтический саспенс, конфликт, идея, тема
Key words: protagonist, romantic suspense, conflict, idea, theme

XX əsrin görkəmli yazıçılarından olan Meri Styuart 1954-cü ildən ilk əsərinin çapı ilə
professional yaradıcılığa qədəm qoyur. Yazı üslubu, hadisələrin kəskin təsviri, maraqların
toqquĢması, qəhrəmanların təhlükəli və müəmmlı vəziyyətdə keçirtdiyi hiss və həyəcanları,
eyni zamanda, maraqlı sujet xəttləri ədibin əsərlərini daim oxucuların maraq mərkəzində
saxlamıĢdır. Yazıçının romanlarında apardığı təcrübi elementlər ədəbiyyata yeni romantic saspens subjanrının gəlməsi ilə nəticələnir.
Təhlükəni, qorxunu, ölümü, təbiətən gələn detetivlik qabiliyyətini, iti ağlı, çətin vəziyyətdən çıxma bacarığını, eyni zamanda, sevgini və ehtirası özündə birləĢdirən romantic suspense
subjanrı adından da məlum olduğu kimi iki müxtəlif janrın birləĢməsi nəticəsində meydana
gəlmiĢdir. Suspens janrının əsas funksiyaları əsərdə olan gərginliyi, qeyri-müəyyənlik hissini
yaratmaq və artırmaqdan ibarətdir. ―Suspense is not about the things that are happening; it‘s
about the things that might happen, that threaten to happen‖ (1, p.13) Meri Styuartın
romanlarında qorxularına rəğmən mübariz, cəsarətlı, cavan qadın obrazları təĢkil edir. Romanlar
oxunduğunda gərginlik və sirr bir-birini əvəz edir, eyni zamanda, mənfi və müsbət qərəmanların
həm mənəvi həm də fiziki halları canlı Ģəkildə təsvir olunur. Özlüyündə yeni olan bu subjanr
yaranmağa baĢlandıqdan bu günə oxucularda olduğu qədər yazıçılarda da böyük marağa səbəb
olmuĢdur. Bu subjanra müraciət edənlər sırasında Nora Roberts, Sandra Braun, Barbara Friti,
Karen Robards, Karen Roz, Kristina Dod və bir çox yazıçıları da sadalamaq olar.
Onu da qeyd edək ki, ənənəvi romantic suspens subjanrının surətlərinin xüsusiyyətləri
aĢağıdakılar kimi sadalanmaqdadar:
―1. The focus is on the female protagonist; the story is told from her point of view and is
often first-person. The hero and villain‘s viewpoints are less important and less frequently
present.
2. The threat of violence, rather than actual explicit violence, places the heroine in
jeopardy, as she seeks to solve some mystery or unravel a secret from the past. The plot
revolves around her extrication, either by the hero or through her own efforts.
3. The heroine must choose between two male protagonists, one the hero and the other the
villain. Neither she, nor the reader, can make that distinction between the two until the end.
4. Pacing may be slower, as the action may be less physical and the plot offers fewer
Adventure elements.
5. Settings may be present day or historical, and they are frequently exotic locales.
There may also be a supernatural element.‖ (2, p.249)
Yuxarıda sadalanan hər bir xüsusiyyətə Meri Styuartın romanlarında rast gəlinir. Meri
Styuartın bu silsilədən olan romanlarında qadın qəhrəmanlarının hər biri istər-istəməz özlərini
təhlükənin mərkəzində aĢkar edirlər. Adi həyatlarını yaĢayan bu gənc qadınlar gözlənilməz,
müəmmalı vəziyyətin sehrinə düĢür və sir dolu hadisələri meydana çıxartmağa çalıĢırlar.
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Vəziyyəti tez qavrayan və yaranan problemin cəld həllini tapan qadınlar yazıçının əsərlərinin
özəyini təĢkil edir.
Yazıçının romanlarındakı canlılıq, həyəcan, müəmmalı vəziyyətlər, təsvir olunan eqzotik məkanlar, insanın psixoloji gərginliyinin aydın təsviri əsərləri daim maraqlı edir. Çox
maraqlı bir məqam da qeyd olunmalıdır ki, bəzi tədqiqatçıların müddəalarına görə Meri
Styuartın yazdığı romanlar o dərəcədə özünəxasdır ki, onu sirf bir janra aid etmək qeyri-mümkündür. Məhz bu səbəbdən yazıçının romanlarını yalnız romantic-suspens subjanrlarını aid etmir, eyni zamanda, onu mystery-suspens janrına da Ģamil edirlər. ―Whether to label Mary
Stewart‘s novels as mystery-suspense or romantic-suspense is a tossup. Her novels have been
reviewed by reviewers of mystery and detective stories (Anthony Boucher asked, ―Is anybody
writing better adventure-suspense-romance than Miss Stewart?‖). Stewart and Elizabeth
Peters are listed in both sections for the same books; they are read equally by fans of both.
The novels of the other romance writers tend to be simpler to label – all belonging in
romantic-suspense and some also qualifying as mystery-suspense.‖ (3, p.91) Mystery-suspens
janrında yazılan əsərlərin əsas xüsusiyyətləri bunlardır: ―Some mystery-suspense novels may
seem to differ may little from the detective novel: there is a crime and its investigation.
However, the formal detection, by police or private investigator, is secondary. The narration is
not by the detective but by a character disturbingly involved in the mystery or by a potential
victim.‖ (3, p.88) Yazıçının yuxarıda qeyd edilən romantic suspens romanlarının xüsusiyyətləri qədər mystery-suspens romanlarında olan əlamətlərdə nəzərdən qaçmır. Məhz bu səbəbdən bəzi əbəbiyyatĢünaslar, tənqidçilər yazıçının əsərlərini sirf bir janra aid etmirlər.
Meri Styuartın ilk romantic-suspense subjanrında yazdığı romanı ―Madam, siz danıĢacaqsınız‖dır (―Madam, Will You Talk‖). Əsərin qəhrəmanı ərini müharibədə itirmiĢ 28 yaĢlı
gənc dul xanım Çariti Selborndur. O, rəfiqəsi Luiza Krabla Avignona (Fransa) tətilə gedir.
Yerli oteldə Çariti 13 yaĢlı David adlı oğlanla tanıĢ olur və onun müĢahidə edərkən bu qənaətə
gəlir. ―His (David) face, which had, even in the slight courtesies of small-talk, betrayed
humour and a quick intelligence at work, seemed suddenly to mask itself, to become older.
Some impalpable burden almost visibly dropped on to his shoulders. <…> The burden,
whatever it was, was quite obviously recognized and accepted. There had been some
hardening process at work, and recently.‖ (4, p.10-11) Otelin sakinlərindən olan missis
Palmer qəzetdə oxuduqlarından irəli gələrək Çaritiyə Davidin atası Riçard Bayronun qısqanclıq zəminində dostu Toni Baksteri öldürmə səbəbi ilə cinayətdə təqsirləndiyini və günahının
subut olunmadığı üçün azad edildiyini deyir. Missis Palmer Riçardın oğluna də zərər verdiyini də vurğulayır. David ögəy adası missis Bristolun yanında qalır. Oğlanla yaxĢı münasibət quran Çariti onu gəzindiyə aparır. Gəzinti zamanı Davidin atasını gördüyunu anlayan və
ondan qorxduğunu hiss edən Çariti oğlanı qorumağa və Davidi atasından uzaqlaĢdırmağa baĢlayır. Richard baĢa düĢəndə ki, Çariti oğlunu ondan gizlətməyə çalıĢır o zaman onu təqib etməyə baĢlayır. Hadisələrin canlanmağa baĢladığı bu məqamda Çariti özünün belə nəzərdə tutmadığı cəsarəti nümayiĢ etdirməyə baĢlayır.
Konflikt latın mənĢəli “conflictus” sözündən yaranıb mənası çarpıĢma, toqquĢma, münaqiĢə deməkdir. Ümumiyyətlə konflikt ədəbiyyatda əsas lokomativ funksiyasını daĢıyır və
hər hansı hadisənin baĢlamasına, inkiĢaf etməsinə Ģərait yaradır. Hər hansı çətin və ya adəti,
gündəlik olmayan hadisələrlə qarĢılaĢma konfliktli vəziyyətin yaranmasına təkan verir və əsərə olan marağı daha da artırır. Əgər əsərdə konfliktli vəziyyət olmasa onun canlılığı və sujet
xətti itmiĢ olar. Ədəbiyyatda konfliktlərin tipləri mövcuddur və onlara misal olaraq ―xarici
(qəhrəman digər insanlarla və ya vəziyyətlə münaqiĢə içindədir), daxili (qəhrəman daxili Ģeytanları ilə mübarizə aparır), qlobal (bütün personajlar bu və ya digər Ģəkildə gec-tez üzləĢməli
olacaqları konfliktli vəziyyətin içindədirlər.)‖ (5) konfliktəri göstərmək olar.
Əslində qorxduğu Riçardın, etmədiyi cinayətə görə günahlandırıldığını bilən Çariti
onunla birlikdə bu vəziyyətə düĢmə səbəbini aydınlaĢdırmağa çalıĢır. Nəticədə məlum olur ki,
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Riçard ölümündə günahlandırılan dostu Toni ilə birlikdə cinayətin Ģahidi olublar. Toni müharibə vaxtı Riçardın Ģturmanı olur, onların təyyarəsi vurulur. Bu bədbəxt hadisədən yalnız Toni
və Riçard sağ qalır və beləliklə onları sorğu üçün Frankfurta aparılırlar. Burada onlar qırğın
üçün aparılan yəhudilərin sırasından qaçmaq istəyən gənc yəhudi rəssam Emanuel BerqĢteyni
öldürülməsinə Ģahid olurlar. Müharibədə vaxtı ölüm bir növ norma sayıldığından, sonrasında
onlar bu hadisəni unudurlar. Sorğuya görə qeneralın yanına aparılan Riçard və Toniyə heç nə
edə bilməyən Nasist Maks Kramer keçmiĢinin üzə çıxmaması üçün onları yox etmək qərarına
gəlir. Beləliklə Kramer əlbirləri ilə birlikdə cinayətin Ģahidi olan Tonini öldürüb Riçardı da
həpisxanaya saldırmaq istəyir. Riçarda bu oyunu quranların sırasında arvadı hesab etdiyi
Loran və onun əri Jan Paul da vardır. Planlarını həyata keçirdə bilməyən Maks və əlbirləri
Daviddən tor kimi istifadə edib Riçardı öldürməyə çalıĢırlar. Nəticədə roman xoĢbəxt sonluqla bitir cinayətkarlar isə cəzasını alır.
Adətən müəllif hər hansı əsəri qələmə almazdan əvvəl onun mövzusunu müəyyən edir və
hadisələri o mövzunun ətrafında qurur. Sənətkarın əsas vəzifəsi təkcə həyatdakı gözəllikləri əks
etdirməkdən ibarət deyil, eyni zamanda, həyatda baĢ verən bütün hadisələrin o cümlədən naqis,
xəbis cəhətləri də göstərməkdən ibarətdir. Onu da qeyd etməliyik ki, Meri Styuartın romantk
saspens romanlarında mövzu və ideya baxımından bir-birinə bənzərlik müĢahidə edilir.
Əsərin ail məqsədi olan ideya müəllifin qələmə aldığı əsərdəki hadisələrə münasibətindən, onun inkiĢafından və əsərin emosional təsiri nəticəsində irəli çıxan fikrin məhsuludur.
Ġdeya əslində yazıçının oxucuya çatdırmaq istədiyi vahid fikir olsa da onun oxucular tərəfindən dərk edilməsi müxtəlifdir. Meri Styuartın ―Madam, Will You Takl?‖ adlı romanının mövzüsu yaxĢı və pis əməllərdir. Əsərin ideyası isə ədalətin gec-tez qalib gəlməsidir.
1964-cü ildə nəĢr olan ―This Rough Magic‖ (―Bu Qəribə Sehr‖) adlı romanında da
ölüm, intriqa, yalan hökm sürür. Əsərin qəhrəmanı karyerasında böhran yaĢayan 25 yaĢlı gənc
aktrisa Lusi Uorinqdir. O, Korfuya Ġtaliyalı bankirlə evli olan bacısı Filidanın yanına istirahətə gəlir və burada baĢ verən təhlüləki hadisələrin iĢtirakçısına çevrilir. Dənizə üzməyə gedən Lusi kiminsə delfini güllələmək istədiyini görür. ―That I was in some danger from the
ricochets myself didn‘t at first entermy head. I was merely furious, and concerned to do
something quickly. There lay the dolphin, smiling at me on the water, while some murderous
‗sportsman‘ was no doubt taking aim yet again...‖ (6, p.19) Delfini kimin güllələmək istədiyini aĢkar etməyə çalıĢan Lusi bu hadisədə idolu, britaniyalı aktyor Culian Qeylin oğlu Maksveldən Ģübhələnir.
Bacsı Fillidanın köməkcisi olaraq iĢləyən Mirandanın əkiz qardaĢı Spiro isə fotoqraf
olaraq tanıdığı Qodfri Meninqin köməkçisi olaraq çalıĢır. Qodfri kədərli halda gəmidə baĢ
verən bədbəxt hadisə nəticəsində Spironun itkin düĢməsini bildirir. Daha sonra Lusi dənizdə
balıqçı Yanni Zaulasın meyidinə rast gəlir. Qodfri Meninqin Ģübhəni Maksvelə qarĢı yönləntməsi nəticəsində Lusi Maksın bu çinayətdə əli olmasına inanmağa baĢlayır. Həqiqətdə
Qodfrinin qaçaqmalçı olduğu, Yannini öldürdüyü və Spironun baĢına zərbə vuraraq onu gəmindən dənizə atdığı, eyni zamanda, Lusini də öldürməyə çalıĢdığı üzə çıxır. Bu romanın sonunda da cinayətkar cəzasız qalmır və gəmidə olan partlayıĢ nəticəsində ölür.
Yazıçının növbəti romanı ―Airs abouve the ground‖ (―Yer üzərində uçuĢlar‖) 1965-ci ildə nəĢr olunur. Mövzu və ideya baxımından digər əsərlərini xatırladan bu romanın qəhrəmanı
da gənc 24 yaĢlı Vanessa Marçdır. Onun həyat yoldaĢı Lyuis tez-tez iĢ səhahətlərinə getmək
məcburiyyətindədir. Bu dəfə isə Lyuisi Stokholmda iĢ səfərində olduğunu düĢünən Vanessa
həyat yoldaĢını sirk yanğını zamanı ölən Pol Denver və sirk iĢçisi Franzl Vaqner adlı adamlarla bağlı xəbərlərdə cavan bir qızla Avstriya görür. Bu müəmmalı hadisədən sonra Vanessa
ərini izləməyə baĢlayır və Avstriyaya yollanır. Vanessa ərilə Avstriyada rastlaĢır və burada
məlum olur ki, Lyuis özünü ətrafdakılara Li Eliot kimi təqdim edib. Gizli xidmət agenti
olaraq iĢləyən Lyuis yanğında ölən Pol Denver ilə eyni Ģirkət üçün iĢləyirdilər və o, Avstiraya
Polla görüĢə gəlmiĢdi. Polun ölümü nəticəsində o Ģəxsi araĢdırmasını aparmaq qərarına gəlir.
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Romanda gərginlik və təklükə bir-birini əvəz edir, Vanessa isə qorxduğu halda belə, heç
zaman qarĢılaĢmadığı təhlükənin qarĢısında aciz qalmır və vəziyyətdən çıxıĢ yolu tapmağı
bacarır. Nəticədə kontrabanda ilə məĢğul olan sirk iĢçısi Sandor Baloqur əməlləri iĢiq üzü
görür və xeyirin qələbəsi ilə roman sonlarnır.
1967-ci ildə çap olunun növbəti çox maraqlı roman ―The Gabriel Hounds‖ hadisələrin
və təhlükənin episentrində olan 22 yaĢlı Kristabel Manselin Livana səyahət etməsi ilə
baĢlayır. Əmisi oğlu Çarlizlə orada rastlaĢan Kristi Livanda yaĢayan Xariet adlı qohumları ilə
görüĢmək qərarına gəlir. Burada yaĢayan atasının xalası Xarieti görmək istəyən Kristi onun
yaĢadığı ―Dar Ġbrahim‖ adlı saraya daxil olmaq üçün xeyli səy göstərməli olur. Əsərdə varlı
ailədən olan Xarietin özünə xas qəribə xasiyyətlərinin olması, tez-tez vəsiyyətnaməsini
dəyiĢməsi və qohumlarını özündən uzaqlaĢdırması kimi məqamlar da iĢlənmiĢ, eyni zamanda,
onun Livanda canlı əfsanəyə çevrilməsi də canlandırılmıĢdır. PeĢəcə arxeoloq olan Jon
Letman adlı Ģəxs bir ilə yaxındır ki, Xarietin Ģəxsi köməkçisi, Xalidə adlı qız da ev iĢləri üzrə
köməkçi kimi fəaliyyət göstərməkdədir.
Jon Letman Xarietin indi yatdığını, əgər onu razı sala bilsə bəlkə axĢam Kristiylə görüĢə
bləcəyini deyir. On dörd il ərzində qohumu Xarieti görməyən Kristiyə görüĢ zamanı tanıĢ
gələn yeganə məqam qadının əlində Bağdad Ģəhzadəsinin hədiyyəsi olan böyük rubin üzük
idi. GörüĢ zamanı bəzi məqamların qəribə qalmasını Çarlizlə bölüĢdükdə, Çarliz ona yenidən
saraya girib orda olanları aydınlaĢdırmaq istədiyini bildirir. Əsil hadisələr, konfliktli vəziyyət
məhz bu sirli məqama aydınlıq gətirmək istəyi ilə baĢlayır. BaĢlarına bəlalar gələn Çarliz və
Kristiyə məlum olur ki, iki həfdə əvvəl Xariet ölüb.
Əvvəlki əsərdə olduğu kimi narkotik, qaçaqmalçılıq da bu əsərdə də öz əksini
tapmıĢdır. Xarietin keçmiĢ həkimi Henri Qrafton və Jon Letman yaĢlı qadının sarayını opium
və kokain sığınacağı kimi istifadə edirlər. Məhz bu səbəbdən Varlı xanımın ölümünü gizlədirdilər. Əsərdə yaĢlı xanımın ölümünün nə cür baĢ verməsi Xalidə ilə Henri Qraftonun dialoqundan bu cür aydın olur. ―Spurge plant, my God! It‘s croton oil, and I doubt if even old
Boyd used the stuff in the last fifty years except for the camels! ‗one or two drops,‘ indeed!
Twenty drops and you‘d kill a healthy horse! And you gave that stuff to an old woman, a sick
woman–
It did her no harm! You know it did her no harm! Three times I gave it to her, and she
got better–
<…> she‘d a coronary just three weeks before. And so she died … and if you‘d kept
you stupid fingers out of the pie she‘d be alive today and we wouldn‘t have these damned
people round our necks, and the whole job done as smoothly as kiss your hand and away with
one fortune and time to collect another at harvest. But you–you–‖ (7,p.279) Xarietin
ölümünün səbəbkarının Xalidə olduğunu bilən və bu səbəbə görə iĢlərinin dolaĢmasından
Henri çox qəzəblənir və qıza vurduğu zərbə nəticəsində Xalidə həyatını itirir.
Ümumiyyətlə Meri Styuartın əsərlərində Xeyirlə ġərin qarĢıdurması, kəskin mübarizəsi
çox aydın müĢahidə olunmaqdadır. Nəzərdən keçirilən hər bir roman bu xüsusiyyətləri ilə
yadda qalır. Romanların leytimotivi də bundan ibarətdir ki, ədalətin sonda qələbə çalması,
günahkarların cəzalandırılması da öz-özlüyündə deyil məhz ədalətsizliyə qarĢı aparılan
mübarizənin məhsuludur.
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В.Ф.Набиева
Тема, идея и конфликт в романтический саспенс романах у Мэри Стюарт
Резюме
В статье проанализированы темы, идеи и конфликты, содержащиеся в романах всемирно
известной писательницы Мэри Стюарт «роамтик суспенс». Произведения Мэри Стюарт,
переведенные на многие языки, очень близки друг другу по тематике и идее. Таким образом,
Добро и зло, которые с момента возникновения мира постоянно находятся в борьбе друг с
другом, сохраняют свою актуальность во всех произведениях писательницы. Мэри Стюарт в
своих произведениях не только отражает красоту жизни, но и отражает всеми оттенками все
происходящие в жизни события, в том числе и негативные. Хорошо разбираясь в психологии
человека, автор передал психологическое напряжение образов читателям через супжанр
романтической суспензии. Экспериментальные элементы, проведенные писательницей в ее
романах, приводят к появлению в литературе нового супжанра романтического саспенса. Она
создаѐт персонажи, живущие своей простой жизнью, находящее выход в чуждых и незнакомым
им конфликтных ситуациях.
V.F.Nabiyeva
Theme, idea and konfilkt in Mary Stewart’s romantic suspense novels
Summary
The article analyzes the themes, ideas, and conflicts contained in the novels of the world-famous
writer Mary Stewart ―romantic suspense‖. The works of Mary Stewart, translated into many
languages, are very close to each other in subject matter and idea. Thus, Good and Evil, which since
the beginning of the world are constantly in conflict with each other, remain relevant in all the works
of the writer. Mary Stewart in her works not only reflects the beauty of life but also reflects all the
shades of all the events that occur in life, including negative ones. Well-versed in human psychology,
the author conveyed the psychological tension of images to readers through the subgenre of romantic
suspense. The experimental elements carried out by the writer in her novels lead to the emergence of a
new subgenre of romantic suspense in literature. She creates characters who live their simple lives,
finding a way out in alien and unfamiliar conflict situations.
Rəyçi: filol.f.d. F.Şahbazlı
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МАСТЕРСТВО ПЕРЕВОДА ФРАГМЕНТНЫХ ЭМОТИВНЫХ СМЫСЛОВ
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
(на материале романа Чингиза Абдуллаева «Суд неправых»)
Ключевые слова: перевод, эмотивное значение, Ч.Абдуллаев, роман, эмоции
Açar sözlər: tərcümə, emotiv məna, Ç.Abdullayev, roman, emosiyalar
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Популярный современный азербайджанский писатель Чингиз Абдуллаев на сегодняшний день является автором более ста романов. В большинстве своѐм их
характеризует ловко закрученный детективный сюжет, неизменно острая интрига, игра
светотеней, полутонов. Признанный не только в нашей республике, но и за еѐ
пределами художник слова в своих произведениях активно использует также
разнообразные эпитеты, метафоры, сравнения, выписывает прилагательные с цветовым
эффектом, делает особый упор на отдельных ключевых словах, репрезентирующих всевозможные эмоции, чувства. Наконец, тексты его произведений, порою пронизанных
экспрессией, позволяют говорить о центральной и фоновой информаций в них.
Последнее, бесспорно, заметно расширяет эмотивное пространство семантического
поля его сочинений. Это интересно и познавательно с лингвистической точки зрения в
целом. Тем более ценностно и особо значимо при переводе на другие языки. В связи с
такой преамбулой в настоящей статье поставлена конкретная цель: указать на перевод
ряда фрагментных эмотивных смыслов на английский язык. Материалом для нас
послужил его роман «Суд неправых». Прежде всего хочется обратить внимание на
следующий важный факт: известный языковед Л.Я. Гинзбург полагает, что эмотивное
пространство художественного текста обнаруживает не только эмоции, но вместе с тем
и психологию героев. Причѐм тесная связь структуры образа автора и персонажа
нередко обусловливает бинарность не одного, но нескольких эмотивных смыслов, их
сопряжение в составе одного или двух-трѐх фрагментов. Тем самым в художественных
текстах создаѐтся целостное представление о наборе эмотивных смыслов, которые, с
одной стороны, позволяют интерпретировать эмоциональный мир человека (подключение к анализу уровня персонажа). С другой стороны, даѐтся оценка воздействия автора
на этот мир, определѐнно преобразовывая его. То есть анализируется образ автора в
связи с теми идеями, которые он вкладывает в созданный им персонаж. Наши наблюдения над первоисточником и переводом текстом романа Ч.Абдуллаева «Суд неправых»
на английский язык дают возможность органично объединить две образные структуры.
Мы убеждены, что в этом произведении, хотя и в различных процентных пропорциях,
но всѐ же имеют место быть указанные два аспекта. С одной стороны, функции автора
и персонажа в художественных текстах, конечно же, индивидуальны. Так что за рабочую гипотезу вполне можно принять определение об относительной независимости
эмоциональной структуры текста от автора. С другой стороны, мы попытаемся показать, что между ними есть и некоторые общие точки соприкосновения.
Мы считаем, что не вполне целесообразно говорить о потенциальных возможностях перевода без указания на некоторые наиболее специфические особенности произведений Ч. Абдуллаева, в частности, легко обнаруживаемые и в этом сочинении.
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Ничего удивительного в этом нет. Отечественный писатель является признанным мастером мистификации. Признаки мистицизма дают о себе знать и в романе «Суд неправых». Непосредственно в структуре образа персонажа в целях обнаружения эмотивных
смыслов наше внимание привлекла беседа сыщика Дронго с руководителем так
называемого «Бильдербергского западного клуба» Генри. На внешнем уровне это
проявляется при их личном знакомстве. С самого начала их беседы центральный персонаж – Дронго попадает в атмосферу тайн и обмана. «There‘s no need to pretend you
haven‘t recognized me», the American smiled. «It‘s difficult not to recognize me, so I‘ am a
sceptic when it comes to secrets. Whatever‘s hidden will see the light of day sooner or later –
though better later than sooner» (5, 22).
Такое начало беседы не располагает к дальнейшему дружелюбию. Дронго понимает, что его делают крайним в большой политической игре, в которой по своей воле
он участвовать вовсе не желает. Его уже однажды приглашали вести расследование, но
по политически привходящим причинам и субъективизма со стороны руководства необоснованно отстранили, обвинив в халатности и не профессионализме. После цитированного фрагмента автором подбирается и соответствующая эмоциональная лексика,
которая, как нам кажется, не вполне адекватно отражается переводчиком. Смысл этого
фрагмента несложно уловить носителю русского, но владеющего при этом английским
языком. Собеседник Дронго не является скептиком в буквальном смысле. В данном
случае, на наш взгляд, переводчик должен был исходить не только из конкретного
фрагмента, но в первую очередь из содержания всей главы в целом. Только в этом случае можно ясно осознать, что скептицизм не был свойственен Генри, и это доказывает
один из ярких эпизодов, в котором герой ведѐт беседу со своим сотрудником
Джорджем.
По видимому, переводчик «не заметил», что выражение «I‘am a skeptic» может дезориентировать англоязычного читателя, который эту черту характера ассоциативно
подвергнет обобщению. Во второй фразе эта единица должна занимать постпозитивное, а не препозитивное место. Между тем Ч. Абдуллаев ясно даѐт понять, что напускной скептицизм Генри – это лишь маскировка для сыщика, пытающегося добиться
от расследования максимум возможного. По этой причине он засекречивает преступление, не раскрывая перед Дронго всех карт. Это и следовало отразить в английском переводе. В первоисточнике же читаем: «…я отношусь к различным секретам несколько
скептически». Но только к ним, и это, ясно, не жизненный принцип персонажа. Третья
фраза Генри, чѐтко переведѐнная на английский, подтверждает это положение и одновременно с тем, как видим, противоречит второму предложению. Возможно, это чисто
техническая ошибка переводчика, однако, будучи связанной с чередой эмоций в последующей беседе двух лиц, она искажает главную черту характера одного из персонажей.
Добавим, что эмотивный смысл слов «тайна» и «обман» представляют невысказанные в
тексте, однако, легко воспроизводимые самой логикой слова. Это: «ввести в заблуждение», «навести туман», «ловить рыбку в мутной воде» и т.п. Кстати сказать, таких лексем очень много в и некоторых других романах Ч. Абдуллаева (к примеру, «Его подлинная страсть» или «Доблесть великанов»), которые также в наши дни переведены на
английский язык. После соблюдения необходимого этикета при личном знакомстве
Генри с Дронго раскрывается подлинное лицо главы клуба. «Do you know what‘s
happening to our friend‘s?». Henry continued. «We asked you to establish the truth , but two
of you friends were killed as a result of your not entirely discreet investigation» (5,22). Что
же мы наблюдаем? Здесь, в зоне позитивных и негативных эмоций оказываются два
персонажа, у которых разные намерения, непосредственно сказывающиеся на их общем настрое. Несмотря на то, что Дронго изначально в «Суде неправых» (равно как и
во многих других произведениях) заявлен автором как «независимый эксперт», не
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подчиняющийся руководителям любых иностранных разведок, глава «Бильдербергского западного клуба» берѐт на себя функции обвинителя, в известном смысле выражая Дронго своѐ недоверие. Вот где скептицизм проявляется с наибольшей силой. И
для Генри это оказывается зоной проявления позитивных эмоций, что словно автоматически вышло из поля наблюдения переводчика. В иной «системе координат» оказывается Дронго. По замыслу автора, он становится в оборонительную позицию. Его реакция оправдана сложившимися обстоятельствами: «I was asked to investigate the broker‘s
death», Drongo remined him, «and I tried to get to the bottom of it. But I had a second, more
important job – try to find out which of the seven famous politicians and bankers who visited
your club could have been the one who decided to play his own game» (5,22). Этот текстовый фрагмент лишь с одной стороны повествует о некотором чувстве неуверенности
Дронго, не сумевшего до конца выполнить первоначально поставленную перед ним
задачу. Заметно, что герой некоторым образом оправдывается перед Генри. С другой
стороны, - по тону этого оправдания чувствуется, как звучит (за сценой) голос автора,
нападки Генри вынуждают Дронго защищаться.
Обвинения, брошенные в его адрес, в романе постепенно перерастают во
внутреннюю агрессию и пренебрежение к беседе в целом. Непосредственно в тексте
эти чувства не названы. Однако Абдуллаев приводит цепь своеобразных действий в
форме жестов, акцентируя лексическими средствами нетерпимость персонажа: hard
(резкий – со стороны Дронго); arrogant (надменный – образ Генри); to bow the rival
(сломать, сломить волю соперника) и т.д. Эти лексемы переведены предельно точно. Из
дальнейшего текста становится понятно, что на обвинительную речь одного персонажа
следует ответная реакция недоброжелательства. Вот почему мы считаем, что ключевым
эмотивным смыслом всей последующей беседы Дронго с Генри становится «обида»
сыщика на несправедливость принятого Генри решения. В двух вышеприведѐнных
фрагментах реализуются преимущественно экспрессивно-грамматическая и изобразительная функции, преобладает при этом диктальный эмотивный смысл, обозначающий
обиду Дронго при осознании открытого давления на него. Кроме того, посредством
повтора («Меня попросили – я сделал всѐ, что от меня зависело!») реализуется эмотивно-акцентирующая функция. Ведь, объективно рассуждая, Ч. Абдуллаев неизменно
рисует своего героя как натуру сильную, волевую, не подверженную никаким страхам
и, следовательно, далѐким от выражения обид. Между тем общая ситуация в начале романа складывается не в его пользу. Характерно, что перед личным знакомством двух
названных лиц Дронго и его соратника Вейдеманиса силой задерживают в аэропорту.
Поэтому как бы между строк от лица автора также присутствует едва уловимая, смутная тревога. Она выражена повтором одного слова queer (странно), сопровождаемого
синонимичной эмотивной лексикой: awfully odd (ужасно странно), something was up
(определенно там что-то стряслось).
На наш взгляд, мастерство психологического анализа образа персонажей, отражѐнное в английском переводе «Суда неправых», прежде всего состоит в плавном переходе из одной эмоциональной тональности – в другую. Тем самым, естественно,
расширяется и эмотивное пространство художественного текста. Эмоции персонажей
словно переключаются в иной регистр. Так и в данном случае. Мы выяснили, что два
противоположных чувства – обида и психологическое давление характеризуют поведение и соответственно эмотивную структуру образа персонажей. В силу таких разнородных позиций у первого персонажа – Дронго, обида переходит в слабо контролируемое
раздражение, а у второго – Генри, в открытое недоверие. Текст произведения целиком
и полностью подтверждает это эмоциональное неравновесие, противостояние. Но, оказывается, в рамках этого же раздела романа они как бы меняются местами. Непонимание и недооценка общей ситуации и действий Дронго (хотя они и были верными,
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продиктованными конкретными обстоятельствами) дезориентирует руководителя
клуба. («If went against my understanding»). Точнее, конечно, было бы перевести, как в
подлиннике: «Это противоречило моему пониманию», вместо обрывка фразы («выйти
за пределы понимания»). Но в любом случае эмоции Генри постепенно уступают место
удивлению, которое с такой невероятной силой прорываются сквозь толщу недоверия,
что переходят в восхищение: «I‘ll take that as a compliment», Henry laughed. «But why
didn‘t you object? Why didn‘t you speak up?» (5,23).
Обратим внимание: Ч. Абдуллаев употребляет всего лишь три короткие и хлѐсткие фразы. Но фрагмент текста насыщен эмотивной лексикой. Персонаж усмехается,
затем смеѐтся, наконец недоумевает. А глагол говорения «speak», на наш взгляд, весьма
удачно компилирует с глаголом действия «возражать». (В подлиннике: «Почему же вы
не стали возражать? «Почему же не стали об этом говорить»?). И т.д. Хотя глаголы
разные, в конкретном случае их можно поставить в один ряд по выражению эмотивной
семантики. По существу дела они выполняют роль повторов. В цитированном
фрагменте такого рода повторы являются специфическими приѐмами выдвижения в
художественных текстах важных элементов самого содержания. Такие повторы в
сущности однотипны как в русском, так и английском языках. Во-первых, это повтор
одно-тональных морфологических средств и эмотивного смысла, во-вторых, использование лексических средств так называемой «окказиональной номинации». В обоих
случаях с помощью названных глаголов усиливается темп и ритмика эмоций. Они,
повторяем, также переведена на английский язык грамотно. Их накал явно ощущается в
романе и далее, когда Генри убеждается в разумности предпринятых Дронго действий.
Пришло ясное осознание того, что реализация инициативы и еѐ претворение в жизни –
это не менее важно, чем рождение самой идеи. «You are no fool», his answer had clearly
gone down well, «and often understand much more than you‘re told» (5,23). Вызывает
только недоумение, почему «человек разумный» (как у Ч. Абдуллаева) переводится
выражением «You are no fool». Вероятно, переводчик не учѐл того факта, что англоязычным читателем это, скорее всего, будет воспринято с иронией, что совершенно
исказит не только мысль автора, но и вообще всѐ содержательную структуру романа.
Сравним из рассказов О‘Генри: «You are no fool, but ‗ye talk foolishness», said Mc.
Caskey» (3,14). А также в подлинниках некоторых произведений Артура Конан-Дойля и
Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» встречаешься с выражением: «You are no fool, but
you talk a very strangely». И т.д.
Более того, внимательное прочтение всех предыдущих фрагментов беседы Дронго
с Генри, на примере которых мы писали о расширении эмотивного пространства,
приводит к однозначному решению, что сыщик всегда действует рационалистически.
Следовательно, переводчику необходимо было употребить такие лексемы, как wise
(«мудрый», «разумный») или хотя бы «rational» что также переводится как «человек разумный». Наконец, в арсенале переводчика имеется также прилагательное «reasonable»
и другие производные от него, что тоже соответствует первоисточнику и, главное, никоим образом не принижает образ этого персонажа. По окончании беседы с Дронго руководитель клуба окончательно убедился в том, что перед ним «профессионал
высочайшего класса во всех смыслах этого слова». «He who knows what questions to ask
usually knows most of the answer and has information at his disposal» (5,24) – это кредо
Дронго, удостоверяющего разумные принципы ведения расследования, в конечном
итоге становится и убеждением Генри.
Убедившись в этом, Генри понял, что может целиком и полностью поручиться за
успех предстоящего расследования. И мы имеем возможность в конце этой беседы уже
вослед вышеуказанной «обиды» выделить эмотивный смысл «доверия». Из обвинителя
(с чего начался разговор двух персонажей) он превращается в человека оправдываю155
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щегося. «I can swear to you that I have nothing to do with these murders, though you‗re
hardly going to believe my oaths. And neither would I. I never believe people who try to
protest their innocence like that. Every word conceals some kind of subterfuge» (5,29). Но,
оказывается, это недоверие ко всем сотрудникам клуба более уже не относится к
Дронго. И когда на вопрос «What do you need to enable you to continue the investigation»,
Дронго ответил «Just your trust», то последовала лаконичная реплика: «I trust you for
some reason» (5,30). Приведѐнный фрагмент текста фактически подытоживает полную
смену настроений. Весь отрезок этих трѐх взаимных реплик построен на игре
различных форм антитезы доверия/недоверия. Еѐ семантический радиус очень широк.
Он вмещает в себя жалость Генри к самому себе из-за неудачного выбора субъекта
расследования, затем обвинительную речь против Дронго, в которой были возбуждение, недоверие, недружелюбие, злоба и ирония попеременно. Наконец, удивление и как
следствие – недопонимание руководителя клуба выливается в собственное оправдание.
Завершается же беседа полным доверием Генри к Дронго, без которого, как видим,
серьѐзное расследование невозможно.
С другой стороны, первые и несколько робкие попытки сыщика отстоять свою
позицию движутся в противоположном направлении: от оправдания своих действий
(путѐм реализации эмотивного смысла «обиды») – к проявлению незначительной
агрессии, в итоге завершившейся открытым декларированием приведенным кредо.
«Мне нужно только Ваше доверие», - говорит Дронго. И не вызывает никаких
сомнений тот факт, что Генри должен полностью согласиться с доводами Дронго. Недаром, признавая своѐ моральное поражение в этой словесной дуэли, по тексту следует:
«Bravo!» Henry said with satisfaction (5,24).
Для нас очевидно и то, что автор незримо присутствует в каждом из проанализированных нами отрезков текста. Более того, он нередко даѐт и общую оценку ситуации,
во всех случаях щадя чувства Дронго – своего излюбленного героя, и защищая его
позицию. Так что связка «автор – персонаж», о которой нами было заявлено в самом
начале этого раздела, вполне реальна.
Отражение вышеперечисленных чувств и эмоций, составивших эмотивный смысл
«обида», по направлению к принятию требований полного доверия, на наш взгляд,
является удачей переводчика. Во-первых, в этих репликах надо было передать самый
эмоциональный дух беседы двух антагонистов (начало) и соратников, делающих одно
дело (финал). Во-вторых, ситуация наивысшего чувственного напряжения требовала
особого ритмического рисунка, и она передана точно такими же короткими и хлѐсткими фразами. Общий смысл подлинника полностью сохранѐн. В третьих, специалистангловед, как нам кажется, озаботился не только переводом конкретного контекста (то
есть трѐх спаянных между собою фраз одного развѐрнутого фрагмента), но и учѐл особенности общей эмотивной направленности беседы. А если быть предельно точным, то первых двух главах романа. Вспомним, разве Дронго приехал к Генри выслушивать
обвинения в свой адрес по поводу прекращения расследования либо задеть его чувства?
На этот вопрос автор отвечает чѐтко и ясно: «Agreed», Drongo replied. He knew very well
he wasn‘t there to listen to him anything sermonizing» (5, 22). Положение руководителя
клуба обязывало его подняться выше проявления чувств. Но не учѐл заблаговременно,
с каким сильным соперником ему придѐтся столкнуться. Это верно отражено в
переводе как от имени автора, так и двух центральных персонажей. И мы считаем, что
вне этой так сказать, обще текстовой связи передача эмотивного содержания последних
предыдущих фрагментов была, быть может, и точной, но неполной.
Несколько вышеприведѐнных фрагментов с разной эмотивной лексикой, но, бесспорно, подчинѐнным указанным семам, на наш взгляд, свидетельствуют как о силе,
так и слабости переводчика, хотя первое превалирует. Фрагмент № 1 призван передать
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самооправдание Генри. Центральный эмотивный смысл «невиновность» представлен в
ассоциативно-умозрительном видении героя о честности своих помыслов и поступков
(«клятва»), его непричастности к убийствам. Таким образом, он призывает к вере, попутно утверждая, что никому из его соратников в клубе он в принципе не доверяет.
Следовательно, при передаче соответствующего эмотивного содержания всего отрезка
речи целиком переводчику необходимо было отразить парадоксальность мышления
персонажа.
Задачу можно считать выполненной за исключением одного нюанса. Согласно
статье «Англо-русского словаря» слово «innocence» имеет несколько значений.
«1. «Чистота»; 2. «Невинность»; 3. «Девственность»; 4. «Простота»; 5. «Невиновность»;
6. «Наивность»; 7. «Малодушие». 8. «Простодушие»; 9. «Безвредность» (1, 368).
Нетрудно видеть, что из девяти приведѐнных слов, несмотря на их явную не
синонимичность (кстати, вполне обычное явление для лексикографии английского
языка, но не характерное для русского словаря), нет выражения «доказать свою
непричастность», отсутствующее в переводе. Это серьѐзная недоработка; большинство
значений связано с невинностью, чистотой, что легко может спутать англоязычного
читателя, так как о ней и речи в подлиннике нет. Более того, «to protest their innocence
like that» выполняет сугубо бытовую функцию. Но Чингиз Абдуллаев имеет в виду
юридическую сторону вопроса – проверку персонажа на непричастность убийства
членов клуба. Здесь налицо функциональное расхождение лексем.
Ко второму фрагменту у нас замечаний или комментариев нет, так как он состоит
из трѐх тесно сцепляющихся между собою реплик, имеющих ясный и открытый характер. Каждое слово приближено к терминологическому, потому практически однозначно, и его перевод несложен. А к третьему фрагменту нужны, по нашему мнению,
комментарии. Несмотря на то, что предложение «Bravo!» Henry said with satisfaction»
состоит только из трѐх знаменательных и двух служебных слов, его эмотивное
содержание передано неточно.
«Браво!» относится к эмоционально-оценочным смыслам, которые в свою очередь, делятся на рефлексивы и регулятивы (по терминологии Е.М. Вольф) (2, 61). К
первым учѐный относит замкнутость субъекта на самом себе, то есть направленность
на говорящего. Вторые, напротив, - на собеседника. В данном предложении названное
междометие является цементирующей эмотивной лексикой, относящейся к служебным
частям речи. Если принять на вооружение терминологию Е.М. Вольф, то следует отметить: это междометие может быть как рефлексивом, так и регулятивом. Но в нашем
случае писатель имеет в виду именно второй тип эмоционально-оценочного смысла.
Это слово, как оценка деятельности Дронго в устах Генри, естественно, звучит с воодушевлением, особым эмоциональным накалом. В романе Ч. Абдуллаева: «… удовлетворѐнно проговорил Генри», а с учѐтом предыдущих абзацев ясно, что побеждѐнный глава клуба произносит «Браво!» с восклицанием. Глагол говорения «to say» нейтрален по
отношению к фразе в целом. Во-первых, слово «satisfaction» совершенно неуместно,
так как «сатисфакция», «удовлетворение» относятся чаще всего к политической лексике и не гармонируют в настоящем контексте с междометием. Во-вторых, мы убеждены,
что глагол говорения «to say» вполне понятен для выражения общего смысла, но к
передаче эмотивной семантики (а он зачинается междометием «Браво!») он не имеет
отношения. Целесообразнее было бы употребить здесь слово «exclaim». По мнению
многих лингвистов, оно однозначно относится к эмотивной лексике.
Итак, в настоящей статье мы попытались на примере нескольких глав романа
Ч. Абдуллаева «Суд неправых» проанализировать наиболее яркие, с нашей точки
зрения, образцы ярко выраженных фрагментных эмотивных смыслов в англоязычном
переводе. Как видим, ряд фрагментов переведѐн совершенно точно; другие нуждаются
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в дополнении и комментарии. В третьем же случае были допущены достаточно серьѐзные ошибки, подлежащие исправлению.
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Fraqmentar emotiv mənaların ingilis dilinə tərcüməsi ustalığı
(Çingiz Abdullayevin "Суд неправых" romanının materialı əsasında)
Xülasə
MəĢhur müasir Azərbaycan yazıçısı olan Çingiz Abdullayev bu gunə kimi yüzdən çox romanın
müəllifidir. Onların çoxunu qəliz detektiv süjet, kəskin intriqa, yarımtonlar xarakterizə edir. Təkcə
bizim respublikada yox, onun kənarlarında da tanınan söz ustası öz əsərlərində aktiv müxtəlif epitetlər,
oxĢamalar, müqayisələr istifadə edir. O rəng effektli sifətlərə yönəlir, müxtəlif emosiya, hiss ifadə
edən ayrı-ayrı sözlərə diqqət yetirir.
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The skill of translating fragmentary emotive meanings into English
(based on the material of Chingiz Abdullayev's novel "The Court of the Wrong»)
Summary
Popular modern Azerbaijani writer Chingiz Abdullayev is currently the author of more than a
hundred novels. For the most part, they are characterized by a cleverly twisted detective story,
invariably sharp intrigue, a game of chiaroscuro, halftones. Recognized not only in our republic, but
also abroad, the artist of the word in his works also actively uses a variety of epithets, metaphors,
comparisons, writes out adjectives with a color effect, puts special emphasis on individual keywords
that represent all sorts of emotions and feelings.
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ПРОБЛЕМА ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА
В РОМАНЕ Ж.ЛЕКЛЕЗИО «ПУСТЫНЯ»
Ключевые слова: экзистенциализм, проблематика, творчество, французская литература, роман
«Пустыня».
Açar sözlər: ekzistensializm, problematika, yaradıcılıq, fransız ədəbiyyatı, “Səhra” romanı.
Key words: existentialism, problematics, creativity, French literature, novel “Desert”.

Во французской литературе второй половины ХХ века получает распространение
литературное направление экзистенциализма, которое рассматривает человека как
уникальную личность, способную самой выбирать собственную судьбу. Ярким представителем этого направления является Ж.Леклезио. Один из самых крупных его романов – «Пустыня» тому ясное подтверждение. Известный критик Ф.С.Наркирьер отмечает: «Творчество Леклезио, бесспорно, относится к периоду так называемому «постэкзистенциалистскому». Известный французский писатель буквально питается его
идеями, правда, несколько оторвавшихся от классической системы экзистенциализма,
течения, к которому, в частности, принадлежат такие видные писатели, как Г.Грин,
К.Уилсон, А.Мѐрдок, М.Спарк, Фр.Саган и другие.
Совершенно очевидным было для Леклезио, – продолжает мысль Ф.Наркирьер,
что «всѐ вокруг нас существует, и в то же время нет вокруг ничего» (5,110-111). Впрочем, от этого мнения не открещивается и сам писатель. В предисловии к «Пустыне» он
пишет»: «Экзистенциальное «существование без сущности» есть реальность, которая
существует, но только применительно именно к субъекту. Я называю это экзистенциалистским существованием в перспективе человеческого сознания» (3, 5-6).
Произведения европейских писателей, придерживающихся основных черт и признаков указанного направления, очень трудоѐмки для оценок. Так, национальная критика до сих пор не может прийти к согласию относительно художественных достоинств
даже лучших романов Ж.Леклезио. Прежде всего подчеркнѐм, что роман «Пустыня»
имеет достаточно богатую предысторию. «Пустыня» не могла быть создана без открытой декламации безраздельного, почти непреодолимого одиночества героев в ранних
романах.
Литература послевоенной Франции в описываемые годы оказалась широко представленной такими жанрами, как роман «социальный», «новый» и так называемым каламбурный «новый, новый роман». Как Модиано, так некоторые другие современники
Леклезио, в разной степени, но всѐ же сказали своѐ слово во французской прозе. В
своих лучших образцах эта литература, создаваемая вскоре после победы над фашизмом, словно возвращалась к прежним истокам и классическим традициям. Это
постепенно отражалось и в романах.
Например, в «Протоколе» главный герой Адам Полло стремится уйти от жестокой
действительности в мир иллюзий. Что ж, так, видимо, легче жить, ни за что не отвечая.
В следующем по хронологии романе «Потоп» (1966 г.) всѐ внимание автора
сосредоточено на хаосе и бессмысленности бытия, ведущего к неотвратимой гибели. В
этот бесконечный поток событий, олицетворяющих собой сползание вниз, вовлечѐн и
центральный персонаж – своего рода тоже первый человек на земле – Адам. Жизнь его,
как показывает автор, сводится к череде поступков, лишѐнных какого-либо смысла.
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Между «Протоколом», «Пустыней» и другими книгами Леклезио есть определѐнная дистанция, отделяющая французский экзистенциализм и «новый роман», равно как
и то, что между ними есть и нечто общее, отражающее историю послевоенного национального романа в привычной классической традиции и постмодернистских модификациях. Но в том и состоит своеобразие творчества Леклезио, что оно не укладывается в
узкие рамки этих столь разноплановых канонов.
Вот почему будет совершенно справедливым отметить, что «Пустыня» и другие
его сочинения выросли на почве много проблемной национальной литературы Сопротивления. Об этом есть большая критическая литература (А.Дюгаст, В.Боторель, С.Тораваль, Ю.Уваров, М.Галей, Ф.Нурисье и т.д.). И многое из того, что было создано видными писателями того времени, было подхвачено, далее органично продолжено и, наконец, творчески углублено на последующих этапах развития передовой французской
литературой. В их число входит и интересующий нас в данном разделе работы роман
Леклезио.
Итак, «Пустыня», пройдя за два десятилетия столь длительный путь от «Протокола», знаменовала собой резкий и внезапный рывок писателя от экзистенциализма
«чистой воды» в его более смягчѐнную форму. Многие европейские учѐные и в XXI
столетии продолжают считать, что это одна из самых лучших книг Леклезио. 1980-ые
годы считаются переломными и в литературе тоже. Если в вышеотмеченных и некоторых других произведениях было много тоски, одиночества, мистики и хаоса в умах
людей, то в «Пустыне» читатель видит переход к вполне живому, то есть не фантастическому миру.
Однако в данном случае мы имеем в виду другое: фантастический мир ранее был
нереальным, почти виртуальным. Казалось бы, выведены вполне реальные персонажи,
однако, по ходу романного повествования легко прочитывается, что некоторые из них
неожиданно пропадают без вести, покидают родные места, не оставив адреса, умирают.
Но по истечении неопределѐнного срока они словно возрождаются и возникают вновь
только в воображении. Подлинная реальность, таким образом, становится иллюзорной.
Происходило причудливо-игровое совмещение этих двух земных и виртуальных ипостасей, которые ясно свидетельствовали об экзистенциальном типе мышления Леклезио.
Переход из одного мира в другой не столько героев, сколько самого автора «Пустыни», был закономерным. Впервые смещение фантастики и реальной действительности достигает здесь небывалой силы, а переплетение времѐн носит уже осознано тематический характер. Это не переход из одной эпохи в другую, из прошлого – в будущее, минуя прошлое, что часто наблюдалось во многих повестях Модиано. «Пустыня»
– это столкновение двух миров, но не в стиле и духе Г.Уэллса, Рэя Брэдбери или С.Кинга, а двух культур, противоположных по своей ценностной ориентации, мироощущению, этическим, поведенческим и эстетическим нормам. В то же самое время это не
роман о культуре в буквальном смысле слова. Никакого культурологического или политологического анализа событий здесь нет. К тому же это художественное полотно, а
не историко-документальное повествование.
«Пустыню», как нам кажется, правильнее рассматривать в качестве модификации
экзистенциальной проблематики в сторону отображения некоего символического кода.
Как ни вспомнить, к примеру, «Миф о Сизифе» А.Камю, произведение, в котором
автор наш неразумный мир сравнил с «пустыней»? Или повесть А.Платонова «Такыр»,
в котором описание степей и пустынь в мировидении русского писателя уподобляется
одинокому экзистенциальному существованию. На память приходит и фраза из
«Сумерков богов»: «Порою острая мысль навещает нашу пустыню. Там нашла она хлеб
свой, признавая, что ранее питалась только призраками. И там же, в пустыне возник
повод для некоторых актуальных тем по поводу человеческих рефлексий» (6, 236).
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Что же нового сказал Леклезио? Прежде всего подчеркнѐм, что роман построен на
исторической основе. Фабула повествует о сопротивлении кочевников в Сахаре
европейским колонистам в 1910-1912 годах. Но эта фабула имеет две сюжетные линии:
первая связана с борьбой кочевого народа, а вторая повествует об истории девочки
Лаллы Хавы. Итак, первая сюжетная линия «Пустыни» – социально-политическая. Напомним, что в основе сюжета лежат, по замыслу Леклезио, исторические события.
Действительно, если роман строится на реальной исторической основе, то художника слова это ко многому обязывает. Однако в «Пустыне» и некоторых других произведениях Леклезио, умение критически анализировать пройденное помогло писателю
оценить своѐ раннее творчество как не вполне удачный и плодотворный этап литературной деятельности. Строгая критическая самооценка помогает французскому писателю в оригинальном конструировании собственной концепции истории в пределах
конкретной тематики.
Формирование взглядов на роль исторической личности содействовало тому, что
Леклезио сумел отчѐтливо осознать ту связь, которая существует между искусством и
жизнью, вернее сказать, искусством и историей. Последнее крайне важно в русле
изучения основных этапов эволюции писателя ещѐ до создания «Пустыни», так как
дало ему возможность понять узость и ограниченность исключительно экзистенциальной эстетики, которой он, как видели, был предан.
В «Пустыне» благодаря избранному им историческому сюжету он отчасти преодолевает мотивы тоски и безграничного одиночества. В выстроенной индивидуальной
концепции истории привлекают основное внимание, прежде всего живые и достоверные реалистические образы. Многие учѐные утверждали, что в европейской и, в частности, французской литературе проблема исторического романа во второй половине
XX столетия была острой, а материал – востребованным. Она оставалась актуальной и
для Леклезио, который в начале 1980-х годов ясно наблюдал серьѐзное разногласие во
взглядах на историю почти столетней давности среди профессиональных критиков-литературоведов и определѐнной части весьма невзыскательной отечественной публики.
Другими словами, высоко светский французский буржуа, как и рядовой обыватель, порою предпочитал прочесть о победе национального оружия над малоизвестными нациями и народностями. А Ж.М.Леклезио воспел гимн кочевому народу.
Среди них было, правда, немало своенравных и жестоких, но в чѐм-то очень благородных людей. Об этом и рассказывает автор в «Пустыне». Кроме того, разночтения
возникали по вопросам исторической поэтики, а теория жанра и стиля во Франции
этого периода в основном ограничивались общими теоретическими указаниями.
Леклезио в «Пустыне» тоже подвергает эту формулу разумному сомнению. Суровая историческая тема прошлого внесла существенные коррективы. В первую очередь,
оформился острый конфликт, построенный на противопоставлении двух непримиримых культур. Христиане, с одной стороны, и кочевники, с другой – показаны людьми, чьи мировоззренческие принципы практически никогда не стыковались на идейном, религиозном и национальном уровне. Выстроенная Леклезио индивидуальная концепция истории, несмотря на отмеченные нами отклонения от признаков и норм указанного направления, объективно всѐ же носит печать экзистенциального мышления.
Так, общеизвестно, что в рамках этого течения писателями, как правило, не предусматривается причинно-следственная связь между событиями. А в романе, опира-ющемся на историческую основу это, понятно, немаловажно. Между тем в анализируемом романе наблюдается некоторый разрыв в последовательности изложения основных событий. Более того, из трѐх вышеуказанных уровней явное предпочтение отдаѐтся последнему. То есть, наиболее острой и живучей в романе оказывается именно
национальная проблема. Она в особенности политизирована автором «Пустыни», при161
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чѐм, в большей степени, чем это было показано им в другом и тоже остросоциальном
произведении – романе «Война». Наконец, отметим, что столкновение двух религиозных культур закономерно превращается в повествование о судьбе расы.
Если обратить внимание на вторую сюжетную линию, то увидим, что она связана
с историей маленькой героини. Хотелось бы отметить, что эта часть «Пустыни» –
наиболее удачная в художественном отношении. Здесь однозначно меньше экзистенциальных мотивов, а Леклезио проявляет себя как художник-реалист. Всѐ отмеченное о
борьбе двух культур, приносящей зло обеим сторонам («война без победителей и побеждѐнных», по выражению самого автора), как бы оттеняется радостным существованием подростка.
Лалла – это душа кочевого и свободолюбивого народа, цветок в пустыне. Их,
подлинных детей кочевников осталось не так много. Образно выражаясь, она является
«последним из Могикан», девочкой, как бы замыкающей цепь потомков воителей
пустыни. Критик Л.Зонина пишет: «Душа и сердце этой маленькой девочки заметно
выше жалких материальных подачек, еѐ вовсе не интересует собственное материальное
благополучие, к нему она равнодушна. Душа еѐ – это прежде всего душа целого народа,
который безжалостно истребляют иноземные колонизаторы. И эта душа извечно живого и извечно воскресающего народа, который словно возрождается в еѐ сыне, рождѐнном под тенистой смоковницей» (2, 223). И далее критик указывает, что автор «Пустыни» добавляет в привычный для него симбиоз двух стилевых систем – постмодернизма
и неореализма, некую романтизированную струю. А именно, Леклезио сам говорит о
своѐм любимом детском персонаже Лалле Хаве, как «провозвестнице нескольких
одновременно сплавленных природных стихий – моря, ветра и песка» (2, 223).
Однако чистая душа юной Лаллы в дальнейшем оказывается связанной с уродливыми формами цивилизации, которые порождают голод и нищету. Таким образом,
словно исподволь раздвигаются пространственно-временные границы романа. Они заметно расширяются, и в него свежей струѐй входит урбанистическая тема. Увы, полная
драматизма. Дитя природы, она с годами всѐ более мечтает о рождении ребѐнка по той
же самой смоковницей, как когда-то это случилось и с еѐ матерью. Она всѐ чаще также
задумывается о возвращении в далѐкие девственные родные места, где веками жили
восточные предки.
Но этого не происходит, мечты Лаллы не сбываются. Неожиданно из романтических мест, напоминающие восточные прерии, девочка-подросток попадает в западный
мир, где господствуют совершенно иная мораль, другие эстетические ценности. Правда, она оказывается всѐ же в мире организованном, цивилизованном центре Франции.
Но что представляет собой столица этой страны, и какой выглядит городская централизованная цивилизация? Вот каким важным философским вопросом задаѐтся Леклезио.
Выдвигаемая в центр внимания урбанистическая тема имеет логическое обоснование. Города – это, по замыслу писателя, свидетельство информации об ушедших
эпохах. Их бережно хранят кварталы городов, дома и улицы, потому что, как и люди,
они становятся очевидцами разных событий. Их пытаются по мере сил и возможности
восстановить герои. И перекочѐвывают эти кварталы с улицами и домами из одного
произведения в другое.
Однако, города не статичны; они изменяют облик по мере того, как их посещают
герои. К примеру, в Париже органично воссоединяются настоящее и прошлое. И
«шагают» герои этих разных временных периодов и возрастов то по древним мѐртвым
городам, то по пустыням. Город в описании Леклезио имеет свои характерологические
особенности. Хорошо известно, что чаще всего хронотоп или архетип города в мировой
художественной литературе обозначается домашним очагом, родным домом, пенатами,
в которые люди возвращаются. Но в «Пустыне» всѐ оказывается намного сложнее и
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проблематичнее. Лалла мечтает о детях и таком домашнем очаге, а некоторые пришлые
люди о них элементарно забывают. Память на города более чем избирательна. И город
тоже становится не местом паломничества, а, напротив, средоточием беспамятства.
Более того, город в этом романе становится своеобразным калейдоскопом, где время и
история постоянно как бы меняются местами.
Юная героиня «Пустыни» попадает в новую цивилизацию, первоначально становящуюся средоточием большого и всѐ нарастающего конфликта на уровне
индивидуальной человеческой судьбы, а затем несущую и погибель. Город и новая
цивилизация соответственно сначала хранят молчание, которое нужно интерпретировать и разгадать. В этом мире сочетаются хаос и порядок. Причѐм, память города живѐт
как бы отдельной жизнью, не связанной с деятельностью или общением героев. Она
существует вне времени и пространства. Отдельной личности не постичь логику
города, в котором заключена память поколений и который хранит безмолвие, персонаж
может только интерпретировать следы, обнаруженные им в этом огромном лабиринте.
По ходу чтения романа отчѐтливо бросается в глаза невысказанное вслух мнение
Леклезио о том, что цивилизация – это ещѐ не есть высшая ступень на пути к
совершенству. Напротив, на примере несбывшейся мечты маленькой героини показано,
что она отдаляет еѐ от гармонии современного и к тому же образованного человека от
простого, не желающего вливаться в городские толпы и потоки, но обладающего
исконно природными качествами. Души таких простых людей, считает автор, остаются
такими же целомудренными, как и у далѐких предков. Чистыми, свободными от привносимой в мир новой и пагубой морали.
На наш взгляд, разрабатываемая автором «Пустыни» городская проблематика
приводит к очень любопытным модификациям на стыке экзистенциализма и неореализма. С одной стороны, здесь очевидна связь с широко известной теорией Ж.Ж.Руссо о
естественном человеке. Не будем раскрывать еѐ подробно, так как суть досконально изложена в многочисленной критической литературе. Леклезио раскрывает в данном случае человека с хорошими природными задатками, как Лалла Хава, которая боится цивилизации. С другой стороны, Леклезио репродуцируется гениальная идея Г.Флобера о
том, что не только провинция пытается подтянуться к столице Франции, но и Париж, к
сожалению, опускается до неѐ самой.
На основе двух приведѐнных фактов сделаем следующее обобщение: описание
западного мира в «Пустыне» – это всего лишь тонкий поверхностный слой, скрывающий истинные влечения людей. Глянец навели, а внутренность пуста. И личность, которая не утратила свои лучшие природные качества, перестаѐт экзистенциально вздыхать, и начинает по мере сил и возможностей бороться за своѐ личное счастье. Здесь и
проходит, по нашему мнению, водораздел между экзистенциализмом и неореализмом.
В последнем случае такая личность (автор и мы вслед за ним имеем в виду Лаллу Хаву)
обнаруживает гармоническую связь между Душой и Разумом. И юная героиня стремится придать своим лучшим природным влечениям и страстям эстетическую форму.
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Xülasə
Məqalədə J.M.Leklezionun ―Səhra‖ romanında ekzistensializm problemi tədqiqata cəlb olunmuĢdur. Məqalənin müəllifi ―Səhra‖ romanında göstərilən ədəbi cərəyanın əsas xüsusiyyətlərini və
əlamətlərini təhlil edir. Ġddiaçı qeyd edir ki, roman real tarixi əsasda qurulmuĢdur. Həmçinin, qəhrəmanların seçim azadlığı vicdan və sosial normalarla məhdudlaĢır. Tədqiqata cəlb olunan əsərlərdə
kompozisiya, süjet xətti və baĢ qəhrəmanların təhlili verilir. Bu əsərlərdə Ģəxsiyyət probleminin xüsusiyyətləri araĢdırılmıĢdır.
R.F.Asadzade
The problem of existentialism in the novel J.Leclezio “Desert”
Summary
This article deals with the problem of existentialism in the novel by J.Leclesio ―Desert‖. The
author of the article analyzes the main features and signs of this direction in the novel ―Desert‖. The
applicant notes that the novel is built on a real historical basis. Also, the freedom to choose heroine is
limited by conscience and social norms. In the works involved in the study, an analysis of the
composition, the storyline, as well as the main characters is given. In these works, the features of the
problem of personality are investigated.
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Великий английский писатель Олдос Хаксли, продвигавший концепцию «романа
идей» в своем творчестве, отстаивал просветительскую функцию художественной
литературы. В своем эссе «Трагедия и «только правда» Хаксли подчеркивает, что
современная литература отражает «всю истину, …океаны бессвязных вещей, события и
мысли, бесконечно простирающиеся во всех направлениях, с какой бы точки зрения
автор их не рассматривал». (6, c.35) Хаксли считает, что в литературе должны обсуждаться вопросы, которые представляют большую значимость для современного
общества. По мнению писателя, литература - это философия. В качестве двух главных
областей, подходящих для обсуждения в литературе, Хаксли упоминает науку и
религию, и взаимодействие этих двух противоположных культур.
Хаксли осознавал значимость величайших перемен, происшедших в западной
мысли со времен Возрождения, и новой позиции науки в культуре. Поэтому он делает
заключение о том, что «писатели должны заниматься наукой». Писатель сетует на то,
что художники слова проявляют недостаточно интереса к науке, в то же время он подчеркивает, что ученые должны научиться передавать свои знания более широкой аудитории. «Люди, которые испытывают страсть к абстракциям…, люди науки и философы,
занятые поиском правды, не могут уподобиться поэту, который выражает и создает
красоту». (5, c.78)
В своем эссе «О предмете поэзии» Хаксли выражает мнение о возможном
«взаимодействии» двух академических дисциплин, литературы и науки: «Если бы у
Эйнштейна было необходимое «чувство» языка и желание выразить себя с эстетической точки зрения, он смог бы написать самые лирические стихи о теории относительности…И если бы, скажем, мистер У.Йейтс понимал бы теорию Эйнштейна,…он
смог бы выдать нам в своих «Кельтских сумерках» лирику относительности». (5, c.91)
Такое же требование Хаксли выдвигает для повествовательной художественной
прозы. Если бы литература исследовала области новых идей и удивительных фактов,
которыми наука наделила современный мир, и если бы она выработала соответствующие формы для выражения этих новых достижений, «удовлетворительный художественный метод для выражения абстракции, тогда это было бы настоящим новаторством». (5, c.29)
Идеи, выраженные в романах Хаксли, в целом обращены к кризисным ситуациям.
Во многих романах Хаксли изображена модернистская идея потери духовных ценностей. Его герои часто в замешательстве относительно ценностей, которые они
должны отстаивать, и того, как они должны вести себя в сложившейся критической ситуации.
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Критические взгляды Хаксли отразились в его стиле, и это особенно четко
проявляется в романе «Контрапункт».
Роман был написан в 1928 г. и опубликован в нью-йоркском издательстве «Гарден
Сити». Произведение обладает изысканным стилем, имеет сходство с романом нравов и
напоминает романы Теккерея. Хаксли рассматривает быт и нравы английского высшего
общества начала ХХ века. Юмор и сарказм, характерные для романа, порой поднимаются до уровня высокой трагедии. Хаксли пытается определить ценности общества в
период всеобщего увлечения фрейдизмом и авангардизмом, неустанных духовных поисков, блестящих побед и горьких поражений.
Писатель представляет читателю несколько месяцев из жизни так называемой интеллектуальной элиты Лондона. Он показывает приѐмы, визиты, путешествия, дружеские беседы, принципиальные споры, светские сплетни, семейные и любовные неурядицы... Здесь нет главных героев, нет единой сюжетной линии, основное содержание кроется в рассказах о каждом из персонажей, и в их разговорах с другими персонажами.
Действие романа «Контрапункт» происходит в начале ХХ века, и героями произведения являются английские аристократы. Повествование в романе разворачивается
не по линейному принципу построения, а по принципу полифонического музыкального
произведения (контрапункт). Таким образом, линии действий героев противопоставляются другу другу, и само произведение напоминает пеструю ткань, сотканную
из множества лоскутков. В романе автор затрагивает глобальные темы: политика, история, прогресс, цивилизация, психология, искусство, взаимоотношение полов и многое
другое. Поражает размах мысли Хаксли, - автор использует множество идей и точек
зрения по различным вопросам. Прежде всего, надо отметить, что форма романа производит сильное впечатление. Герои романа, представители высшего света, отличаются
своей праздностью и порочностью. На страницах романа автор размышляет о том, к чему может привести человечество научно-технический прогресс.
«Контрапункт» подходит под определение философского и психологического романа. Сам Хаксли, выражаясь словами главного героя Филипа, определяет роман
«Контрапункт», как роман идей. «Характер каждого персонажа определяется в соответствие с его высказываниями. Большой недостаток романа идей – в его искусственности.
Это неизбежно: люди, высказывающие точно сформулированные суждения, не совсем
реальные, они слегка чудовищны. А долго жить с чудовищами утомительно». (4, с.105)
Разобщенность и одиночество в толпе, невозможность духовной близости (а часто и нежелание искать ее) – пожалуй, являются главными чертами, которые объединяют таких
разных людей в романе. Они все ищут выход из положения: кто-то живет в поисках
наслаждений, кто-то в творчестве, кто-то в мире идей и науки, кто-то во власти, а ктото в революционном движении. Интересно звучат рассуждения одного из главных героев романа Рэмпиона о том, что повсеместное предпочтение интеллекта и духовности
обычной жизни приводит к вырождению людей, и, в конечном итоге, приведет к
гибели человечества.
Образы, представленные в «Контрапункте», часто саркастичны и дезориентированы. Для того, чтобы реализовать метадискуссию о своей литературной концепции,
Хаксли вводит в роман образ писателя Филипа Куорлза, который размышляет об идее
написания романа с использованием контрапунктических взглядов, мыслей, воспоминаний и ассоциаций с другими персонажами для того, чтобы создать многоперспективный
взгляд в романе. Наконец, главная функция героев в романе заключается в изображении
дискурса, затрагивающего различные концепции жизни в современном обществе.
Дезориентация героев в романе отражает подлинные тревоги английского общества в начале ХХ в. М.Брэдбери отмечает, что «несмотря на то, что романы Хаксли
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считались циничными, боль, волнение и гуманизм, лежащие в их основе, были реальными». (1, c.78)
В современной критике героев Хаксли воспринимают как людей, которые
«размышляют о жизни, отгораживаются от нее, обижают и утомляют друг друга». (8,
c.116) Их описывают как «людей, уставших от жизни, раздраженных, глубоко интеллигентных, … что характерно для модернистских пьес и романов». (2, c.39)
В романе «Контрапункт» дезориентация героев происходит различными способами. Среди героев романа есть такие, которые находятся в поиске настоящих ценностей
для успешного общества, превалирующих над такими псевдо-ценностями, как стремление к славе и материальному богатству, и те, кто пренебрегает обычными стандартами
бытия и ведет упадочническую жизнь.
Некоторые герои критически оценивают современное общество, - такие, например, как Иллидж, человек из низов общества, чьи коммунистические убеждения вызваны прежде всего озлобленностью на мир богатых и удачливых, - герой сетует на потерю социальных связей между богатыми. Марк Рэмпион, который также происходит
из низших слоев общества, женившись на аристократке, стал писателем и художником,
и утратил веру в цивилизацию. Для него «цивилизация - это гармония и завершенность». (4, c.92) У Хаксли свое представление о роли религии и науки в жизни общества: «Христианство сделало нас варварами души, а сейчас наука делает нас интеллигентными варварами» (4, c.103).
Герой романа «Контрапункт», писатель Филип Куорлз, который в некоторой
степени представляет самого Хаксли, также, как и Хаксли, испытывал трудности в общении в реальной жизненной ситуации: «в обычной ежедневной жизни при установлении контактов с людьми он был подобен иностранцу; он чувствовал себя неуютно
со своими соотечественниками, ему казалось трудным или невозможным входить в
общение с людьми, за исключением тех, кто говорил на его интеллектуальном языке
идей».(4, c.76) Эта проблема лишает интеллектуала способности участвовать в общественной жизни.
Некоторые герои романа, хотя и принадлежат к высшему обществу, бессознательно стремятся к более низким ценностям, и тем самым восполняют недостаток подлинных идеалов. Например, художник Джон Бидлейк, который «умел смеяться, умел
работать, умел есть, пить и лишать невинности», считает, что слава - это самая необходимая вещь в жизни, которую нужно достичь. Лучшие из его картин были гимном
чувственности. Бидлейк постоянно пытается привлечь внимание к своим работам,
превыше всего к картине «Купальщицы», которая была олицетворением его любви к
женщинам. Замена идеалов у героя происходит и посредством стремления к материальному богатству, как в случае с Дэнисом Барлепом, редактором журнала «Литературный
мир». Один из героев называет Барлепа «помесью кинематографического злодея
и святого Антония Падуанского в изображении художника XVII в., помесью шулера
и святоши».
Другой герой романа Уолтер Бидлейк ведет двойную жизнь, использует двойную
мораль, часто нарушая кодекс приличия, причиной чему является его несчастливый
брак, - в итоге он оказывается разделен между двумя реальностями. Брэдбери
объясняет это «желание к примитивизму продуктом века потерянных идеалов и универсальной скуки, в котором варварство и фрейдовское либидо становятся решением
интеллектуальной стерильности». (1, c. 197)
Еще одна героиня «Контрапункта» Люси Тантамаунт выступает в романе в качестве «иконы» потерянного поколения. Неприятие ею поколения родителей выражено
в комментарии, который она делает о гостях вечеринки: «Больше всего я ненавижу
шум культурных респектабельных и важных людей, как эти существа». (4, c.84) Она
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проживает жизнь, основанную на ценностях, которые ассоциируются с респектабельным миром, - при этом она употребляет большое количество алкоголя, ведет
декадентские разговоры и увлекается свободной любовью.
Хаксли представляет своих героев циничными, описывает их в сатирических
тонах, и, по всей видимости, это является его формой критики. Горький цинизм,
использованный Хаксли в романе, дает основание литературному критику Х.Беннетту
сделать заключение о том, что «автор…презирает своих героев». (10)
М.Брэдбери характеризует роман «Контрапункт» как «роман идей о написании
романа идей» (1, c.196), при этом упоминая два самых главных элемента романа.
Хаксли объясняет введение образа писателя Филипа Куорлза в роман следующим
образом: «Он (романист) оправдывает эстетические обобщения и эксперимент.
Образцы его работ могут иллюстрировать другие возможные пути пересказа истории».
(4, c. 296) Планы Куорлза совпадают с действиями самого Хаксли и показывают
взгляды самого Хаксли на написание романа.
По мнению литературного критика Диери, нарративы Хаксли хаотичны и содержат «элегантный хаос». (3, c. 31)
Характеры и события в романе «Контрапункт» представлены читателю посредством нескольких точек зрения. При этом нет надежного рассказчика, так называемого
«привилегированного наблюдателя» (3, c. 33), на которого читатель может положиться,
- художественная черта, которая часто встречается в модернистской прозе. Искусственная комбинация различных точек зрения позволяет читателю выйти за пределы обычных границ субъективной точки зрения героя для того, чтобы получить более отчетливую картину ситуации.
Роман «Контрапункт» неслучайно так назван. В музыке контрапунктом называется вид многоголосия, в котором все голоса являются равноправными. И этот принцип
соблюдается в романе Хаксли: здесь нет главных героев, нет единой сюжетной линии.
Хаксли объясняет подход к контрапунктуальной технике, использованной в романе
«Контрапункт», словами своего героя Филипа Куорлза: «Романист модулирует путем
повторения ситуаций и героев» (4, c. 296). Критик Гликсберг утверждает, что Хаксли
применил физическую теорию относительности в художественной литературе, так как
люди и события в его романе во временно-пространственном континууме рассматриваются с поразительно различных экспериментальных точек зрения. (3, c.31)
Комбинация и чередование различных нарративных линий в «Контрапункте» напоминает расстановку различных мелодий в музыкальном произведении, сочиненном
по правилам контрапункта. Чтобы достичь эффекта множественности точек зрения
Хаксли использует технику потока сознания, которая является одной из центральных
модернистских техник. Приняв за рамочное действие вечеринку у леди Тантамаунт, автор представляет читателю мысли и взгляды героев друг о друге, и историю их дальнейшей жизни. С помощью техники потока сознания, используемой автором, читатель
имеет возможность пережить сцены, переданные посредством мыслей героев, - и эти
мысли иногда бывают длиной в целую главу. В использовании множества точек зрения
Хаксли видит хорошее средство для нового способа дискурса: он предлагает «способ
представления более специализированных и отчетливых взглядов на реальность».
(3,c.31) Как отмечает критик Стивенсон, раздробленные и контрастные нарративы
«Контрапункта» «представляют фрагментированный и прерывающийся аспект современной истории». (7,c.152)
Посредством своего героя, писателя Филипа Куорлза, который использует концепцию романа идей в своем творчестве, Хаксли дает определение тому, как роман
идей должен работать: «Роман идей, - это роман, где характер каждого персонажа
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должен определять….. чьи идеи он выражает». (4,c.114) Именно это осуществляет
Хаксли в романе «Контрапункт».
Согласно концепции Куорлза, «романист может взять на себя, подобно Богу,
привилегию создавать события романа и выбирать в каком аспекте их рассматривать –
эмоциональном, научном, экономическом, религиозном, метафизическом и т.д.». (4, c.
296) Хаксли часто критиковали за излишнюю приверженность к форме романа идей,
что, по мнению некоторых критиков, является причиной отсутствия мотивации
создавать оригинальные характеры, так как автор «чересчур заинтересован в идеях для
такой креативности». (2,c.167) Другие критики признавали, что с введением новой
техники Хаксли «снабдил роман мозгом». (10)
В романе «Контрапункт» идеи Хаксли вращаются вокруг дискурса о науке и
искусстве. Порой автор критикует разделение этих культурных областей, и сравнивает
различия между ними с теми, которые существуют между рабочим классом и декадентской аристократией. В романе представлены взгляды на различные формы искусства,
преобладающей из которых является литература. Примером тому может послужить
обсуждение картины «Купальщицы», созданной художником Джоном Бидлейком, или
оценка сюиты Баха, исполненной на вечеринке, устроенной леди и лордом Эдвардами.
Хаксли заявляет, что «литература также является философией и наукой. С точки
зрения красоты она формулирует правду». (7,c.110) Хаксли полагает, что соединение
литературы с новыми идеями и научными открытиями приведет к «миру отношений,
где существует граница между субъективным и объективным». (7,c.110) Для Хаксли
литература является единственным способом исследовать мир субъективных и объективных отношений. Согласно этой концепции, в романе делается много ссылок на
науку и ученых.
Хаксли широко использует иронию и сатиру при критике современного западного
общества в романе. Критик Кроненбергер замечает, что цель «Контрапункта» не
праздное «развлечение для изысканной публики, а понимание интеллектуала и его
горькой судьбы».(8,c. 165) Выражаясь словами критика Кэнби, роман «Контрапункт»
есть «социальное исследование, по ошибке названное романом». (2,c. 166)
В романе «Контрапункт» используется модифицированный модернистский стиль.
Стиль романа отражает стилистические приемы, типичные для модернистской художественной литературы, представляет дезориентированных героев и использование
техники потока сознания, как нарративный прием.
Для Хаксли в романе «Контрапункт» идея превосходства формы над содержанием
превыше всего. В отличие от «великих модернистов» Хаксли не порывает с традиционным стилем полностью. В своих произведениях писатель применяет модернистские
техники, но в отличие от Джойса, Вульф и других модернистов, он следует своей
собственной концепции в литературе, а именно использованию формы романа идей.
Форма романа для Хаксли - это средство передачи своих идей и критики современного общества. В своей позиции касательно светского декадентского общества
Хаксли выступает как модернист, при этом он выдвигает новые идеи о перемене
ситуации в мире путем интенсивных дебатов по поводу вопросов, которые он считает
очень важными для человечества.
Хаксли проповедует идеи просвещенного и креативного общества, которое способно интегрировать вклад трех основных культурных областей: науки, религии, и искусства.
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Oldos Xakslinin “Kontrapunkt” romanının janr xüsusiyyətləri
Xülasə
Məqalədə əsərlərində "ideyalar romanı" anlayıĢını təbliğ edən və bədii ədəbiyyatın tərbiyə funksiyasını müdafiə edən böyük ingilis yazıçısı Oldos Xakslinin yaradıcılığından bəhs olunur. Burada ―Kontrapunkt‖ romanı təhlil edilir və romanın formasının məzmunundan üstün olması xüsusilə vurğulanır.
Xaksli modernist texnikalardan istifadə edərkən, ənənəvi yazı üslubundan tamamilə imtina
etmir. Görkəmli modernist yazıçıları C.Coys və V.Vulfdan fərqli olaraq, Xaksli bədii ədəbiyyatda öz
konsepsiyasından, yəni ―ideyalar romanı‖ formasından istifadə edir. " Kontrapunkt " romanında
təhkiyyə düzxəttli deyil, və polifonik musiqi əsərinin (kontrapunkt) prinsipləri üzərində qurulub.
A.A.Ismayilova
The Genre Peculiarities of Aldous Huxley’s novel “Point Counter Point”
Summary
The article considers the work of the great English writer Aldous Huxley, who promoted the
concept of the ―novel of ideas‖ in his work, and defended the educational function of fiction. It
analyzes the novel ―Point Counter Point‖, in which the idea of the superiority of form over content is
observed.
Unlike the ―great modernists,‖ Huxley does not completely break with the traditional literary
style in his work. He uses modernist techniques, but unlike J.Joyce, V.Woolf and others, he follows
his own concept in literature, namely the use of the form of a novel of ideas. The narrative in the novel
―Point Counter Point‖ unfolds not on a linear or any other principle, but on the principle of
constructing a polyphonic musical work (point counter point).
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ERKƏN GƏNCLĠK DÖVRÜNDƏ ƏXLAQĠ ġÜURUN ĠNKĠġAFI
Açar sözlər: əxlaq, şüur, gənclik, şəxsiyyət, inkişaf, mənlik
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ġəxsiyyət problemi elmin müxtəlif sahələrində çalıĢan alim və mütəfəkkirlərin illərlə
diqqət mərkəzində dayanan mühüm problemlərdən biri olmuĢ, müasir dövrdə də öz aktuallığını saxlamaqdadır. Müasir psixologiyada Ģəxsiyyət, onun fəallığı, formalaĢması, strukturu
kimi məsələlər, ümumiyyətlə Ģəxsiyyət anlayıĢının mahiyyəti barədə müxtəlif fikirlər irəli
sürülür. Bu bir daha həmin problemin mürəkkəb və çətin olduğunu təsdiq edir.
Erkən gənclik yaĢ dövrünü Ģəxsiyyətin inkiĢafının, dünyagörüĢünün formalaĢmasının ən
səmərəli dövrüdür. Bu yaĢ dövründə gənclər geniĢ həcimli biliklərə yiyələnərək çoxcəhətli
məlumatları sistemə salmağa fəal surətdə meyl edir. A.Maslou sağlam bir Ģəxsiyyətin inkiĢaf
edə bilməsi üçün lazımlı olan ehtiyaclardan ibarət bir tələbatlar iyerarxiyası ortaya çıxarmıĢdır
(3, 26). ÜmumiləĢmiĢ nəzəri biliklərin, prinsip və qanuauyğunluqların öyrənilməsinə xüsusi
maraq göstərən gənc, eyni zamanda biliklərinin nəzəri təfəkkür səviyyəsinin yüksəlməsinə,
idrak fəaliyyətinə, mücərrəd təfəkkürün rolunun artmasına təsir göstərir. Gənclərin artan idrak
imkanları onların fərdi hazırlığa saatlarla vaxt sərf etməsində, biliklərə səylə yiyələnməsində
idraki özünütəkmilləĢdirmə tələbatlarında ifadə olunur. Böyük məktəb yaĢı dövrü təbii-elmi,
fəlsəfi, əxlaqi, estetik, siyasi, hüquqi dünyagörüĢü formalarının təməl prinsiplərinin yaranması
və möhkəmlənməsi ilə müĢayiət olunur. ġagirdlərin intellektual inkiĢaf səviyyəsinin artması
bu prosesdə mühüm amillərdən biri kimi vacib rol oynayır.
Cəmiyyətdə baĢ verən ictimai-siyasi hadisələr, əxlaqi-etik normaların mənimsənilməsi,
hadisələrə emosional yanaĢma, Ģəxsi həyat yolunun seçilməsi, gənclik dövründə dünyagörüĢü
formalarının təĢəkkülündə mühüm amilə çevrilmiĢ olur. ÜmumbəĢəri və milli dəyərlər əsasında əxlaqi keyfiyyətlərin formalaĢması prosesi erkən gənclik dövründə intensiv xarakter
kəsb etməyə baĢlayır. Gənclər elm, mədəniyyət, incəsənət sahəsində ictimai sərvətlərə seçici
münasibət bəsləyir, cəmiyyətin demokratikcəsinə yeniləĢməsinə fəal həyat mövqeyindən yanaĢır, vətəndaĢlıq funksiyalarını mənimsəyirlər.
Erkən gənclik yaĢı dövründə mənlik Ģüuru və əxlaqi Ģüurun inkiĢafında yeni əlamətlər
meydan çıxır, onlarda yaĢlılıq hissi güclənir. Bu yaĢ dövründə böyük məktəblilərdə haqsızlığa
qarĢı barıĢmaz münasibət formalaĢır, susma mövqeyi aradan qalxır. Onlar ailə Ģərəfinə milli
heysiyyətə hörmət bəsləyir, bu dəyərləri qorumağı özlərinə borc hesab edirlər.
Psixoloji tədqiqatlarara əsasən söyləmək olar ki, insanın yaradıcılıq sahəsindəki nailiyyətləri statistik baxımdan heçdə onun məktəbdəki təlim müvəffəqiyyəti ilə bağlı deyildir.
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Erkən yaĢ dövründə Ģagirdlər özlərinin emosional aləminin zənginliyini, hisslərinin əxlaqi tərbiyəlilik səviyyəsinə görə yeniyetmələrdən xeyli irəli getmiĢ olurlar. Onlar həyat hadisələrinə münasibətlərini əxlaqi ölçülər baxımından müəyyən edirlər. Ona görə də ilk gənclik
yaĢında yaranmıĢ hisslər özlərinin davamlılığı, dərinliyi ilə seçilir.
Oğlanlar və qızlarda həyat hadisələrinin təsiri ilə ambivalent hisslər, ziddiyyətli emosional vəziyyətlər yaranır (2,143). Bu cür vəziyyətlərdə gənclər öz hərəkətlərinin doğru olub olmadığını baĢqa adamların verdikləri qiymətlər əsasında müəyyən etmək tələbatı hiss edir,
daha yetkin və təcrübəli insanların dəstəyinə ehtiyac duyur, daxili baĢ verən halları baĢqaları
ilə bölmək istəyirlər. Bütün bu sadalananların təzahürü kimi böyük məktəblilərdə yaĢıdları ilə
yaranan yoldaĢlıq hissini misal gətirmək olar.
Görkəmli psixoloq M.Həmzəyev fikirlərinə istinadən söyləmək olar ki, gənclər öz
yoldaĢlarında yüksək əqli və əxlaqi keyfiyyətlərin olmasını arzulayırlar (1, 76). Böyük
məktəblilərin əxlaqi Ģüur və davranıĢdakı bu kimi keyfiyyətlər onların ictimai həyatda fəal
mövqe tutmağa çalıĢmasına, mənəvi davranıĢda baĢqalarına nümunə olmasına imkanı yaradır.
Cəmiyyətdə və ətraf aləmdə baĢ verən hadisələr gəncləri narahat edir, onları həyəcanlandırır.
Bu yaĢ dönəmində dostluq anlayıĢı daha dərin məna kəsb etdiyindən gənclər və yeniyetmələrin dostluğu özünün bir sıra əlamətlərinə görə fərqlənir. Gənclərin dostluq hissinin motivləri daha dərin olur və bu yaĢda dostluq hissinə daha böyük tələblər verilir: qarĢılıqlı inam,
dürüstlük və doğruçuluq, sədaqət, maraq və istəklərdə ümumilik, qarĢılıqlı kömək, hörmət və
anlaĢma.
Yeniyetməlik və gənclik illərində dostluq qarĢılqlı münasbətlərin və emosional bağlılığın daha davamlı formasına çevrilir və onların yaĢıdları ilə münasasibətlərin ötəri formalarından keyfiyyətcə fərqlənir, daha seçici məzmun daĢıyır. Dostluğunda emosional bağlılıq, dostunun yaĢantılarına, sevinc və kədərinə səmimi qəlbdən Ģərik olma motivləri daha davamlı,
daha möhkəm olur. Gənclik illərində əsası qoyulan dostluq münasibətləri adətən bütün həyatı
boyu davam etməsi bunun ən bariz nümunəsidir.
Ilk gənclik illərində böyük məktəblilərin emosional sferasında əhəmiyyətli dəyiĢikliklər
baĢ verir. Onlarda həyatın, insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid Ģəxsi əhəmiyyətli
münasasibətlərin dairəsi geniĢlənir, əldə edilmiĢ təcrübə, öz hisslərini təqdimetmə qabiliyyətləri gənclərə Ģəxsi həyatlarında baĢ vermiĢ bir sıra uğursuzluqları, xoĢagəlməz halları ağrısız,
dözüm və səbrlə yaĢamaq imkanı verir. Dostluqda, sevgidə uğursuzluq qızların vəfasızlığı,
oğlanların etibarsızlığı gənclərin Ģəxsi həyatında çox böyük zərbə təsiri bağıĢlayır. Çox vaxt
böyük məktəblilərin Ģəxsi həyatında baĢ vermiĢ bəzi mənfi halların ifadəsi onların simalarında
duyulur. Bununla yanaĢı, böyük məktəblilər, yuxarı sinif Ģagirdləri yaĢlılar aləminə qorxu və
həyəcanla deyil, sərbəst daxil olmaq imkanlarına malik olurlar.
Böyük məktəb yaĢı dövründə gənclərdə milli mənlik Ģüuru təĢəkkül tapib formalaĢır.
Onların Ģüurunda milli mənəviyyat, adət-ənənələr ləyaqət və Ģərəf, milli əxlaqi və dini dəyərlər, yurda bağlılıq, milli düĢüncə tərzi və s. kimi xüsusiyyətlər fomalaĢıb, əks olunmağa baĢlayır. Gənclər etnik Ģüurun subyektinə, milli dil isə onların etnik Ģüurunun daĢıyıcısına çevrilir.
Böyük məktəblinin etnik Ģüuru ona milli kimliyini müəyyən etməyə imkan yaradır, milli özünüdərk etməsinə təkan verir. CoĢub çağlayan romantik arzuları reallaĢdırmaq, idman sahəsində qələbə qazanmaq, ali məktəbə daxil olmaq, əmək fəaliyyətinə baĢlamaq, ailə qurmaq və
s. kimi daha dəyərli gənclik arzuları gənclərin fəallığının mənbəyi rolunda çıxıĢ edir.
Gənclərin fəaliyyətinin təhrikedici qüvvələrinin təsiri altında onlarda ikinci yaxud törəmə iradi keyfiyyətlər olan qətiyyətlilik, cəsarət, özünü ələ almaq, səbirlilik, inam və s. ilə yanaĢı daha yüksək əxlaqi dəyərlərdən törəyən üçüncü və daha yüksək iradi keyfiyyətlər - məsuliyyətlilik, intizamlılıq, iĢgüzarlıq, təĢəbbüskarlıq artmağa baĢlayır. Ġradi fəaliyyətin strukturunda mühüm yer tutan iradi səydaxili və xarici maneələrin aradan qaldırılmasına yönəlmiĢ
psixi fəallıq, iradənin tam səfərbərliyi yüksəlir, subyekt tərəfindən daxili psixi akt və vəziyyətlərin dərk olunması prosesi kimi refleksiya özünün yüksək səviyyəsinə çatmıĢ olurlar.
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Böyük məktəblilərdə formalaĢmıĢ əxlaqi dəyərlər və prinsiplər onların iradi fəaliyyətində
yaranan motivlər mübarizəsində ictimai yönəliĢliyi ĢərtləndirmiĢ olur.
Ədalətli müdafiə etmək, haqqın tərəfində durmaq, köməksizə, qocalara yardım etmək,
rəhmdillilik kimi əxlaqi keyfiyyətlər iradi fəaliyyətdə qabarıq Ģəkildə üzə çıxmıĢ olur. Böyük
məktəb yaĢında gənclərin Ģəxsiyyətinin psixoloji strukturunda baĢ verən dəyiĢikliklər ideallar,
gənclik arzuları və romantikadır. Bu xüsusiyyətlərin ilkin təzahürləri yeniyetməlik dövründə
müĢahidə olunsada,gənclik yaĢında onlar daha da cilalanır,yüksək dəyərlər baxımından qiymətləndirilərək seçilir. Yeniyetmələrin həyat idealları konkret bir Ģəxsin simasında meydana
gəldiyi halda, ilk gənclik dövründə də bu daha çox əxlaqi dəyərlilik, ictimai və Ģəxsi əhəmiyyətlilik, Ģəxsiyyət insani keyfiyyətlər baxımından qiymətləndirilir və bütöv ümumiləĢmiĢ
obraz təsiri bağıĢlayır.
YaĢ artdıqca konkret idealların miqdarı tədricən azalır, ümumiləĢdirilmiĢ ideallar isə
təzahür etməyə baĢlayır. Gənclər həyatın mənasını ―özünü insanlara həsr etməkdə‖, ‖əməksevər, faydalı vətəndaĢ olmaqda‖, ‖Ģərəf və ləyaqət sahibi olub, heç kimin qarĢısında borclu olmamaqda‖, ―gözəl peĢə və ailəyə, pula avtomaĢına sahib olmaqla‖ görürlər. Gənclərlə keçirilmiĢ
sorğulardan görünürki, onların çoxu Ģəxsi xoĢbəxtliyi yaxĢı peĢə, qazanclı iĢ və vəzifədə görürlər. Son illər gənclərin nüfuzlu ixtisaslara meylinin artması da bunu sübut edir. HüquqĢünas,
həkim, kompüter, biznes, gömrük iĢi, xarici dil və s. ixtisaslarına axının güclənməsi səbəbləri
arxasında gənclərin öz gələcək həyatlarını firavan görmək, yaxĢı pul qazanmaq arzuları dayanır.
Gənclərin arasında firavan həyata meylin qeyri-ənənəvi sferada yaĢından asılı olmayaraq varlı
adamla ailə qurmaq, xarici ölkələrdə rəqs qruplarında, restoranlarda iĢləmək, ‖ulduz‖ olmaq,
açıq-saçıq geyinmək və s. milli mənəvi dəyərlərimizin deformasiyaya uğradığını əks etdirir. Pul
ehtirası, iqtisadi çətinliklər çox vaxt milli mənəvi norma və prinsiplərin aĢınmasına gətirib
çıxarır. Təhsili yarımçıq qoyb, məktəbdən yayınaraq vaxtl arını yüngül əyləncə yerlərində
keçirən gənclərin gələcək taleyi bu gün cəmiyyətdə böyük narahatlıq doğurur.
Erkən gənclik dövründə böyük məktəb yaĢlı uĢaqların emosional aləmində baĢ verən ən
böyük dəyiĢikliklərdən biri məhəbbət hissidir. Bu öz məzmunu baxımından kiçik məktəblilərin rəğbət, yeniyetmələrin ilk məhəbbət hissindən əhəmiyyətli Ģəkil də fərqlənir. Yeniyetmələrdə əks cinsə qarĢı Ģəxsi simpatiya əsasında yaranan sevgi hissi ötəri, cəlbedici xarakter
daĢıdığı halda, erkən gənclikdə bu hiss özünün dərinliyi, gücü və həqiqi sevgi olması ilə seçilir. Erkən gənclik dövründə fərdi intim dostluğa tələbat hissi güclənir. Qızlarda cinsi yetiĢmənin bir qədər tez baĢlanması ilə əlaqədar onlarda bu tələbat oğlanlardan bir qədər xeyli əvvəl
hiss olunur.
Yeniyetməlik yaĢı dövründə Ģəxsi rəğbət, əyləncə, bağlılıq hətta ilk məhəbbət ilk
gənclik dövründə yaranır. Bu təsadüfi olmayıb böyük məktəblinin Ģəxsiyyətinin xüsuslə onun
emosional həyatının ümumi inkiĢafı ilə bağlıdır. Böyük məktəblinin bir Ģəxsiyyət kimi
xüsusiyyətləri onun dostluq-məhəbbət hissində bütün aydınlığı ilə əks olunur. Məhəbbət təkcə
bioloji hadisə deyil, o daha çox insanın mənəviyyatı ilə bağlıdır.
Müasir sivilizasiya, ictimai münasibətlərin xarakterində baĢ verən proseslər hal-hazırda
dərin sosiodinamik və psixodinamik dəyiĢikliklərə gətirib çıxarmıĢdır. Gənclərin həyata baxıĢında, həyat hadisələrinə münasibətdə yeni yönəliĢliklər, fəal mövqe yaranmıĢdır. Milli-mənə-vi
dəyərlərə, tarixi keçmiĢə, bu günə və gələcəyə münasibətin yeni perspektivləri diqqəti cəlb edir.
Ġctimai münasibətə görə, əxlaq zamanın sınağından çıxmıĢ alıĢqanlıqların, qaydaların
məcmusudur (3, 44). Gənclərin psixologiyasında da mütilik, qeyri-tənqidi itaətkarlıq kimi xüsusiyyətlər get-gedə aradan qalxır, əxlaqi keyfiyyətlər: cəsarət və tolerantlıq, vətənpərvərlik,
demokratik baxıĢlar, vətəndaĢlıq mövqeyi və mübarizlik güclənir. Erkən gənclik dövründə
uĢaqların vətənpərvərlik psixologiyası daha da inkiĢaf etmiĢ olur. Vətənpərvərlik dərin əxlaqi
hiss kimi uĢaqların kiçik yalarından öz doğma torpağına, onun maddi-mədni irsinə, öz
xalqına, onun dilinə, adət-ənənələrinə bağlılığını ifadə edən mənəvi keyfiyyətdir.
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Vətənə məhəbbət, dərin sədaqət hissi onun mənafeyinaminə xidmət etməklə öz ifadəsini
tapır. UĢaqlara bu cür mənəvi keyfiyyətlərin aĢılanması, əxlaqi Ģüurun formalaĢdırılması,
vətənpərvər ruhda, psixologiyada yetiĢdirilməsi bu gün müstəqillik əldə etmiĢ respublikamızın gələcəyidir.
Azərbaycan respublikası müstəqillik qazandığı dönəmdən öz varlığını bütün dünyaya
sübut etdi. Xalqımıza xas olan cəsarət, mərdlik və qəhrəmanlıq kimi xüsusiyyətlər, torpağa,
yurda bağlılıq, kiçikdən tutmuĢ böyüyədək hər kəsi Vətənin hər qarıĢ torpağı uğrunda mübarizəsinə səsləyirdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev uĢaqlarda vətənpərvərlik hissinin forma-laĢdırılması və aĢılanması haqqında çox müdrik fikirlər soyləmiĢdir: "Milli vətənpərvərlik prinsipi gərək körpəlikdən baĢlayaraq hər bir vətəndaĢın həyat prinsipi, həyat "qanunu, nizamnaməsi olsun". Körpəlik dövründən aĢılanan bu hisslər, erkən gənclik dövründə özünü daha aydın, qabarıq Ģəkildə göstərir. DüĢmənə nifrət hissi, torpaqların azadlığı uğrunda mübarizə Vətən müharibəsi dönəmində daha qabarıq Ģəkildə hiss olundu.
Beləliklə, erkən gənclik dövründə mənlik və əxlaqi Ģüurunun formalaĢması prosesi intensiv xarakterə malik olur.
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З.Г.Аббасова
Развитие нравственного сознания в раннем возрасте
Резюме
Ранняя юность - наиболее продуктивный период развития личности и формирования
мировоззрения. В этом возрасте молодые люди активно склонны систематизировать широкий
круг информации, получая широкий круг знаний. В раннем возрасте процесс формирования самосознания и нравственного самосознания становится интенсивным. В статье рассматриваются
вопросы формирования самосознания и нравственного самосознания подростков и молодежи
раннего подросткового возраста
Z.H.Abbasova
Development of moral consciousness in early age
Summary
Early adolescence is the most productive period of personality development and the formation
of a worldview. At this age, young people actively tend to systematize a wide range of information,
gaining a wide range of knowledge. At an early age, the process of forming self-awareness and moral
self-awareness becomes intense. The article deals with the formation of self-awareness and moral selfawareness of adolescents and young people of early adolescence.
Rəyçi: psixol.f.d. S.İ.Mansurova
Redaksiyaya daxil olub: 23.02.2021
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ÜMUMTƏHSĠL MƏKTƏBLƏRĠNDƏ BĠOLOGĠYANIN TƏDRĠSĠNDƏ
LAYĠHƏLƏRĠN HAZIRLANMASI
Açar sözlər: biologiya, layihə, metod, bilik, bacarıq, yaradıcı təfəkkür, təqdimat
Ключевые слова: биология, проект, метод, знания, навыки, творческое мышление, презентация.
Key words: biology, project, method, knowledge, skills, creative thinking, presentation

Azərbaycan Respublikasının ―Təhsil haqqında‖ qanununda deyilir: ―Təhsil sisteminin
baĢlıca vəzifəsi dərin və hərtərəfli biliyə, bacarıq və praktik hazırlığa malik olan və onu daim
inkiĢaf etdirməyə çalıĢan Ģəxsiyyət formalaĢdırmaqdır‖ (1, s.9).
Təhsilin inkiĢafına verilən tələblər kurikulum islahatında da öz əksini tapmıĢdır. Belə ki,
milli kurikulumda ümumi təhsilə və ümumi orta təhsilli Ģəxsə verilən tələblər ümumiləĢdirilmiĢdir. Zəruri bilik və bacarıqların, yaradıcı təfəkkürün inkiĢafı kurikulumun əsas tələblərindəndir. Orada fənlərin məzmunu, təlim nəticələri konkret olaraq göstərilir. Milli kurikulum
əsasında hazırlanmıĢ fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu məzmun xətləri və siniflər üzrə
təlim nəticələri, əsas və alt standartlarda verilir. Təlim strategiyalarına görə tədrisin fəal təlim
prinsip, metod və formaları əsasında qurulması tələbi qarĢıya qoyulur (2). Son illər ölkədə
ümumtəhsil məktəblərində fənlər fəal təlim metodları və fənn kurikulumları əsasında tədris
edilir. Dərslərini fəal təlim metodları əsasında quran müəllimlər, o cümlədən biologiya
müəllimlərinin pedaqoji fəaliyyəti qiymətləndirilir. Lakin respublikanın bütün müəllimlərinin
fəal təlim metodlarını tədrisdə yüksək səviyyədə tətbiq etdiyini söyləmək çətindir.
Tədqiqatdan məlum oldu ki, bu iĢi layiqincə yerinə yetirə bilməyən, çətinliklərlə qarĢılaĢan müəllimlərimizin olduğu danılmazdır. Belə ki, bir sıra biologiya müəllimləri fəal təlim
metodlarına, kurikulum tələblərinə ciddi yanaĢmır, digərləri ĠKT bacarıqlarına malik deyildir,
bir qisim müəllim resurslardan səmərəli istifadəyə əhəmiyyət vermir, bir baĢqaları ənənəvi təlim qaydalarından çıxa bilmir, təhsilə, tədrisə, təlimə yeni tərzdə yanaĢmaqda çətinlik çəkirlər.
Bir qrup müəllim isə dərsdə Ģagirdlərin qruplara bölünməsini fəal təlimlə dərs hesab edir,
dərsdə Ģagirdlərə müstəqillik vermir, köhnə qayda ilə öz fikirlərini Ģagirdlərə qəbul etdirir.
Belə müəllimlərin fəaliyyəti təlimin keyfiyyətlilik, müstəqil, yaradıcı Ģəxsiyyətin yetiĢdirilməsi tələblərinə cavab vermir. Təhsilin inkiĢafı, bilikli, hərtərəfli Ģəxsiyyətin yetiĢdirilməsi
probleminin həllini ləngidir. Belə çətinliklər, çatıĢmazlıqlar yalnız problemin həllinə yönəlmiĢ
elmi-tədqiqat iĢlərinin aparılması, ümumi nəticə çıxarılması, problemin səmərəli həlli yollarının müəyyən edilməsi ilə aradan qaldırıla bilər. Müəllimlər əksəriyyəti geniĢ yayılmıĢ və biologiya dərslərində tətbiqi asan olan klaster, əqli hücum, Venn dioqramı, BĠBÖ, müĢahidə, müsahibə, müzakirə kimi metodlara üstünlük verirlər. Debat, prezentasiya, tədqiqatçılıq, layihələr kimi tətbiqi o qədər də asan olmayan metodlara tədrisdə az yer ayırırlar. Nəticədə Ģagirdlərin müstəqilliyi, məntiqi və yaradıcı təfəkkürünün, praktik bilik və bacarığının inkiĢaf etdirilməsi diqqətdən yayınır. Odur ki, tətbiqi çətin olan layihələr metodunun tətbiqi ilə layihələrin
hazırlanması probleminin araĢdırılması qərara alındı.
Ümumtəhsil məktəblərində layihələr metodunun tətbiqi ilə Ģagird layihələrinin hazırlanmasına dair nəĢr olunmuĢ elmi-metodik əsərlər tələbata cavab vermir. Problemlə bağlı biologiya müəllimləri, onların Ģagirdləri ilə söhbətlərdən, sual-cavabdan məlum oldu ki, layihələr
metodunun tədrisdə tətbiqi və layihələrin hazırlanması iĢi günün tələblərini ödəmir. Ona görə
də bu sahədə müəllim və Ģagirdlərə kömək edəcək metodikanın iĢlənməsinin aktuallığı əsaslandırıldı.
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Fəal təlim metodlarından layihələrin hazırlanmasının tədrisdə tətbiqində əsas məqsəd
Ģagirdlərin biliklərə müstəqil yiyələnməsi, elmi-tədqiqat vərdiĢlərinə nail olmaqla fəaliyyət
proqramlarını qurması vaxtını və iĢini qrafik üzrə planlaĢdırması Ģəraitinin yaradılmasıdır.
Layihələrin hazırlanması Ģagirdlərin bir-biri ilə, eləcə də məktəbdən kənarda müxtəlif
adamlarla qarĢılıqlı ünsiyyət qurmasına, hadisələrin hər hansı bir aspektini daha dərindən
anlamasına, əlavə ədəbiyyatlardan istifadə etməsinə əsaslanır.
Təqdim edilən iĢ yalnız Ģagirdlərin araĢdırmalarının nəticələrini deyil, həm də onların
layihə üzərində iĢinin müxtəlif mərhələlərini, habelə Ģagirdlərin mövzuya Ģəxsi münasibətini
əks etdirir, onların fəaliyyəti və təqdim etdiyi iĢ qiymətləndirilir.
Ümumtəhsil məktəb biologiyasının mövzuları layihələrin iĢlənməsi baxımından geniĢ
imkanlara malikdir. Biologiyanın məzmununda ictimai həyatımızda çox aktual mövzular
verilmiĢdir. Onların dərs prosesində geniĢ Ģəkildə əhatə edilməsi imkanları isə məhduddur.
Azərbaycanın flora və faunası, onların mühafizəsi, ekologiya, sağlamlıq məsələlərinə həsr
olunmuĢ mövzular belələrindəndir. Burada problem layihələrin hazırlanması metodu ilə həll
olunur. Məsələn, doqquzuncu sinifdə «Qan» və «Qan dövranı» bəhslərinin tədrisində bir sıra
geniĢ yayılmıĢ qan xəstəlikləri, onların profilaktikası, müalicə üsullarına dair layihələrin
hazırlanması metodu müəllimin köməyinə gəlir. Müəllim Ģagirdlərin hamısına eyni mövzu və
yaxud qruplar üzrə fərqli mövzular verir. «Anemiya», «Ġmmunitet», «Qanaxmalar», «Qanaxmalarda ilk tibbi yardım» kimi mövzulardan istifadə olunması faydalıdır. Mövzuya dair
layihələrin müxtəlif formalarda (buklet, bülleten, referat və s.) iĢlənməsinə baĢlanılır.
ġagirdlər onları kompüter proqramlarını mənimsəməklə hazırlayır və dərsdə təqdim edirlər.
Layihələr metodunun tətbiqi aĢağı siniflərdən baĢlanmalıdır. Bunu nəzərə alaraq 6-cı
sinif dərsliyində beĢ layihə mövzusu verilmiĢdir. Maraqlı layihə mövzuları təəssüf ki, tədris
ilinin sonunda ciddi olmayan bir səhifədə verilmiĢdir. Layihə mövzularının müvafiq tədris
vahidlərinin və ya fəsillərin sonunda verilməsi daha məqsədəuyğundur.
7-ci sinif dərsliklərində də layihələrinin iĢlənilməsi, maraqlı layihə mövzularının verilməsi sanki unudulub. Dərsliyin sonuncu vərəqində ―Azərbaycan qoruqları‖ adlı 9 slayddan
ibarət təqdimat mövzusu verilmiĢdir.
8-ci sinif dərsliyində heç bir təqdimat, layihə mövzularına rast gəlinmir.
9-cu sinif dərsliyində tədris vahidlərinin sonunda keçilən mövzulara dair maraqlı layihə
mövzuları öz əksini tapmıĢdır.
10-cu sinif dərsliyində layihə mövzularının verilməsi tam yaddan çıxarılmıĢdır. Orada
təqdimat mövzuları geniĢ yer almıĢdır. Hər tədris vahidinin sonunda təqdimat mövzuları verilir.
11-ci sinif dərsliyində 7 tədris vahidindən yalnız ikisində layihə mövzuları verilmiĢdir. Bu
isə həmin sinif Ģagirdlərinə tədqiqatçılıq bacarıqlarının aĢılanması baxımından kifayət etmir.
10-cu sinifdə tədris vahidlərinin sonunda verilmiĢ təqdimat mövzularının layihə mövzuları kimi götürülməsi mümkündür. Məsələn, sonuncu mövzu ―Qlobal ekoloji problemlər və
onların həlli yolları‖ mövzusunda çox maraqlı layihələrin iĢlənməsi Ģagirdlər tərəfindən mövzuların dərindən mənimsənilməsini təmin edir.
X sinifdə biologiyanın tədrisində ―Biosferdə istehsal və istehlak‖ tədris vahidinin hər bir
mövzusu üzrə layihə iĢlənməsi mümkündür. Tədris vahidinin mövzularından biri ―Canlılarda
çoxalma‖ adlandırılır. Mövzu ilə bağlı Ģagirdlərə ―Bitkilərin toxumla çoxaldılması yolları‖,
―Heyvanların quruluĢu ilə çoxalması arasında uyğunluqlar‖, ―Heyvanların çoxalma formaları‖, ―Heyvanların böyümə və inkiĢafındakı fərqlər‖ kimi mövzularda layihələrin iĢlədilməsi
Ģagirdlərdə yaradıcı təfəkkürün inkiĢafına, tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkiĢafına müsbət təsir
göstərir.
Dərslərdə layihələrin hazırlanması və təqdim edilməsi metodundan istifadə edərkən bir
sıra prinsiplər gözlənilir:
 Layihələr üçün aktual mövzular seçilir, təkrarlara yol verilmir;
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 Mövzu seçilərkən Ģagirdlərin bilik və yaĢ səviyyəsi nəzərə alınır;
 Mövzulardа fənlərarası və fənndaxili inteqrasiyaya diqqət yetirilir;
 Layihədə Ģagirdləri, əhalini qorxudacaq, onları çaĢdıracaq material yox, əksinə,
onların maariflənməsinə kömək edən materiallar verilir;
 Layihələrdə real elmi faktlara əsaslanılır, ĢiĢirdilmiĢ rəqəmlərə yol verilmir;
 Layihələrin iĢlənilməsində ĠKT-nin imkanlarından geniĢ istifadə olunur;
 Layihələrin təklikdə, cütlər, qruplar və ya kollektiv formada hazırlanması nəzərə alınır;
 Layihənin hazırlanmasına müəllim nəzarət edir, istiqamət verir, kömək göstərir;
 Layihələrin təqdimatı üçün Ģərait yaradılır, onlar qiymətləndirilir;
 ĠĢlənmiĢ layihələrin əhali arasında yayılması və tətbiqi təmin olunur (4. s. 146).
Layihələr təbiət, bioloji proseslər, ekologiya, tibb üzrə mövzularda çox faydalıdır, çünki:
 Ayrı-ayrı faktlar və hadisələrin məktəb təliminin predmetləri və xarici aləmlə əlaqəsini
görməkdə Ģagirdlərə kömək edir;
 ġagirdlərə müstəqil Ģəkildə öz fəaliyyət proqramlarını qurmağı, habelə öz vaxtını və
iĢini qrafik üzrə planlaĢdırmağı öyrədir;
 ġagirdlərə müəllimin rəhbərliyi altında təlim prosesini idarə etmək imkanı verilir;
 ġagirdlərin bir-biri ilə, eləcə də məktəbdən kənarda müxtəlif adamlarla qarĢılıqlı
əlaqəsi üçün imkan yaradır;
 ġagirdlərə hadisələrin hər hansı bir aspektini daha dərindən anlamağa imkan yaradır,
onlara əlavə ədəbiyyatdan istifadə etməyi öyrədir;
 ġagirdlər layihəni iĢləməklə sosioloji tədqiqat aparmaq vərdiĢlərinə yiyələnirlər;
 ġagirdlərin tədqiqat nəticələrini və rəylərini açıq Ģəkildə təqdim və müdafiə etmək
vərdiĢlərinə yiyələnməsinə kömək edir ki, bu da müstəqil düĢünən Ģəxsiyyət üçün çox mühüm
keyfiyyətdir (3. s.196).
ġagirdlər öz layihəsi üzərində üzün müddət iĢləyir, ayrı-ayrı fakt və hadisələrin bir-biri
və xarici aləmlə əlaqəsini araĢdırır, fərziyyələr yürüdür, onların doğruluğunun təsdiqinə dair
təcrübə, müĢahidə, eksperiment aparırlar.
Layihələrin hazırlanması və təqdim edilməsi bir neçə mərhələ üzrə həyata keçirilir. Müəllim mövzu və problemi əvvəlcədən müəyyənləĢdirir Ģagirdlərə təqdim edir. Problem aktual,
Ģagirdlərin yaĢ və bilik səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Müəllim və Ģagirdlər birlikdə layihə üzərində iĢin baĢlama və baĢa çatma müddətini, istifadə olunacaq mənbə və əyani vasitələri (məs.
təsviri vasitələr, ədəbiyyat, mənbələr və s.) əldə etmək yollarını, iĢ formalarını (fərdi yoxsa,
qrup Ģəklində) araĢdırırlar. ĠĢ prosesində müəllim Ģagirdlərin suallarını cavablandırır, onlara
istiqamət verir. Layihəni hazırlayan Ģagirdlər tədqiqatın nəticəsini hesabat, təsviri vasitələr,
illüstrasiya, fotoĢəkillər, sxem, cədvəl, slaydlar və s. Ģəklində təqdim edə bilərlər.
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А.К.Джамилли
Разработка проектов по преподаванию биологии
в общеобразовательных школах
Резюме
В статье исследуются способы разработки и презентации студенческих проектов в преподавании биологии в средней школе. Обосновано положительное влияние развития творческого
мышления студентов на разработку проектов, основанных на содержании биологии.
В содержании предмета показаны возможности занятий, разъясняются способы эффективного применения. Учителям даются методические рекомендации, направленные на решение
проблемы.
A.K.Jamilli
Development of biology projects in general education schools
Summary
The article explores ways to develop and present student projects in the teaching of biology in
secondary schools. The positive impact of the development of students' creative thinking on the
development of projects based on the content of biology is substantiated.
The content of the subject shows the opportunities for classes, explains the ways of effective
application. Teachers are given methodological recommendations aimed at solving the problem.
Rəyçi: ped.f.d., dos. H.M.Hacıyeva
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TƏLƏBƏLƏRĠN ANSAMBL VƏRDĠġLƏRĠNĠN ĠNKĠġAFI
Açar sözlər: ansambl, nüanslar, səs planı, fortepiano, kulminasiya nöqtəsi
Ключевые слова: ансамбль, нюансы, звуковой план, фортепиано, кульминационная вершина
Key words: ensemble, nuances, sound plan, fortepiano, culmination top

Ansambl ifaçılığının xüsusiyyəti, onun solo ifaçılığından fərqi ondan ibarətdir ki, əldə
edilən bədii nəticə bir deyil, bir neçə ifaçı – musiqiçinin yaradıcılıq səylərinin və professional
bacarıqlarının bəhrəsidir. A.Qotlib qeyd etdiyi kimi, ―müĢtərək (ifa) çalma solodan ən əvvəl
onunla fərqlənir ki, interpretasiyanın həm ümumi planı və ham də bütün xırdalıqları bir nəfər
deyil, bir neçə ifaçının düĢüncələrinin və yaradıcı fantaziyasının bəhrəsidir və onlarin birgə
səyləri nəticəsində həyyata keçirilir. Mətnin ən xırda təfərrüatlarının təhlili və diqqətli analizi
sayəsində buna müvəffəq olurlar‖.
Müəllimin funksiyasında uyğun olaraq dəyiĢir: artıq texnolojı və metodolojı üsulların
örənilməsi deyil, bədii surətin aydınlaĢdırılması prosesinin təĢkilindən ibarətdir. Tələbələrin
repetisiya iĢinin təĢkili, tapĢırıqların bölüĢdürülməsi və onları hazırlamaq metodikasının
anlatılması müəllimdən çox böyük təĢkilatçılıq enerjisi və təkit tələb edir.
Əsərin bədii məzmununun mənimsənilməsində və onun mahiyyətinin dərki özü özlüyündə mürəkkəb prosesdir, ansambl ifasında isə bir və ya bir neçə tərəf müqalibinin olması bu
prosesi daha da mürəkkəbləĢdirir.
ĠĢ hər bir partiyanın ayrılıqda fərdi sürətdə öyrənilməsi ilə not mətninin bütün xırdalıqlarının və nüanslarının dəlki və təsdiqi ilə baĢlanir. Əsər üzərində iĢ prosesinə bir sıra əsas
momentlər daxildir. Onların bəzilərini araĢdıraraq: mətn təcəssümünün dürüstlüyü-tərəfdaĢların birgə iĢinin qurulmasının bünovrəsidir. Xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır ki, notların, liqaların, nüansların, templərin, aqoqika və dinamik qeydlərin, Ģtrixlərin, pedalın dəqiq-ləĢdirilməsi kimi sırf texnolojı iĢ ilə bərabər əsərin arxitektonikasının, onun dramaturqiyasının, interpretasiyanın, tematik və surət materialının müəyyənləĢdirilməsi kimi partituranın musiqi məzmununun tədqiqinə də çox böyük diqqət yetirilməlidir. Ansambl rəhbəri özü çaldığı alətin
partiyasının diqqət mərkəzinə çevirməməli, öz diqqətini bütün ansambl iĢtirakçıları arasında
bərabər sürətdə bölüĢdürməlidirlər.
ĠĢin bu mərhələsində öyrənilən əsərin müəllifi haqqında, onun yaranma tarixçəsi və
dövrün haqqında, ideya-bədii və surət hüsusiyyətləri haqqında qısa məlumat vermək lap
yerinə düĢərdi. Bu növ məlumatlar, tələbənin iĢini fəallaĢdırmaq üçün əlavə materialdır bə
ifanın xarakter münasibliyinə nail olmağa kömək edir.
Birgə iĢin ilk günündən (ən əvvəlindən) müəllim ansambl iĢtirakçılarını yalnız özünü
və tərəfdaĢını dinləmək bacarığına deyil, həm də dinləyici mövqeyindən çıxıĢ edərək ümumilikdə ansamblı kənardan donlənək bacarığına müntəzəm sürətdə alıĢdırmaıdır. Əsər traktovkasının təbiiliyi və anlaĢıqlı onun dinamik balansı, kulminasiya aydınlığı və interpretasiyanın bir
çox baĢqa komponentləri məhz adi dinləyici mövqeyindən daha doğru müəyyənləĢdırılır.
Özünü kənardan dinləmək bacarığı solo ifaçılığında da böyük əhəmiyyət kəsb edirsə də,
ansamblist üçün isə, bir sıra spesifik əmillərə əsasən, bu baĢlıca bacarıqlardan biridir.
Partiyaların öyrənilməsi və birgə məĢqlər zamanı ansambl iĢtirakçıları, təbii ki, müəllimin rəhbərliyi altında, əsərlərə öz fərdi münasibətlərini müəyyənləĢdirlər, xırdaliqları, templəri, dinamikanı korreksiya edirlər, interpretasiyanın ümumi planını cızırlar, yəni ifaçıların
―ahəng yaratmaq‖ kəlməsilə müəyyənləĢdirdikləri iĢləri görürlər.
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Bu dövrdə müəllim tələbələrin yaradıcı təxəyyülünün tam açılmasında ifaçıya imkan
verməli, tərəfdaĢların yaradıcı cəhdlərini yatıĢdırmamalı, əksinə, analiz, məntiqi düĢüncə,
inandırmalar vasitəsilə ən maraqlı, qiymətli olanları seçməli və bununla da, tələbənin müstəqilliyini və fəallığını təĢviq etməlidir.
A.Qotlib tamamilə haqlı olaraq qeyd edir ki, pianoçu üçün ansambl çalıĢmaları xüsusi
tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir, çünki baĢqa ixtisaslı musiqiçilər öz alətlərində ifalarını təkmilləĢdirməklə bərabər, hələ uĢaq yaĢlarından orkestr sinfindən görüĢürlər və kollektiv əməyə, ümumi məsuliyyət hissinə alıĢırlar. Pianoçular isə öz ifaçılıq məharətini fərdi məĢğələlərdə təkmilləĢdirirlər və onlara mümkün olan yeganə iĢ forması kimi alıĢırlar.
Musiqi ifadə vasitələrinin bəzilərini araĢdıraq. Adətən, tələbələr musiqi dilinin ifadəlilik imkanlarına lazımi dərəcədə bələd deyillər. Buna görə də, biz bu imkanlardan natamam istifadənin, nüansların çalar tədriciliyinə sahib olmamalarının tez-tez Ģahidi oluruq.
Dinamikaya, nüanslara, kulminasiya quruluĢuna düzgün yanaĢma elə ilk dərslərdən
baĢlanmalıdır. Qeyd etməliyik ki, tələbələr bütün nüansların Ģərti iĢarələtini və onların ifadələlik dərəcəsini tam aydınlıqla təsəvvür etməlidirlər. Dinamika haqqında miyanə təsəvvür nəticəsində nüansların hamarlanması tələbələr arasında çox geniĢ yayılmıĢ səhvləndərdir. Məsələn. Nadir hallarda tələbə ―mezzo forte‖ – ―forte‖ dinamik sırasını götürərsək, onda kənar
―piano‖ və ―forte‖ nüanslarının arasındaki sələnmə fərqi aĢkar bilinəcək, amma aralıqda qalan
―mezzo‖-lar isə adətən, qeyri-ifadəli, solğun, fərdiyyətdən məhrum səslənəcəklər. Bu sıranı
―pianissimo‖ və ―fortissimo‖ nüansları hesabına geniĢləndirərsək, onda alınan nəticə daha da
keyfiyyətsiz ola bilər. MüĢahidalər göstərir ki, tələbələr nüans diapozonun geniĢlənmə rezervini bərkdən çalmada gördüklərindən ―piano‖ ya nisbətən ―forte‖-dən daha çox istifadə
edirlər. Bu düzgün deyildir, çünki səslənmə gurluğunun artması, səslənmə palitrasını kasadlaĢdıraraq, ifanın kobudluğuna, həddən artıq sərtliyinə və yöndəmsizliyinə səbəv olur. Göstərilən nöqsanın əsas səbəblərindən biri kimi, simli alətlərdə olduğu kimi klaviĢli alətlərdə də,
―piano‖ çalma səslənməsində müəyyən çətinliklərin olmasını və müxtəlif ―piano‖ səslənmə
dərəcələrinə müvəffəq olmaq üçün daha incə ifaçılıq məharətinin çatıĢmamazlığında görürük.
Məlumdur ki, çox məĢhur pianoçu Tauziq ―konsertdən evə gələndən sonra, ifa etdiyi
proqramın bütününü çox sakit və tələsmədən çalmağı xoĢlayırdı. Sakit, yəni son dərəcə diqqətli, zənginləĢdirilmiĢ, dürüst, düzgün, ciddi-cəhdlə, incə gözəl səslə: yalnız barmaqlar üçün
deyil, eĢitmə üçün də gözəl pəhriz, hər bir temperamentli konsert ifasında meydana çıxan bəzi
qüsurların və təsadüflərin anında düzəliĢi‖.
Q.Neyqauz musiqini ―səs incəsənəti‖ kimi müəyyənləĢdirəndə qeyd etmiĢdi ki, fortepianoda söylədiyim hüdülarda-hələ səs deyil, artıq səs deyil-100 dinamik dərəcəyə müvəffəq
olmaq mümkündür. Dinamik diapozonu geniĢləndirmək üçün tələbə həm ―forte‖ və xüsusilə
də ―piano‖ zonasında səslənmə üzərində iĢləməlidir ki, ―forte‖ nüansında isə ifadəli, davamlı
(sürəkli) və aydın səslənməyə nail olmağa çalıĢsın.
A.Qotlib göstərir ki, alıĢdığımız təsəvvürlərin düzəliĢ zərurətilə əlaqədar ―forte‖ anlayıĢı
3 məna qazanır:
1) hər alətin ayrılıqda ―forte‖-si
2) ansambl ―forte‖-si
3) bütün ansamblın ―forte‖-sin
Ansamblın ―forte‖-si ən zəif alətin dinamik imkanları ilə müəyyənləĢdirilir.
Bütün alətlərin birgə səslənməsi, hər birinin ayrlıqda səslənməsində nisbətən daha qüvvətlidir. Bütün ifaçılarin da nüansın yeni mənası-ansmblın ―forte‖-si yaranır. Digər dinamik
nüans ―piano‖ haqqında da analojı fikir söyləmək olar. ―Subito forte‖ və ―subito piano‖ ziddiyyətli dinamik qarĢılaĢdırmalara tələbələrin diqqətini cəlb etmək lazımdır. Göstərilən səslənmə dərəcələrinin dürüst ifasına nail olmaq üçün hərəkət sinxroluğu, səslənmə səviyyəsini
ani dəyiĢmək bacarığı zəruridir. Adətən, ―Subito‖ ərəfəsində ani bir sezura etməyi məsləhət
edirlər ki, gözlənilməzlik effekti özünün daha dolğun təcəssümünü tapsın.
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Ġfanın mənalılığı, interpretasiyanın anlaĢıqlı və aydan olması çox zaman kulmina-siyanın düzgün ifasında asılıdır. Ansambl iĢində bu moment böyük əhəmiyyətə malikdir və birgə iĢin ən mürəkkəb komponentlərindəndir. Səslənmə inkiĢafının tədriciliyi və ardıcılığı, onun
gərginləĢdirilməsi və kulminasiya nöqtəsinə çatdirilması bütün ansambl tərəfdaĢlarının birgə
səyləri nəticəsində əldə edilir. Nüans inkiĢafının diqqətlə izlənilməsi səs gücünün bütün diapazonundan istifadə etməyi aralıqdaki ―səs gurluğu zonalarını‖ addamamaq imkanı yaradır.
Kulminasiyaların ifasinda heç də həmiĢə maksimum səslənməyə nail olmaq lazım deyildir.
Hər Ģeyi nisbətdə dərk edilir, bəzən kiçik dinamik vasitələr sayəsində əhəmiyyətli ifadəlilik
effektinə nail ilmaq olur, burada vacib olan kulminasiya nöqtəsini aydın hiss etməkdir, zirvəni
görərək qarĢıda duran vəzifəni texniki cəhətdən savadlı həyata keçirməkdir.
―Kamera musiqisi‖ anlayıĢı musiqiçilərinin iĢtirak etdikləri ilhamlı yaradıcılıq prosesini
bütünlüklə əks etdirir. Hər bir təĢəkkül kimi, bu proses də son dərəcə mürəkkəbdir, və bəlkə
də daha mürəkkəbdir, çunki həm repetisiyalarda və həm də konsert ifalarında musiqiçilər
yaradıclıq axtarıĢlarını birlıkdə çəkirlər.
Ansambl ifaçılığı-dialektik prosesdir. Onun astanasında oxĢarlıq dərəcəsi bir qədər çox
və ya az olan yaradıcı fərdiyyətlər durur. Onların təcrübəsi, ifa tərzi, bədii zövqü yüksək qovuĢma anında yeganə nəticə ilə əsərin zövqlə ifası ilə tamamlanmalıdır. Bu cür keyfiyyətə nail
olma, ansamblın yalnız bütün hissələrinin fəaliyyəti sayəsində vahid bir orqanizm kimi fəaliyyəti nəticəsində mümkündür.
Son illərdə ansambl musiqisinə maraq artmıĢdır.
Ədəbiyyat
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И.А.Ахмедова
Развитие ансамблевых навыков у студентов
Резюме
Отличие ансамблевого исполнительства от сольного, прежде всего, заключается в том, что
получаемый художественный результат есть следствие творческих усилий и профессионального
умения ни одного, а преподавателя: она заключается в организации процесса выявления
художественного образа, нежели в изучении технологических и методических приемов.
Освоение художественного смысла произведения и проникновения в его суть, процесс сам по
себе достаточно сложный. В ансаблевом музицировании это усложняется наличием одного и
более партнеров.нескольких музыкантов-исполнителей. Соответственно меняется и функция.
I.A.Ahmadova
Development of ensemble skills in students
Summary
The difference between ensemble performance and solo performance, first of all, is that the
obtained artistic result is a consequence of creative efforts and professional skills of not one, but several
musicians-performers. Accordingly, the function of the teacher changes: it is to organize the process of
organisation the artistic image rather than to study technological and methodological techniques.
Mastering the artistic meaning of the work and penetration into its essence, the process itself is quite
difficult. In ansablel musicization, this is complicated by the presence of one or more partners.
Rəyçilər: dos. K.R.Sədirxanova, dos. A.F.Aşumova
Redaksiyaya daxil olub: 21.01.2021
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MÜASĠR DƏRSLƏRDƏ UġAQLARIN
MÜVƏFFƏQĠYYƏT QAZANMASI YOLLARI
Açar sözlər: şagird, fəallıq, motivasiya, pedaqoji proses, inkişaf
Ключевые слова: ученик, активность, мотивация, педагогический процесс, развитие
Key words: student, activity, motivation, pedagogical process, development

Ənənəvi dərslərdən fərqli olaraq müasir dərslər müəllimlərdən yaradıcılıq, Ģagirdləri fəallaĢdırmaq, onların dərs prosesinə marağını artırmaq tələb edir. Bütün bunlar kompleks Ģəkildə həyata keçirilərsə təlimdə keyfiyyət əldə etmək mümkündür. Bəs necə etmək lazımdır ki,
təlim prosesində Ģagirdlərin fəallığı təmin olunsun, onlar dərslərində müvəffəqiyyət əldə etsinlər. Bunun üçün müəllimlərin, Ģagirdlərin və valideynlərin üzərinə düĢən öhdəliklər vardır.
Müəllimlərin üzərinə düĢən əsas vəzifələrdən biri dərs prosesində motivasiyanı düzgün
qura bilmək bacarığıdır. Motivasiya Ģagirdləri fəal idraki fəaliyyətə təhrik edən proseslərin,
metod və vasitələrin ümumi ifadəsidir. Müəllimin motivasiyanı düzgün qurması ilə yanaĢı
motivləri Ģagirdlə birgə idarə etməyi də bilməlidir.
Müəllimlər uĢaqları istifadə edəcəyi motivlərə əsasən qruplara bölə bilərlər.
Bəzi uĢaq qrupları var ki, onlar istənilən materialı tez qavraya bilirlər, lakin tənbəllik
edib dərs üzərində çalıĢmaq istəmirlər. Belə uĢaqlarda daxili motivləri hərəkətə gətirmək
lazımdır. Onlarda yaxĢı qiymət almaq arzusu,valideynin və ya müəllimin tərifini eĢidib rəğbətini qazanmaq hisslərini yüksəltmək lazımdır. Bu uĢaqlara zəif yoldaĢlarına mövzunun aydın olmayan yelərini izah etmək tapĢırığını vermək olar.
Digər qrup uĢaqlar çətinliyi sevirlər, müstəqil iĢləməkdən zövq alırlar, fərqli fikirlər
söyləməyə cəhd edirlər. Belə uĢaqlar fərdi yanaĢma tələb edir, onların əlavə diqqət və yeni
tapĢırıqların verilməsinə ehtiyacı var. Bu uĢaqlarda sosial əməkdaĢlıq motivlərini – müəllim
və digər böyüklərlə qarĢılıqlı fəaliyyət, sinifdə öz rolu və mövqeyini təsdiq etmək
xüsusiyyətlərini diqqət mərkəzində saxlamaq lazımdır. Onlara təlimdə geri qalan yoldaĢlarına
kömək, onlarla məĢğul olmaq tapĢırığı vermək olar.
Növbəti qrup uĢaqlar yaxĢı qavrayırlar, yaradıcı düĢünürlər, lakin ləngdirlər. Asta oxuyur, sürətli həll etməyi bacarmırlar. Belə uĢaqlar sinifdə, təlim prosesində yoldaĢları ilə ayaqlaĢa bilmədikləri üçün gərgin olurlar. Bu uĢaqlar sinifdə özlərini təsdiq etmək, müəllimdən
afərin sözü eĢitməyə cəhd göstərirlər. Müəllimlər mütləq belə uĢaqları nəzarətdə saxlamalı,
onları xoĢ sözlərlə motivasiya etməlidirlər. Bu uĢaqlara yoldaĢlarının fikrinə rəy söyləmək,
onların yazı iĢlərini qiymətləndirmək tapĢırığı verməklə fəallaĢdırmaq və sürətləndirmək
mümkündür.
Sonuncu qrup uĢaqlar dərsi mənimsəyə bilməyən və ya zehni qabiliyyəti zəif olan
uĢaqlardır ki, müəllimlər mütləq belə uĢaqlarla iĢləyərkən valideynlərlə əlbir olmalı, ev
tapĢırıqlarına ciddi nəzarət olunmalıdır. Belə uĢaqlarda yaĢlıların tələblərini icra etmək vərdiĢi
formalaĢdırmaq lazımdır. Onlara öz güclərinə müvafiq çalıĢmaları müstəqil seçmək tapĢırığı
verməklə təlim prosesinə həvəs və maraq yaratmalıyıq.
Belə qrup uĢaqların sayını təbii ki, artırmaq mümkündür. Çünki, hər bir uĢağın fərqli,
təkraredilməz xüsusiyyətləri var və onlar müxtəlif yanaĢma tələb edirlər. Onların hər birini
fərqli motivasiya etmək, qarĢılarına fərqli məqsəd və vəzifə qoymaq lazımdır.
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UĢaqların dərslərində müvəffəqiyyət qazanması üçün onlarda özünəinam, səbir, qarĢıya
məqsəd qoyub ona çatmaq istəyi, öyrənməyə həvəs və maraq formalaĢdırmaq lazımdır.
UĢaqların müvəfəqiyyət qazanmaları üçün təlim prosesində müəllim onların maraq
dairəsini araĢdırmalı, bacarıqlarını inkiĢaf etdirməlidir. Onları qarĢıya çıxan çətinliyi aradan
qaldırmaq, problemi həll etmək bacarıqlarına yiyələndirmək lazımdır. ġagirdin qarĢısına problem qoyduqda, onu problemli situasiyaya saldıqda uĢaqlarda müstəqil iĢləmək bacarığı formalaĢdılır, müstəqil iĢləməyin səmərəliliyi artırılır. ġagirdlərin bilik, bacarıq və vərdiĢləri ilə bu
və ya digər məsələni həll etmək üçün irəli sürülən tələblər arasında uyğunsuzluq meydana
çıxanda problem situasiya yaranır. Problem situasiya Ģagirdin idrakını o zaman yüksəldir ki,
müəllim həmin situasiyanı həyatla bağlaya bilir, məsələnin həyati əhəmiyyətini üzə çıxarır.
Müəllimlər biliyi hazır Ģəkildə uĢağa verməməlidir, çünki passiv Ģəkildə alınan bilik səmərəsiz olar. ġagirdlər öyrənmə prosesində fəal olmalıdırlar. Onların yaĢına uyğun Ģərait yaradılmalı, sərbəstlik verilməlidir. MəĢhur yunan filosofu Sokratın bu gün də öz aktuallığını
qoruyub saxlayan Sokrat üsulundan müəllimlər istifadə etməklə Ģagirdlərin təxəyyülünü,
təfəkkürünü birbaĢa inkiĢaf etdirə bilərlər. Sokrat üsulu təhsil sistemində istifadə edilən öyrətmə metodlarından, sual-cavab formasından biridir. ġagirdlərin səviyyəsinə görə cavab verilməsi mümkün olan sualları sinifə verilir və Ģagird suala cavabı səhv versə də düzgün cavab
verilənə qədər ona suallar və istiqamət verilir. Sokrat üsulundan istifadə edən insan, müəllim
heç bir Ģey bilmədiyini göstərərək qarĢısındakı insanı danıĢdırmaqla həqiqəti ortaya çıxarır.
Buna görə də Sokrat müəllimləri ―fikrin mamaçaları‖ adlandırmıĢdır. UĢaqlardan yeni biliklərin yaranması, yeni ideyaların beyində doğulması müəllimlərin yaradıcılığından və ustalığından birbaĢa asılıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan 70 il Sovet Rusiyasının tərkibində olanda təhsil
sistemində müəllim və Ģagird arasında münasibətlər rəsmi, Ģagirdlərin müəllimə tabe olmasına
əsaslanırdı. Müəllimlərin bir çoxu avtoritar üslub tərzinə daha çox üstünlük verirdilər. Müəllim dərsi danıĢır, izah edir, Ģagirdlər isə dinləyib tapĢırıqları yerinə yetirir, verilən suallara
cavab verirdilər. Müstəqillik qazandıqdan sonra təhsildə olan mütəmadi inkiĢaf, yenilənmələr
müəllim-Ģagird münasibətlərinə də yeni bir nəfəs gətirdi. Humanist münasibətlər əsasında qurulan müəllim-Ģagird ünsiyyətində qarĢılıqlı hörmət, əməkdaĢlıq, yoldaĢlıq münasibətləri
qurulur. ġagirdlərin dərs prosesinə maraqları artır, fəallıqları təmin olunur nəticədə müəllim
istədiyi müvəffəqiyyəti əldə edir.
Müəllimin xoĢ ünsiyyəti, uĢaqlarla mehriban davranıĢı onlarda dərslərə, fənlərə marağı,
öyrənməyə istəyi artırır. Xüsusi istedad və bacarıqları üzə çıarmaq imkanı yaradır. XoĢ
münasibətlə daha çox müvəffəqiyyət əldə etmək olar, nəinki qorxu və cəzalandırma üsulu ilə.
UĢağın onu əhatə edən ətrafa qarĢı diqqətli olması, ünsiyyət qura bilmək bacarığı, düĢdüyü mühitə tez alıĢmaq, əxlaqi dəyərlərinin yüksək olması da onun həyatda və təlimdə müvəffəqiyyət qazanmasına imkan verər.
Bütün bunların təməli ailədə qoyulmalıdır. Belə ki, ev Ģəraitində uĢaqlara sərbəst davranmaq üçün Ģərait yaradılmalı, hansısa bir iĢi görmək istəsə valideyn əngəl olmamalı, səhvlər
etməyinə icazə verilməlidir. Həyatda, evdə səhvlər edərək öyrənən uĢaq təlim prosesində
çətinlikdən, problemlərdən qorxmayacaq, mürəkkəb tapĢırıqları ―bəlkə səhvdir‖, ―birdən səhv
edərəm‖ deyə yarımçıq saxlamayacaqdır.
Valideynlər uĢaqların yuxu və qida rejimini də nəzarətdə saxlamalıdır. UĢaqlar sağlam
və gümrahlıqlarını qorumaları üçün vaxtında yatmalı, yuxularını doyunca almalıdırlar ki, səhər dərsə gedən zaman yuxulu vəziyyətdə onlar fəaallıq göstərə bilməyəcək və dərsi qavraya
bilməyəcəklər. Qeyri-sağlam qidalar isə onların beyninin inkiĢafına və ümumi sağlamlıqlarına
zərər vuracaq.
Ümumilikdə müəllim və valideynlərin əlbir iĢləməsi, müəllimlərin uĢaqların daxili dünyasını görməsi, onları baĢa düĢməsi, qayğı ilə yanaĢması dərslərdə və həyatda müvəffəqiyyət
qazanmasına stimul verər.
183

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

1 / 2021

Ədəbiyyat
1. A.Abdullayev, S.Abdullayeva, Ġbtidai təhsilin pedaqogikası. Bakı-2016
2. Ə.X.PaĢayev, F.A.Rüstəmov, Pedaqogika. Bakı-2002
3. F.Sadıqov, Pedaqogika. Bakı 2012
4. M.Ġlyasov, Müəllimin pedaqoji ustalığı. Bakı-2013
С.Б.Алиева
Пути достижения успеха детьми на современных уроках
Резюме
В статье обсуждаются методы и поведенческие навыки, используемые учителями, особенно для достижения успеха учащимися.
Коммуникативные навыки, способность создать эмпатию, гуманизм формируют прочные
отношения сотрудничества между учителями и учениками. Кроме того, совместное деятельность учителей с родителями также влияет на успехи учеников в учебном процессе.
S.B.Aliyeva
Ways to achieve success for children in modern lessons
Summary
The article discusses, especially the methods and behavioral skills used by teachers, for students
to succeed.
Communication skills, the ability to build empathy, humanism form a strong cooperative
relationship between teachers and students.In addition, the collaboration of teachers with parents also
affects the success of students in the teaching process.
Rəyçi: ped.f.d. H.İlyasov
Redaksiyaya daxil olub: 26.02.2021

184

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

1 / 2021

H.M.HACIYEVA
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
e-mail: haciyeva_53@mail.ru

S.QULUZADƏ
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
(Bakı Ģəh., Ü.Hacıbəyov küç., 68)

NĠZAMĠ GƏNCƏVĠ MƏKTƏBĠNDƏ BĠOLOGĠYA DƏRSLƏRĠ
Açar sözlər: biologiya, Xəmsə, bioloji proseslər, İsgəndərnamə, Nizami irsi, psixologiya, metodika
Ключевые слова: биология, Хамса, биологические процессы, Исгандарнаме, наследие Низами,
психология, методология
Key words: biology, Hamsa, biological, processes, Alexander's letter, Nizami's legacy, psychology,
methodology

Dahi Ģairimiz, filosofumuz N.Gəncəvi elə bir zəngin məktəbdir ki, illərlə, hətta 8 əsrdən
artıqdır ki oxunur, öyrənilir, tükənmir, azalmır, daha da geniĢlənir, böyüyür. Bu məktəbdən
faydalanmaq, onun sirlərini, möcüzələrini araĢdırmaq cəmiyyəti kamilləĢdirir, insanları faydalı fəaliyyətə cəlb edir. Bu məktəb təhsilimizin Ģəxsiyyətyönümlülük, Ģagirdyönümlülük, nəticəyönümlülük, humanistlik, tolerantlıq prinsiplərinə tam uyğundur. Belə bir məktəbdən dərs
almaq bizim millətimizin böyük Ģanslarındandır.
Azərbaycan xalqı xoĢbəxtdir ona görə ki, onun dünyanın dahi Ģəxsiyyəti, bədii sözün
tanrısı adlandırılan bir Ģairi, söz məsləkçisi, möcüzəsi vardır.
Ümummilli liderimiz qeyd etmiĢdir ki, Azərbaycan xalqının tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı, Ģeri dünyada Nizami Gəncəvi ilə tanınır. Bizim ədəbiyyatımızın, Ģerimizin, mədəniyyətimizin əsas mənbələrindən biri N.Gəncəvi yaradıcılığı, onun ―Xəmsə‖si və digər əsərləridir.
(1, 114-115).
Möhtərəm prezidentimiz cənab Ġ.Əliyev tərəfindn imzalanmıĢ 23 dekabr 2011-ci il
tarixində dahi Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik yubleyinin keçirilməsi haqqında‖ sərəncamında qeyd olunmuĢdur: ―Mütəfəkkir Ģairin məĢhur ―Xəmsə‖si insanlığın mənəvi sərvətlər axtarıĢının zirvəsində dayanaraq dünya ədəbiyyatının Ģah əsərləri
sırasında layiqli yer tutur (3).
N.Gəncəvinin yaradıcılığını tədqiq edən tədqiqatçıların əksəriyyəti qeyd edirlər ki, onun
ideyalarının əsasında ―kamil insan‖ konsepsiyası durur. Lakin onun əsərləri dərindən təhlil
edildikdə məlum olur ki, onlar həm də elmi səciyyə daĢıyır. Belə ki, Nizaminin əsərləri biologiya, fizika, riyaziyyat, kimya, astronomiya, ekologiya, tibb, gigiyena və baĢqa elm sahələrinə
dair ideyalarla zəngindir.
Xalq yazıçısı Elçin diqqətə çatdırır ki, sanki N.Gəncəvi yaradıcılığı tam tədqiq olunmuĢ,
onun haqqında yüzlərlə tədqiqatlar aparılmıĢ, çoxlu əsərlər nəĢr olunmuĢdur. Bu qədər illər,
əsrlər bir-birini əvəz etsə də onun yaradıcılığı, ədəbi irsi hələ də yenidir, hələ də onları öyrənməyimiz vacib məsələlərdəndir (4). Onun bilik dəryasına, sirlərinə bələd olmaq üçün peĢəsindən asılı olmayaraq hər kəs əsərləri dərindən oxumalı, dərk etməli, faydalı ideyaları kəĢf edilməlidir.
ġairin qənaətincə yüksək təhsilin əsasında təbiət və cəmiyyət hadisələrinə dair ətraflı
elmi, dünyəvi biliklər dayanır. Təkmil Ģəxsin təĢəkkülündə elm və təhsilin, bilik və bacarıqların müstəsna əhəmiyyəti vardır. O, göstərir ki, insanı heyvandan fərqləndirən əsas əlamət
onun ağlı, kəmalıdır.
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N.Gəncəvi insanları, xüsusilə gənc nəsli müsbət mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnməyə
çağırırdı. O, iradəli adamlara hörmətlə yanaĢır, iradəsizlərə belə müraciət edirdi:
Ġradəsiz olma, iradəsizlər
Ayaqsız qurd kimi yerdə sürünər,
Tülkü canavarı edirsə məğmun,
Ondan iradəsi böyükdür bunun (7)
Burada Ģair psixoloji bilikləri bioloji biliklərlə əlaqələndirir, iradə keyfiyyətini heyvanların həyat Ģəraiti ilə müqayisə edir.
O yazırdı: Sən çalıĢ yaxĢıca öyrən dünyanı,
BəĢəri, bitkini, daĢı, heyvanı.
Elmlə, hünərlə baĢqa cür heç kəs,
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.
Təhsilin əsas vəzifələri təhsilalanlara bilik ötürmək, onları tərbiyə etmək və inkiĢaf etdirməkdir. Bu baxımdan Nizami Gəncəvinin əsərlərində elm, bilik öyrənməklə bağlı çoxlu dəyərli fikirlər vardır. Onların hər bir dərsin motivasiya mərhələsində tətbiq olunması məsləhətdir. Onun həyatda, tədrisdə fəal olmağa, mədəni davranıĢa, tərbiyənin növlərinə, sağlamlığın
qorunmasına, zərərli vərdiĢlərdən, cəmiyyət üçün yararsız, mənfi keyfiyyətlərdən uzaq olmağın vasitə və yollarına dair dediyi nəsihətlər müəllimlərin fəaliyyətinə əsaslı köməkdir. Ġnsanın inkiĢafı ilə bağlı fikirlər daim oxumaq, ömür boyu öyrənmək, müasir təhsil sisteminin
fasiləsiz təhsil almaq konsepsiyasına tam uyğundur.
Biologiyanın tədrisi dahimizin fikirləri, əsərləri ilə də çox yaxındır. Belə ki, ümumtəhsil
məktəb biologiyasının məzmunu dörd məzmun xətti və onların əsas və alt standartları üzrə
təĢkil olunmuĢdur. Birinci məzmun xətti ―Canlıların quruluĢu və müxtəlifliyi‖ kimi müəyyən
edilmiĢdir. ―Xəmsə‖də canlıların, o cümlədən mikroorqanizmlər, bitkilər, heyvanlar və insanın quruluĢuna, fəaliyyətinə, həyat tərzinə, müxtəlifliyinə dair çox dəyərli elmi fikirləri mövcuddur. Həmin fikirlər və ideyaların bu günkü biologiya elminin nailiyyətləri ilə inteqrasiya
edilməsi biliklərin Ģagirdlər tərəfindən daha asan mənimsənilməsini təmin edir.
Fənnin ikinci məzmun xətti ―Bioloji proseslər‖ kimi müəyyən edilmiĢdir. Məzmun
xəttinə canlılarda gedən tənəffüs, qidalanma, hərəkət, maddələr mübadiləsi, çoxalma, inkiĢaf
və digər bioloji proseslərə dair Ģairimizin əsərlərində istənilən qədər fakt və informasiyalar
mövcuddur. Yeri gəldikcə onlardan istifadə edilməsi dərsi maraqlı edir, mənimsəməni yüksəldir. ―Ġnsan və onun sağlamlığı‖ məzmun xəttinə dair Ģairin çox geniĢ məzmunlu fikirləri mövcuddur. Ġnsanın quruluĢu, onun orqanlarının funksiyaları, funksiya pozğunluqlarının səbəbləri,
aradan qaldırılması tədbirlərinə dair maraqlı fikirləri, məsləhətləri köməyimizə gəlir. ġair
insanın sağlamlığının Ģərtlərinin qidalanma, təmiz hava, yuxu, istirahətin olmasını faktlarla
sübut etmiĢdir. Bu gün qarĢılaĢdığımız süni yeməklərdən çəkinmək, təbii qidalara üstünlük
vermək, qidalanma gigiyenasına, mədəniyyətinə əməl etmək, qida normalarını gözləmək
dahinin əsas məsləhətlərindəndir. O, yazırdı:
Bir inci saflığı varsa da suda
Artıq içiləndə dərd verir o da (4)
Xəstələndikdə müalicə olunmanın faydasını izah edən Ģair təbii vasitələrə, sudan, dərman bitkilərindən istifadəyə üstünlük verir. Ġnsanların sağlam həyat tərzi keçirməsinə, zərərli
vərdiĢlərdən uzaq olmasına kömək edən təsirli sözləri ilə insan psixologiyasına təsir edir.
Həmin fikirlər müəllimlərə Ģagirdlərinə aĢılayacaq tərbiyədə, milli dəyərlərdə, sağlam həyat
tərzinin öyrədilməsində, əməyi sevməsində, sevdiyi peĢə sahibi olmaqla zərərli vərdiĢlərdən
qorunmasında, sağlam həyat sürməsində lazımı vasitə və üsullardan istifadə edilməsi məsələlərinin öyrədilməsi iĢində əhəmiyyətli təsirə malikdir.
Nizami sağlamlığı həyatın əsası hesab edərək bu sahədə çox orijinal fikirlər yürüdür. O,
«sağlam bədəndə sağlam ruh olar» aforizmini əsas götürərək buna nail olmaq yollarını göstərir:
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Ġnsanın bədəni olmasa möhkəm,
Yazarkən süstləĢər əlində qələm (8. s.612).
ġair sağlamlığın əsas Ģərtlərindən biri olaraq hər Ģeydə, yeməkdə, içməkdə, hərəkətdə,
Ģadlıq və ya kədərdə, xülasə həyatın bütün sahələrində etidalı pozmağı, həddini aĢmağı, israfa
yol verməyi məsləhət görmür. Onun fikrincə bədən üçün ən zəruri olan Ģeylər də qədərindən
artıq istifadə edildikdə zərər verir:
Yağdan qüvvət alıb yansa da çıraq,
Çırağı söndürər çox olanda yağ (7. s.164)
Nizami hər Ģeydə etidalın faydasını sübut etmək üçün deyir ki, zərərli Ģeyləri də (istiot,
içki və s.) öz qaydasında iĢlətsən bədənə fayda verər. O, Ģərabdan uzaqlaĢmağa ciddi yanaĢır:
ġərab halalsa da, mindirmə baĢa,
O, haramzadədən uzaqda yaĢa! (7. s.286).
Nizami orqanizmin normal yaĢayıĢı üçün sinir sisteminin əhəmiyyətini hiss edir. O,
sinir xəstəliyinin qarĢısını əvvəldən almaq üçün ona vaxtında istirahət verməyi lazım bilir.
Çox maraqlıdır ki, dahi mütəfəkkir bir çox xəstəliklərin səbəbini havada, gözə görünməyən baĢlanğıclarda (mikroorqanizmlərdə) görür. Nizami böyük dühasilə, hələ mikroskop
kəĢf edilməzdən çox əvvəl havada xəstəliklər törədən varlıqları duya bilmiĢdi. O, insanın
həyatında bütün mühüm orqanlar sisteminin yerini və əhəmiyyətini, xüsusən sinir sisteminin
fəaliyyətini, onun bütün həyati proseslərdə həlledici rolunu çox düzgün qiymətləndirmiĢdi.
Sonuncu məzmun xətti ―Canlılar və ətraf mühit‖ olmaqla Ģagirdlərə ekoloji bilik və bacarıqların aĢılanması nəzərdə tuturlur. Ekoloji problemlərə, təbii sərvətlərdən, vasitələrdən qənaətlə istifadəyə dair çox dərin mənalı fikirlərə rast gəlinir. Onlardan istifadə etməklə Ģagirdlərə ətraf mühitin vəziyyətini, onun mühafizə edilməsini öyrətmək, ekoloji mədəniyyəti aĢılamaq mümkündür.
Göründüyü kimi, dahi Ģairimizin əsərləri biologiyanın məzmunu ilə tam əlaqəlidir. Lakin onların əlaqə imkanları qabaqcadan illik və cari planlaĢdırmada aĢkar edilməli, yeri, həcmi göstərilməlidir.
Müəllim N.Gəncəvinin əsərlərini oxuyur, elmdə rast gəlmədiyi bitki və heyvanların əlamətləri ilə tanıĢ olur. Biologiya mövzuları ilə əlaqələnən hissələrə daha ciddi yanaĢır. Belə ki,
xordalılar tipi məməlilər sinfi yırtıcı heyvanlar dəstəsinin xarici və daxili quruluĢunu tədris
edərkən qeyd edir ki,
Ġtidirsə canavarın diĢi,
Hiylə ilə keçir tülkünün iĢi (5).
Belə bir faktı ortaya qoyduqda Ģagirdlərə məməlilər sinfinin yırtıcılar dəstəsinin əsas
xüsusiyyətləri məlum olur. Onlardan heyvanlar haqqında Ģairin daha hansı fikirləri olduğu
soruĢulur.
Onun əsərlərində saysız hesabsız bitki növlərinin xarakterik xüsusiyyətləri göstərilir.
Məsələn, Azərbaycan florasının nadir incilərindən biri zəfərandır. Zanbaqçiçəklilər fəsiləsinə
aid olan zəfəran çoxillik soğanaqlı bitki olub, dünyada 80, Azərbaycanda isə 6 növü məlumdur. Dahi Ģairimiz zəfəran haqda dərin biliyə malik olduğu üçün onun adını ―Xəmsə‖-də və
digər əsərlərində tez-tez çəkir, onun səciyyəvi xüsusiyyətlərini, müalicəvi əhəmiyyətini obrazlı ifadələrlə qeyd edir. Məsələn, ―Ġsgəndərnamə‖ poemasında Ģair zəfəranı sarı rənginə və
insanda Ģən əhval-ruhiyyə yaratmasına görə onu qızılla müqayisə edərək yazır:
Qızıl bir meyvədir, zəfəran saçar,
Zəfəran kimi də könlünü açar (5, 161)
Nizami Gəncəvinin bu misrasından 6 və 7-ci sinif biologiya dərsliyindəki ―Dərman
bitkiləri‖ mövzularının tədrisində istifadə edilməsi müsbət nəticələnir. Belə ki, müəllimlər
zəfəran bitkisinin faydasını, görünüĢünü uĢaqlara daha yaxĢı anlatmaq imkanı əldə edirlər.
ġairimizin öz əsərlərində bəhs etdiyi bitkilərdən biri də nilufərdir. Elmi ədəbiyyatda bu
bitkiyə su zanbağı deyilir. Bitki haqqında 7-ci sinif biologiya dərsliyində taxıllar və zanbaq187
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çiçəklilər fəsiləsi materiallarında məlumat verilir. Nilufər su bitkilərndən biri olub, iri çiçəyi
və suyun üzərində ürək Ģəkilli uzun saplaqlı yarpaqları ilə diqqəti cəlb edir. Dünyada 40-dan
çox, Azərbaycanda isə cəmi bir (ağ nilufər) növü mövcuddur. Bu bitkinin qeyd olunan
səciyyəvi cəhətlərini, baĢlıca əlamətlərini yaxĢı bilən Ģair öz yaradıcılığında onu vəsf etmiĢdir.
Dahi Ģair təkcə Azərbaycanın florası deyil, dünyanın ən uzaq ölkələrinin, hətta ekvatorial və tropik qurĢaqların bitki örtüyü haqqında da dərin bilik sahibi olmuĢdur. Bu fikri ekvatorial və tropik qurĢaqlarda bitən bəzi bitkilərin xarakterik əlamətləri haqqında ―Xəmsə‖də
rast gəldiyimiz dəqiq poetik ifadələr sübut edir. Məsələn, Azərbaycandan çox uzaqlarda –
Çinin cənubunda və Cənubi Yaponiyada bitən kafur (kamfora ağacı; kamfora dəfnəsi) bitkisi
haqqında çoxları elmi informasiyanın sürətlə yayıldığı indiki zamanda demək olar ki, heç nə
bilmir. Lakin dahi Ģair hələ XII əsrdə bu bitkinin bütün xarakterik cəhətlərini (hündür ağac
olmasını, ondan kafur adlı ağ dərman maddəsinin alındığını və s.) yaxĢı bildiyi üçün ―Xosrov
və ġirin‖ poemasında hovuzda çimən ġirinin boyunu hündür kafur ağacına, bədəninin rəngini
bu ağacdan alınan ağappaq kafur maddəsinə bənzətmiĢdir.
ġair ―Xəmsə‖də minlərlə heyvan növlərinin xüsusiyyətləri haqqında dəyərli məlumatlar
vermiĢdir. Onun əsərlərində heyvanların demək olar ki, bütün tip və siniflərinin (həĢəratlar,
balıqlar, suda-qurua yaĢayanlar, sürünənlər, quĢlar, məməlilər) xarakterik nümayəndələrinin
quruluĢ, onların səciyyəvi xüsusiyyətləri müqayisəli Ģəkildə və obrazlı ifadələrlə izah edilmiĢdir ki, onlar biologiya dərsləri üçün lazımlı materiallardır. Məsələn, ―Sirlər xəzinəsi‖ poemasında Ģair cəmi iki misrada iki quĢun (tutquĢu və kəkliyin) səciyyəvi cəhətini böyük ustalıqla
belə təsvir edir:
TutuquĢu gülüĢlə Ģəkər yeyən olubdur,
Qaqqıltısı kəkliyi ―ovla‖ deyən olubdur (5,137)
Məlumdur ki, kəklik Azərbaycanın ən qiymətli ov quĢlarındandır. Vaxtilə Böyük Qazqazın yamaclarında və TalıĢ zonasında geniĢ yayılan kəkliyin sayı xeyli azaldığından Türyançay dövlət qoruğunda qorunur. Kəkliyin rəngi yaĢadığı ərazinin rənginə uyğun olduğu üçün
ovçular onun qaqqıltısına görə onun yerini müəyyənləĢdirib ovlayırlar. Bunu gözəl bilən Ģair:
―qaqqıltısı kəkliyi ―ovla‖ deyən olubdur‖, -deyir.
Qeyd etdiyimiz misralardan 7-ci sinifdə biologiya dərslərində ―QuĢların ekoloji qrupları‖ mövzusunun tədrisində istifadə edilməsi mənimsəməni artırır və keyfiyyəti yüksəldir.
ġair hər hansı heyvandan bəhs edərkən kiçik bir Ģtrixlə də olsa, onun ən xarakterik
əlamətini-xislətini böyük ustalıqla təsvir edir və insanları bu xasiyyətlərdən ibrət dərsi almağa
çağırır. Məsələn, ―Yeddi gözəl‖ poemasında cəmi altı misrada yeddi heyvanın ən xarakterik
cizgilərinə iĢarə edir.
Ahu sağrılısan, ey saçı ənbər,
DovĢan yuxusuna verməyin yetər
Qorxuram çox yaman bu qurd fələkdən,
Tülkülük etməyə baĢlaya birdən.
Qorxuram üstünə cuma Ģir kimi,
Didə pələng kimi, ləc bəbir kimi (6.159).
Göründüyü kimi Ģair cəmi bir neçə misrada ahunun (maralın) iri sağrılı, dovĢanın ayıq
yatan (gözüaçıq), canavarın (qurdun) yırtıcı, tülkünün hiyləgər, Ģirin cəsarətli, pələngin yüksək parçalamaq qabiliyyətli, bəbirin çox sürətli olmasını bircə Ģtrixlə, konkret aydın təsvir etmiĢdir. Qeyd edilən bu misralar 7-ci sinifdə biologiyadan ―Məməlilərin ekoloji qrupları‖
mövzusunun tədrisi üçün əvəzolunmaz materialdır.
Bal arısı sabahı, uzağı gördüyündən
ġanlarını doldurur balla elə bu gündən (5)
ġair burada uzağı görmək, ehtiyatı əldən qoymamaq, qənaətcil olmaq kimi sifətləri incə
bir məqamla bal arısının fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Oxuculara psixoloji, tərbiyəvi problemlərlə yanaĢı bioloji, zooloji bilikləri ötürür.
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ġairin əsərləri bitkilərə dair elmi biliklərlə çox zəngindir. Onun əsərləri xəstəliklər, onların törədiciləri, səbəbləri, təbii yollarla müalicə edilməsinə dair çox qiymətli ideyalar, psixoloji, pedaqoji fikirlərlə də zəngindir. Ġnsanlarda, gənclərdə iradənin, fəallığın, inamın, təfəkkürün, diqqətin, yaddaĢın, məsuliyyətin tərbiyə olunmasına dair fikirlərə əməl edilməsinin
əhəmiyyəti böyükdür.
Həyatımızın bütün sahələri üçün onun dəryasından damlalar götürərək iĢimizdə istifadə
etmək xalqımızın inkiĢafına əsaslı təsir göstərir. Onun yubleylərini təĢkil etməklə əsərlərini
oxumaq və gənc nəslimizə öyrətmək azdır. Nizami Gəncəvini dərk etmək üçün bir sıra həyata
keçirilməsi o qədər də çətin olmayan, maliyyə tələb etməyən təkliflərimizi verməyi lazım
bilirik. Belə ki, ümumtəhsil orta məktəb fənlərinin hər birində, hər sinifdə bir mövzu Nizami
Gəncəvinin dühasına həsr olunması Ģagirdlər üçün çox maraqlı olmaqla, fənnin məzmununu
zənginləĢdirər, keyfiyyətini yüksəldər.
Məktəblərin dahilərimizin irsinin öyrənilməsi üzrə ixtisaslaĢması, təmayülləĢdirilməsi
çox faydalıdır. Belə ki, məktəblərin biri Nizami Gəncəvi məktəbi, digəri N.Tusi məktəbi, bir
baĢqası Ġ.Nəsimi məktəbi, digəri M.Füzuli məktəbi, L.Lütfizadə məktəbi və baĢqa Ģəxsiyyətlərin irsi baxımından təmayülləĢməsi onların gənclərə öyrədilməsinin ən səmərəli variantı ola
bilər.
N.Gəncəvi məktəbində 6-cı sinifdə onun ―Ġsgəndərnamə‖, 7-ci sinifdə ―Sirlər xəzinəsi‖,
8-ci sinifdə ―Xosrov və ġirin‖, 9-cu sinifdə ―Leyli və Məcnun‖, 10-cu sinifdə ―Yeddi gözəl‖
əsəri öyrədilir. 11-ci sinifdə öyrənilənlərin müzakirəsinin və ümumiləĢdirilməsinin həyata
keçirilməsi məsləhət bilinir. Məsələn, Nizami Gəncəvi məktəbinə hər sinifdə həftədə bir dəfə
Nizami dərsi keçilir. Həmin dərsdə Nizami elminə, fəlsəfəsinə, dühasına, psixoloji, bioloji,
fiziki, kimyəvi, tərbiyəvi bilik və bacarıqlar tədris edilir. Məktəb Ģagirdlərinin əsas devizi
―Müdriklərimizi öyrənək və onlara layiq olaq‖ kimi müəyyən edilir. Nizami dərsinin illik və
cari planı əvvəlcədən tərtib olunur. Plan əsasında Nizami irsi öyrənilir. Sinifdənkənar tədbirlərdə də Nizami Gəncəvinin yaradıcılığına, həyat və fəaliyyətinə dair sərgilər, konfranslar,
viktorinalar, inĢa, rəsm müsabiqələrinin keçirilməsi məsləhətdir.
Dahilərin adları və irsinə köklənmiĢ məktəblərdə Ģagirdlərə dərin bilik vermək, həyati
bacarıqlar aĢılamaqla onların cəmiyyətin tələblərinə cavab verən Ģəxsiyyət kimi formalaĢmasına zəmin yaradır.
Bu gün rastlaĢdığımız fəlakətdən ―Covid-19‖ pandemiyasından çıxmaq üçün təhsilalanlarda vacib olan keyfiyyətlərin (dözümlülük, məsuliyyət, səbirli olmaq, qaydalara əməl etmək,
birləĢmək, özünün və ətrafdakıların sağlamlığını qorumaq və s.) formalaĢmasında Nizami
irsinin öyrənilməsi kömək edə bilər.
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Х.М.Гаджиева, С.Гулузаде
Уроки биологии в школе Низами Гянджеви
Резюме
Статья посвящена дальнейшему обогащению содержания предмета с использованием работ наших гениев, в том числе Низами Гянджеви, в преподавании биологии в общеобразовательных школах. «Хамса» поэта, охватывающая все сферы науки и жизни, использующая содержание пяти произведений в преподавании предметов, а также биологии, имеет широкий
спектр возможностей для оказания существенного влияния на воспитание учащихся. В нем
объясняются способы решения проблемы путем применения методов, приемов и форм
обучения в соответствии с возможностями. Даны методические рекомендации учителям и воспитателям в этой области. Психологическая, педагогическая и воспитательная значимость
обогащения содержания уроков произведениями наших гениев подтверждается соответствующими фактами.
H.M.Hajiyeva, S.Guluzade
Biology lessons at Nizami Ganjavi school
Summary
The article is dedicated to the further enrichment of the content of the subject with the use of the
works of our geniuses, including Nizami Ganjavi, in the teaching of biology in secondary schools. The
poet's "Khamsa" covering all spheres of science and life, using the content of five works in the
teaching of subjects, as well as biology, has a wide range of possibilities to have a significant impact
on the education of students. It explains the ways to solve the problem by applying the methods,
techniques and forms of training according to the possibilities. Methodical recommendations are given
to teachers and educators in this field. The psychological, pedagogical and educational significance of
enriching the content of lessons with the works of our geniuses is substantiated by relevant facts.
Rəyçi: prof. R.L.Sultanov
Redaksiyaya daxil olub: 28.01.2021
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Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutu
(Bakı Ģəh., Z.Əliyeva küç., 40)

ALĠ TƏHSĠLDƏ PORTFOLĠO TƏLƏBƏLƏRĠN TƏLĠM NƏTĠCƏLƏRĠNĠN
QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠNĠN MÜHÜM ĠDEYASI KĠMĠ
Açar sözlər: portfolio, təqdimat, kolleksiya, işçi materiallar, innovativ qiymətləndirmə.
Ключевые слова: портфолио, представление, коллекция, рабочие материалы, инновационная оценка.
Key words: portfolio, presentation, collection, working materials, innovative evaluation.

Təhsil sistemində, o cümlədən ali təhsildə aparılan islahatlar, mütərəqqi dünya təhsil
sisteminə inteqrasiya və Boloniya prosesinə keçidlə əlaqədar qarĢıda duran yeni vəzifələri
ənənəvi metod və vasitələrlə həyata keçirmək çətindir. Uzun dövr ərzində, əsasən, bilikərin
verilməsi və yoxlanılmasına əsaslanan klassik təhsil paradiqması müasir təlimin yüksək keyfiyyətini təmin etmək baxımından kifayət deyildir. Ənənəvi qiymətləndirmə metod və vasitələri – yazılı və Ģifahi sorğular, ev tapĢırıqları, məqbul və imtahanlar tələbələrin (Ģagirdlərin)
bilik və bacarıqlarını, o cümlədən peĢə səriĢtələrini hərtərəfli üzə çıxarıb obyektiv qiymətləndirməyə o qədər də imkan vermir. Xüsusən Ģifahi sorğular çox vaxt aparır, az miqdarda tələbəni qiymətləndirməyə imkan verir, yorucu və darıxdırıcı olur, cavab verməyən tələbələrin
sorğu ərzində boĢ oturmalarına, kənar iĢlə məĢğul olmalarına gətirib çıxarır. Qiymətləndirmə,
əsasən, kəmiyyət baxımından, həm də birtərəfli – ancaq müəllim tərəfindən aparılır, bəzən də
subyektiv xarakter daĢıyır və tələbələrin (Ģagirdlərin) narazılığına səbəb olur. Onlar qiymətləndirmədə, xüsusən, özünüqiymətləndirmədə iĢtirak etmir, təlim prosesinin subyektinə çevrilmirlər. Bu da ondan irəli gəlir ki uzun müddət təhsil avtoritar "subyekt-obyekt" paradiqmasına əsaslanmıĢ, təhsilalanların müstəqillik və məsuliyyətinin, təlimin daxili motivlərinin
inkiĢafına, öz fəaliyyətini planlaĢdırmaq, qərar qəbul etmək, özlərinin və yoldaĢlarının iĢini
qiymətləndirmək bacarıqlarının formalaĢmasına imkan verməmiĢdir.
Hazırda təhsilə yeni yanaĢmalar, yeni paradiqmalar təhsilin digər sahələrində olduğu
kimi, qiymətləndirmədə, eləcə də onun vasitə və metodlarında, müəllim-tələbə münasibətlərində humanizm prinsipinə əsaslanan yeni dəyiĢiklikləri nəzərdə tutur. Təhsil sistemində yeni, innovativ qiymətləndirmə vasitələrinin tətbiqi bu baxımdan zərurətə çevrilmiĢdir. Əlbəttə,
yeni qiymətləndirmə vasitə və metodları ənənəvi vasitələri inkar etmir. Nəzarət və qiymətləndirmə prosesində onların da öz yeri vardır. Ġndiyədək tətbiq olunan yoxlama və qiymətləndirmə metodları, o cümlədən Ģifahi sorğu bir çox xüsusiyyəti ilə – təĢkili baxımdan sadəliyi, əks
əlaqəni təmin etməyin operativliyi, tələbələrdə (Ģagirdlərdə) bilik və bacarıqların səviyyəsini
vaxtında üzə çıxarmaq, korreksiya iĢi aparmaq və canlı ünsiyyət qurmaq imkanı ilə seçilir. Bu
metodun əsas nöqsanı tələbələri (Ģagirdləri) qismən əhatə etməsi, qiymətləndirmədə müəyyən
subyektiv hallara yol açılması, universal səciyyə daĢıması, çox vaxt aparması, təhsilalanların
qiymətləndirməyə cəlb olunması üçün lazımi Ģərait yaratmaması ilə bağlıdır.
Ənənəvi qiymətləndirmə vasitələrində öyrədənlərin fəal, öyrənənlərin isə passiv olması,
yoxlama və qiymətləndirmə prosesində gərginlik, qorxu və həyəcan keçirməsi, emosional və
fiziki yüklənməyə məruz qalması təlimin humanist prinsipləri baxımından təminedici hesab
olunmur. Bununla yanaĢı, ənənəvi qiymətləndirmə vasitələri daha çox təlimin nəticəsinə –
təhsilalanların bilik və bacarıqlarının üzə çıxarılıb qiymətləndirilməsinə yönəlir; təlim prosesinin özü, tələbənin mənimsəmə prosesi – onun təĢkili vəziyyəti, səviyyəsi, inkiĢaf dinamikası, bir növ, arxa plana keçir; təlim nəticələrindən asılı olaraq operativ korreksiya iĢi aparmağa imkan olmur.
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Yeni qiymətləndirmə sistemi təlimdə müĢahidə olunan bu nöqsanları aradan qaldırmağa
təkcə təlim nəticələrini yox, həm də onun formalaĢması prosesini qiymətləndirməyə, onun
səmərə və keyfiyyətini artırmağa xidmət edir. Belə vasitələrdən biri təhsilalanların fərdi
nailiyyət qovluğu – portfoliodur. "Portfolio" latınca "port" və "folum" sözlərindən düzəlib,
"mühafizə etmək" mənasını verir. Portfolio – təhsilalanın fərdi nailiyyətlərinin qeydə alınması, toplanması və qiymətləndirilməsi vasitəsidir. O, tələbənin (Ģagirdin) təkcə təlim prosesində
deyil, habelə auditoriyadankənar vaxtlarda əldə etdiyi təlim nailiyyətlərini, Ģəxsi inkiĢafını,
təlimə və fənnə motivasiyanın dəyiĢməsini, habelə peĢə səriĢtələrini müəyyən etməyə və
dəyərləndirməyə imkan verir. Təhsilin hər hansı bir mərhələsində keçirilən birdəfəlik sorğu,
yoxlama və qiymətləndirmə ilə müntəzəm gedən belə fərdi inkiĢafı kəmiyyət və keyfiyyət
baxımından ölçmək mümkün deyildir (1, s.249).
Portfolio ideyası təhsildə yeni olsa da, çox qədim tarixə malikdir. Bu ideya uzun müddət
cəmiyyətin müxtəlif sahələrində, o cümlədən foto, model, dizayn, arxitektura sahələrində hər
hansı insanın bacarıq və səriĢtələrini qiymətləndirmək vasitəsi kimi tətbiq olunmuĢdur. Rəssamlar, fotoqraflar, mühəndislər öz iĢlərindən ibarət albomları təqdim etməklə özlərinin yaradıcılıq imkanlarını nümayiĢ etdirmiĢlər. Bu proses hazırda da özünü göstərir və yeni-yeni
sahələri əhatə edir (dövlət qulluğu, investisiya, biznes sahəsi və s.).
Təhsildə portfoliodan istifadə ideyası keçən əsrin 80-ci illərində ABġ-da meydana
gəlmiĢ, 90-cu illərdə isə daha çox inkiĢaf etmiĢdir. Amerika təhsil mütəxəssisləri portfolionun
təlim və inkiĢafetdirici rolunu yüksəkqiymətləndirmiĢlər: portfolio təhsilalanın fərdi inkiĢafını
izləməyin mühüm vasitəsi (Fray), onun affektiv və koqnitiv inkiĢafının göstəricisi (Staff) kimi
səciyyələndirmiĢlər. Portfolio Avropa təhsil məkanında da geniĢ yayılmıĢdır: dil və baĢqa
sahələrdə Avropa portfeli və ya portfoliosu rəsmi sənədi kimi qəbul edilmiĢ (2) və təhsil sistemində tətbiq olunur. Dünya təhsil məkanında təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsinə yanaĢmanı dəyiĢmək zərurəti yaranmıĢdır. Bu isə qiymətləndirmə fəlsəfəsinə yenidən baxmağı nəzərdə tutur. Təhsilin humanist paradiqmasına görə, təlimin mərkəzində, deməli, diqqət mərkəzində təhsilalan, onun fəaliyyəti, inkiĢafı durmalıdır. BaĢqa sözlə, o, təlimin yalnız obyekti
yox, subyekti kimi fəaliyyət göstərməlidir; təlim özünütəhsillə, qiymətləndirmə özünüqiymətləndirmə ilə birləĢməlidir. Bu baxımdan, ənənəvi qiymətləndirmə təhsilalanların fəallığına, Ģəxsi səyinə əsaslanan yeni qiymətləndirmə vasitələri ilə inteqrasiyada həyata keçirilməlidir. Belə vasitələr içərisində dünya təhsil təcrübəsində geniĢ istifadə olunan portfolio mühüm
yer tutur. O, fasiləsiz təhsil prosesində fasiləsiz və çevik qiymətləndirməni təmin etməyə imkan verən qiymətləndirmə vasitəsidir. Ali məktəbdə portfolionun tətbiqi zərurəti, bir tərəfdən,
keçilən nəzəri bilikləri tətbiq etməklə təlim bacarıq və vərdiĢlərinin inkiĢafına, digər tərəfdən
isə tələbələrdə pedaqoji peĢə səriĢtələrinin formalaĢmasına kömək göstərir. Bu sonuncu isə
mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətini, peĢəkarlıq səviyyəsini yüksəltmək baxımından çox
vacibdir. Belə ki, pedaqoji ixtisaslar üzrə kadr hazırlığında peĢə səriĢtələrinin aĢılanması yaxĢı
təmin olunmur; bu vəzifə, əsasən, pedaqoji təcrübədə həyata keçirilir. Pedaqoji təcrübədə isə
əsas diqqət tələbənin fənn üzrə nəzərdə tutulan sınaq dərsləri deməsinə yönəldilir; ən mühüm
səriĢtələrin formalaĢdırılması təmin olunmur. Tələbələr müəllim üçün tələb olunan qabiliyyətlər və səriĢtələrə (didaktik, kommunikativ, konstruktiv, təĢkilatçılıq və s.) yaxĢı yiyələnmədən
məktəbdə pedaqoji fəaliyyətə baĢlamalı olur və müəyyən çətinliklərlə qarĢılaĢırlar. Müntəzəm
həyata keçirilən portfolio vasitəsilə bu boĢluğu müəyyən dərəcədə doldurmaq olar (3, s.327).
Təhsildə "portfolio" anlayıĢı ilə bağlı müxtəlif yanaĢmalar mövcuddur:
1) portfolio təhsilalanın müəyyən təlim müddətində fərdi nailiyyətlərinin qeydə alınması, toplanması və qiymətləndirilməsi vasitəsi kimi; bu zaman portfolio tələbənin (Ģagirdin)
müxtəlif sahələr üzrə göstərdiyi səyi və qazandığı nailiyyətləri nümayiĢ etdirən iĢ və fəaliyyət
nəticələrinin kolleksiyası formasında çıxıĢ edir;
2) təhsilananın bilik, bacarıq və münasibətlərinin monitorinqi üçün müəllim və tələbə (Ģagird) tərəfindən istifadə olunan xüsusi və sistemli Ģəkildə təĢkil olunan sübutların yığımı kimi;
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3) təhsilalanın əldə etdiyi təcrübə və nailiyyətləri sənədləĢdirən və bunlara dair çoxcəhətli informasiyaları əks etdirən iĢçi qovluq (fayl) kimi.
Bu anlayıĢlar bir-birini inkar etmir; hər üç hal ifadə forması etibarilə müxtəlif olsa da,
mahiyyət etibarilə, demək olar ki, eynidir. Portfolio təhsilalanların müxtəlif fəaliyyət növlərində (təhsil, yaradıcılıq, sosial, əmək, estetik, kommunikativ və b.) əldə etdikləri nəticələri
hesaba almağa və qiymətləndirməyə imkan verir.
Portfolio müasir nəzarət- qiymətləndirmə vasitələrini əvəz etmir, onları daha da zənginləĢdirir. Hazırda inkiĢaf etmiĢ ölkələrin bir çoxunun ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində
portfoliodan geniĢ istifadə olunur. O, təhsildə müxtəlif məsələlərin həllinə kömək edir: ayrıayrı fənlər və maraq dairələri üzrə bilik və təcrübələri sistemləĢdirməyə, tələbəyə öz inkiĢafının istiqamətini (məsələn, gələcək peĢə fəaliyyətini) müəyyənləĢdirməyə imkan verir; müəllim və mütəxəssislər tərəfindən müəyyən sahə üzrə tələbəyə məsləhət verməyi asanlaĢdırır;
ona öz inkiĢaf səviyyəsini (təlim və ya peĢəkarlıq üzrə) obyektiv qiymətləndirməyə yardım
edir (4, s.131).
Portfolio təlimdə bir çox funksiyanı yerinə yetirir. Onlar aĢağıdakılardan ibarətdir:
Məqsədyönlülük funksiyası – təlim məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, tələbənin (Ģagirdin) öz fəaliyyətini məqsədyönlü Ģəkildə qurmasına kömək edir.
Diaqnostik funksiya – müəyyən dövr ərzində baĢ verən dəyiĢiklik və inkiĢafı, ona təsir
edən amilləri müəyyən edir.
Motivasiya funksiyası – bilik və bacarıqların mənimsənilməsi nəticələrini, müsbət irəliləyiĢi daha da sürətləndirməyə, uğur sevinci yaratmağa imkan verir.
Nəzarət funksiyası – görülən iĢləri və onların hansı səviyyədə icra edilməsini dəqiqləĢdirməyə kömək göstərir.
ĠnkiĢafetdirici funksiya – tələbənin (Ģagirdin) öz inkiĢafını görməyə, zehni qüvvə və
bacarıqlarını, müstəqillik və fəallığını artırmağa təkan verir.
Korreksiyaedici funksiya – tələbəni (Ģagirdi) öz çətinliklərini, nöqsanlarını görməyə və
aradan qaldırmağa yönəldir.
Reytinq funksiyası – tələbənin (Ģagirdin) qazandığı uğurların miqyasını, qrupdakı
mövqeyini görməyə və onu daha da yaxınlaĢdırmağa imkan verir.
Qiymətləndirmə funksiyası – tələbənin (Ģagirdin) özünün təlim nəticələrini və fəaliyyətini qiymətləndirməkdə ifadə olunur.
Monitorinq funksiyası – tələbənin (Ģagirdin) inkiĢaf səviyyəsini və dinamikasını
müəyyənləĢdirməyə imkan verir (5, s.249).
Göründüyü kimi, portfolio təlimdə çox müxtəlif funksiyaların həyata keçirilməsini təmin edir. Bu da onu müasir qiymətləndirmənin səmərəli metodu kimi səciyyələndirməyə əsas
verir. Portfolio təlimdə mühüm pedaqoji vəzifələrin həllinə kömək edir. Həmin vəzifələr sırasında aĢağıdakıları göstərmək olar:tələbələrin (Ģagirdlərin) yüksək təlim motivasiyasını təmin
etmək; onların fəallıq və müstəqilliyini inkiĢaf etdirmək; təlim və özünütəhsil imkanlarını
geniĢləndirmək; təhsilalanların refleksiv və qiymətləndirmə fəaliyyət vərdiĢlərini inkiĢaf
etdirmək; ―öyrənməyi öyrənmək‖ bacarığını – məqsəd qoymaq, öz təlim fəaliyyətini planlaĢdırmaq və təĢkil etmək, nəticələri yoxlamaq və qiymətləndirmək bacarıqlarını formalaĢdırmaq; tələbələrin (Ģagirdlərin) təhsilini fərdiləĢdirməyə, fərdi meyl və qabiliyyətlərini inkiĢaf
etdirməyə əlveriĢli Ģərait yaratmaq; onların gələcək peĢə bacarıqlarının formalaĢmasına və stimullaĢdırılmasına kömək göstərmək.
Ali məktəblərin təcrübəsində portfolionun aĢağıdakı bölmələrdən ibarət olan quruluĢu
daha çox tətbiq olunur: "Təqdimat", "Kolleksiya", "ĠĢçi materiallar", "Nailiyyətlər". Portfolio
üzrə iĢdə onun struktur ünsürlərinin hər birinin məqsədi, məzmunu, vasitə və metodlarının
düzgün müəyyənləĢdirilməsi və həyata keçirilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
"Təqdimat" bölməsində portfolio müəllifi – tələbə özünü münasib vasitələrlə təqdim
edir. Belə vasitələr foto, rəsm, esse (yığcam sərbəst inĢa, oçerk), tərcümeyi-hal və s. Ģəklində
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ola bilər. Təqdimat formasını tələbənin özünün sərbəst seçməsi daha yaxĢı olar. Sərbəst seçim
refleksiyanı – insanın öz fəaliyyətini təhlil edib qiymətləndirməsi prosesini dərinləĢdirməyə
və onun yaradıcılıq səviyyəsini yüksəltməyə imkan verir.
Portfolionun ikinci – "Kolleksiya" bölməsində fənn üzrə zəruri informasiyaları əks etdirən materiallar toplanır. Bu materiallara müxtəlif mənbələrdən əldə edilən əsas nəzəri biliklər, faktlar, əlavə ədəbiyyatlardan, qəzet və jurnallardan, komputerdən toplanan informasiyalar, maraqlı məlumatlar, lüğət və ensiklopedik bilgilər, illustrasiyalar və s. daxildir. ToplanmıĢ materiallar və informasiyalar fənnin müvafiq mövzusunun öyrənilməsində istifadə olunur,
digər mövzularla bağlı materiallardan isə vaxtında həmin mövzuların öyrənilməsində istifadə
edilir. (6, s.35).
Portfolionun "Kolleksiya" bölməsinə toplanan materiallar fənnin müvafiq mövzusu ilə
bağlı olub, dərslikdəki informasiyaları əsaslandırmağa, dərinləĢdirməyə və geniĢləndirməyə,
ayrı-ayrı hallara tətbiqinə xidmət edir, son nəticədə onları daha yaxĢı öyrənməyə və dərk
etməyə səbəb olur.
Portfolionun üçüncü bölməsi –"İşçi materialları" fənnin müvafiq mövzuları ilə əlaqədar qarĢıya qoyulmuĢ vəzifələrə uyğun olaraq tələbənin özünün yerinə yetirdiyi iĢləri əks
etdirir. Buraya tələbənin müstəqil, yaradıcı xarakterli iĢləri daxildir: qrafik iĢlər (sxemlər,
cədvəllər, diaqramlar), yaradıcı müstəqil iĢlər (layihə iĢləri, tədris və əməli xarakterli məsələ
və problemlərin həlli, yoxlama iĢləri və test tapĢırıqlarının icrası, elmi konfranslarda, olimpiada və müsabiqələrdə, yarıĢlarda iĢtirak) və s. daxildir. Belə iĢlər həm təlim prosesində, həm
də auditoriyadankənar vaxtlarda icra edilə bilər.
Portfolionun sonuncu bölməsi – "Nailiyyətlərim" tələbənin portfolio üzrə iĢ müddətində
fənnin (kursun) mənimsənilməsi sahəsində əldə etdiyi nailiyyətləri əks etdirir.Bu bölməyə tələbənin gündəliyi, iĢ dəftəri ilə yanaĢı əldə etdiyi nailiyyətləri əks etdirən materiallar, sənədlər daxildir: tələbənin fənn üzrə olimpiada, müsabiqə və yarıĢlarda, elmi konfrans və seminarlarda
iĢtirakını göstərən sertifikat, fəxri fərman, təĢəkkür və mükafatlar, dərc etdirdiyi məqalələr, kurs
və yoxlama iĢlərindən aldığı ballar, kollokvium və fərdi iĢ balları, kitab və məqalələrə yazdığı
xülasələr, tələbənin fənn üzrə fəaliyyətini və onun nəticələrini əks etdirən refleksiv təhlil, tələbələrin bir-birinin fəaliyyətinə və portfolio üzrə iĢinə verdikləri rəylər, xasiyyətnamələr və s.
Portfolio ilə iĢ zamanı fənnin mənimsənilməsi üçün məcburi olan iĢlərə (icra edilmiĢ
tapĢırıqlara, tərtib olunmuĢ icmallara, yerinə yetirilmiĢ laborator və praktik iĢlərə, test, sxem,
məsələ və problemlərin həllinə) xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Portfolio üzrə iĢin texnologiyası bir neçə mərhələdən ibarətdir. Tədqiqat göstərir ki, bu
iĢin aĢağıdakı üç mərhələdə qurulması daha səmərəlidir.
Birinci mərhələdə (hazırlıq mərhələsində) müəllimin təlimatı əsasında tələbələr iĢin mahiyyəti, məzmunu və təĢkili məsələləri ilə tanıĢ olur və özlərinin fərdi yanaĢmalarına uyğun
olaraq portfolio üzərində iĢi planlaĢdırır: məqsəd və vəzifələri, mərhələləri və hər mərhələdə
görüləcək iĢin məzmununu (bölmə və mövzuları), nəzarət və qiymətləndirmə qrafikini və
formalarını müəyyənləĢdirirlər.
Ġkinci mərhələ qəbul olunmuĢ plana və ayrılmıĢ vaxta uyğun olaraq tələbənin portfolio
üzərində bilavasitə iĢi ilə bağlıdır. Bu dövrdə portfolionun müvafiq bölmələrinə daxil ediləcək
materialların fərdi axtarıĢı, toplanması və sistemləĢdirilməsi həyata keçirilir. ĠĢlərin icrası
müxtəlif templərdə, həm təlim prosesində, həm də dərsdənkənar vaxtlarda müstəqil Ģəkildə
yerinə yetirilir.
Üçüncü (yekun) mərhələdə tələbələr özünüqiymətləndirmə yolu ilə portfolio üzərində
fəaliyyətlərinin refleksiyasını həyata keçirirlər. Bu isə müxtəlif formalarda olur: tələbənin
müəllimə fərdi hesabatı, kiçik qrup Ģəklində müzakirə, portfolio-konfrans və s. Tədqiqat
göstərir ki, tələbənin portfolio üzərində iĢlə bağlı qarĢıya qoyulan məqsəd və vəzifələrə uyğun
olaraq gördüyü iĢlərə və əldə etdiyi nailiyyətlərə dair yazılı təhlil aparması (müvafiq
materialları əlavə etməklə) daha səmərəlidir.
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Portfolionun qiymətləndirilməsi zamanı onun bölmələrinin, tərkib ünsürlərinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini nəzərə almaq lazımdır. Mövcud mənbələrdə bu məsələ üzrə
vahidlik yoxdur. Bəzi tədqiqatlarda (S.C.Peyp, M.ÇoĢanov və b.) portfolioya daxil edilən materialların hərtərəfli olması, səviyyəsi, onların məzmununa və tərtibinə təhsilalanın orijinal və
yaradıcı yanaĢması əsas göstəricilər kimi qeyd edilir (7, s.328). Bu göstəricilər isə portfolio və
onunla iĢin mahiyyətini tam səciyyələndirmir, onun yalnız zahiri tərəfini əks etdirir; tələbənin
bilik və bacarıqları mənimsəmə səviyyəsinə portfolionun təsiri, əldə olunan nailiyyətlər qiymətləndirmədən kənarda qalmıĢdır.
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К.С.Гусейнова
Портфолио как важное идея оценки результатов учения требованиям
в высшем образовании
Резюме
Портфолио, являясь альтернативой оценки, дает новую возможность проведения ее в
жизнь: в отличие от традиционной отметки, она направлена не только на оценку знаний и способностей обучающихся, но также и на определение и оценку их учебных усердий, результатов
практической деятельности, связанной с применением из знаний.Педагогическая философия
портфолио такова, что учитель оценивает не только то, чего студент не знает в определенных
предметах и отделах, а выявляет оценивает знания и способности студента; изучает совместно
качественные и количественные стороны ; основное внимание уделяет не только оценке, но и
самооценке студента.Этим гуманистическая парадигма образования становится обеспеченной.
K.S.Huseynova
Important idea of evaluation of the results of training
of portfolio studentsin higher education
Summary
Portfolio implements new approach as being alternative tool of evaluation: unlike traditional
evaluation it turns to identify and evaluate not only the knowledge and skills of learners, but also their
learning efforts, and the results of practical activities related to the application of knowledge.The
pedagogical philosophy of Portfolio is that the teacher reveals and assesses what the student knows
and how is his/her capacity , not he/she does not know; reviews quantitative and qualitative aspects of
knowledge and skillstogether; focuses not only on assessment but also self-esteemof students.Thus,
the humanistic paradigm of education is provided.
Rəyçi: ped.e.d., prof. L.N.Qasımova
Redaksiyaya daxil olub: 16.02.2021
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ġAGĠRD ĠNTELLEKTĠNĠN FORMALAġMASINDA
TEMPERAMENTĠN ROLU
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Ġntellekt yüksək intellektual qabiliyyətlərə malik uĢaqların müəyyənləĢdirilməsi, onların
qabiliyyətlərinin inkiĢaf etdirilməsi məsələsi təhsildə həlli zəruri problemlərdən biridir. Təlim
prosesində müəllimləri düĢündürən zəruri problemlərdən digəri isə temperament və intellekt
arasındakı əlaqədir. YanlıĢ olaraq bəzən pedaqoqlar melanxolik Ģagirdlərə yalnız tənbəl kimi
deyil, həm də əqli imkanları məhdud olan Ģagird kimi yanaĢırlar. Psixologiyanın faktları bunu
təsdiq etmir. Psixologiyada aparılan tədqiqatlarda intellekt və temperamentin korrelyasiyası
üst-üstə düĢmür. Bəzi hallarda belə faktlara melanxoliyalı Ģagirdlərdə rast gəlinir. Daha çox
melanxolik tipli Ģagirdlər əlveriĢsiz təlim mühitində səmərəli fəaliyyət göstərə bilmədiklərindən fərdi potensialını, intellektual imkanlarını reallaĢdıra bilmirlər. Ancaq bunu heç də bütün
melanxoliyalı Ģagirdlərə Ģamil etmək doğru olmazdı.
Ġntellekt üçün əsas sayılan keyfiyyətlərə hər bir fərddə rast gəlmək mümkündür. Genetik
amillərə əsaslanan belə uyğunluqlar temperament tiplərində də vardır, lakin heç də o demək
deyildir ki, zəif intellekt göstəriciləri olanların hamısı zəif temperament tipinə malikdirlər. Ġntellektin strukturunun müasir tədqiqatçılarından C.P.Gilfоrd bildirirdi ki, intеllеktin səviyyəsi
krеаtivlik tеsti üzrə yüksək göstəricilərin оlmаsını Ģərtləndirir. O, bununlа bаğlı оlаrаq krеаtivliyin bir sırа pаrаmеtlərini fərqləndirmiĢdir:
а) prоblеmi görmək və qаvrаmаq qаbiliyyəti;
b) idеyаlаrın böyük bir qismini gеnеrаlizə еtmək qаbiliyyəti;
c) müstəqil idеyаlаr irəli sürməkdə çеviklik qаbiliyyəti;
ç) qıcıqlаyıcılаrа qеyri-stаndаrt, оrijinаl cаvаb vеrmək qаbiliyyəti və s.
C.P.Gilfоrd krеаtiv Ģəхsiyyətə хаs оlаn dörd əsаs kеyfiyyətlərə bunları aid edir: оrijinаllıq; bаyаğı оlmаmаq; irəli sürülən idеyalаrın qеyri-аdiliyi; intеllеktuаl yеniliyə аçıq ifаdə
оlunmuĢ Ģəkildə cаn аtmаq. C.P.Gilfоrd həm də yаrаdıcı insаnın həmiĢə və hər yеrdə, digərlərinin qərаrlаrındаn fərqli qərаrlаr vеrmək, özünün idеyаlаrınа хаs оlаnlаrı ахtаrmаğа çаlıĢmaq xüsusiyyətlərini aid edir.
Fikirlərdə sеmаntik uyğunluq, оbyеktləri yеni bахıĢdа görə bilmək, оnlаrdаn istifаdənin yеni yоllаrını tаpа bilmək və təcrübəyə tətbiq еtməyi bаcаrmаq.
Оbyеkt və hаdisələrin qаvrаnıĢmаsınа yеni nöqtеyi-nəzərdən yаnаĢmаqlа оnun müĢаhidədən kənаrdа qаlаn tərəflərini görə bilmək, bunun üçün məntiqi qаvrаmа və аdаptаsiyаnın
zirəkliyi.
Qеyri-müəyyən situаsiyаdа sеmаntik və spоntаn çеviklik göstərərək özündə оnun icrаsınа bəldləĢməni ifаdə еdən yеni idеyаlаr istеhsаl еtmək qаbiliyyəti.
Həyati göstəricilərdəki tarazlıq dedikdə bunlar baĢa düĢülür: dinamika və əhval-ruhiyyədə təmkin, mətanət, sakitlik, yekcinslik. Onlarda kəskin dəyiĢmələr, enmələr və qalxmalar,
nitqdə axıcılıq və emosionallıq olmur.
Əsəb proseslərinin hərəkətliliyini xarakterizə edən göstəricilərə yeni mühitə tez uyğunlaĢmaq, həyati stereotiplərlərdə (vərdiĢ, adət) asan və tez bir zamanda dəyiĢmə yaratmaq, yenidən
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qurmaq, yeni insanlara, yeni Ģəraitə tez alıĢmaq, bir məĢğuliyyətdən digərinə tez keçmək, dərin
yuxuya tez getmək, tez yadda saxlamaq və tez hasil etmək, hisslərin tez yaranması və axıcılığı,
nitqdə, motorikada, hərəkət tempində davamlılıq olur. Əksqütblü xassələrdəki həyati göstəricilər (zəiflik, dayanıqsızlıq, inersiya) çox zaman bir-birinə əks göstəricilərdə qeydə alınır.
C.Gilfоrd fikri əməliyyаtlаrın хаrаktеrinə görə аĢаğıdаkılаrı аyırd еdirdi: 1) idrаk; 2) hаfizə; 3) divеrgеnt məhsuldаr təfəkkür; 4) kоnvеrgеnt məhsuldаr təfəkkür; 5) qiymətləndirmə
təfəkkürü.
Gilfоrd mоdеlində hər bir fаktоr intеllеkt kаtеqоriyаlаrının üç ölçü üzrə uzlаĢmаlаrındаn əmələ gəlir.Indiyə qədər 100-dən аrtıq fаktоr аyırd еdilmiĢ və оnlаrın diаqnоstikаsı
üçün uyğun tеstlər sеçilmiĢdir. C.Gilfоrdun kоnsеpsiyаsı АBġ-dа istеdаdlı uĢаqlаrlа iĢ
prоsеsində gеniĢ tətbiq еdilir. Bu zəmində təhsil prоsеsini səmərəli plаnlаĢdırmаğа imkаn
vеrən və həmin prоsеsi qаbiliyyətlərin inkiĢаfınа yönəldən tədris plаnlаrı tərtib еdilir.
C.P.Gilfоrd ХХ əsrin II yаrısındа ilk dəfə оlаrаq psiхоmеtrik mеtоdun köməyi ilə
aĢağıdakı prinsiplər əsasında temperamentlə bağlı öz ümumiləĢdirmələrini apardı :
• Fərd üçün davamlı Ģəkildə xas olanlar.
• Ġntellektual qabiliyyətlərlə bağlı olmayanlar.
• Sosial təcrübə ilə bağlı olmayanlar.
O, 400 suallıq anket sorğuları əsasında insan fərdiyyətinin intellekti üçün xas olan 13
faktorunu ayırd etdi: fəallıq-passivlik; dominantlıq-tabelik; kiĢilik-qadınlıq; inamlılıq-özünəinamsızlıq; sakitlik-narahatlıq; ünsiyyətcillik-qapalılıq; refleksivlik-səthilik (özünütəhlilə
meyillilik); depressiya-coĢğunluq; emosionallıq-biganəlik; təmkinlilik-impulsivlik; qərəzsizlik-qərəzlilik; obyektivlik-subyektivlik; xeyirxahlıq-düĢmənçilik; dözümlülük (kooperativlik)hövsələsizlik (ümumi tələblərə tabe olmağa hazırlıq və tabe olmamaq).
Temperamentin təzahür xüsusiyyələrinin təhlili zamanı tez-tez üzləĢdiyimiz senzitivlik,
reaktivlik, plastiklik, yaxud möhkəmlik anlayıĢlarının mahiyyətinə də ayrıca baxmaq lazım
gəlir. Senzitivlik və ya həssaslıq insanda bu və digər psixi reaksiyanın baĢ qaldırması üçün
xarici mühitin təsirlərini (qıcıqlayıcıların) səviyyələrindən asılıdır. Məsələn, eĢitmə orqanı səsin tezliyinə, görmə orqanı məkanda yerləĢən obyektin hansı məsafədə yerləĢməsinə, uzaqlığına və göz aparatının koordinasiyası kimi ölçü vahidlərinə əsaslanır. BaĢqa sözlə, qıcıqlayıcıların təsirinin gücü necə olmalıdır ki, insan ona reaksiya versin, yaxud güclü təsirə qarĢı
hövsələsizlik edərək özündən çıxsın.
Reaktivlik məhz insanın bu və digər təsirə necə reaksiya verməsində baĢ verir. Bu
prosesə temperament nəzarət edir. Yuxarıda Ģlyapasının əzilməsinə müxtəlif temperament
tiplərinə xas olan fərqli insanların fərqli reaksiyalarında bunu nəzərdən keçirdik. El arasında
da temperament tiplərini davranıĢda təzahürünü səciyyələndirən müxtəlif bənzətmələr var:
―cırtqoz‖, ―darqursaq‖, ―ağlayıb-gülməyi bilinməyən‖, ―hövsələsiz‖, ―lal-dinməz‖, ―suyun lal
axanı, adamın yerə baxanı‖ və s. Plastiklik və onun əksqütblü xassə olan möhkəmlik insanın
xarici mühitə nə qədər tez alıĢması ilə izah olunur. Plastik insanlar davranıĢında tez düzəliĢ
edir, möhkəmlər isə bunu çətinliklə bacarır.
ġаgirdlərin intеllеktuаl inkiĢаf prоblеmləri ilə məĢğul оlаrkən diqqət yеtiriləsi mühüm
məsələlərdən biri də intеllеktuаl inkiĢаf və fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin təhlilidir. Bu və yа
digər qаbiliyyətin аyrı-аyrı gеnlərlə və yа оnlаrın uzlаĢmаsı ilə Ģərtlənməsi və bu qаbiliyyətlərin sinir sistеminin fiziоlоgiyаsı səviyyəsində nеcə fоrmаlаĢdığı hələlik məlum dеyildir. Dəqiq məlum оlаn оdur ki, fərdin intеllеktuаl inkiĢаfının istiqаməti bu аmillərdən müəyyən dərəcədə аsılıdır. Əgər insаnа irsən hаnsısа intеllеktuаl mехаnizmlər və yа bu təĢəkkülü
üçün «хаmmаl» vеrilmiĢsə, bu hеç də о dеmək dеyil ki, uĢаq vаlidеynlərinin intеllеktuаl səviyyəsindən аsılı оlаn müəyyən «təmiz intеllеkt» səviyyəsini irsən qаzаnmıĢ оlur. Əksər tədqiqаtlаr birmənаlı göstərir ki, uĢаq hər hаnsı bir qаbiliyyətlə dеyil, аncаq müəyyən təbii imkаnlаrlа dоğulur. Bu təbii imkаnlаr qаbiliyyətlərin yаlnız аnоtоmik-fiziоlоji Ģərtləridir. BаĢqа
sözlə, bu imkаnlаr əlvеriĢli mühitə düĢdükdə аçılıb qаbiliyyətlərə çеvrilirlər. Оnlаrın qоvĢа197
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ğındа isə istеdаd mеydаnа çıхır. Bir çох hаllаrdа isə təbii imkаnlаr, qаbiliyyətlərə çеvrilmir,
çünki, təbii imkаnlаrın inkiĢаfı çох vахt оnlаrın bilаvаsitə təbiətinə uyğun gəlməyən bilik,
bаcаrıq və vərdiĢlərlə kоmpеnsаsiyа оlunmаğа bаĢlаyır. Bəzi аnаdаngəlmə аmillər еmbriоnun
yumurtа-hücеyrənin mаyаlаnmаsındаn dоğuĢа qədərki inkiĢаfınа təsir göstərir. Оnlаrа
хrоmоsоm аnоmаlyаlаrını misаl göstərmək оlаr. Həmin аkt mаyаlаnmаyа qədər bаĢ vеrir.
Qеyri-mükəmməl qidаlаnmа, hаmiləlik dövründə аnаnın kеçirdiyi müəyyən хəstəliklər, qəbul
еtdiyi dərmаnlаr, dölün inkiĢаfınаzərərli təsir göstərən digər mаddələr və bаĢqа zərərli vərdiĢlər bеlə təsirlərə аid оlunа bilər. Аnаnın məruz qаldığı ciddi fiziki və psiхi pоzuntulаr uĢаğın
gеnеtik pоtеnsiаlının rеаllаĢmаsınа ciddi, bəzən, dönməz mənfi təsir göstərə, оnun ətrаf mühitlə münаsibətlərini çətinləĢdirə bilər. Bu аmillərin əhаtəli təhlili tədqiqаt plаnınа аid оlmаdığındаn оnlаrın üzərində dаyаnmаğı məqsədəuyğun hеsаb еtmirik. UĢаğın hаnsı pоtеnsiаllа
dоğulmаsındаn аsılı оlmаyаrаq, оnun üçün zəruri оlаn intеllеktuаl dаvrаnıĢ vərdiĢləri sоsiаl
mühitlə münаsibətlərdə inkiĢаf еdib təkmilləĢə bilir. Həyаtın ilk аnlаrındаn uĢаğın intеllеktuаl
funksiyаlаrı yаlnız irsiyyətlə Ģərtlənirsə də, bu hаl tеzliklə dəyiĢir. Bir-iki ildən sоnrа uĢаq öz
fiziki və sоsiаl əhаtəsilə səmərəli qаrĢılıqlı dаvrаnıĢ qаbiliyyətləri qаzаnır. Ġntellektual funksiyaların sonrakı inkiĢafı kiçik məktəbli yaĢında isə birbaĢa təlim fəaliyəti ilə Ģərtlənir.
Təlim kiçikyaĢlı məktəblilərin aparıcı fəaliyyət oldugundan intellektin inkiĢafı əsaslı
Ģəkildə bu fəaliyyətdə formalaĢmağa baĢlayır. Bu dövrdə Ģagirdlərdə təlim hərəkətləri ilə
bağlı avtomatik hərəkətlər, vərdiĢlər, bacarıqlar yaranır. Məktəb təliminə baĢlamaqla uĢaqların həyatında, fəaliyyətində, intellektin inkiĢafında, ətrafdakı insanlarla münasibətlərində ciddi
dəyiĢmələr baĢ verir. Onun qarĢısına çoxsaylı yeni vəzifələr qoyulur. Təlim aparıcı fəaliyyət
olur, (həmyaĢıdlarla) ünsiyyətdə təlimin tələblərindən irəli gələn bərabərhüquqluluq əldə edir.
Ə.Ə.Qədirov bildirir ki, kiçik məktəbli yaĢı dövründə əsəb sistemi kamilləĢir, baĢ beyin
inkiĢaf edir, baĢ beynin analitik-sintetik funksiyaları güclənir. Oyanma və ləngimənin qarĢılıqlı əlaqəsi daha asan və çevik tənzimlənir. Hiss orqanlarının dəqiqliyi artır. UĢaqlarda komandaya, söz siqnallarına görə istiqamətlənmə, bələdləĢmə, mərkəzləĢmə, intellekt və məntiqi
təfəkkür əməliyyatlarını yerinə yetirmə imkanları artır. Ləngimə prosesi daha da möhkəmlənir, lakin oyanma əvvəlki üstünlüyünü qoruyub saxlamaqla həmin proseslərin üstünlüyü
qalmaqda davam edir (1).
Bütövlükdə baĢ verən bu dəyiĢmələri digər sahələrə də aid etmək olar: boy artımı zəifləyir, çəki artır, sümüklər bərkiyir, əzələ sistemi intensiv Ģəkildə inkiĢaf edir. Bu əsasda onlarda
incə hərəkətləri yerinə yetirmək imkanları yaranır. DavranıĢın və fəaliyyətin nizamlanmasında
ixtiyariliyin artmasında da keyfiyyət dəyiĢmələri gedir. Refleksiya, daxili planda hərəkət
etmək qabiliyyəti artır, gerçəkliyə yeni dərketmə münasibəti yaranır, qrup münasibətlərinə
davamlı maraq meydana çıxır. Tədqiqatçılar (Vıqotski, Mençinskaya, Zankov, Davıdov,
Elkonin və b.) kiçikyaĢlı məktəblilərin təlim uğursuzluqlarını araĢdırarkən diqqəti ilk növbədə
onların Ģəxsiyyətinə və fərdiliyinə, ilk növbədə isə temperament tiplərinə yönəldirlər, çünki
temperament psixikanın baĢlıca fərdi xassəsi olmaqla subyektin mühitə, münasibətlərə, sosial
əlaqələrə və (yeni) fəaliyyətə adaptasiyasını, onun dinamikasını, intensivliyini, məhsuldarlığını və digər bu kimi keyfiyyətlərini Ģərtləndirir. Ümumiyyətlə, kiçikyaĢlı məktəblilərin intellekt və temperament tipləri arasındakı asılılıqların əhatə dairəsi geniĢdir. Sadə qıcıqlanmadan, onun tezliyindən, gücündən və təsirindən baĢlayaraq, təlim fəaliyyətində qərar qəbuluna
qədər baĢ verən bütün proseslərdə temperamentin izlərinə hansıa formada rast gəlmək mümkündür. Biz bu əlaqələri 2 istiqamətdə nəzərdən keçirəcəyik:
1) Ģagirdlərin idrakı bacarıqlarının (qavrama, hafizə, nitq və təfəkkürün) formalaĢmasını
Ģərtləndirən temperament xassələri və onların fərdi yanaĢmada nəzərə alınması;
2) Ģagirdlərdə psixomotor bacarıqların formalaĢmasının fərdi üslubdan asılılığı.
R.S.Nemov təhsil prosesində temperament və fərdiliyin əlaqəsini Ģagirdlərin intellektual
potensialı, hərəkət və ünsiyyətlə bağlayır. Tədqiqatçıya görə, bunların hər biri temperamentin
dinamik xassəsinə (emosionallıq-neyrotizm) uyğun olub bütöv bir sistem əmələ gətirir, lakin
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həmin sistemdə, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, həmiĢə uyğunluqlar olmur (2, s. 399). KiçikyaĢlı məktəblilərin qavrayıĢı davamsızlığı və təĢkiledilmə çətinliyi ilə xarakterizə olunur.
QavrayıĢın temperamentə görə az diferensiasiya olunması aydın ifadə olunmayan emosionallığı ilə əlaqəlidir. Onun temperament fərqləri özünün itiliyi, yeniliyə həssaslığı, öyrənmə marağının əhatə dairəsi, qavranılan materialın həcmi və d. bu kimi xüsusiyyətlərə görə səciyyələnir. ―Qavrama sahəsində onun qeyri-ixtiyari növündən məsədyönlü ixtiyari növünə keçid
baĢ verir. Bu zaman Ģagirdlərin qavrayıĢını özünün fərdiliyinə uyğun olaraq inkiĢaf etdirmək,
onları bundan sonrakı intellektual sahəyə yönəltmək vacibdir‖ .
QavrayıĢ nəzəriyyələrinin müddəalarına əsaslanaraq deyə bilərik ki, müəllimin bu sahədə görməli olduğu iĢ Ģagirdlərə təqdim edilən materialların anlaĢıqlığı, həyatiliyi və yaĢa uyğunluğudur. Dərsin motivasiya mərhələsinin hansı üsullarla təĢkili də kiçkyaĢlı məktəblilərin
temperament xasələrinin nəzərə alınması üçün uyğurlu məqamdır. Bundan baĢqa, temperament tiplərinin nəzərə alınması iĢini onların qrup iĢində həyata keçirmək, tapĢırıqları temperament tipinə uyğunlaĢdırmaq da məqsədəuyğundur. Bundan baĢqa, müəllimlər Ģagirdləri
məqsədli dinləməyə və baxmağa, müĢahidəçiliyi artırmağa isitqamətləndirməlidirlər. Ġlk növbədə, kiçikyaĢlı məktəblilərdə qavrayıĢını, temperament xassəsindən asılı olmayaraq məqsədyönlü istiqamətə yönəltməlidirlər Bu halda, kiçikyaĢlı məktəblinin qavrayıĢı mürəkkəbləĢir,
dərinləĢir, daha çox analitik, diferensiallaĢmıĢ olur, təĢkilolunmuĢ xarakter daĢıyır.
Məsələn, qavrayıĢın introvertlərdə və ekstrovertlərdə necə istiqamətləndirilməsini müəyyənləĢdirmək üçün diqqət onların maraqlar sahəsinə yönəldilməlidr, çünki bu yaĢda uĢaq
maraqlarında temperamentin imkanları artıq əsas komponentə çevrilmiĢ olur. Bu imkanlar
―Mən bacararam‖, ―Mənim üçün çətinidir‖ kimi mülahizələrdə ifadə olunur. Qeyri-müəyyənliklərin olması da qaçılmazıdr. O halda Ģagirdlərdə ―Heç bilmirəm, bunu necə edim‖, ―Sizcə
alınarmı?‖ mülahizələri ilə çatdırılır. Məktəb həyatı Ģagirdlərdən daim çalıĢmaq, məĢq etmək,
düĢünmək, bu zəmində də ixtiyari diqqəti inkiĢaf etdirməyi, mərkəzləĢmə üçün iradi səy tələb
edir. KiçikyaĢlı məktəblilərin diqqəti qeyri-ixtiyari olub həcmi məhduddur. Ona görə də
təlim-tərbiyə prosesi diqqətin formalaĢdırmasından asılı olur. Ġxtiyari diqqət öz-özünə formalaĢmır. O, bir sıra psixi funksiyalarla, ilk növbədə öyrənmə motivasiyası, təlimdə uğur əldə etmək üçün məsuliyyət hissi ilə birgə inkiĢaf edir. Bu inkiĢafın daha dinamik olması üçün dərs
prosesində kiçikyaĢlı məktəblilərin maraq dairəsində olan həyati məsələlər, onların tələbatlarına uyğun gələn situasiyalar aktuallaĢdırılır. Məktəb təlimində ən mühüm sahələrdən biri də
hafizədir. Bu dövrdə beyin o qədər çevikliyə malik olur ki, informasiyanı asanlıqla, xırda detallarına qədər yadda saxlamağı, əzbərləməyi, məna tərzini ayırd etməyi bacarırlar. Bununla
belə, kiçik məktəblilər hələ öz hafizəsini lazım olan qaydada nizamlaya, idarə edə, təlim
fəaliyyətinə tabe edə bilmirlər. Müəllimlər Ģagirdlərdə özünənəzarəti, özünütəkmilləĢdirməni
artırmaq üçün xeyli zəhmət sərf etməli olurlar. Nəticədə onlarda özünü yoxlamaq, təlim
fəaliyyətini rasional qaydada təĢkil etmək imkanları yaranmıĢ olur. KiçikyaĢlı məktəlilərin
təfəkkürü nitq prosesi ilə birgə inkiĢaf edir. I sinif Ģagirdlərinin söz ehtiyatı artıq normaya
görə 3500-400 arasında olmalıdır. Təlim fəaliyyəti yalnız söz ehtiyatının artırılmasına deyil, o
cümlədən öz fikirlərini Ģifahi və yazılı Ģəkildə ifadə etmək imkanlarını da artırır (3).
V.S.Volkova, E.A.Belova, L.N.LutoĢkina və b. tədqiqatlarından aydın olmuĢdur ki, Ģagird
təlimdə uğur qazanmadıqda onun təlim motivasiyası getdikcə zəifləyir, təlim fəaliyyətinə maraqsızlıq artır, bir çox hallarda isə onlarda disfunksiya baĢ qaldırır, məktəbə getmək istəmirlər.
Bununla yanaĢı, kiçikyaĢlı məktəbli dövründə Ģagirdlərin qrupdakı statusunda onların akademik
qiymətləri aktual olduğundan özlərini həmyaĢıdlarının yanında da narahat hiss edir, özünüqiymətləndirmə getdikcə aĢağı düĢür. Bütün bunlar, Ģübhəsiz ki, onların sosiallaĢmasında həlledici
məqamdır. Deməli, biz araĢdırdığımız problemə yalnız təlimin optimallaĢdırılması deyil, həm
də kiçikyaĢlı məktəblilərin sosiallaĢması prosesinin tərkib hissəsi kimi də baxa bilərik (4).
N.Е.Mаlkоv fərdi iĢin təĢkilində ilk növbədə psiхоlоji tеmpin nəzərə аlınmаsını məqsədəuyğun hеsаb еdir. Bеlə ki, bаĢ bеyin qаbığının funksiоnаl vəziyyətinin göstəricisi – psi199

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

1 / 2021

хоlоji tеmpdir. Müхtəlif təlim vаsitələrinin tətbiqi uĢаqlаrın psiхоlоji tеmpinə təsir göstərir.
Аdi hаldа hərəkətin (nitqin, prаktik fəаliyyətin, əqli prоsеslərin) аdət еdilmiĢ sürəti uĢаq
tərəfindən irаdi səy tələb еtmir. Psiхоfiziоlоji prоsеslər təbii ахаrı ilə gеdir. Оnа əlаvə tаpĢırıqlаr vеrdikdə isə hərəkət sürəti dəyiĢir. Həmin аndа hiss və еmоsiyаlаrın tənzimlənməsi Ģərti
əqli prоsеslərin bаĢdаnsоvdu dеyil, düĢünülmüĢ, səmərəli təĢkilinin əsаsındа durur. Hisslər
əsəb mərkəzlərinə Ģüurdаn dаhа tеz çаtır, bu mərkəzləri zəbt еdir. YаrаnmıĢ gərginlik аnındа
yаlnız hisslərin imkаn vеrdiyi səviyyədə Ģüur əsəb mərkəzləri ilə əlаqə yаrаdа bilir. Qıcıqlаyıcının bаĢlıcа оbrаzını əmələ gətirən hаdisə, təəssürаt оnun bеyinə оrqаnik təsirindən аsılıdır.
Bu təsirlər ―idеyа оlаn‖ kimi bаĢlаnır, ―hissi оlаn‖ kimi bаĢа çаtır. ġüurun bеyinə vеrdiyi
məlumаt оrаyа hissiz, еmоsiyаsız dахil оlur. Аlınаn cаvаb isə özündə qаbığаltı nаhiyədə аrtıq
hаzırlаnmıĢ hissi məzmunlа qаyıdır. Əgər biz uĢаğа özünün psiхоlоji sürətinə uyğun hərəkət
tаpĢırığı vеririksə, bu hаldа hisslərin cоĢqun оyаnmа еhtimаlı аzаlır. Оnlаr təbii sürətlə
hərəkət еdirlər. Həttа tаpĢırığın icrаsındаn sоnrа yохlаyıcı hərəkətlər аrtır. Bu, bizə əsаs vеrir
ki, təlim tаpĢırığı zаmаnı uĢаqdа sürətin аrtmаsının səbəbini Ģüurlu irаdi səylə dеyil, ümumi
əsəb-psiхi оyаnıqlığın аrtmаsı ilə əlаqələndirək.
Bu qənaətə gəlmək olur ki, intellektual fəaliyyətdə temperament xüsusiyyətləri düĢünmə sürətindən baĢlayaraq bu prosesləri müĢayiət edən emosional-iradi reaksiyalara qədər bir
çox psixi fenomenləri əhatə edir. Bununla belə, Ģagird tərəfindən təlim tapĢırıqlarının yerinə
yetirilməsi təlim hərəkətlərinin gücündən və tezliyindən deyil, keyfiyyətindən və məhsuldarlıq səviyyəsindən asılıdır. Burаdа temperament xassələrinə uyğun olaraq intеllеktuаl prоsеslərin tеmpini sürətləndirən psiхоlоji trеninqlər, əqli inkiĢаfеtdirici оyunlаr, ciddi qurulmuĢ təlim
və s. təĢkili mühüm amildir. Belə Ģərаitdə bеyin strukturlаrının dаhа təkmil fоrmаlаrı fəаllаĢır.
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Т.Гусейнова
Роль темперамента в формировании интеллектa школьника
Резюме
В данной статье рассматриваются факторы темперамента, которые участвуют в структуре
интеллекта. Утверждается, что помимо реактивного темпераментного фактора эмоциональности / невротизма, регулирующий процесс принудительного контроля также играет важную роль
в структуре когнитивной деятельности. В частности, уязвимость к познавательной деятельности определяется темпераментом, который характеризуется высоким уровнем эмоциональности
/ невротизма и низким уровнем контроля над собой.
T.Huseynova
The role of temperament in the formation of the child's intellect
Summary
His article focuses on the temperament factors that are involved in the structure of intelligence.
It is argued that besides the reactive temperament factor of emotionality/neuroticism, the regulative
process of effortful control also plays an important role in the structure of cognitive activity. More
specifically, vulnerability to cognitive activity is determined by a temperament that is characterized by
high levels of emotionality/neuroticism and low levels of effortful control.
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GERÇƏKLĠYĠ MƏNƏVĠ ƏXZETMƏ PROSESĠNDƏ
ĠNTUĠSĠYANIN YERĠ VƏ ROLU
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Tədqiqat üzrə ümumiləşmələrin interpretasiyası. Faktları toplamaq elmi tədqiqatların
ən mühüm hissəsi olsa da, özlüyündə tədqiqat problemini həll etmir. Söylədiyimiz hal təlim
prosesi və təlimi problemlər üçün də istisna deyildir. Hər hansı problemin həlli üçün bizi maraqlandıran hadisəni və ya prosesi təsvir və izah edən bilik sistemi olmalıdır. Bu sistem müxtəlif səviyyələrdə: fəhm, əsaslandırılmıĢ fərziyə, səhih elmi nəzəriyyə səviyyəsində ola bilər.
Fəhm elə ilkin mülahizəyə deyilir ki, o hələ kifayət qədər tədqiq edilməmiĢ, onun məntiqi və empirik əsasları aydınlaĢdırılmamıĢdır. Faktların izahı əsasında duran baĢqa fikrin deyil, məhz fəhmin yaranması səbəblərini aydınlaĢdırmaq üçün intuisiya anlayıĢından yan keçmək mümkün deyildir.
Məlumdur ki, keçmiĢ təsəvvürləri dəyiĢən ideyalar, bir qayda olaraq, nə əvvəlki bilikdən sırf məntiqi törəmələr çıxarmaq, nə də təcrübi məlumatları sadəcə ümumiləĢdirmək nəticəsində deyil, dərkedici təfəkkürün hərəkətində nə isə bir sıçrayıĢ kimi meydana gəlir. Təfəkkür, belə sıçrayıĢları öz təbiətinə, əməli fəaliyyətlə bilavasitə əlaqəsinə görə etməlidir ki, bu
da fikri, yeni nəticələr axtararkən hissi məlumatın və sırf məntiqi cəhətdən əsaslandırılmıĢ
olanın hüdudu xaricinə çıxmağa təhrik edir.
Filosof, fizik M.Bunge yazırdı ki, hər bir riyaziyyatçı və hər bir təbiətĢünas belə bir Ģeylə rastlaĢar ki, təxəyyülsüz ixtiraçılıq qabiliyyəti, fərziyyə və planlar icad etmək qabiliyyəti olmadan ―mexaniki‖ əməliyyatlardan baĢqa, yəni aparatlarla manipulyasiya etmək və hesablama alqoritmlərini tətbiq etməkdən baĢqa heç bir iĢ görmək olmaz. Fərziyyələr yaratmaq,
texnika ixtira etmək və eksperimentlər fikirləĢib tapmaq, açıq-aĢkar yaradıcı proses və ya lap
istəsəniz ―mexaniki‖ əməliyyatlara qarĢı qoyulan intuitiv hərəkət hallarıdır (1;74).
Qənaətə gəlinməməlidir ki, intuisiya heç bir Ģeylə Ģərtlənmir və heçdən yaranır. Ġntuisiya obyektə dair əvvəlki empirik və nəzəri bilik səviyyəsindən çıxıĢ edir. Burada mütəfəkkirin qabiliyyəti və təcrübəsi, onun təfəkkür tərzi də az rol oynamır. Odur ki, insanın həyatında baĢ vermiĢ olan müxtəlif hadisələr, onun təcrübəsi intuisiyaya təsir göstərir.Təsədüfi
amillərin təsiri, tezlik və qəflətilik ―nurlandırma‖ kimi görünür. Təsadüfi deyildir ki, elmi
kəĢflərin tarixi dahiyanə intuisiyalara təkan vermiĢ təsadüflərə dair əfsanələrlə doludur.
Hər bir intuisiya hadisəsi arxasında gərgin insan fikrinin durduğunu, bu fikrin qarĢıda
qoyulmuĢ problemin həlli üçün inadlı axtarıĢlar etdiyini görmək lazımdır. Ġntiusiyada insanın
əvvəlki ictimai və fərdi intellektual inkiĢaf təcrübəsi yığcam Ģəkildə mövcuddur. Burada heç
bir mistik Ģey yoxdur, onun vasitəsizliyi nisbidir və intuitiv olaraq irəli sürülmüĢ nəzəri müd201
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dəalar sonralar məntiqi iĢləməyə məruz qalır, bunun nəticəsində fəhm ya kifayət qədər əsası
olmadığına görə rədd edilir, ya da elmi Ģəkildə əsaslandırılmıĢ fərziyyə forması kəsb edir.
Fəhmdən fərziyyəyə keçilməsi, A.EynĢteynin təbiri ilə desək, ―möcüzəni anlaĢılan bir Ģeyə‖
çevirən arqumentlərin tapılmasını özündə ehtiva edir. Elə bu məqamdan məntiq fəaliyyətə
baĢlayır ki, bunsuz intuisiya ―havadan asılı‖ qalardı. Əldə olunmuĢ bilik səfərbərliyə alınır və
fəhmi fərziyyəyə çevirən yeni faktlar axtarılır (1;74).
Ağıllı adamlar öz mülahizəsinin doğruluğuna əmin olmaq istəyəndə, öncə onu intuitiv
―görməyə‖ çalıĢır, ondan sonra isə isbatını verir, daha doğrusu, formal məntiqi yolla əsaslandırır. Belə yanaĢmadan insanlar adi məiĢət məsələlərini də həll etmək istəyərkən faydalanır.
Məsələn, alıcı keyfiyyətli parça almaq istəyərkən onun o tərəf-bu tərəfinə baxır, sonra ona
əlini sürtməklə yoxlayır.
Ġntuitiv hiss və məntiqi isbat həqiqəti dərk etməyin iki müxtəlif üsuludur. Ġntuisiya əhəmiyyətli dərəcədə formal-məntiqi isbatı müəyyənləĢdirə bilir. Hər bir düĢüncəli Ģagird stereonometriyada heç bir sistematik bilik əldə etmədən, müəyyən terminalogiyanı mənimsəmək
əsasında, çətinlik çəkmədən ―görə‖ bilər ki, iki düz xətt üçüncüyə paraleldirsə, öz aralarında
da paraleldir(həmin düz xətlər bir müstəvi üzərində olmaya da bilər).Lakin bu mülahizənin
təsdiqi uzun, müfəssəl və yaradıcı hazırlıq tələb edir (1;75).
Fikrimizi əyaniləĢdirək.Tutaq ki, və düz xətləri düz xəttinə paraleldir. Fərz edək
ki, və düz xətləri paralel deyildir. Onda onlar nöqtəsində kəsiĢir. Deməli, nöqtəsindən
düz xəttinə paralel olan iki düz xətt keçir. Düz xətt üzərində olmayan verilmiĢ nöqtədən
verilmiĢ düz xəttə paralel çəkilmiĢ düz xətt birdən artıq olmadığına görə, bu, mümkün deyil.
―VerilmiĢ düz xətt üzərində yerləĢməyən ixtiyari nöqtədən bu düz xəttə ancaq və ancaq bu
perpendikulyar endirmək olar‖ hökmünün doğruluğunu da intuitiv yolla ―görmək‖ çətin
deyildir. Ancaq onun formal-məntiqi əsaslandırılması kifayət qədər zəhmət tələb edir. Bu
mülahizənin isbatına nəzər yetirmək yerinə düĢər: verilmiĢ düz xətt, isə onun üzərində
yerləĢməyən nöqtə olsun (ġəkil 1).

𝑏

A
𝑐

B

C

𝑎

Şəkil 1.

nöqtəsindən düz xəttinə paralel olan düz xəttini keçirək (verilmiĢ düz xətt üzərində olmayan nöqtədən ona paralel yalnız və yalnız bir düz xətt keçirmək olar). Sonra A nöqtəsindən düz xəttinə perpendikulyar olan düz xəttini keçirək. düz xətti düz xəttinə perpendikulyar olub(iki paralel düz xətt üçüncü ilə kəsiĢərsə, daxili çarpaz bucaqlar bərabərdir,
daxili birtərəfli bucaqların cəmi isə
-dir)onu müəyyən B nöqtəsində kəsəcək. AB parçası
A nöqtəsindən düz xəttinə endirilmiĢ perpendikulyardır. Tutaq ki, A nöqtəsindən düz
xəttinə iki AB və AC perpendikulyarları endirmək olar. Onda ABC üçbucağının iki düz
bucağı olardı ki, bu da mümkün deyil. BaĢqa bir halda isə məntiq qaydaları və cəbri
formullarla formal əməliyyat aparılması intuisiyanı əhəmiyyətli Ģəkildə təyin edə bilər.
Biz hər hansı planı həyata keçirərkən atmıĢ olduğumuz addımların doğruluğunu yoxlamağa çalıĢırıq. Bu məqsədlə intuisiyadan və ya formal məntiqin qaydalarından istifadə edirik.
Elə vaxt olur ki, əvvəl intuisiya tətbiq olunur, elə vaxt da olur ki, birincilik formal müha202
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kimələrin olur. Maraqlı və faydalı çalıĢma(tapĢırıq) ondan ibarətdir ki, hər iki üsuldan istifadə
olunur. Ġntellektin inkiĢafı üçün intuitiv ―görmənin‖ formal qaydalarla isbatı və bunun əksi
faydalıdır. Əfsuslar olsun ki, buna praktikada lazımi yer verilmir.
Məlum olduğu kimi, dialektik təfəkkür axtarıĢlar təfəkkürü olub, bir tərəfdən empirik
biliklə, digər tərəfdən isə kateqorial struktur ilə Ģərtlənən fəaliyyətdir. Ġntellektual intuisiya ilə
birlikdə kateqorial təhlil nəzəri biliyə gətirib çıxaran vahid prosesin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
Ġdrakda kateqoriya və faktların əlaqəsi intellektual intuisiya vasitəsilə təmin edilir. Çoxmənalı
olmasına baxmayaraq intuisiya anlayıĢı əsasən həqiqəti bir dəfəyə aĢkara çıxaran müstəqil
bilik mənasında baĢa düĢülür. Ġntuisiyanın iki növü-hissi intuisiya (bilavasitə hissi bilik) və
intellektual intuisiya (məsələn həndəsi aksiomlar) bir-birindən fərqləndirilir. Ġntuisiyanın
bundan əlavə evristik növü də məlumdur ki, bu da gözlənilməz kəĢflər üçün zəruri olan həllin
tapılması və s. formalarda təzahür edir. Ġntuisiyanın əsas əlamətləri müstəqillik, gözlənilməzlik və kortəbiilikdir. Ġntuisiyanın müstəqilliyi məntiqi mühakimələrin müəyyən mərhələsindən
idrakın ―sıçraya‖ bilmək qabiliyyətində təzahür edir ki, bunun da nəticəsində axtarılan
nəticənin bilavasitə nəzərdən keçirilməsi meydana gəlir. Ġntuisiyanın gözlənilməzliyi isə axtarılan nəticənin gözlənilmədən tapılmasında təzahür edir.
Təcrübə gostərir ki, bacarıq və vərdiĢlərə yiyələnmə yollarının mənimsənilməsini təlimin ən mühüm vəzifəsi hesab edən pedaqoqların əksəriyyəti daha çox biliklərin verilməsinə
və onun tətbiqinə üstünlük verirlər. Əksər hallarda yeni biliyin mənimsədilməsi prosesində
Ģagirdlər dərrakəli fəalyyətə cəlb olunurlar.
Məlum olduğu kimi, dərrakəli fəaliyyət irəlicədən nəzərdə tutulmuĢ sxem üzrə, Ģablon
əsasında, metodun özünü, onun hüdudlarını və imkanlarını dərk etmədən, fikir formaları və
abstraksiyalarla əməliyyat aparmaq deməkdir. Dərrakənin xüsusiyyətləri alqoritm, qayda
timsalında ən parlaq Ģəkildə nəzərə çarpır ki, buna müvafiq olaraq hər hansı proses yerinə
yetirilir. Dərrakənin fəaliyyət göstərməsi nəzəri təfəkkür üçün zəruridir, bunsuz fikir dağınıq
və qeyri-müəyyən olur. Dərrakə nəzəriyyəni formalaĢdırılmıĢ sistemə çevirməyə çalıĢaraq
təfəkkürə sistemlilik və qətilik gətirir. Unutmaq olmaz ki, insan təfəkkürünün səciyyəvi xüsusiyyətlərini dərrakə deyil, məhz zəka ifadə edir. Dərrakədən fərqli olaraq zəka məzmunu və
təbiəti dərk olunan anlayıĢlarla əməliyyat aparır; zəkanın köməyi ilə hadisələr, proseslər yaradıcı fəallıqla, məqsədyönlüklə əks olunur; zəka dəyiĢdirici fəaliyyət, insanın tələblərinə və
mahiyyətinə cavab verən bir dünya yaratmaq alətidir. Ġnsan zəkası təĢəkkül tapmıĢ bilik sistemi hüdudlarından kənara çıxmağa, insan məqsədlərini daha dolğun və obyektiv ifadə edən
yeni sistem yaratmağa çalıĢır. Əgər dərrakə üçün səciyyəvi olan analizdirsə, zəka üçün ən
yüksək insan qabiliyyəti səviyyəsinə çatdırılmıĢ sintezdir. Ġnsan biliyi dərrakədən və zəkadan
ibarət fəaliyyətin vəhdətidir ki, həmin fəaliyyət zirvəsindən obyektiv reallıq dərk olunur və
onun rasional surətdə dəyiĢdirilməsi yolları müəyyən edilir (1; 11). Sözügedən vahidləĢmə
həlli tələb edilən məsələnin təbiəti ilə bağlıdır və məsələnin həllində əqli fəaliyyətin növünün
tətbiqindən asılı olaraq intuisiyanın məxsusi yeri vardır. Bu vəhdət təlimin idarə olunmasının
psixo-didaktik və məntiqi əsası kimi unudula bilməz.
Elmi idrakda olduğu kimi təlimi idrakda da analiz və sintezin vəhdəti pozulmazdır. Təlim
prosesində analiz və sintez dialektik əlaqədə olub, əksliklərin ayrılmaz vəhdəti kimi çıxıĢ edirlər. Bu prosesdə idrak metodları olmaq etibarı ilə analiz və sintezin dialektikasının əsasını hissə
ilə tamın, təkcə ilə ümuminin obyektiv dialektikası təĢkil edir. Heç Ģübhəsiz ki, obyektin dərk
olunmasının dərəcəsindən, onun mahiyyətinə nüfuz etməyin dərinliyindən asılı olaraq təlim
prosesində analiz və sintezin empirik, qayıdıĢ və struktur-genetik növlərindən istifadə olunur.
ġagirdin müstəqil həyata hazırlanmasını sürətləndirmək vəzifəsini yerinə yetirən təlim
prosesində onun gerçəkliyi adekvat (doğru) inikas etdirən idrak fəaliyyətini bütün səviyyələrdə mənimsəməsi yönümündə iĢini arxa plana keçirmək olmaz. ġagird təlim prosesində, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, idrakın forma və metodlarından, qarĢısında qoyulan problemin
həllinə nail olmaq üçün fəaliyyətin analitik və evristik növündən istifadəni öyrənməlidir. O,
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məqsədəuyğun Ģəkildə həm analitik əqli fəaliyyət (mərhələləri 1) çətinliyin dərk olunması və
problem situasiyasının təhlili; 2) əsas çətinliyin müəyyənləĢdirilməsi və problemin formulə
olunması; 3) məlum həll alqoritmlərinn və ya yeni analitik yolların tətbiqi ilə həllin axtarılması; 4) həll və onun düzgünlüyünün yoxlanılması) və evristik əqli fəaliyyət (mərhələləri:
1) çətinliyin dərk olunması və problem situasiyasının təhlili; 2) əsas çətinliyin müəyyənləĢdirilməsi və problemin formulə olunması; 3) hipoteza irəli sürmək və yeni alqoritmlər qurmaqla
və ya hipoteza irəli sürmək və intuitiv yolla həlli tapmaq; 4) həllə imkan yaratmıĢ hipotezanın
doğruluğunu yoxlamaqdan ibarət olan növündən istifadə etməklə yeni bilik və ya üsulları
―kəĢf‖ etmək) təcrübəsinə yiyələnməlidir. Əks halda o həyatın irəli sürəcəyi problemlərə hazır
ola bilməz (1; 11-12).
―Hipoteza‖ termini adi danıĢıqda bir neçə mənada iĢlədilir: a) hər hansı fakt, hadisə
haqqında hər çür güman; b) fərz etmək, əsassız ehtimal; c) ümumiyyətlə, fərziyyə, elmi tədqiqatda tətbiq olunan fərziyyənin xüsusi növü (2;316). ġübhə yoxdur ki, hər cür fərziyyə hipoteza hesab edilə bilməz. Müasir elmdə hipotezanın mahiyyəti haqqında iki baxıĢ, iki nöqteyinəzər mövcuddur. Bu nöqteyi-nəzərlərin birinə görə hipoteza elmi nəzəriyyənin xüsusi bir
növüdür. Ġkinci nöqteyi-nəzərə görə hipoteza ehtimallı müddəa-fərziyyə ilə eyniləĢdirilir. Bu
fərziyyənin quraĢdırılmasına və onun yoxlanılmasına yönələn məntiqi əməliyyat idrakı
biliksizlikdən biliyə aparan mürəkkəb fikri prosesdir. O, mütləq aĢağıdakı Ģərtləri ödəməlidir:
1) Hipotezanın məzmununu təĢkil edən fərziyyə elmin verdiyi məlumatla, düzgün elmi
dünyagörüĢü və həqiqi elmi biliklərlə ziddiyyət təĢkil etməməlidir; 2) Fərziyyənin köməkliyi
ilə irəli sürülmüĢ faktların izahı üçün kifayət qədər əsas olmalıdır; 3) O fərziyyələr hipoteza
ola bilər ki, aidiyəti hadisə və faktları tam və hərtərəfli izah etsin (2;317).
Hipotezanın spesifik xüsusiyyəti onun biliyin inkiĢaf formasını əks etdirməsindədir.
Təfəkkürün əsas xüsusiyyətlərindən biri olan hipotezanın gerçəklikdəki yeni qanunauy-ğunluqların və səbəbiyyət əlaqələrinin aĢkar olunmasında mühüm idraki əhəmiyyəti vardır. Qeyd
etdiyimiz kimi, hipoteza fikrin elə məntiqi formasıdır ki, burada elmin və insanın praktiki
fəaliyyətinin bütün sahələrində bilməməzlikdən, natamam, yarımçıq bilikdən yeni bilik
sahələrinə keçilir (2;320). Hipotezaların iĢlənib hazırlanmasında fikir məlum hadisələrdən güman edilən və səbəbi bilavasitə müĢahidə olunmayan hadisələrə və onların qanunauyğunluqlarına doğru hərəkət edir. Özünün məntiqi formasına görə hipotezada ehtiva olunan fərziyyə
adətən problem xarakterli mühakimə Ģəklində, real hadisələrin səbəb və xassələri haqqında
ehtimallı bilik formasında mövcud olur.
Mövcud metodoloji ədəbiyyatda hipotezanın iki növü fərqləndirilir: 1) aləmin movcud
elmi mənzərəsi ilə bağlı olan və onun məzmununu tamamlayan hipotezalar; 2) aləmin yeni
elmi mənzərəsinin yaranmasında mühüm rol oynayan və onun ayrı-ayrı yeni elementlərinin
formalaĢması ilə bağlı olan hipotezalar. Hipotezalar bilavasitə hadisələrdə müĢahidə olunan
biliklərdən onların daxili inkiĢaf qanunlarının öyrənilməsinə doğru gedən biliyin ilkin mərhələsidir.
Qeyd etməliyik ki, hipoteza ilə tutuĢdurulduqda nəzəriyyəni elmi idrakın forması kimi
daha aydın Ģəkildə dərk etmək mümkündür. V.H.Nəsirov və Ə.B.Məmmədov göstərirlər ki,
hipoteza yalnız elm və bəĢəriyyətin praktikası tərəfindən təsdiq edildikdən sonra elmi
nəzəriyyəyə çevrilir, bununla da elmi idrakın yeni, nisbətən daha yüksək forması olan
nəzəriyyə yaranmıĢ olur. Aralarındakı bir sıra prinsipial fərqlərə baxmyaraq hipoteza və
nəzəriyyə elmi biliyin sistemləĢdirilməsinin öz aralarında qarĢılıqlı əlaqələnən iki müxtəlif
formasıdır; idrakın inkiĢafı prosesində hipoteza nəzəriyyəyə çevrilir (3; 129-130). Biz bu
mülahizə ilə Ģərikik. P.V.Kopninin təbirincə desək, ―hipoteza ilə səhih nəzəriyyənin qarĢılıqlı
əlaqəsi o dərəcədə ayrılmazdır (onlar bir-birinə elə qarĢılıqlı nüfuz edirlər) ki, nəticədə səhih
nəzəriyyənin inkiĢafı hipoteza vasitəsi ilə baĢ verir... Elmi nəzəriyyə prinsirinin daha da
inkiĢaf etməsi və təkmilləĢməsi də hipoteza vasitəsilə mümkün olur‖ (5; 248-249). Fəlsəfi
ədəbiyyatda vurğulanır ki, hipoteza və nəzəriyyədə ifadə olunan bilik bir-birindən özünün
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inkiĢaf və yetkinlik dərəcəsinə görə fərqlənir. Biliyin təĢəkkülünün ən yüksək forması
nəzəriyyədir. Struktur və məntiqi təhlili, nəzəri biliyin xüsusiyyətlərini daha tam Ģəkildə müəyyənləĢdirməyə imkan verən nəzəriyyə, bütün bilik sistemi ilə həm bir sıra ümumi, həm də
spesifik cəhətlərə malikdir. Nəzəriyyə gerçəkliyin müəyyən sahəsinə daxil olan hadisələri
təsvir və izah edən, bu sahədə kəĢf olunan qanunları vahid bir baĢlanğıcda birləĢdirən bilik
sistemidir (3;141). O da məlumdur ki, elmi nəzəriyyə gerçəkliyin müəyyən sahəsini adekvat
və tam təsvir etməli, baĢqa sözlə, bu sahənin tədqiqindən alınmıĢ təcrübi məlumatlar
nəzəriyyənin əsas prinsip, anlayıĢ, abstraksiya, ideallaĢdırma və aksiomları vasitəsilə təsvir
olunmalıdır. Burada (ümid edirik ki, sonuncu mülahizə etiraz döğurmayan iddiadır) sonuncu
cümlə kimi özünə yer alan Ģərh ―aksiomları vasitəsilə təsvir olunmalıdır‖ çağrıĢı ilə tamamlanmıĢdır. Sözügedən çağırıĢa dayanaraq (məntiqi olaraq) izah vermək olar ki, təcrübi
məlumatlar nəzəriyyənin həm də intellektual intuisiya növü ilə təsvir oluna bilir.
Yeri gəlmiĢkən, yada salaq ki, ―aksiom‖ hər hansı bir təklifin həqiqiliyinə verilən müsbət qiymət mənasında iĢlədilən qədim yunan sözüdür. Müəyyən elmi nəzəriyyənin, kursun
qurulmasının aksiomatik metodu dedikdə bu nəzəriyyənin, kursun elə təĢkili nəzərdə tutulur
ki, bu zaman bəzi təkliflər isbatsız qəbul olunur, bütün digər biliklər isə məntiq qaydaları
əsasında onlardan çıxarılır. Aksiomatik metod müasir elmi biliyin təĢkil olunmasının mühüm
metodlarındandır. Elmdə olan aksiomlar da sübut prosesi üçün kafi əsasdır. Aksiomlardan
ayrı-ayrı elmi müddəaların sübutunda istifadə olunur. Aksiomların sübutsuz qəbul olunması o
demək deyildir ki, sübuta ehtiyacı yoxdur, mütləq həqiqətdir. Elmin tərəqqisi ilə əlaqədar
olaraq müasir dövrdə nəzəri biliyin formalaĢmasında aksiomatik metoddan geniĢ istifadə
olunur. Aksiomatik metoddan xüsusən riyaziyyatda daha uğurla istifadə olunur.Çünki müasir
riyaziyyat tədqiqat predmetinə daha ümumi yaxınlaĢma ilə səciyyələnir.
Riyazi tədqiqatlarda aksiomatik metodun tətbiqinin üstünlükləri əsasən bunlardır: 1) Bu
metod riyazi metodların tətbiq sərhədlərini geniĢləndirərək tədqiqat prosesini xeyli asanlaĢdırır və bununla da tədqiqat obyektinə dərindən nüfuz etməyə, onun inkiĢafında baĢlıca istiqamətləri fərqləndirməyə, müxtəlif metod və nəzəriyyələrin vəhdət və əlaqəsini baĢa düĢməyə
imkan verir (4; 31). 2) Aksiomatik metodun tətbiqi mühakimələrimizin gediĢinə daha yaxĢı
nəzarət etməyə imkan verməklə yeni qanunauyğunluqları tədqiq etməyə, əvvəllər bir-birindən
ayrı salınan anlayıĢ və nəzəriyyələrin əlaqəsini müəyyən etməyə imkan verir. Aksiomatik metodun tətbiqi yeni mühakimələrin yaranmasına, bu və ya digər elm sahəsində nəzəri sistemlərin yaranmasına imkanı artırır və bununla da bizi bir sıra məntiqi səhvlərdən çəkindirir.
Tədqiqat işinin elmi yeniliyi. Gerçəkliyi mənəvi əxzetmə prosesində intuisiyanın yeri
və rolu ilə bağlı elmi-pedaqoji əsaslar müəyyənləĢdirilmiĢdir.
Tədqiqat işinin praktik əhəmiyyəti. Gerçəkliyi mənəvi əxzetmə prosesində intuisiyanın
yeri və rolu ilə bağlı elmi-pedaqoji əsaslarının müəyyənləĢdirilməsi təlim prosesinin təĢkili və
idarə olunmasının səmərəliliyinə müsbət təsir göstərir.
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Ф.Н.Ибрагимов, Г.К.Абдурахманова
Место и роль интуиции в процессе духовного усвоения действительности
Резюме
В статье проясняется природа интуиции, акцентируясь на роли способностей, опыта и образа мышления мыслителя, основываясь на предшествующих эмпирических и теоретических
знаниях об объекте, подчеркивается его чувство интуиции (прямое чувство знания), интеллектуальной интуиции (например, геометрические аксиомы) и показывается найти необходимое
решение для неожиданных открытий и других формах проявляющих наличие эвристических
разновидностей.
В исследовательской работе отмечается, что интуиция обладает характеристиками независимости, непредсказуемости и спонтанности и представляет интерпретация места и роли интуиции в процессе духовного усвоения реальности.
F.N.Ibrahimov, G.G.Abdurahmanova
The place and role of intuition in the process of spiritual assimilation of reality
Summary
The article clarifies the nature of intuition, focusing on the role of a thinker's abilities,
experience and way of thinking, based on previous empirical and theoretical knowledge about an
object, emphasizes his sense of intuition (direct sense of knowledge), intellectual intuition (for
example, geometric axioms) and is shown find the necessary solution for unexpected discoveries, etc.
forms showing the presence of heuristic varieties.
The research work notes that intuition has the characteristics of independence, unpredictability
and spontaneity and represents an interpretation of the place and role of intuition in the process of
spiritual assimilation of reality.
Rəyçi: dos. Y.H.Şükürlü
Redaksiyaya daxil olub: 08.02.2021

206

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

1 / 2021

F.N.ĠBRAHĠMOV
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor

G.B.QARAYEVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (ġəki filialı)
(ġəki Ģəh., M.Rəsulzadə küç., 305)

TƏHSĠLĠN “SĠSTEM”, “PROSES”, “NƏTĠCƏ” VƏ “DƏYƏR” ANLAYIġLARI
ƏSASINDA XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNĠN AÇILMASI
Açar sözlər: təhsil, anlayışın məzmunu, sistem, proses, nəticə, dəyər, ümumi, mühüm və zəruri əlamət,
xassə, sintez, analogiya.
Ключевые слова: образование, содержание понятия, система, процесс, результат, значение,
общее, важное и необходимое свойство, свойство, синтез, аналогия.
Key words: education, the content of the concept, system, process, result, value, general, important and
necessary feature, property, synthesis, analogy

Tədqiqat mövzusunun aktuallığı. ―Təhsil‖ anlayıĢının əsas əlamətlərinin, funksional
xüsusiyyətlərinin müəyyənləĢdirilməsi ilə bağlı nəzəriyyədə yekdil fikirin formalaĢmaması ilə
Ģərtlənən ―boĢluq‖ onun interpretasiyasında və həyata keçirilməsində yanlıĢlıqlara səbəb olur.
Odur ki, təhsilin təbiətinin elmi-pedaqoji əsaslarla açılmasına həm nəzəri, həm də praktik
baxımdan tələbat vardır.
Tədqiqat işinin məntiqi arqumentləşdirilməsi və ümumiləşmələrin hasil edilməsi.
Təbiət və cəmiyyət hadisələri dəyiĢdiyinə görə, onların fikirdə inikası olan anlayıĢlar (məfhumlar) da dəyiĢir, təkmilləĢir, cisim və hadisələrin mahiyyətini hərtərəfli, dolğun əks etdirir.
AnlayıĢların məzmununu açmaq-onun mühüm əlamətlərini göstərmək məqsədilə məntiqi
əməliyyat olan tərifdən istifadə olunur. Bu zaman cisim və hadisələrin mühüm, zəruri
əlamətləri göstərilir, onlar digər obyektlərdən ayrılır və tədqiq edilən gerçəklik haqqında
mükəmməl bilik əldə oluna bilir. Bu cəhətdən tərifə hazır biliklərin izahı kimi yox, gerçəkliyin dərk edilməsinin yekunu və nəticəsi kimi baxmaq lazım gəlir.
AnlayıĢların məzmununun açılmasında məntiqi səhvlərə yol verməmək üçün tərifdə
olan anlayıĢları fərqləndirmək lazımdır. Məzmunu açılan anlayıĢ tərif verilən, anlayıĢın məzmununu açmaq üçün istifadə olunan anlayıĢ isə tərif verən adlanır. Cisim və hadisələrin məzmununu açmaq üçün anlayıĢlara müxtəlif üsullarla, yollarla tərif vermək olar. AnlayıĢlara əsasən üç yolla tərif verilir: 1) cisim və hadisələrin əlamətlərini saymaq yolu ilə verilən tərif;
2) növ və cinsi göstərməklə verilən tərif; 3) cisim və hadisələrin mənĢəyini, kökünü və yaranmasını göstərməklə verilən tərif (6;83).
Əlamətləri göstərməklə verilən tərifdə, hər Ģeydən əvvəl, cisim və hadisələrə xas olan
ümumi, mühüm və zəruri əlamətlər fikirdə iqrar edilməklə, anlayıĢın məzmunu açılır. Bu
üsulla verilən tərifdən elmin müxtəlif sahələrində istifadə olunur. Onun tətbiq sahəsi geniĢdir,
lakin bu üsul məhduddur, çünki cisim və hadisələrin əlamətləri çoxdur; əvvəla, bu əlamət və
xassələrin hər birini üzə çıxarmaq olmur, digər tərəfdən, xassə və əlamətlərin birini digərindən seçmək, onları qruplaĢdırmaq vaxt aparır, bəzən də mühüm, zəruri əlamətləri ayırmaq
mümkün olmur.
Elmi mənbələrin təhlilindən aydın olur ki, vurğulanan çatıĢmazlıqların mövcudluğuna
baxmayaraq, pedaqogika elm sahəsində ―təhsil‖ anlayıĢına, məhz, bu yolla Ģərh və tərif
verilməsi üstün yer almıĢdır.
Təhsil anlayıĢının xüsusiyyətlərinin fərqli anlaĢılması ona verilən təriflərin müxtəlifliyini ortaya qoyur. Bir çox hallarda təhsilə yanlıĢ təriflər verilir.
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Professor N.M.Kazımov vurğulayır ki, təhsil anlayıĢına verilən təriflərdə xarakterik
nöqsanlardan biri təhsil və təlim anlayıĢlarını eyniləĢdirməkdir. Məsələn, M.Muradxanovun
redaktəsi ilə çap olunmuĢ ―Pedaqogika‖ kitabında təhsilə belə tərif verilir: ―Təhsil uĢaqların
bilik, bacarıq və vərdiĢlər sisteminə yiyələnməsi, bu zəmin üzərində onlarda dünyagörüĢünün
yaranmasıdır‖. O, fikrini inkiĢaf etdirərək vurğulayır ki, təhsil anlayıĢını nəinki təlim, hətta
tərbiyə anlayıĢı ilə eyniləĢdirmək halları da müĢahidə edilir. V.S.Lednevin fikri buna misal
ola bilər. O yazır: ―Ontogenez cəhətdən Ģəxsiyyətin biososioloji formalaĢması prosesi kimi
sosial mahiyyətli təcrübənin əvvəlki nəsil tərəfindən sonrakı nəsillərə mütəĢəkkil və
normallaĢdırılmıĢ Ģəkildə verilməsi prosesi təhsildir‖. N.M.Kazımov göstərir ki, təhsil anlayıĢının bir sıra xüsusiyyətləri müəyyən edilmiĢdir. Bunlar aĢağıdakılardır:
1. Təhsilin müvafiq biliklər, bacarıq və vərdiĢlər sistemini əhatə etməsi;
2. Xalq təsərrüfatının tərkib hissəsi olması;
3. Təhsilin müvafiq tədris müəssisəsində həyata keçirilməsi;
4. Təhsilin müəyyən müddətdə davam etməsi;
5. Təhsilin təlimlə üzvi Ģəkildə əlaqədar olması;
6. Təhsilin tərbiyə və inkiĢaf imkanına malik olması (5;78-102).
Ə.X.PaĢayev və F.A.Rüstəmov təhsili pedaqogika elminin predmeti kimi qəbul edir və
onun əsas xüsusiyyətlərini belə açıqlayırlar: 1) təhsil cəmiyyətin və dövlətin mənafeyi naminə
Ģəxsiyyətin intellektual və emosional sferalarını inkiĢaf etdirmək, onu həyata hazırlamaq məqsədilə verilir; 2) təhsilin məzmunu müasir standartlara uyğun olaraq müəyyənləĢdirilir; 3) təhsilin məzmunu tədris müəssisələrində və özünütəhsil yolu ilə mənimsənilir; 4) mənimsənilmənin səviyyəsi qəbul edilmiĢ meyarlarla yoxlanılır və qiymətləndirilir; 5) təhsilalma prosesi
müəyyən olunmuĢ hüquqi sənədlərin verilməsi ilə baĢa çatır (4;122-130).
Bir qrup mütəxəssislər (A.S.Lanqe, P.A.Jiltsov, Ġ.P.ġerbov, Ġ.F.Xarlamov, Y.K.Babanski) isə təhsil anlayıĢını bir qədər baĢqa cür təsəvvür edirlər. Onların fikrincə, təhsil dedikdə,
gənc nəslin müəyyən elmi və xüsusi biliklər sisteminə və bununla əlaqədar olan bacarıq və
vərdiĢlərə yiyələnməsi, onda elmi dünyagörüĢünün formalaĢması və təfəkkürün, idrak qabiliyyətlərinin, yaradıcı qüvvələrin inkiĢafı prosesi və nəticəsi baĢa düĢülür (8; 374-381). Bu fikrə
N.Kazımov belə münasibət bildirir: ―Bununla tam razılaĢmaq çətindir, çünki, əvvəla təhsil bilik və bacarıqların mənimsənilməsi prosesi ilə (təlimlə) eyniləĢdirilir, ikincisi, təhsilin vacib
cəhəti - onun təlim üçün Ģərt olduğu nəzərə alınmır. Halbuki, təhsil təlimin bir mənada nəticəsi, digər mənada isə Ģərtidir; təlim müvafiq tədris planı, proqramları və dərsliklər əsasında
cərəyan edir‖ (5). XX əsrin böyük filosofu Bertran Rassel təhsil haqqında kitabında yazır:
―...on dörd yaĢına qədər uĢaqlara elə Ģeylər öyrədilməlidir ki, bunları hamı bilməlidir. Konkret
ixtisaslaĢma ilə bağlı biliklər isə sonradan öyrədilməlidir. On dörd yaĢına qədərki təhsilin əsas
məsələlərindən biri oğlanlarda və qızlarda xüsusi həvəsin kəĢf olunması məqsədi daĢımalıdır
ki, onların harada olmasından asılı olmayaraq gələcək illərdə bunu inkiĢaf etdirə bilsinlər. Bu
səbəbdən hər bir kəs fənlərin yalnız elementar baĢlanğıclarını öyrənməlidirlər‖ (7; 257).
Akademik S.S.Xəlilov vurğulayır ki, təhsil insanlara öz əcdadlarının əsrlər boyu əldə
etdiyi təcrübə və biliklərə bir neçə il ərzində yiyələnmək imkanı verir. YaĢadığı zamanın tələbləri səviyyəsində durmağa, hər dəfə sıfırdan baĢlamaq deyil, özündən əvvəlki nəsillərin
iĢini davam etdirməyə insan yalnız təhsil sayəsində müyəssər olur. Böyük filosof təhsilin
mahiyyətinə belə Ģərh verir: ―Təhsilə yalnız milli və ya yalnız ümumbəĢəri hadisə kimi
yanaĢmaq olmaz. Təhsilin mahiyyətindən irəli gələn və bütün dövrlər və ölkələr üçün qorunub
saxlanan əsas prinsiplərlə yanaĢı, konkret dövrün, konkret ictimai situasiyanın və konkret milli gerçəkliyin, milli düĢüncə tərzinin xüsusiyyətləri də mütləq nəzərə alınmalıdır. Təhsil özü
sosial institut olmaqla yanaĢı, həm də və daha çox dərəcədə ictimai Ģüurun inkiĢafını təmin
etdiyi, onun strukturunun özünəməxsusluğunu qoruyub saxladığı üçün ictimai həyatın və milli
məfkurənin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Təhsil həm də milli ruhun inkiĢafını təmin edən mühüm vasitələrdən biridir. Təhsil öz səviyyə və yönümündən asılı olaraq üç müxtəlif məqsədə
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xidmət edə bilər: birincisi, bilik və təcrübə bu və ya digər fəaliyyət sahəsində istifadə olunmaq, praktikada tətbiq edilmək üçün əldə edilir; ikincisi, bilik və təcrübə baĢqalarına öyrətmək üçün əldə edilir; üçüncüsü, bilik və təcrübənin səviyyəsini yüksəltmək, yəni ancaq
əvvəlki nəsillərdən miras qalan bilik və təcrübə öyrənildikdən sonra hər bir nəsil öz payını
bura əlavə edə bilər‖ (3; 43-51). Azərbaycan Respublikasının ―Təhsil haqqında Qanunu‖nda
―təhsil sistemləĢdirilmiĢ bilik, bacarıq və vərdiĢlərin mənimsənilməsi prosesi və onun
nəticəsi‖ kimi təqdim olunur (1).
Təhsillə bağlı sonuncu fikrin (terminaloji izahın) suallar doğurmadığını söyləmək olmaz. Aydın deyildir ki, bu prosesdə hansı sistemləĢdirilmiĢ bilik, bacarıq və vərdiĢlər mənimsənilir, kim tərəfindən mənimsənilir, nə üçün mənimsənilir, bunlar hansı meyarlarla ölçülür
(müyəssərliyi necə bəlli olur), nəticə hansı keyfiyyət dəyiĢməsini xarakterizə edir, hansı məqsəd nəticəyə çevrilir, məqsədi hərəkət halına gətirən tələbatın əsasında hansı çağrıĢlar durur və
s. Fikrimizcə, qeyd olunan suallardan yan keçmək üçün sözügedən terminaloji izahı belə bir
formulədə vermək daha məqsədə uyğun olardı: Təhsil cəmiyyətin və dövlətin mənafeyi
naminə Ģəxsiyyətin intellektual və emosional sferalarının inkiĢaf etdirilməsi və həyata hazırlanması məqsədi ilə sistemləĢdirilmiĢ bilik, bacarıq, təcrübə və vərdiĢlərin mənimsənilməsi
prosesi və onun nəticəsidir.
Bizim subyektiv anlamımıza görə, məqbul sayıla biləcək tərif Ə.X.PaĢayevə və
F.A.Rüstəmova məxsusdur. Tərif belədir: ―Təhsil cəmiyyətin və dövlətin mənafeyi naminə
Ģəxsiyyətin intellektual və emosional sferalarını inkiĢaf etdirmək, onu həyata hazırlamaq
məqsədi ilə müasir standartlara uyğun olaraq müəyyənləĢdirilmiĢ məzmunun tədris müəssisələrində və özünütəhsil yolu ilə mənimsənilmə səviyyəsinin qəbul olunmuĢ meyarlarla
yoxlanılan, qiymətləndirilən və hüquqi sənədlərdə təsbit olunan nəticəsidir‖ (4).
Məlumdur ki, yeni biliklərin əldə edilməsi təhsilin yox, elmin funksiyasına aiddir.
Təhsil isə artıq məlum olan bilikləri geniĢ kütlələrə və ya məqsəddən asılı olaraq əhalinin müəyyən qrupuna çatdırmaq (öyrətmək, mənimsətmək) üçün təĢkil olunmuĢ geniĢ miqyaslı ictimai prosesdir. Dünyanın aparıcı ölkələrinin inkiĢaf tendensiyası göstərir ki, intellektual potensialın formalaĢması üçün təhsilin modernləĢməsi millilik və bəĢərilik, qabaqlayıcı təhsilvermə, universal biliklərə yiyələnmə, bütün həyatboyu təhsilalma prioritet istiqamətləri üzrə
aparılmalıdır:
Bizə məlum olan elmi mənbələrin təhlilindən belə qənaətə gəlirik ki, ―təhsil‖ anlayıĢının əsas əlamətlərinin, funksional xüsusiyyətlərinin müəyyənləĢdirilməsi ilə bağlı yekdil fikir
formalaĢmamıĢdır.
Təhsil prosesində insan mədəni dəyərləri (elm, incəsənət, memarlıq, tarixi irs və s.)
mənimsəyir, nəticədə qarĢılıqlı təsirlər nəzərə alınaraq müxtəlif mədəniyyətlər əsasında
mədəni dəyərlər vasitəsilə gənc nəslin təhsili və tərbiyəsi prosesinin elmi əsaslarla həyata
keçirilməsi təmin edilir. Bu halda qarĢılıqlı təsir, insanlar tərəfindən yeni mədəni dəyərlərin
mənimsənilməsi və yenidən qurulması çərçivəsində əsl yaradıcılıq prosesi kimi qəbul edilir və
mədəniyyətin dinamik aspekti ilə birbaĢa bağlı olur. Təhsil uzun illər ərzində nəsillər
tərəfindən toplanmıĢ bilik və mədəni dəyərlərin ötürülmə prosesi olduğundan, ona pedaqoji
sistemin kultroloji paradiqması çərçivəsində, çoxmədəniyyətli təhsilin formalaĢdırılması əsasında, təhsil sisteminin mədəni-tarixi formasının təĢkili Ģəraitində, tədris fənlərinin təhlilinin
kultroloji istiqamətlilik bazasında, təhsil subyektlərinin mədəni səviyyəsinin (öyrənənlərin
pedaqoji və əqli mədəniyyəti) inkiĢaf yolları və vasitələri və xalqın, millətin, etnosun mədəni
təhsil ənənələrinin ümumiləĢdirilməsi, saxlanılması və dirçəldilməsi əsasında yanaĢılması vacibdir ( 2; 34-116).
Söylənilənlərə rəğmən, mövqeyimizə aydınlıq gətirməklə tədqiqatın əsas qayəsinə
uyğun təhsilin mühüm xüsusiyyətlərinin Ģərhi ilə yuxarıda özünə yer alan mülahizələrə qarĢı
dayanmaq, bu baxıĢlara opponentlik etmək niyyətində deyilik. Fikrimizcə, ―təhsilin–sistem,
proses, nəticə və dəyər olması, rəqabətədavamlı insanın formalaĢmasında əvəzolunmaz əhə209
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miyyət daĢıması‖ mülahizəsi qəbul ediləndir. Apardığımız tədqiqat və çoxillik pedaqoji təcrübə materiallarının təhlili bizi belə qənaətə gətirir.
Təhsilə sistem, dəyər, proses və nəticə anlayıĢları kontekstindən yanaĢdıqda (vahidin
tərəfləri kimi sintez olunaraq) onun təbiəti, əsas əlamətləri və tərifi daha dürüst, elmi-məntiqi
əsaslarla formulə edilə bilir. Burada əldə ediləcək uğur sözügedən dördlüyün hər birinin
mahiyyətinə varmaqdan və analogiyanın, müncəretmənin düzgün aparılması səviyyəsindən
asılıdır.
Təhsilə sistem kimi yanaĢan pedaqoq-mütəxəssis (tədqiqatçı və ya praktik pedaqoq)
nəzərə almalıdır ki, sistemin mahiyyəti onun strukturu ilə funksiyası, yəni elementlərin və
onların davranıĢının əlaqələrinin xarakteri ilə, obyektin Ģəraitlə əlaqəsinin spesifikliyi ilə
müəyyən edilir. Sistemi (təhsili) təĢkil edən elementləri, bunların qarĢılıqlı təsirini öyrənmədən buradakı davamlı, mühüm və zəruri əlaqələri ayırd etmək mümkün olmur. Elementlərin belə davamlı, mühüm, zəruri olan qarĢılıqlı təsiri məhz sistemin strukturunu səciyyələndirir. Struktur elementlərin əlaqələri qanunu, sistemin invariantı kimi çıxıĢ edir. Elementlərin,
bunların əmələ gətirdiyi bütövlə, tamla əlaqəsini öyrənmədən, açmadan həm sistemin
funksiyası, həm də hər bir elementin tama nəzərən funksiyaları kölgədə qalır. Vurğulamaq
yerinə düĢər ki, tam sistemə nəzərən mənalanır, o, sistemin təĢkilatlanmasıdır.
Tam və hissə haqqında ən çox yayılmıĢ nöqteyi-nəzərə görə hissə sistemin tərkibinə daxil olan və nisbi müstəqilliyə malik komponentdir, tam-öz aralarında əlaqələnən hissələri əhatə edən və ayrı-ayrı hissələrdə həmiĢə olmayan bəzi xassələrə malik sistemdir. Burada etiraz
doğurmayan belə bir nöqteyi nəzəri biz dəstəkləyirik ki, sistem həm elementləri, həm də elementlər arasındakı münasibətləri ehtiva edən tamdır; sistemin elementlərinin təbiətindən fikrən uzaqlaĢıb əsas diqqəti bunlar arasındakı münasibətə yönəltdikdə isə sistemin strukturu anlayıĢına gəlib çıxırıq.
Hər bir sistemin, o cümlədən təhsilin özünəməxsus strukturu və bu strukturun daĢıyıcı
olduğu funksiyası var. Sistemə (təhsilə) onun struktur və funksiyasının vəhdətindən ibarət tam
kimi baxıla bilər. Sistemlər bir-birindən təkcə struktur və funksiyalarına görə deyil, həm də
baĢlıca olaraq struktur ilə funksiyanın vəhdətinin necəliyi ilə, bu vəhdətin xarakteri ilə fərqlənirlər.
Təhsil anlayıĢının mahiyyətinə nüfuz etmək, onun məzmununu müəyyənləĢdirmək baxımdan yuxarıda deyilənlərin əhəmiyyətini aĢkar Ģəkildə təsəvvür etmək üçün belə bir cəhətə
diqqət yetirək ki, sistemin müəyyən edilməsindən ötrü ən azı aĢağıdakı iki məqam gərəkdir:
1) tamdan hissəni fikrən seçib ayırd etmək; 2) sistemə öz elementlərinin üzvi əlaqəsi, toplusu
və onların inteqrasiyası kimi baxmaq. Bunlar ona görədir ki, əvvələn, prinsip etibarilə istənilən sistem özündən daha yüksək, daha mürəkkəb tamlığa malik olan digər sistemə element
və altsistem kimi daxil olur. Ġkincisi də, bu prosesdə sistemin (təhsilin) mühüm xüsusiyyətləri
aĢkara çıxır.
Hər bir sistem özündən aĢağı struktur səviyyə kimi olan sistemə nəzərən daha mükəmməl sistem kimi çıxıĢ edir. Qənaətimizə görə, təhsil mükəmməl sistemdir, mürəkkəb tərkiblidir, bu sistemin özünə məxsus alt sistemləri (izah-illüstrativ, problemli, alqoritmik, proqramlaĢdırılmıĢ yanaĢmaları və s. özündə ehtiva edən; sağlamlıq imkanları məhdud olan uĢaqları
(inklüziv), istedadlıları, yaĢlıları əhatə edən və s.), təhsil elementləri, hər bir elementin ehtiva
olunduğu tama nəzərən funksiyaları, tamın emercent təbiəti və s. vardır.
Tam, sistem, hissə, alt sistem, komponent, element anlayıĢları barədə söylənilənlər təhsil anlayıĢına müncər edilməlidir və bu, sözügedən anlayıĢın əsas əlamətlərinin düzgün
aĢkarlanmasına daha geniĢ imkanlar yaradar.
Məlum olduğu kimi, təhsilin məzmunu mədəniyyətin məzmun elementlərindən (növlərindən) - bilik, bacarıq və vərdiĢlərdən, yaradıcı fəaliyyət təcrübəsindən, birgə yaĢayıĢa xas
olan sərvətlər sisteminə yönəlmiĢ emosional tərbiyə normasından ibarətdir. Əslində mədə-
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niyyət bəĢərin azadlıq uğrunda mücadiləsi sayəsində müasir hala gəlmiĢdir və insanlığın xilas
yolu da mədəniyyətdən keçir. Mədəniyyət insan ehtiyacları sırasında üstün əhəmiyyətlisidir.
Bu mülahizələrdən məntiqi olaraq belə qənaət hasil olur ki, təhsil insan ehtiyaclarının ən
üstün əhəmiyyət kəsb edən tələbat obyektinin əldə edilməsini, onu özünə transformasiya
olunmasını hədəfləyir. Mədəniyyət dəyər olduğundan, insanı ona qovuĢduran ―imkandaĢıyıcı‖
da dəyərdir, yəni təhsil dəyərdir.
Yeri gəlmiĢkən vurğulayaq ki, təhsil sisteminin vacib bir halqası olan məktəbi (müvafiq
təhsil proqramını reallaĢdıran müəssisəni) effektli idarə etmək üçün hazırda böyük əhəmiyyət
kəsb edən biliklər, ideyalar, konsepsiyalar pedaqoji dəyərlər kimi çıxıĢ edir.
Professor Ə.PaĢayev və professor F.Rüstəmov çox doğru vurğulayırlar ki, pedaqoji
sistemlərin idarəetmə dəyərləri müxtəlifdir. Onlara aid edilir: 1) Dəyərlər-məqsədlər iyerarxiyanın müxtəlif səviyyələrində tam pedaqoji prosesi idarəetmənin məqsədlərinin əhəmiyyətini və mənasını açıb göstərir. Bu məqsədlərə daxildir: təhsil sistemini idarəetmə məqsədi,
məktəbi idarəetmə məqsədi, Ģəxsiyyətin özünütərbiyəsini və özünüinkiĢafını idarəetmə məqsədi və s. Dəyərlər - məqsədlər idarəetmə fəaliyyətinin tənzimləyicisidir; 2) Dəyərlər - biliklər
idarəetmə sahəsində biliklərin əhəmiyyətini və mənasını açır. Buraya idarəetmənin metodoloji
əsasları, məktəbdaxili rəhbərlik, pedaqoji prosesin idarəolunmasının effektiv meyarlarını
bilmək və s. daxildir; 3) Dəyərlər - münasibətlər pedaqoji prosesin iĢtirakçıları arasında
qarĢılıqlı münasibətlərin, özünə münasibətin, özünün peĢə fəaliyyətinə münasibətin, pedaqoji
və Ģagird kollektivlərində Ģəxsiyyətlərarası münasibətlərin, bu kollektivlərin məqsədyönlü
formalaĢdırılması və idarə olunmasının əhəmiyyətini açır; 4) Dəyərlər - keyfiyyətlər
idarəetmənin subyekti olan məktəb rəhbərinin - menecerin müxtəlif fərdi, kommunikativ,
davranıĢ keyfiyyətlərini açır. Bu keyfiyyətlər xüsusi qabiliyyətləri əks etdirir: öz fəaliyyətini
proqnozlaĢdırmaq və onun nəticələrini qabaqcadan görməyi bacarmaq qabiliyyəti: öz məqsəd
və hərəkətinin baĢqalarının məqsəd və hərəkəti ilə əlaqələndirmək qabiliyyəti; əməkdaĢlıq etmək və əlbir idarə etmək qabiliyyəti və s. (4;154-155)
Təhsil vasitəsi ilə insan bilik, bacarıq və vərdiĢlərdən, yaradıcı fəaliyyət təcrübəsindən,
birgə yaĢayıĢa xas olan sərvətlər sisteminə yönəlmiĢ emosional tərbiyə normalarına yiyələnir.
BaĢqa sözlə, təhsil sisteminə komponent (imkandaĢıyıcı) kimi daxil olan insan məqsədinə uyğun səviyyədə mədəniyyətin dörd mühüm məzmun elementini mənimsəyir, bəĢər təcrübəsinin
zəruri hissəsinə yiyələnir. O, ―mənimsəməni mənimsəmək‖ təcrübəsinin subyektinə çevrilə
bilir. Odur ki, təhsil dəyər olmaqla yanaĢı, həm də mənimsəmə prosesidir.
Danılmazdır ki, təhsilin həyata keçirilməsi zamanı, yəni bəĢər təcrübəsinin zəruri
hisssinin mənimsənilməsi prosesində təhsilalanın qarĢısına qoyulmuĢ məqsəd reallaĢır - onun
Ģəxsiyyət keyfiyyətlərinin dialektikanın qanunlarına müvafiq Ģəkildə dəyiĢməsi baĢ verir. Bu
isə o deməkdir ki, təhsil Ģəxsiyyətin formalaĢması nöqteyi-nəzərdən nəticədir. ―Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu‖nda əbəs yerə vurğulanmamıĢdır ki, ―Təhsil sistemləĢdirilmiĢ bilik, bacarıq və vərdiĢlərin mənimsənilməsi prosesi və onun nəticəsidir.‖
Tədqiqatın elmi yeniliyi. ƏsaslandırılmıĢdır ki, təhsilə sistem, dəyər, proses və nəticə
anlayıĢları kontekstindən yanaĢdıqda (vahidin tərəfləri kimi sintez olunaraq) onun təbiəti, əsas
əlamətləri və tərifi daha dürüst, elmi-məntiqi əsaslarla formulə edilə bilir. Burada əldə
ediləcək uğur sözügedən dördlüyün hər birinin mahiyyətinə varmaqdan və analogiyanın,
müncəretmənin düzgün aparılması səviyyəsindən asılıdır.
Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti. Təhsilə sistem, dəyər, proses və nəticə anlayıĢları
kontekstindən yanaĢılması onun təbiətinin dərk olunmasında, təĢkilində və idarə edilməsində
yol verilən bir çox yanlıĢlıqların aradan qaldırılmasına müsbət təsir göstərə bilir.
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Ф.Н.Ибрагимов, Г.Б.Гараева
Раскрытие особенностей обучения
на основе понятий «система», «процесс», «результат» и «ценность»
Резюме
В статье обосновывается отсутствие единого мнения в научных источниках относительно
определения основных черт и функциональных особенностей концепции образования и
заявляет, что когда к образованию подходят в контексте понятий «система», «ценность», «процесс» и «результат», его характер, основные характеристики и определение могут быть сформулированы на более точной, научной и логической основе. Подчеркивается, что успех, которого здесь необходимо достичь, зависит от понимания сути каждого из четырех и уровня правильной аналогии.
F.N.Ibrahimov, G.B.Garayeva
Discovering the features of education based on the concepts
of “system”, “process”, “result” and “value”
Summary
The article justifies that there is no consensus in scientific sources on the definition of the main
features and functional features of the concept of education and claimes that when education is
approached in the context of the concepts of ―system‖, ―value‖, ―process‖ and ―result‖, its nature,
main features and definition can be formulated on a more accurate, scientific and logical basis. It is
emphasized that the success to be achieved here depends on getting to the heart of each of the four and
the level of correct analogy.
Rəyçi: ped.f.d., dos. S.R.Bədiyev
Redaksiyaya daxil olub: 08.02.2021
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ĠNGĠLĠS DĠLĠNĠN TƏDRĠSĠNDƏ METODĠKA MÜXTƏLĠFLĠYĠ
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Təhsil Texnologiyaları bazasının inkiĢaf etdiyi son dövrlər ərzində Ġngilis dilinin tədrisində ―Hansı metodikadan istifadə edirsiniz?‖ sualı daha da aktuallaĢır. Qərarsızlığa düçar olmuĢ abiturientlər, tələbələr saatlarla linqvistik ədəbiyyat rəflərinin, reklam Ģitlərinin qarĢısında dayanır, media vasitələr haqqında məlumatları gözdən keçirərək seçim etməkdə çətinlik
çəkirlər. Sözsüz ki, seçim kriteriyalarından biri qiymətdir. Lakin, hamını bir sual maraqlandırır: Müasir texnologiyalara arxalanmalı, yoxsa ―Headway‖, ―Eckersley‖, ―New English
File‖, ―Аракин‖, ―Бонк‖ kimi özlərini yaxĢı biruzə vermiĢ klassik brendlərə müraciət etməli?
Xarici dillərin tədrisində tanınmıĢ alimlərdən biri olan S.Q.Ter-Minasova əsaslı olaraq
qeyd edir ki, son dövrlər xarici dillərin tədrisi funksional təsir alıb. Onun sözlərinə görə gözlənilmədən xarici dil müəllimləri ictimai diqqət mərkəzinə çevriliblər; elm, biznes, mədəniyyət,
texniki sahələrdən yüzlərlə hövsələsiz mütəxəssiz dərhal xarici dillərə yiyələnmək istəyir.
Onları nə nəzəriyyə, nə də dilin tarixi maraqlandırır. Xarici dillər, xüsusilədə Ingilis dili
belelərinə yalnız digər ölkələrdən olan insanlarla ünsiyyət yaratmaq üçün lazımdir (1. səh.35). Artıq dil tədrisi tətbiqi xarakter daĢıyır. Bu baxımdan Aristotelin hələ min illər bundan
əvvəl ortaya qoyduğu müəllim etikasının qızıl triadası müasir tələblərə çox gözəl Ģəkildə
uzlaĢır: Loqos-izahın keyfiyyəti, Pafos-auditoriya ilə əlaqə, Etos-ətrafdakılarla əlaqə.
Bütün bunları nəzərə alaraq müxtəlif metodikaların qısa xarakteristikasına nəzər salaq:
Fundomental metodika- Bu həqiqətən ən qədim və ənənəvi metodikadır. Məhz bu
yolla qədim litsey Ģagirdləri Latın və Yunan dillərini öyrənirdilər. Bəzən bu metodikaya
klassik metodika da deyirlər. Klassik metodika ilə dil öyrənməyi qarĢısına məqsəd qoyan
tələbə 3 faktı tam anlamalıdır:
1) 1-2 il vaxt sərf etməli olacağını
2) səbirli olmalı
3) doğma dilin qrammatikasından xəbərdar olmalı
Bu baxımdan klassik tədris metodikasının parlaq nümunələri sözsüz ki, ―Бонк‖,
―Аракин‖ və ―Eckersley‖ dir. Xüsusilə Bonkun digər müəlliflərlə birlikdə ərsəyə gətirdiyi və
müxtəlif illərdə qismən yenilənən Ġngilis dili dərsliyi rəqabətə davamlı olmuĢdur. Zəngin
lüğət və sözönlü ifadələr bazası, müxtəlif tip leksik, qrammatik, leksik-qrammatik tapĢırıqlar
bu dərsliyi digərlərindən fərqləndirir. Vurğulaması tələb olunan əsas fakt ondan ibarətdir ki,
dərslikdəki mətnlər yalnız həmin bölməyə qədər keçirilən sözlərdən və söz birləĢmələrindən
ibarətdir. Bu da öz növbəsində tələbəyə sərbəst iĢləmək imkanı verir. Bəli, asant olmayacaq,
lakin kim çətinlikləri dəf etməyi bacarırsa, ―labirint‖ adlandıra biləcəyimiz xarici dil
dünyasında asanlıqla manevr edib özlərini əsl yerli sakin kimi hiss edəcəklər.
Fundomental və ya klassik tədris metodikasının kökündə dilə tam bir ünsiyyət vasitəsi
kimi baxıĢ tərzi dayanır (2. səh.17). Demək, bütün dil komponentlərini planlı və harmonik
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Ģəkildə inkiĢaf etdirmək lazımdır. Bu cür kompleks yanaĢma hər Ģeydən əvvəl tələbələrə nitqi
baĢa düĢmək və yenisini yaratmaq qabiliyyətini aĢılamağı qarĢısına məqsəd qoyur.
Linqvososial mədəni metodika - Bu metodun yaradıcılarından biri S.Q.Ter-Minasovadir. Xarici dillərin tədrisində ünsiyyətin iki ˗ dil və mədəniyyətlərarası əlaqə aspektini özündə
cəmləĢdirir. AraĢdırmalar sübut edir ki, müəllim və tələbələr məqsəd kimi dilin yalnız ―cansız‖ leksik-qrammatik formalarını öyrəndikdə böyük səhvə yol verirlər (2.səh.17). Belə olduqda, dil öz canlılığını itirə bilər çünki o, özüdə bir mədəniyyətin məhsuludur. Yuxarıda qeyd etdiklərimizi daha yaxĢı baĢa düĢmək üçün nümunələrə müraciət edək. Məsələn: Ġstənilən britaniyalı sizi çətinliklə baĢa düĢər əgər siz ―Kraliça və qohumları‖ söz birləĢməsini ―Queen and
relatives‖ kimi tərcümə etsəz. Çünki bu birləĢmənin hamı tərəfindən qəbul olunmuĢ standart
forması var˗―Royal Family‖. Belə kuryoz hadisələr tez-tez baĢ verir, ona görə daha incə
məqamlara fikir verək:
Əgər dili Ģablon Ģəkildə öyrənən həmyerlimiz üçün “Do you like coffee?” sualı ilə
“Would you like coffee?” arasında fərq yoxdursa, britaniyalı üçün bu prinsipial xarakter
daĢıyır. Əvvəla 1-ci sual ―fikir, rəy‖ öyrənmək üçün verilir; 2-ci sual isə artıq ―təklif‖ bildirir.
Bundan baĢqa 1-ci sual həmdə dil daĢıyıcıları tərəfindən əksər hallarda kobud müraciət forması sayılır. Daha bir misala nəzər salaq: dilimizdə ―Sizi hansı məsələlər maraqlandırır?‖ sualı əksər hallarda Ġngilis dilinə bu formada tərcümə edilir: “What problems are you interested
in?”. Halbuki, Ġngilis dilində ―problems‖ sözü əsaslı Ģəkildə neqativ hallar üçün istifadə
olunur. Düzgün variant “What issues are you interested in?” olmalıdır.
Beləliklə, belə bir fikrə gəlmək olar ki, bu metodla dil öyrənməyin məqsədi həmsöhbətinizlə ünsiyyəti yüngülləĢdirmək və bir-birinizi intuitiv səviyyədə baĢa düĢməkdir.
Kommunikativ metodika- Son illərin ən populyar metodikalarından biridir. Adından
göründüyü kimi, bu metodika ünsiyyətin təkmillləĢdirilməsinə yönəlib. Ġstənilən dil trenenqi
dörd nəhəng (oxuma, yazma, danışıq və nitqin şifahi şəkildə səslənməsi) üzərində dayanıb və
son iki anlayıĢa burda daha çox diqqət yetirilir (3. səh.3) Avropa və ABġ-da populyarlıq
qazanmıĢ bu metodikanın əsas məqsədi tələbəyə əvvəlcə seçdiyi xarici dildə danıĢmağı, sonra
isə o dildə düĢünməyi öyrətməkdir. Bu zaman doğma dilin qrammatikasına müraciət mümkün
qədər minimuma endirilir, mexaniki tapĢırıqlar aradan götürülür və onların əvəzinə müxtəlif
oyunlar, səhvlərin axtarıĢına ünvanlanmıĢ tapĢırıqlar və məntiqi yanaĢma tərzi tətbiq edilir.
Buna bariz nümunə olaraq dil kurslarında yaxĢı reytinq qazanmıĢ ―Headway, New English
File, Cutting Edge‖ kimi kitabları (metodik vəsaitləri) göstərmək olar. ―Headway‖ kitabı
London metodistləri Gon və Liz Soarslar tərəfindən xüsusilə gənclər üçün hazırlanmıĢdır. BeĢ
hissədən və CD disklərdən ibarət olan bu kurs təxminən 120 akademik saat üçün hesablanmıĢ
və Ģifahi nitqin inkiĢaf etdirilməsinə ünvanlanmıĢdır (4.səh.35). ―Headway‖ kursunun fərqli
tərəfi qrammatikanın iki səviyyədə-əvvəlcə dərs kontekstində, sonra isə tələbənin iĢ kitabçasında tədrisinin davam etdirilməsindədir. Audio resuslardan istifadə edilməsi sözsüz ki, bu
kursa marağı artırır.
Müəllifləri Sara Kaningam, Piter Mur, Araminta Qreys və Entoni Qosqruv olan
―Cutting Edge‖ də bu metodikaya əsaslanan bir dərslik olaraq diqqət mərkəzindədir. Altı
pillədən ibarət olan bu kitab 120-150 dərs saatına hesablanmıĢdır. Hər pillə 15 moduldan
ibarətdir. Əsasən Ģifahi danıĢığın inkiĢafına ünvanlanmıĢ bu kitabda ―speaking‖ ə aid kifayyət
qədər müxtəlif tapĢırıqlarla zəngindir. DanıĢıq tapĢırıqları yeni leksik materiallarla müĢayət
olunur bundan baĢqa qramatika da Ģifahi və yazılı formaları əhatə edir. Bu kursun əsas dəyərli
tərəfi ondan ibarətdir ki, səs trekləri nəinki dil daĢıyıcıları, həmçinin özünəməxsus tələfüz
xüsusiyyətlərinə malik xarici vətəndaĢlar tərəfindən də səsləndirilir. Bunun sayəsindədə
tələbələr təkcə ideal ―Queen‘s English‖ yox, həmçinin Ġngilis dilinin fərqli tələfüz formaları
ilə də tanıĢ olurlar. Eyni sözləri müəllifləri Kliv Oksenden və Kristina Lazam olan ―New
English File‖ dərsliyinədə aid etmək olar. Lakin bu tip metodik vəsaitlərin dil öyrənmək
istəyənlər üçün mənfi cəhəti bütün izahedici materialın Ġngilis dilində verilməsi və tələbənin
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çətin hallarda müəllimə müraciət etmədən, sərbəst Ģəkildə iĢləyib düzgün cavabın tapılması
imkanının itirilməsidir. Sözsüz komunikativ metodikanın yalnız yüngül söhbət aparmaq üçün
nəzərdə tutduğunu iddia etmək səhv olardı. Çünki, konkret bir sahədə mütəxəssis olmaq
istəyən Ģəxs mütəmadi olaraq dövrü mətbuatda öz ixtisasına aid olan xarici məqalələri
oxumağa çalıĢır. Ona görə də 600-1000 sözdən ibarət lüğət ehtiyatı və standart qrammatik
konstruksiyalarla silahlanmıĢ həmin Ģəxs mətnin ümumi tematikasını anlaya bilir (2.səh.8).
Lakin, obrazlı desək bu medalın əks tərəfidə var: Ġfadələrin təkrarlanması, zənginolmayan
leksikon və tədris prosesində çox zaman istifadə etdiyi əzbərçilik prinsipi o Ģəxsə öz xarici
kolleqası ilə elə həmin mövzu ətrafında da söhbət böyük əziyyət bahasına baĢa gəlir. Bütün
bunların üzərinə ünsiyyət zamanı buraxdığı qramatik səhvləri də əlavə etsək görərik ki,
həmsöhbət insanın qarĢısında pərt olmamağın yeganə yolu dilə kompleks Ģəkildə yanaĢmaqdır.
Bir daha obrazlı yanaĢsaq, təkcə kommunikativ metodika ilə hazırlaĢanlar əllərində tək
qılıncla qala üzərinə hücum çəkən ―yüngül kavaleriya‖ ya bənzəyirlər. Onlar qala divarları
ətrafında manevrlər edir, iti hücumlar həyata keçirirlər, lakin qarĢılarındakı qalanın nə qədər
əzəmətli olduğunu görmürlər.
ġexter metodikası- Bu metodika məĢhur rus alimi ġexter Ġ.Y. adı ilə bağlıdır. Metodika
respublikamızda populyar deyil, lakin Rusiya və bir çox xarici dövlətlərdə bundan uğurla
istifadə edirlər. Əsas prinsip ondan ibarətdir ki, tələbələr özlərinə öyrəndikləri dilə uyğun
adlar, həmin ölkələrə uyğun peĢələr və avtobioqrafik məlumatlar seçirlər. Bu metodla tədrisin
əsas ideyası, fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, söz birləĢmələri, qrammatik və leksik konstruksiyalar təbii Ģəraitdə aĢılanır (5.səh.12). ġexterin ‖Sistem-3‖ adlandırılan məktəbində qrammatik
dərslər tədrisin üç pilləsini birləĢdirən körpü rolunu oynayır. Hesab edilir ki, birinci pillədən
sonra tələbə dilini öyrəndiyi ölkədə azmayacaq, ikinci pillədə o öz nitqində qrammatik səhvlər
buraxmayacaq, üçüncü pillədən sonra isə tələbə istənilən diskursun tamhüquqlu üzvünə
çevriləcək (5.səh.10).
Sadaladığımız metodikaların üstün və mənfi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq belə bir
nəticəyə gəlmək olar ki, Ġngilis dilini və ya digər xarici dili öyrənmək istəyən Ģəxs bir neçə
faktı- xarici dilə ayıra biləcəyi vaxtı, harda və nə məqsədlə istifadə edəcəyini, seçdiyi dilə
görə ilkin bilik bazasının nə səviyyədə olmasını nəzərdə saxlamalı və onlara əsasən özünə uyğun tədris metodikalarından birinə və ya bir neçəsinə üstünlük verməlidir. Yalnız belə bir Ģəraitdə qarĢıya qoyulan məqsədə uğurla nail olmaq mümkündür (6.səh.9-13).
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А.З.Керимова
Методологические различия в преподавании Английского языка
Резюме
В статье представлены подходы к актуальной проблеме времени – «Как выучить
английский язык?», От разных методов и призм анализируются их особенности и различия. Изза большого выбора методов и споров между специалистами статья имеет большое значение
для тех, кому предстоит сделать выбор. При анализе некоторых актуальных методик подчер215
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киваются их плюсы и минусы. По результатам исследования мы пришли к выводу, что каждый
метод может быть интересен, но успех, может быть достигнуть быстрее и продуктивнее, если
использовать несколько методов.
A.Z.Karimova
Methodological difference in the English language teaching
Summary
The article presents approaches to an urgent problem of the time- ―How to learn English?‖ from
different methods and prisms; their specific features and differences are being analyzed. Due to the
large choice of methods and disputes among specialists, the article is of great importance for those
who have to make a choice. Analyzing some actual methodologies, their pros and cons are emphasized.
We conclude from reseach that each method may be interest but success can be achived more quickly
and productively when using several methods.
Rəyçi: filol.f.d. D.Cümənov
Redaksiyaya daxil olub: 20.01.2021
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(Bakı Ģəh., R.Behbudov küç., 60)

ĠXTĠSASI DĠL OLAN ALĠ MƏKTƏB TƏLƏBƏLƏRĠNƏ
ĠNGĠLĠS DĠLĠNĠN TƏDRĠSĠNDƏ
QƏZET VƏ JURNALLARDAN ĠSTĠFADƏ ĠMKANLARI
Açar sözlər: kommunikativ kompetensiya, kütləvi-informasiya materialları, qəzet və jurnallar, məqalə,
vərdiş, bacarıq və kompetensiyalar.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, средства массовой информации, газеты и
журналы, статья, навыки, умения и компетенции.
Key words: communicative competence, mass-media, newspapers and journals, article, skills and
competenses.

Ġngilis dilinin ixtisas dili kimi tədris edildiyi ali məktəblərdə irəli sürülən əsas vəzifələrdən biri innovativ metod və üsullardan səmərəli Ģəkildə istifadə edərək təlim prosesini
qloballaĢma dövrünün tələblərinə uyğun olan tərzdə təĢkil etməyə qadir olan yüksək
səviyyədə pedaqoji kadrların hazırlanmasıdır. Ġxtisası xarici dil olan ali məktəb məzunu
kommunikativ səriĢtəyə dildaĢıyıcılara və linqvistik savada malik olan dil istifadəçilərinə xas
olan səviyyədə yiyələnməli, yüksək intellektə, geniĢ dünyagörüĢünə malik olmalıdır (6, s.36).
Xarici dil mütəxəssisləri, o cümlədən müasir dünyada qlobal ünsiyyət vasitəsi rolunu
yerinə yetirən ingilis dilini tədris edən müəllimlər dünyada baĢ verən siyasi hadisələr haqqında məlumatlı olmalı, onları təhlil etməyə və tələbə və Ģagirdlərini düzgün Ģəkildə məlumatlandırmağı bacarmalıdırlar (3, s.10).
Lakin təəssüflə qeyd edilməlidir ki, vaxtilə dilin müstəqil və olduqca vacib olan
aspektlərindən biri kimi tədris edildiyi ictimai-siyasi leksikanın tədrisinə lazımı diqqət
yetirilmir. Son illərdə dil fakültələri üçün hazırlanan proqramlarda və onların əsasında tərtib
edilən silabuslarda ictimai-siyasi leksikanın tədrisinə auditoriya saatlarının ayrılması nəzərdə
tutulmur. Dil fakültələrində çalıĢan mütəxəssislərin və burada təhvil alan tələbələrlə keçirilən
sorğular onu deməyə əsas verir ki, bu sahədə yaranan boĢluq aradan qaldırılmalı və xüsusi
bilik və səriĢtə tələb edən ictimai-siyasi xarakterli, kütləvi-informasiya materialları adekvat
Ģəkildə qavramaq, onları düzgün və adekvat Ģəkildə təhlil etmək və Ģərh etmək qabiliyyətinin
aĢılanması məqsədilə proqram və silabuslardan müvafiq dəyiĢikliklər edilməlidir. Ġxtisas dili
olan xarici dildə qəzet və jurnallar vasitəsilə ictimai-siyasi leksikanın tədrisinə auditoriya
saatları ayrılmalıdır. Eyni zamanda daha səmərəli nəticələrin əldə edilməsi məqsədilə tələbələrin auditoriyadan kənar fəaliyyətini düzgün Ģəkildə istiqamətləndirmək olduqca vacibdir. Ġctimai-siyasi leksikanın tədrisinə ayrılan auditoriya saatlarından və auditoriyadankənar vaxtdan
səmərəli Ģəkildə istifadə etmək və tələbələrdə ictimai-siyasi xarakterli materiallarla iĢləməklə
ixtisas dili kimi tədris edilən xarici dilə daha mükəmməl Ģəkildə yiyələnmək qabiliyyətinin
daha yüksək səviyyədə, müasir dövrün tələbləri səviyyəsində formalaĢdırılması və inkiĢaf
etdirilməsini təmin etmək üçün təlim prosesinə innovativ ideyalar tətbiq edilməlidir.
Tələbələrdə ictimai-siyasi leksikanın öyrənilməsinə dair maraq və motivasiyanın yaradılması
məqsədilə həm auditoriyada, həm də auditoriyadankənar Ģəraitdə istifadə edilən təlim
materialları autentik olmalı, tələbələrin yaĢ və intellektual səviyyələrinə uyğun Ģəkildə
seçilməlidir. Təlim prosesi kommunikativlik, interaktivlik, tələbə-yönümlülük prinsiplərinə
riayət etməklə qurulmalı, müasir metodikada qəbul edilmiĢ metod və üsullardan istifadə
etməklə həyata keçirilməlidir. Dərslərdə təĢkil edilən diskussiya və debatlarda tələbələr həm
söhbətlərinin müzakirə obyekti olan mövzuya dair fikir və ideyalarına hörmətlə yanaĢmağa
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öyrənməli və müvafiq Ģəkildə, qəbul edilmiĢ etiket qaydalarına riayət etməklə mövqe və
münasibətlərini bilodirmək qabiliyyətinə yiyələnməlidirlər.
Eyni hamanda onlar ixtisas dili olan xarici dildə müzakirə edilən problemə dair
özlərinin mövqe və münasibətlərini adekvat Ģəkildə bildirməklə kommunikativ niyyətlərinə
uğurlu Ģəkildə nail olmaq qabiliyyətinə yiyələnməlidirlər.
Onu da xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, ixtisas dilində ictimai-siyasi leksikanın tədrisi
məqsədilə aparılan iĢ sistemsiz, pərakəndə Ģəkildə aparılmamalı, məqsədyönlü, sistemli, planlaĢdırılmıĢ Ģəkildə həyata keçirilməlidir. Ġctimai-siyasi leksikanın kommunikativ-yönümlü,
funksional-yönümlü, kontekst daxilində mənimsənilməsi dil fakültələrində təhsil alan tələbələrdə ictimai-siyasi xarakterli, kütləvi-informasiya materialları adekvat Ģəkildə qavramaq,
müstəqil Ģəkildə təhlil və Ģərh etmək qabiliyyətinin formalaĢdırılmasını və inkiĢaf etdirilməsini təmin edən əsas Ģərtlərdəndir. Ġngilis dilinin professional məqsədlərlə tədris edildiyi dil
fakültələrində tələbələr leksik vərdiĢlərin aĢılanması, o cümlədən ictimai-siyasi leksikanın
mənimsənilməsi klmmunikativ kompetensiyanın formalaĢdırılması prosesinə inteqrasiya edilməli və məhz kommunikativ kompetensiyanın inkiĢaf etdirilməsi kontekstində həyata keçirilməlidir. Dil fakültələrində ingilis dilini ixtisas dili kimi tədris edən müəllimlərin qarĢısında
duran mühüm vəzifələrdən biri tələbələrdə mənimsənilmiĢ leksik vahidlərdən, o cümlədən
ictimai-siyasi leksikanın müxtəlif kommunikasiya kontekstlərində düzgün və adekvat Ģəkildə
istifadə etmək, fikir və ideyalarını, mövqe və münasibətlərini müstəqil, sərbəst Ģəkildə ifadə
etmək və nəticə etibarilə kommunikativ niyyətlərinə uğurlu Ģəkildə nail olmaq qabiliyyətinin
formalaĢdırılması və inkiĢaf etdirilməsidir. Qeyd edilməlidir ki, ingilis dilində ictimai-siyasi
leksikanın tədrisində müvafiq vərdiĢ, bacarıq və kompetensiyaların formalaĢdırılması və inkiĢaf etdirilməsinə təkan verə biləcək Ģəraitin yaradılması uğurlu təlim nəticələrinin əldə edilməsini təmin edən mühüm amillərdəndir (1, s.308).
Ġctimai-siyasi leksikanın funksional-yönümlü tədrisində yazının da böyük əhəmiyyətə
malik olması qeyd edilməlidir. Qəzet və jurnallarda dərc edilmiĢ məqalədə olan yeni leksik
vahidlər Ģifahi yolla tədris olunarsa tələbələr onları yadda saxlamaqda çətinliklərlə rastlaĢa
bilərlər. Ġctimai-siyasi xarakterli materiallarla tanıĢlıq zamanı tələbələr həm ikidilli, həm də
izahlı lüğətlərdən istifadə edə bilərlər. Məlumdur ki, kommunikativ-yönümlü təlim zamanı
leksik vahidlərin mənalarının kontekst daxilində, lüğətə müraciət etmədən, tapılmasına üstünlük verilməlidir. Lakin ictimai-siyasi leksikanın xüsusiyyətlərini, həm məzmun, həm də linqvistik və üslubi baxımdan qəzet və jurnaol məqalələrini digər mətnlərdən fərqləndirən cəhətləri nəzərə almaqla, ictimai-siyasi leksikanın kommunikativ-yönümlü təlimində də leksik vahidlərinin mənalarının kontekst daxilində, yəni onların kontekstual mənalarının tapılması ilə bərabər söz və ifadələrin lüğətlər vasitəsilə tapılmasına da yekr verilməlidir. Ġctimai-siyasi leksikanın tədrisi prosesində tələbələrin lüğət ehtiyatı zənginləĢdirilməli, qəzet və jurnal məqalələrində olan leksik vahidlər, qrammatik strukturlar və nitq nümunələri funksional-yönümlü
tərzdə mənimsənilməlidir (5, s.46).
Dil fakültələri tələbələrinə ixtisas dilində ictimai-siyasi leksikanın tədrisi prosesində
istifadə edilən qəzet və jurnal materialları autentik olmalı, mətndə olan və tələbələr tərəfindən
mənimsənilməsi vacib olan leksik vahidlərin bəzi hallarda ana dili ilə müqayisədə təqdim
edilməsi tövsiyyə edilir. Yeni söz və ifadələrin bu yolla, yəni ana dilində ekvivalent olan söz
və ifadələrlə müqayisəli Ģəkildə mənimsənilməsi tələbəlrdə onları adekvat Ģəkildə qavramaq
və yazılı və Ģifahi kommunikasiyada müstəqil Ģəkildə istifadə etmək qabiliyyətini lazımi
səviyyədə formalaĢdırmaq və inkiĢaf etdirmək mümkündür (4, s.312).
Ġctimai-siyasi leksikanın funksional-yönümlü tədrisi zamanı autentik qəzet və ya jurnal
mətnində olan leksik vahidlərin eyni informasiya daĢıması ictimai-siyasi leksikanın daha səmərəli Ģəkildə mənimsənilməsini təmin edən Ģərtlərdəndir. Bəzi hallarda hətta mətndə əsas informasiya daĢıyan bir sözün düzgün tərcümə edilməsi bütövlükdə mətnin düzgün baĢa düĢülməməsinə səbəb ola bilər. Bu cür halların qarĢısını almaq üçün tələbələrin diqqəti mətndə əsas
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məna daĢıyan informasiyaya cəlb edilməlidir. Xarici dillərin tədrisi sahəsində çalıĢan mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, ictimai-siyasi leksikanın tədrisi zamanı istifadə edilən materialların düzgün Ģəkildə, yəni tədrisin hansı təlim Ģəraitində baĢ verməsini, tələbələrin yaĢ, bilik
və intellektual səviyyələrini nəzərə almaqla seçilməsi daha uğurlu təlim nəticələrinin əldə
edilməsini Ģərtləndirən amillərdəndir. Təlim prosesinin kommunikativ yanaĢmanın əsasını
təĢkil edən kommunikativlik, interaktivlik, funksional-yönümlülük, tələbə-yönümlülük prinsipləri üzərində qurulması tələbələrə ictimai-siyasi leksikanın tədrisi zamanı qarĢılarına çıxan
problem və çətinliklərin həllini mümkün edən Ģərtlərdəndir. Onu da xüsusilə qeyd etmək
lazımdır ki, autentik qəzet və jurnal məqalələrində dil fakültələrində ingilis dilini ixtisas dili
kimi öyrənən tələbələr tərəfindən mənimsənilməli olan leksik vahidlərin sayı bilavasitə
asandan çətinə, sadədən mürəkkəbə prinsipinə uyğun olan Ģəkildə müəyyən edilməlidir.
Ġctimai-siyasi leksikanın tədrisi prosesində istifadə edilən qəzet və jurnal materiallarının
məzmununa gəldikdə onlar dil fakültələrində təhsil alan tələbələri müasir dünyada baĢ verən
ictimai-siyasi proseslər haqqında məlumatlandırmaq və onlara həmin materialları adekvat
Ģəkildə təhlil etmək və Ģərh etmək bacarıqlarının aĢılanmasını təmin etməlidir. Ġctimai-siyasi
leksikanın tədrisi zamanı müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından geniĢ Ģəkildə istifadə edilməli, tələbələr kommunikativ-yönümlü, funksional-yönümlü tapĢırıqların fəal Ģəkildə yerinə yetirilməsinə cəlb edilməli, qarĢıya çıxa biləcək problem və çətinliklərin
aradan qaldırılması və təlim prosesinin daha səmərəli təĢkil edilməsini mümkün edir.
Ġxtisas dilində ictimai-siyasi leksikanın funksional-yönümlü tədrisi məqsədilə seçilən
təlim materialları dil fakültələrində təhsil alan tələbələr üçün maraqlı, stimullaĢdırıcı olmalıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, tələbələrin rast gələ biləcəkləri problem və çətinliklərin
qarĢısını almaq üçün onlara bir neçə cümlədən ibarət olan mətnin ana dilində təqdim edilməsi
tövsiyə edilə bilər.
Ġctimai-siyasi leksikanın kommunikativ-yönümlü tədrisi zamanı funksional-yönümlü
tapĢırıqların yerinə yetirilməsi tələbələrdə mənimsənilmiĢ leksik vahidlərin funksionalyönümlü, kreativ Ģəkildə istifadə etmək qabiliyyətinin formalaĢdırılmasına təkan verə bilər.
Qəzet və jurnal məqalələri ilə iĢləyərkən kommunikasiya formatında yerinə yetirilən tapĢırıq
və çalıĢmalar tələbələrə təqdim edilən mətnləri adekvat Ģəkildə baĢa düĢməyə, mətndə olan
informasiyanı tənqidi təhlil etməyə, və bu yolla dilöyrənənlərdə nitq bacarıqlarının və tənqidi
təfəkkürün məqsədyönlü Ģəkildə inkiĢaf etdirilməsinə xidmət edir.
Ġctimai-siyasi leksikanın kommunikativ-yönümlü, funksional-yönümlü tədrisinə yönəldilmiĢ çalıĢma və tapĢırıqların mətnlə tanıĢlıqdan əvvəl, və ya mətni oxuduqdan sonra yerinə
yetirilməsi tövsiyyə edilə bilər. Ġctimai-siyasi xarakterli materiallarla tanıĢlıq müvafiq vərdiĢ
və bacarıqların, xüsusilə də mətnlərdə olan söz və sözbirləĢmələrini kontekst daxilində adekvat Ģəkildə qavramaq qabiliyyətinin formalaĢdırılmasını nəzərdə tutur. Təqdim edilən qəzet və
ya jurnal məqalələrində olan informasiyanın mühüm və ya ikinci dərəcəli olduğunu dəqiqləĢdirmək, ayrı-ayrı faktları və mətnin əsas ideyasını əlaqələndirmək və leksik vacidləri müvafiq
kommunikativ kontekstləri daxilində istifadə etmək qabiliyyətinin kreativ xarakterli çalıĢma
və tapĢırıqları kommunikativ-yönümlü, funksional-yönümlü yerinə yetirilməsi vasitəsilə formalaĢdırıla bilər.
Dil fakültələrində ingilis dilini ixtisas dili kimi öyrənən tələbələrə ictimai-siyasi leksikanın tədrisi zamanı autentik materialların səmərəli Ģəkildə istifadə edilməsi uğurlu təlim nəticələrinin əldə edilməsini Ģərtləndirən vacib amillərdən biri olduğunu nəzərə alaraq, həm auditoriyada, həm də auditoriyadankənar Ģəraitdə autentik qəzet və jurnal materiallarının istifadə
edilməsinə üstünlüyün verilməsidir. Ġngilis dilini professional məqsədlərlə öyrənəen tələbələrdə ixtisas dilində qəzet və jurnal məqalələrinin oxunulmasına maraq və motivasiyanın yaradılması dil fakültələrində ingilis dilinin ixtisas dili kimi təlim prosesinin səmərəliliyini təmin
edən Ģərtlərdəndir. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, tələbələrin ana dilinin təlim
prosesinə təsirinin nəzərə alınması ictimai-siyasi leksikanın daha səmərəli Ģəkildə mənimsə219
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nilməsinə və leksik bacarıqların daha yüksək səviyyədə formalaĢdırılmasına xidmət edən
amillərdəndir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ictimai-siyasi leksikanın tədrisinin müxtəlif
mərhələlərində tələbələr tərəfindən mənimsənilməli olan leksik vahidlər qoyulan məqsədlərə
və dölöyrənənlərin ehtiyac və tələbatlarına uyğun olmalıdır. QloballaĢma dövründə ingilis
dilini professional məqsədlərlə öyrənən tələbələr ictimai-siyasi leksikanı elə səviyyədə
mənimsəməlidir ki, real həyatda baĢ verə biləcək müxtəlif kommunikasiya kontekstlərində
müstəqil, adekvat və kreativ Ģəkildə istifadə edə bilsin. Qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün
mənimsənilməli olan ictimai-siyasi leksikanın tədrisi tələbələrdə kommunikativ kompetensiyanın formalaĢdırılması, onlarda yaradıcı təfəkkürün inkiĢaf etdirilməsi kontekstində həyata
keçirilməlidir. Dil fakültələrində təhsil alan tələbələrə ixtisas dili olan xarici dildə ictimaisiyasi leksikanı kommunikativ-yönümdü aĢılamaqla tədris edilən dilin formal strukturlarının
mənimsənilməsini prioritet məqsəd hesab edən ənənəvi metodikaya nisbətən daha səmərəli
nəticələrin əldə edilməsi mümkündür.
Məlum olduğu kimi, ixtisası xarici dil olan ali məktəblərdə ingilis dilinin tədrisində əsas
məqsəd tələbələrə kommunikativ kompetensiyanın ayrılmaz komponentləri olan qrammatik
(linqvistik), diskursiv, sosiomədəni və strateji kompetensiyaların əlaqəli Ģəkildə aĢılanmasıdır.
Dil fakültələrində təhsil alan tələbələr tərəfindən mənisənilməli olan leksik vahidlər, qrammatik və intonasiya strukturları tələbələrə kommnikativ kompetensiyanın aĢılanması kontekstində mənimsənilməlidir. Ġctimai-siyasi leksikanın tədrisi də kommunikasiyalan təcrimd edilmiĢ
Ģəkildə deyil, qrammatik (linqvistik), diskursiv, sosiomədəni və strateji kompetensiyaların
formalaĢdırılması və inkiĢaf etdirilməsi kontekstində həyata keçirilməlidir. Bu istiqamətdə iĢ
məqsədyönlü, sistemli, ardıcıl Ģəkildə aparılmalıdır. Ġxtisası xarici dil olan fakültələrdə ictimai-siyasi leksikanın tədrisində əsas diqqət həm təlim nəticələrinə, həm də təlim nəticələrinin
əldə edilməsi prosesi üzərindjə cəmləĢdirilməlidir.
Qeyd edilməlidir ki, hal-hazırda dil fakültələrində ictimai-siyası leksikanın tədrisində
mövcud olan vəziyyət tələbələrin ehtiyac və tələbatlarını ödəyə bilmir. Əksər hallarda dil fakültələrinində təhsil alan tələbələr baĢa düĢürlər ki, onların ixtisas dili kimi tədris edilən xarici
dil sahəsində əldə etdikləri bilik, bacarıq və vərdiĢləri müasir dövrün tələbələrinə cavab vermir. Məlum olduğu kimi, ixtisası dil olan ali məktəb məzunları kommunikativ cəhətdən səriĢtəli olmalı, kommunikativ kompetensiyaya linqvistik savada malik olan dil daĢıyıcıları səviyyəsində yiyələnməlidirlər. Bu isə onların rəsmi və qeyri-rəsmi Ģəraitdə baĢ verən kommunikasiya prosesində, o cümlədən də onların professional fəaliyyətləri ilə bağlı olan söhbət və
müzakirələrdə fəal Ģəkildə iĢtirak etmələrini və dildən adekvat və kreativ Ģəkildə istifadə etməklə mövqe və münasibətlərini bildirmək və kommunikativ niyyətlərinə nail olmaq bacarıqlarına yiyələnmələrini nəzərdə tutur. Dil fakültələrinin məzunları həmçinin dünyada baĢ verən
siyasi proseslərə və qlobal miqyasda digər müĢüm hadisələrə dair fikir, mövqe və münasibətlərini həmsöhbətlərinə bildirmək qabiliyyətinə yiyələnmələri prioritet məqsədlərdəne birinə
çevrilməlidir. Bu da, öz növbəsində, ingilis dilini ixtisas dili kimi öyrənən tələbələrə ictimaisiyasi leksikanın günün tələbləri səviyyəində tədrisi məsələsi prioritet məsələlərdən biri kimi
qoyulmalıdır.
Ġngilis dilini ixtisas dili kimi öyrənən azərbaycanlı tələbələrə, xüsusilə də aĢağı kurs tələbələri dildən müxtəlif situasiyalarda istifadə edərkən olduqca ciddi problem və çətinliklərlə
üzləĢirlər. Ölkəmizin dünya dövlətləri ilə çoxsahəli əlaqələrinin geniĢləndiyi dövrdə qlobal
miqyasda əsas ünsiyyət dili kimi qəbul edilmiĢ ingilis dilində linqvistik biliklərin deyil, daha
çox dildən kommunikasiya vasitəsi kimi istifadə etməyə imkan verən bilik, bacarıq və
kompetensiyaların formalaĢdırılması qarĢıya qoyulan ən önəmli vəzifə olmalıdır.
Dil fakültələrində tələbələrdə ingilis dilində ictimai-siyasi leksikanın öyrənilməsinə olan
marağı bir qədər də artırmaq üçün müvafiq bacarıq və kompetensiyaların formalaĢdırılması və
inkiĢaf etdirilməsi prosesinin məqsədyönlü, ardıcıl və mərhələli Ģəkildə aparılması diqqət
mərkəzində olan məsələlər sırasına daxil edilməlidir. Ġctimai-siyasi leksikanın tədrisi zamanı
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tələbələrin yaĢ xüsusiyyətləri, onların maraq dairəsi, bilik səviyyələrinə uyğun olan mövzular
seçilməlidir. Tələbələrdə motivasiyanın yaradılması ilə ictimai-siyasi leksikanın tədrisi prosesində onlara təqdim edilən qəzet və jurnal məqalələri nə həddən artıq çətin, nə də həddən artıq
sadə olmamalıdır. Əks təqdirdə dilöyrənənlərdə ictimai-siyasi xarakterli materialların
öyrənilməsinə qarĢı demotivasiya yarana bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, dil fakültələrində təhsil alan tələbələr tərəfindən mənimsənilməli olan leksik vahidlərin seçilməsi və tədrisi ilə bağlı H.Besse, K.Brumfit, M.Makarti,
K.Marou, D.Nyunan, C.Riçards və baĢqa tədqiqatçı-alimlər tərəfindən elmi araĢdırmalar aparılmıĢ və bu sahədə həyata keçirilən fəaliyyətin daha səmərəli Ģəkildə planlaĢdırılması, təĢkil
edilməsi və həyata keçirilməsi və daha uğurlu əldə edilməsinə təkan verən amilləri ümumiləĢdirərək xarici dilin komsmunikativ-yönümlü təlim prosesində mənimsənilməli olan leksik
vahidlərin seçilməsi meyarlarını müəyyən etmiĢlər.
Deyilənləri aĢağı Ģəkildə ümumiləĢdirərək mümkündür.
1. Dil fakültələrində ictimai-siyasi leksikanın tədrisi məqsədyönlü, sistemli, ardıcıl,
mərhələli Ģəkildə həyata keçirilməlidir.
2. Ġctimai-siyasi leksikanın tədrisinə silabuslarda auditoriya saatları ayrılmalıdır.
3. Ġctimai-siyasi leksikanın tədrisi tələbələrdə kommunikativ kompetensiyanın formalaĢdırılması kontekstində həyata keçirilməli və kommunikativlik, interaktivlik, funksionalyönümlülük, tələbə-yönümlülük prinsiplərinə riayət etməklə təĢkil edilməlidir.
4. Tələbələrdə ictimai-siyasi materiallarla auditoriyadankənar, müstəqil Ģəkildə iĢləmək
bacarıqları formalaĢdırılmalıdır.
5. Tələbələr tərəfindən mənimsənilməli olan leksik vahidlər proqram tələblərinə uyğun
olmalıdır.
Dil fakültələrində təhsil alan tələbələrə ictimai-siyasi leksikanın kommunikativ-yönümlü tədrisi zamanı göstərilən amillərin nəzərə alınması tələbələrdə ictimai-siyasi leksikadan
kommunikasiyanın baĢ verdiyi müxtəlif situasiyalarda düzgün, adekvat və kreativ istifadə
etmək və kommunikativ niyyətlərinə nail olmaq qabiliyyətinin formalaĢdırılmasını təmin edir.
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А.Мамедова
Возможности использования газет и журналов
для обучения английскому языку студентов языкового вуза
Резюме
Чтение газет и журналов может способствовать развитию лингвистических и речевых
возможностей студентов. Газеты и журналы могут и должны быть использованы в качестве
действенных обучающих инструментов. Использование газет и журналов может стать эффек221
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тивным средством обучения языку в обстоятельствах, когда основной целью является формирование коммуникативной компетенции на изучаемом языке. В случае, когда газетной лексике
обучают в целях формирования коммуникативной компетенции следует формировать у студентов лексические навыки в контексте формирования коммуникативной компетенции. При этом
основное внимание должно быть сфокусировано на выполнении коммуникативных видов деятельности.
Газетные и журнальные материалы, используемые в контексте обучения анголийскому
языку для профессиональных целей должны соответствовать контексту, в котором происходит
обучение языку. Помимо этого, они должны быть интересными и мотивирующими, должны
содержать элементы оригинальности и креативности, что является важными условием обучения английскому языку как языку общения на глобальном уровне.
A.Mammadova
Using newspapers and journals in teaching English
to Language University Students
Summary
Reading newspapers, and journals can enrich students‘ language. Newspapers and journals can
and should be used as powerful teaching tools. They can be used to teach many aspects of language,
including lexical aspect and communication lexical aspect and communication skills. Using
newspapers and journals can become effective teaching tools in teaching circumstances where the
ultimate goal is to acquire communicative competence in the target language.
If we teach newspaper vocabulary for communicative competence, we should do it in a
communicative framework focused on communicative activities newspaper materials used for
teaching English for professional purposes should be relerant, interesting and motivating and contain
the element of originality and creativity that are so important in teaching English as the lingua franca
of communication.
Rəyçi: ped.f.d., dos. G.Şirəliyeva
Redaksiyaya daxil olub: 18.02.2021
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ALMAN DĠLĠNDƏ AUTENTĠK MƏTNLƏRĠN MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI
KONTEKSTDƏ TƏDRĠSĠNĠN MƏQSƏD VƏ VƏZĠFƏLƏRĠ
Açar sözlər: autentik mətnlər, ünsiyyət bacarıqları, mədəniyyətlərarası kontekst
Ключевые слова: аутентичные тексты, коммуникативные навыки, межкультурный контекст
Key words: authentic texts, communication skills, intercultural context

Alman dilinin tədrisi bu gün müxtəlif metodlarla dilin öyrənilməsini və dili öyrənilən
ölkənin tarixi, mədəniyyəti və iqtisadiyyatı ilə yaxından tanıĢ olmağı zəruri hesab edir. Müasir
dövrdə dil bilik və bacarıqların tədrisinin məqsədi- tələbələrdə kommunikativ səriĢtənin
formalaĢdırılmasıdır. Kommunikativ səriĢtənin formalaĢması bir neçə komponenti əhatə edir:
 danıĢmaq, dinləmək, oxumaq və yazmaqda ünsiyyət bacarıqları;
 məlumat əldə etmək və tanıĢ olmaq üçün dil bilik və bacarıqları;
 sosiallaĢma, sosial-mədəni mühiti təmin etmək üçün dil və regional bilik bacarıqları.
Bu komponentlər olmadan ünsiyyət səriĢtəsinin formalaĢması qeyri-mümkündür. Alman dilində ünsiyyət səriĢtəsinin yaradılması autentik mətnlərin mədəniyyətlərarası kontekstdə tədrisi hesabına əldə edilə bilər. Dilin autentik mətnlər ilə öyrədilməsi günümüzün ən aktual problemi olaraq məqsədi təlim materiallarının tədris prosesində həyata keçirilməsini daha
da intensivləĢdirməkdir. Autentik mətnlər tədrisdə dili öyrənilən ölkənin sosial-mədəni sahələrinin geniĢləndirilməsi üçün linqvistik, regional məlumatların əldə edilməsini vacib mənbələrdən biri hesab edir. Buna görə mədəniyyətlərarası kontekstdə mətnlərdən məlumat əldə etmək üsulu oxumaqdır (5). Dilləri öyrənərkən oxumaq, xarici dildə yazılmıĢ mətni baĢa düĢmək deməkdir. Qeyd edək ki, oxumaq passiv bir bacarıqdır və oxumaq vizual-görmək vasitəsilə məlumatların mənimsənilməsində əlaqəli nitq fəaliyyət növüdür. Bu növ nitq
fəaliyyəti məlumatların əldə olunması daxil olmaqla digər bacarıqlara əsaslanır. Alman dilinin
tədrisi prosesində oxu iki funksiyanı yerinə yetirir(9):
 oxumaq tədrisin məqsədi, yəni, nitq fəaliyyətinin bir növüdür (məlumat əldə etmək
vasitəsidir)
 oxumaq digər nitq fəaliyyətinin öyrədilməsidir.
Lakin, məlumatın öyrənilməsi üçün oxu bir vasitə olaraq sona çatdırılmalı və yaxĢı mənimsənilməlidir. Düzgün bir oxuma qabiliyyəti, həm bütün oxu növlərinə yiyələnməyi, həm
də mətndən məlumat əldə etmək məqsədinin dəyiĢməsindən asılı olaraq bir növdən digərinə
keçidin asanlaĢmasını nəzərdə tutur. Oxu növləri:
 fəaliyyətin hədəf istiqamətinə görə giriĢ, baxıĢ, öyrənmə, axtarıĢ;
 formaya görə öz-özünə, fərdi, xor, ucadan;
 məzmunun açıqlanması üsuluna görə analitik, sintetik, köçürülə bilən;
 oxuduğu yerə görə ev oxusu, sinif oxusu;
 fəaliyyətlərin təĢkilinin xüsusiyyətlərinə görə hazırlanmıĢ, hazırlıqsız təlim.
Qeyd edək ki, yenidən oxumaq, oxunan material haqqında ümumi bir fikir formalaĢdırmağı əhatə edir. Məqsəd, mövzu və mətndə müzakirə olunan məsələlər barədə ən ümumi fikri
əldə etməkdir. Bu cür oxuda yeni bir nəĢrin məzmunu ilə ilk tanıĢlıq zamanı oxucunu
maraqlandıran məlumatların olub-olmadığını müəyyənləĢdirmək və bu əsasda oxumaq üçün
qərar vermək mərhələsi baĢ verir. Oxunan materialın nəticələri qısa məlumat və ya abstrakt
Ģəklində təqdim oluna bilər. Oxunu öyrətmək üçün bir sıra autentik mövzular ilə əlaqəli mətn
materiallarını seçmək və baxıĢ vəziyyətləri yaratmaq lazımdır. Oxuda baxıĢ sürəti az sözdən
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ibarət olmamalı, tapĢırıqların həllində mətnin məntiqi-semantik quruluĢunda bacarıq və
vərdiĢləri inkiĢaf etdirməli, mənbədən mətn materialını əldə etməklə ondan istifadə etmək
bacarığına yönəldilməlidir (9).
Alman dilinin tədrisi üçün seçilən autentik mətn növləri müəyyən bir ünsiyyət əlaqələrinin yaradılmasına aid tapĢırığa uyğun olmalıdır. Oxunun giriĢi (əsas fikir üçün oxu) oxucunun bütün nitq fəaliyyətinin (roman, məqalə, hekayə)diqqət mərkəzinə çevrildiyi məntiqi
oxudur. Bu, alınan məlumatın sonrakı istifadəsi və ya geniĢləndirilməsi üçün əvvəlcədən
xüsusi bir tənzimləmə olmadan "özü-özünə" oxumaqdır. Oxucunun qarĢısında duran əsas
kommunikativ vəzifə, bütün mətni tez oxumaq nəticəsində içindəki əsas məlumatları əldə etməkdir, yəni, mətndə hansı məsələlərin və necə həll olunduğunu, bu mövzularda dəqiq nə deyildiyini öyrənməkdir. Oxu təcrübəsi üçün nisbətən geniĢ və linqvistik cəhətdən asan mətnlər
istifadə olunur. Ətraflı oxumaq, mətndəki bütün məlumatların tam və dəqiq baĢa düĢülməsini
və tənqidi anlayıĢını təmin edir. Bu tip oxu növündə "araĢdırma" obyekti mətndə olan məlumatlardır. Onun vəzifəsi, eyni zamanda, tələbənin xarici dildə olan mətnin anlaĢılmasında
çətinliklərin öhdəsindən gəlmək bacarığını inkiĢaf etdirməkdir. Tələbənin oxuma tempi
dəqiqədə 50-60 sözü əhatə edə bilir. Bu tip oxu üçün həm məzmun, həm də dil baxımından
məntiqli, məlumat əhəmiyyəti olan və bu öyrənmə mərhələsi üçün ən çətin olan mətnlər
seçilir (9). Alman dili dərslərində bütün oxu növləri tədris olunur:
- məzmunu ümumi əhatə edən oxuma (baxıĢ, giriĢ);
- oxunun ətraflı öyrənilməsi məqsədi ilə oxumaq (oxumaq);
- konkret məlumat çıxarmaq üçün oxumaq (axtarıĢ).
Alman dilində oxunun tədrisi üçün mədəniyyətlərarası kontekstdə autentik mətnlərin
seçilməsi və öyrənilməsi bu gün global mühitin ən aktual problemlərindən biridir. Autentik
mətn (yunan dilindən authentikos- orijinal), baĢqa bir dildəki mətnin məzmununa uyğun gələn
və eyni qüvvəyə malik bir mətn növüdür. Bu mətnlər tam dəqiq, faktlarla məlumatların əldə
edilməsini öyrətməyə imkan verir. Autentiklik, yəni həm yazılmıĢ, həm də Ģifahi dil mətnlərinin həqiqiliyidir. Bu gün autentik sözünün mənası həmçinin, birbaĢa dil materialı ilə əlaqəli
müzakirə olunur. Autentik(orijinal) mətn termini illər ərzində inkiĢaf etmiĢdir və bu mətnlərin
məqsədi nədir? Orijinal mətnlər sinif və dil tədrisi arasındakı boĢluğu aradan qaldırdığına
görə vacib hesab olunur. Reallığı təlim prosesində yaratmaq üçün kommunikativ yanaĢma dilin öyrənilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir və qarĢılıqlı təsir əlaqəsi bu səbəbdən əsl ünsiyyət məqsədi olmalıdır. Buradan belə məlum olur ki, autentik mətnin kommunikativ niyyəti
ən vacib aspektlərdən biridir. Alman dilində autentik mətni oxuyan müəllim və tələbə tərəfindən həyata keçirilən məqsədlər aĢağıdakılardır:
- dili daha dərin mənalar səviyyəsində öyrənmək;
- dili öyrənmək üçün motivasiyanı gücləndirmək, çünki təbii ünsiyyət anlaĢma səviyyəsində baĢ verir (ana dili alman dili olan ilə yazıĢma);
- tələbələri oxu prosesinə cəlb etmək və bu təĢəbbüsdə - danıĢma və yazma nitqini
(bədii) yaratmaq üçün mexanizmlərin daxil edilməsi zəruri Ģərtdir;
- mədəniyyətlərarası fərqləri müəyyənləĢdirmək və anlamaq dili peĢəkar mənimsəmədir
(5).
Alman dilinin tədrisində istifadə olunan autentik materiallar problemi özlüyündə mübahisəli bir mövzudur. Autentik materialların konsepsiyası metodologiyada bir müddət əvvəl
tədqiq olunub və bu xarici dil tədrisinin müasir hədəfləri ilə əlaqələndirilib(3).Hal-hazırda
autentik materialların mahiyyətini müəyyənləĢdirmək üçün bir neçə yanaĢma mövcuddur. Bəzi tədqiqatçılar, məsələn, autentik materialları ədəbi, folklor, təsviri, musiqi əsərləri, paltar,
mebel, qablar və onların illüstrasiyalı Ģəkillərini gerçəklik obyektləri kimi tərif edirlər.
K.S.Kricevskaya gündəlik və məiĢət həyatı materiallarını müstəqil bir qrupa ayırır: praqmatik
materiallar (elanlar, anketlər, lövhələr, etiketlər, menyular və sənədlər, xəritələr, turizm,
istirahət, mallar, iĢ yerləri və s.) (6). Gündəlik istifadə baxımından ana dilində mühitlə tanıĢlıq
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xəyalını yaratmaq üçün praqmatik materiallar olduqca əhəmiyyətli görünür. Praqmatik materiallrın dərslikdəki rolunun autentik mətnlərdən daha yüksək olmasına baxmayaraq, tədqiqatçılar onların dərslikdən daha yüksək bir mənbə olduğunu düĢünürlər. ―Praqmatik materiallar‖ anlayıĢına radio və televiziya məlumat proqramları, xəbər bülletenləri, hava proqnozları, hava limanlarında və dəmir yolu stansiyalarında radio elanları kimi audio və video materiallar da daxil edilir (6). Bu cür materialların istifadəsi son dərəcə vacib görünür, çünki onlar
müasir xarici dilin bir nümunəsidir və ölkənin gündəlik həyatında iĢtirak illüziyası yaradır, bu
da tələbələrin motivasiyasını artırmaq üçün əlavə stimul rolunu oynayır. Praqmatik materialların müəyyən bir sahədə istifadəsindən asılı olaraq aĢağıdakı təsnifatı müəyyən edilir:
1. Təhsil və peĢə ünsiyyət sahəsi.
2. Sosial-mədəni ünsiyyət mühiti.
3. MəiĢət ünsiyyət sahəsi.
4. Ticarət ünsiyyət sahəsi.
5. Ailə və məiĢət ünsiyyəti.
6. Ġdman və istirahət ünsiyyət sahəsi.
Bəzi alimlər bir tərəfdən dilin autentik materiallardan, yəni orijinal mənbələrdən götürülmüĢ və təhsil məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mətnlərdən istifadə etməklə öyrədilməsinin üstünlük təĢkil etdiyinə inanırlar. Digər tərəfdən, bu cür mətnlərin linqvistik cəhətdən
bəzən çox mürəkkəb olduqlarını və eyni zamanda metodiki və ya təhsil baxımından öyrənmə
Ģərtlərinə uyğun gəlmədiklərinə diqqət çəkirlər (7). Autentik mətnlər, tədris materiallarının
müəllifləri tərəfindən müasir təhsil islahatının bütün parametrləri nəzərə alınaraq tərtib edilmiĢ mətnlər kimi baĢa düĢülür. Kommunikativ təlim üçün mədəniyyətlərarası kontekstdə
autentik mətnlərin müxtəlif seçimləri var. Bu cür mətnlərin ana dilində danıĢanlar tərəfindən
qəbul edilmiĢ standartlara cavab verən bir sıra struktur xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir. Onlara görə, belə bir mətn, leksik məzmunun və qrammatik formaların təbiiliyi, istifadə olunan dil
vasitələrinin situasiya adekvatlığı ilə səciyyələnən və real söz istifadəsi hallarını təsvir edən
orijinal bir diskursdur (hadisə aspektində götürülmüĢ mətn). Elmi ədəbiyyatlarda orijinal materiallara Ģəxsi məktublar, lətifələr, məqalələr, yeniyetmələrin gündəlikləri, reklamlar, kulinariya reseptləri, nağıllar, reportajlar, tanınmıĢ elmi və regional jurnallardan ibarət mətnlərin
daxil olması göstərilir. Elmi-nəzəri baxıĢlara görə tədqiq olunan sahədə janrın orijinallığını
qorumağın vacibliyi və janr müxtəlifliyinin tələbləri müxtəlif həyat sahələri ilə əlaqəli və
fərqli üslublara aid nitq bacarıqları, frazeologiya, lüğət ilə tanıĢ olmaq imkanının yaradıldığı
fikirlər vurgulanır (7). Beləki, autentik materiallar:
 orijinal mənbələrdən götürülmüĢ,
 leksik məzmunun və qrammatik formaların təbiiliyi,
 istifadə olunmuĢ dil vasitələrinin situasiya adekvatlığı ilə xarakterizə olunan,
 orijinal söz istifadəsi hallarını təsvir edən,
 xüsusi olaraq təhsil məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan materiallardır.
Alman dilini tədris edərkən qeyd olunan materiallardan istifadə edilə bilər. A.Moosmüllerin, J.Loenhofun araĢdırmalarında alman dilinin xarici dil kimi tədrisində mədəniyyətlərarası kontekstdə autentik mətnlərin praqmatik və ünsiyyət sahələrinə xüsusi diqqət
yetirilir. Dili öyrənilən ölkənin mədəni sahələrinin bir-biri ilə sıx əlaqəsi olduğundan tədris və
öyrənmə məqsədi ünsiyyət və praqmatik fəaliyyət mənasında yalnız dilçiliyi deyil, həm də
mədəniyyətlərarası səriĢtəyə yiyələnməyi hədəfləyir. AraĢdırılan tədqiqatlara görə mədəniyyətlərarası kontekstdə autentik mətnlərlə alman dili dərslərinin təĢkili tələbələrə çalıĢmaq
marağı doğurur və həmçinin, gənc tələbələrə mədəniyyətlərarası səriĢtənin inkiĢaf etdirilməsi
baxımından belə mətnlərin geniĢ təhlili verilir (14).
AraĢdırdığımız mövzuda bizi maraqlandıran əsas iki məqsəd var:
- Birincisi, tədqiqat zamanı mədəniyyətlərarası kontekstdə autentik mətnlərin tədrisi
prosesində ünsiyyət mədəniyyəti əsaslandırılmadan dilin mənimsənilməsi problemidir. Təlim
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müddətində qarĢılıqlı əlaqə təsirini danıĢıq təhlili əsasında araĢdırmağı və sinifdə dilin fənn
olaraq tədrisinin vacibliyi bizim üçün zəruridir. Müəllimlərə inteqrasiya layihə dərslərindən
nümunə göstərməyi təklif edirik. Buna əsaslanaraq, alman dili dərslərində sosial cəmiyyətdə
olan mədəni münasibətləri yaratmaq məqsədi ilə müəllim autentik materialdan necə istifadə
edə biləcəyini göstərməlidir. PeĢəkarlığın inkiĢaf etdirilməsinin bir hissəsi müəllimlər tərəfindən konseptləĢdirilir.
- Ġkincisi, mədəniyyətlərarası ünsiyyətin mədəni Ģəkildə analiz edilə biləcəyini əsas hesab edirik. Kommunikativ prinsiplərə riayət edərək sinifdəki qarĢılıqlı əlaqəni araĢdırmaq və
alman dilində məzmuna inteqrasiya olunmuĢ layihədə sinifin qarĢılıqlı təsirinin bir nümunəsini təhlil edirik. Müəllim tədris prosesində bu cür materiallardan necə istifadə edəcəyini
göstəririk.
QloballaĢmanın olduğu bugünkü çoxmədəniyyətli cəmiyyətin inkiĢafında dilin autentik
mətnlərlə öyrənilməsi mühüm rol oynayır. Fərqli mədəniyyətlərdən olan insanlar arasında
ünsiyyət əlaqələrini yaratmaq üçün əlbəttə ki, tez-tez autentik mətnlər təqdim edilir. Eyni
mədəniyyət daxilindəki qarĢılıqlı əlaqədən daha çox fərqli mədəniyyətlərdən olan insanlar
arasında yüksək tələblər özünü büruzə verir. Hər bir fərqli mədəniyyətlərarası qarĢılaĢmalarda
tez -tez anlaĢılmazlıqlar baĢ verir. Belə problemlərin necə baĢ verməsi həmiĢə aydın olmur.
Mədəniyyətlərarası konteksdə yaranan çətinliklər və bu çətinliklərin öhdəsindən necə gəlmək
olar məsələləri tədqiq etdiyimiz mövzuda öz həllini mədəniyyətlərarası səriĢtəsizliyin əlaməti
olaraq araĢdırılır. Mədəniyyətlərarası ünsiyyət üçün səriĢtənin inkiĢafı və nəticədə yaranan
qabiliyyət bu baxımdan əsas əhəmiyyət kəsb edir. Autentik mətnlər bu prosesdə qarĢılıqlı
tərəfdaĢın ünsiyyət əlaqalərini yaxĢılaĢdırmağa kömək edir və uğurlu ünsiyyət üçün anlamaq
və fəaliyyət bacarıqları formalaĢır(12).
Son illər mədəniyyətlərarası səriĢtələr autentik mətnlərin kontekstində əsas bacarıqlara
çevrilib. Aktuallıq baxımından qloballaĢma, beynəlmiləlləĢmə və multikulturalizm haqqında
mövcud sosial inkiĢaflar, həmçinin, gündəlik həyatda artan multikulturalizm ideyaları getdikcə daha Ģüurlu olur və digər mədəniyyətlərdən olan insanlarla uğurlu qarĢılıqlı əlaqə üçün
konkret münasibət və bacarıq tələb edir. Mədəniyyətlərarası səriĢtə təbii olaraq fənlərarası bir
səriĢtəni təmsil edir. Bu iĢin məqsədi məhz, mədəniyyətlərarası səriĢtəni autentik mətnlərlə inkiĢaf etdirmək və dil mənimsəməni kefiyyətli əldə etməkdir. Dil və mədəniyyət bir-biri ilə
yaxından əlaqəlidir və həmdə, dil biliklərinin tələbələrimiz üçün vacib bir Ģərt olduğunu iddia
etməklə uğurlu mədəniyyətlərarası ünsiyyəti yaratmıĢ oluruq. Bundan əlavə, məqsədimiz
digər mədəniyyətlərin dil biliklərini, eyni zamanda mədəniyyətin digər tərəflərini tələbələrimizə anlatmaqdır. Mədəniyyət anlayıĢı yalnız mətndə deyil, həm də mədəniyyətlərarası əlaqələrin yarandığı yerdədir. Məhz arĢdırdığımız iĢ mədəniyyətlərarası ünsiyyətin autentik mətnlərə əsasən nəzərdən keçirilməsinə yönəlmiĢdir. QloballaĢma dövründə tələbələrimiz digər
mədəniyyətlərlə daim artan qarĢılıqlı mübadilə üçün hazırlanmalıdırlar. Bununla birlikdə,
alman dilinin öyrədilməsi prosesində məqsədimiz artıq tələbələrə yalnız linqvistik bilik
verməkdən ibarət deyil, həmdə təlimdə, praktik fəaliyyət qabiliyyətlərini mədəniyyətlərarası
ünsiyyət faktorları ilə üst-üstə düĢməklə inkiĢaf etdirməkdir. Beləki, alman dilində səriĢtəlilik
həm də həmin dili anlamaqdan ibarət olmalıdır. Autentik mətnlərin mədəniyyətlərarası
kontekstdə tədrisinin məqsədi məhz ünsiyyət və mədəniyyətlərarası səriĢtənin inkiĢaf edilməsidir. Bir xarici dilin mədəniyyətlərarası kontekstdə öyrənilməsi autentik mətnlərdə ünsiyyət münasibətlərinin, gündəlik davranıĢların, ifadələrin, jestlərin və digər məqamların əldə
edilməsinə əsaslanır (3). Alman dili dərslərində mədəniyyətlərarası ünsiyyət kontekstində
autentik mətnlərlə daha yaxından tanıĢ olmaq üçün onun didaktik-metodoloji əsasına istinad
edilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, mədəni məzmunlu autentik mətnlərin seçilməsi xarici
dillərin tədrisi üçün xüsusilə çox uyğundur və bu mətnlərin seçilməsi asan bir iĢ deyil. Mətn
seçimi müəllim tərəfindən məsuliyyətlə və düĢünülmüĢ Ģəkildə aparılmalı, təhlil edilməli və
dərslərdə mədəniyyətlərarası yanaĢmanın nə demək olduğu izah edilməlidir. Autentik mətnlər
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oxu obyekti kimi alman dili dərslərinin oxu mövzusu ola bilər. Autentik mətn termini müəyyən ifadələrin, cümlələrin quruluĢa uyğun birləĢməsi və digər mətn növlərindən fərqlənən
insan ünsiyyətinin bir forması, ötürülməsidir. Ana dilində danıĢanlar tərəfindən yazılmıĢ və ya
danıĢılmıĢ autentik mətnlər alman dili dərsinin ayrılmaz hissəsi olmalıdır və sistemli Ģəkildə
iĢlənməlidir.
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Т.Ш.Мамедзаде
Цели и задачи обучения аутентичным текстам
на немецком языке в межкультурном контексте
Резюме
Сегодня преподавание немецкого языка считает необходимым изучать язык разными
способами и знакомиться с историей, культурой и экономикой страны изучаемого языка. В последние годы межкультурные компетенция стала ключевым навыком в контексте аутентичных
текстов. Развитие коммуникативных навыков в межкультурном контексте на немецком языке
может быть достигнуто путем обучения аутентичным текстам. Обучение языку с использованием аутентичных текстов - одна из самых актуальных проблем сегодняшнего дня для дальнейшей интенсификации внедрения учебных материалов в учебный процесс. Целью обучения
аутентичным текстам в межкультурном контексте является развитие коммуникативных навыков и, как следствие, способность играть ключевую роль в овладении языком.
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T.Sh.Mammadzade
Aims and objectives of teaching authentic texts in German in a intercultural context
Summary
Today, German language teaching considers necessity of learning the language in different ways
and the importance of getting acquainted with the history, culture and economy of the country of the
language studied. In recent years, intercultural competence has become a key skill in the context of
authentic texts. The development of communication skills in the intercultural context in German can be
achieved through the teaching of authentic texts. Teaching a language with authentic texts is one of the
most pressing issues of today for further intensification of the implementation of learning materials in the
teaching process. The purpose of teaching authentic texts in a cross-cultural context is to develop
communication skills and further ability to play a key role in language acquisition.
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TƏHSĠLĠN KEYFĠYYƏTĠNĠN ĠDARƏ OLUNMASINA NƏZƏRĠ
VƏ METODOLOJĠ ƏSASLARI
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Müasir dünyada təhsilin əhəmiyyəti təkcə iqtisadiyyatın deyil, bütövlükdə cəmiyyətin
yeni keyfiyyətinin formalaĢmasında ən vacib amil kimi artır. Bu mərhələdə təhsil siyasətinin
əsas vəzifəsi müasir təhsil keyfiyyətinə, onun Ģəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin cari və
gələcək ehtiyaclarına uyğunluğuna nail olmaqdır.
Eyni zamanda, cəmiyyətin davamlı inkiĢafının yeni modelində aparıcı qanun insan keyfiyyətinin, təhsil sistemlərinin və ictimai zəkanın keyfiyyətinin qabaqcıl inkiĢaf qanunudur.
Keyfiyyət, insanın həyatda qalma strategiyasına rəhbərlik edən dəyiĢikliklərin bir simvoludur.
Keyfiyyət həm xarici aləm fenomenlərini, həm də insan Ģüurunu əhatə edən universal
bir fəlsəfi kateqoriyadır. Hegelə görə, "keyfiyyət, hər Ģeydən əvvəl, varlıqla eynidir, buna
görə bir Ģey keyfiyyətini itirəndə olduğu kimi olmağa son qoyur". BaĢqa sözlə, fəlsəfi bir
kateqoriya olaraq keyfiyyət bir obyekt ilə bütün digərləri arasındakı fərqin xüsusiyyətidir (5).
Cəmiyyətin inkiĢafının hər mərhələsində keyfiyyət tələbləri obyektiv və subyektiv amillərin qarĢılıqlı əlaqəsinin nəticəsidir. Bunlardan birincisi məhsuldar qüvvələrin, ilk
növbədə elm və texnikanın inkiĢaf səviyyəsində, ikincisi – istehlakçıların ictimai istehsala təsirinin gücündə və xarakterində özünü əks etdirir ki, bu da müəyyən dərəcədə konkret məhsul
növlərinə təsirli tələbdə özünü göstərir. Xüsusi bir məhsul növünə gəldikdə, keyfiyyət, sosial
cəhətdən məqbul olan xərclər daxilində inkiĢaf, istehsal və istismar mərhələlərində davamlı
inkiĢafını və faydalı xüsusiyyətlərinin optimal tarazlaĢdırılmasının nəticəsidir.
"Təhsilin keyfiyyəti" kateqoriyasının quruluĢunda keyfiyyət, təhsil kimi komponentləri
ayırmaq və məhz fəlsəfi bir kateqoriya olan "təhsilin keyfiyyəti" kateqoriyasının semantik
məzmununu müəyyənləĢdirmək lazımdır. Məzmunun açıqlanması bir sıra metodoloji yanaĢmalardan istifadə etməyi nəzərdə tutur. Təhsil keyfiyyəti kateqoriyasının nəzərə alınması,
elmi yanaĢmaya əsaslanan təhsilin keyfiyyətini idarə etmək üçün bir strategiya qurmağa
imkan verir. ―Təhsilin keyfiyyəti‖ nə olduğunu təyin etməzdən əvvəl ―keyfiyyət‖ anlayıĢının
mənasını açıqlayaq.
Ontoloji termin olan, keyfiyyət kainatın hər tərəfini əhatə edir və insanların sosial quruluĢunda və fəaliyyətində əsas amildir. Keyfiyyətli bir xüsusiyyət insanın mahiyyətini,
mənəvi mədəniyyətini təbii və sosial dünyanın bütövlüyü kimi dərk etmək üçün də əsasdır. Hər düĢüncə obyekti sonsuz sayda xüsusiyyətə malikdir. Keyfiyyət bir Ģeyin, obyektin,
fenomenin, prosesin dəqiqliyidir ki, bunun əsasında öz spesifik varlığını əldə edir və digər
Ģeylərin, cisimlərin, proseslərin və hadisələrin müxtəlifliyindən fərqlənir. Beləliklə, keyfiyyət,
cismin varlığından ayrılmaz əsas qətiyyətini ifadə edir. Keyfiyyət, obyektin tərkib hissələrinin
sabit əlaqəsini əks etdirir, spesifikliyini xarakterizə edən, bir obyekti digərindən ayırmağa
imkan verir. Məhz keyfiyyət sayəsində hər bir obyekt mövcuddur və digər obyektlərdən
ayrılmıĢ bir Ģey kimi düĢünülür. Eyni zamanda, keyfiyyət həmcins obyektlərin bütün sinfini
xarakterizə edən ümumi olanı da ifadə edir.
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"Keyfiyyət" kateqoriyasının mahiyyətini, məntiqi məzmununu baĢa düĢmək üçün keyfiyyət inkiĢafının tarixi inkiĢafındakı genezisini nəzərdən keçirək. BəĢər düĢüncəsinin çox
mürəkkəb və çoxĢaxəli bir tarixində ümumiləĢdirilmiĢ Ģəkildə keyfiyyət anlayıĢında aĢağıdakı
fərqli mərhələlər ayırd edilə bilər:
- substrat - qədim mədəniyyətlərə xas olan və əsas kosmik elementlərin, "varlıq elementlərinin" bir xüsusiyyətinə endirilmiĢ: od, su, torpaq, hava və s. Bir mülk vasitəsilə keyfiyyəti təyin edərkən bir obyektin keyfiyyətinin belə bir xüsusiyyət olduğunu göstərməliyik,
onsuz bu obyekt özünə bənzəmir;
- sosial - istehsal fəaliyyətinin təsiri, elmi və texniki fənlərin formalaĢması səbəbindən;
- sistemli - elmi tədqiqat və praktik fəaliyyət obyektlərini müəyyənləĢdirilən bir əlaqə və
ya bütün əlaqələr toplusu olması səbəbindən əhəmiyyət kəsb edir. Keyfiyyət yalnız ünsiyyət
yolu ilə izah olunur;
- funksional - antropo-sosial əhəmiyyəti ilə keyfiyyəti müəyyənləĢdirmə meylini ifadə
edir;
- inteqral - mücərrəddən konkretə qalxma metodologiyasına diqqət yetirir.
Təhsilin modernləĢdirilməsi kontekstində aktual məsələlərdən biri də təhsilin keyfiyyəti
məsələsidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin 2013-cü il 24 oktyabr
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət
Strategiyası‖ sənədində təhsilin keyfiyyəti baĢlıca strateji prioritet elan olunmuĢ, ümumi təhsil
müəssisələrinin Ģagird və məzunlarının keyfiyyət göstəricilərinin yaxĢılaĢdırılması aktual
məsələ kimi irəli sürülmüĢdür (1).
Təhsilin keyfiyyəti konkret bir hədəfə çatmaq və həyat keyfiyyətini yaxĢılaĢdırmaq üçün
tətbiq edilməsinin konkret Ģərtlərində əldə edilmiĢ biliklərin aktuallığıdır. Bilik keyfiyyəti, məzun olduqdan sonra iĢindəki təməl mahiyyəti, dərinliyi və aktuallığı ilə müəyyən edilir.
Cəmiyyətin intellektual, mədəni, mənəvi vəziyyətini təĢkil edən təhsildir.Təhsilin məzmunu və onun məqsədi, təhsil proqramlarını və standartlarını, tədris prosesinin idarəetməni və
təhsil sistemindəki bütün fəaliyyət növlərini əhatə edir. Təhsilin keyfiyyətini baĢa düĢmək
üçün fəlsəfi yanaĢma aĢağıdakı ardıcıllıqla təqdim edilə bilər:
- Bilik daĢıyıcısı.
- Bilik transferi.
- Bilik alan.
- Bilik ötürmə texnikasının həssaslığı.
- Bilik əsaslılığı.
- Əldə edilən bilik üçün tələb.
- Yeni bilik əldə etmək.
Təhsilin keyfiyyəti ilk növbədə bu məlumatları müxtəlif metodlardan istifadə edərək
tələbələrə ötürən bilik daĢıyıcısının (müəllimlər, tərbiyəçilər) keyfiyyəti ilə müəyyən
edilir. Əldə olunan biliklərin əsas təbiətindən asılı olaraq tələbələr:
- təlimə qəbul üçün müsabiqə imtahanlarını vermək;
- bir iĢə müraciət edərkən rəqabətli seçimdən keçmək;
- təhsil prosesinin əvvəlki mərhələlərində öyrənilən əsas fənlər biliklərinə əsaslanan
akademik fənlərə daha uğurla yiyələnmək.
Elmi və texnoloji tərəqqi yeni əmək vasitələri və obyektlərinin, yeni istehsal və
informasiya texnologiyalarının yaranmasına səbəb olur. Bu səbəbdən yeni biliklər əldə etmək
və peĢə fəaliyyətində tətbiq etmək üçün davamlı təhsil tələb olunur. Müasir Ģəraitdə ömür
boyu təhsil həqiqi bir zərurətdir.
Təhsildə keyfiyyət idarəetmə sistemi aĢağıdakı prinsiplərə əsaslanır:
- elmi və texnoloji tərəqqinin və beynəlxalq standartların nailiyyətlərini nəzərə alaraq
təhsildə tələblərin anlaĢılması və yerinə yetirilməsi;
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- müĢtəri yönümlülüyü, əmək bazarındakı sərt rəqabət idarəetmə sisteminin hərəkətliliyi
və dinamizmini tələb edir;
- monitorinqin nəticələri nəzərə alınmaqla təhsil prosesinin davamlı təkmilləĢdirilməsi.
Təhsil strukturlarının həyati fəaliyyəti bir-biri ilə əlaqəli üç prosesdən ibarətdir:
1. mənbələrin əldə edilməsi;
2. təĢkilatın məqsədlərinə çatmaq üçün mənbələrdən istifadə;
3. fəaliyyət nəticələrinin xarici mühitə ötürülməsi.
Təhsildə keyfiyyət idarəetmə sisteminə proses yanaĢmasını həyata keçirərkən maraqları
təhsil sahəsində olan müxtəlif qurumlar arasında qarĢılıqlı əlaqəni nəzərə almaq lazımdır. Keyfiyyətli idarəetmə nəzəriyyəsi və təcrübəsinin uğurlu səbəbləri təhsil strukturlarında
keyfiyyət idarəetmə sistemi yaradarkən tətbiq oluna bilər.
Təhsilin keyfiyyəti ümumi təhsil səviyyəsini, sosial yetkinliyi əks etdirən, cəmiyyətin
ehtiyaclarını nəzərə alan təhsil müəssisəsinin məqsədlərini həyata keçirməyə yönəlmiĢ
pedaqoji bir kateqoriya kimi qəbul edilir.
Keyfiyyət fenomeni cəmiyyətin bir çox gözləntilərini, təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti
üçün sosial tələbləri təcəssüm etdirir. Təhsilin keyfiyyəti təhsilin yüksək səviyyəsini, nəticələrini əks etdirən iĢarələrin, göstəricilərin ayrılmaz xüsusiyyəti olaraq təyin edir və təhsil
standartlarının tələblərinə mütləq uyğunluğunu göstərir.
Pedaqoji lüğətdə bu konsepsiya bir qədər fərqli təfsir olunur: ―Təhsilin keyfiyyəti, planlaĢdırılan hədəflərə uyğun olaraq təhsilin hər bir mərhələsində əldə edilən biliklərin müəyyən
səviyyəsi, bu prosesin iĢtirakçılarının təhsil müəssisəsi tərəfindən göstərilən xidmətlərin
nəticəsinin ödənmə dərəcəsidir‖ (6,s.92).
Ənənəvi olaraq təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi müəllimlərin təhsil prosesində
əldə etdikləri nəticələrin müəyyənləĢdirilməsi ilə əlaqələndirilirdi. Humanist təhsil paradiqmasına keçid prosesində Ģagirdlərin sosial inkiĢafı, onların dəyər-semantik sferasının formalaĢması aktuallaĢır. Nəticə etibarilə pedaqoji elm və təhsil praktikası təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün normativ əsaslı bir sistem müəyyənləĢdirmək üçün təcil bir vəzifədir.
Təhsil keyfiyyətinin üç əsas komponentə ayırmaq olar: təhsilin məzmununun keyfiyyəti (məlumatın keyfiyyəti, problemlərin həlli metodlarının keyfiyyəti); tədris və tərbiyə metodlarının keyfiyyəti (idrak fəaliyyətinin keyfiyyəti, idrak fəaliyyətinin motivasiyasının keyfiyyəti, təhsil fəaliyyətinin nəticəsinə nəzarət keyfiyyəti); insan təhsilinin keyfiyyəti (bilik və
bacarıqların keyfiyyəti, mənəvi normaların mənimsənilməsinin keyfiyyəti).
Yeni təhsil texnologiyalarının inkiĢafı və tətbiqi, təhsil prosesinin bütün subyektlərinin
intellektual və yaradıcılıq potensialının mümkün qədər tam reallaĢdırılması, özünü həyata keçirmək və təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək üçün lazımi səriĢtələrin formalaĢdırılması üçün ilkin Ģərtdir.
Təhsilin keyfiyyət idarəetmə sisteminə aĢağıdakılar daxildir:
- Keyfiyyətə nəzarət;
- Motivasiya;
- TəĢkilat;
- PlanlaĢdırma, dizayn;
- Təhlil;
- Keyfiyyətli tədqiqat.
Müasir məktəbdə təhsiln keyfiyyət idarəetməsinin əsas nəzəri müddəaları və modellərinin tədqiqi, qiymətləndirilməsi və praktikada tətbiq edilməsinin müsbət nəticələri irəli
sürülən fərziyyənin doğruluğunu təsdiqləyir.
Müxtəlif təhsil müəssisələrində təhsilin keyfiyyətinin idarə olunmasını məktəblərin
fəaliyyətinin qiymətləndirməsi nəzərə alınmaqla müqayisə edilə bilən göstəricilər əsasında
obyektiv qiymətləndirməyə imkan verən bir diaqnostik alət dəstinin yaradılmasına, təhsilin
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keyfiyyəti sahəsində səmərəli idarəetmə aparmağı bacaran gələcək müəllimlərin hazırlanması
problemlərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Müasir təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması üçün zəruri təĢkilati və pedaqoji Ģərait
liseyin yüksək səviyyədə muxtariyyəti, pedaqoji və idarəetmə heyətinin elmi-metodiki dəstəyi
və inkiĢaf etmiĢ sosial tərəfdaĢlıqdır.
Beləliklə, əsas vəzifələr məktəbin təhsil mühitinin dizaynı, təhsil müəssisəsi məzununun
əsas səriĢtələr kompleksinin formalaĢdırılmasına və ümumiyyətlə təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə yönəlmiĢ müəllimlərin, Ģagirdlərin, valideynlərin və sosial tərəfdaĢların
təĢəbbüslərini stimullaĢdırmaq və dəstəkləməkdir.
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PEDAQOJĠ SĠSTEMLƏRĠN MODELLƏġDĠRĠLMƏSĠNDƏ
SĠNERGETĠK PRĠNSĠPLƏRĠN TƏTBĠQĠ
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Key words: synergetics, paradigm, self-organization, non-linearity, instability, openness, bifurcation.

Müasir sivilizasiya insan həyatının bütün sahələrini əhatə edən mürəkkəb və sürətlə
artan problemlərlə dolu, qeyri-sabit Ģərtlər daxilində sürətlə risk zonasına daxil olur. Hazırda
alimlərin nailiyyətlərinin yerləĢdirilməsində populyarlıq qazanan pedaqoji proseslər insan
fəaliyyətinin digər sahələrindən təcrid olunaraq həll edilə bilməz. Nəticə etibarilə, pedaqoji
proseslər birbaĢa insan fəaliyyətinin digər sahələri ilə mümkün və mövcud əlaqələrində nəzərə
alınmalıdır.
Fərdi elmlər və elm sahələri öz sahələrində təcrid olunarsa, onların gələcəyi yoxdur, yeganə çıxıĢ yolu fənlərarası tədqiqatların inkiĢafıdır. Bu, pedaqogikaya bir elm kimi özünəməxsusluqları nəzərə almağa imkan verir. Fikrimizcə, pedaqogika sadəcə klassik pedaqoji elm
çərçivəsindən çıxan yeni fikirlərə, təkliflərə, nəzəriyyələrə və konsepsiyalara ehtiyac duyur.
BəĢəriyyətin gələcək uğurlu inkiĢafının yeganə yolunun fənlərarası düĢüncə tərzi ilə
əlaqəli olduğu, fənlərarası tədqiqatlara əsaslanan metodologiyanın formalaĢması, inkiĢafı və
təkmilləĢdirilməsinə ehtiyac olduğu uzun müddət etibarlı Ģəkildə sübut edilmiĢdir.
Sinergetika, sistemlərin özünütəĢkiletmə prinsiplərinə əsaslanan (alt sistemlərdən ibarət)
təbii, ictimai fenomenləri və prosesləri öyrənmək olan fənlərarası bir elmi tədqiqat sahəsi
olaraq təyin olunur, özünütəĢkilat proseslərini və çox fərqli bir təbiətdəki strukturların meydana gəlməsini, saxlanmasını və sabitliyini öyrənir. Belə geniĢ bir yanaĢmanın cəmiyyətin sosial
inkiĢafının hədəfləri və vəzifələri ilə tam uyğun olduğu tamamilə aydındır, buna görə
sinergetikanın anlayıĢ və prinsiplərinin pedaqoji proseslərin mahiyyətini nəzərə alaraq tətbiq
oluna biləcəyini düĢünmək məntiqli olardı.
Sinergetika, tarazlıq olmayan təbii sistemlər üzərində araĢdırma sahəsində ortaya çıxan
idrak proseslərində optimal nəzarət mexanizmi üçün keyfiyyətcə yeni metodoloji yanaĢmadır. Sinergetika metodologiyası bu gün pedaqoji elmlərdə pedaqoji sistemlərin və proseslərin
xüsusiyyətlərini təsvir etmək, kompleks sistem nəzəriyyəsi baxımından daha da təkmilləĢdirmək məqsədi ilə istifadə olunur.
Pedaqoji sistemlərdə sinergetikanın 7 əsas prinsipinin pedaqoji və ümumiyyətlə təhsil
sistemlərinin fəaliyyətinə dair nümunələrini nəzərdən keçirək: ―nizam‖ mərhələsini, sistemin
sabit iĢləməsini, sərt ontologiyasını, təsvirin Ģəffaflığını və sadəliyini xarakterizə edən Varlığın iki prinsipi – homeostatiklik, iyerarxiya və Mövcudluğun beĢ prinsipi - qeyri-xəttlilik,
qeyri-sabitlik, açıqlıq, dinamik iyerarxiya və müĢahidə qabiliyyəti.
Homeostatiklik, sistemin iĢləyən proqramının məqsədini izləməsinə imkan verən
müəyyən bir çərçivədə saxlanılmasıdır, pedaqoji sistemlər üçün bu, məsələn, təhsil prosesinin
təĢkilində Ģagirdlərin psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq Ģəxsiyyətin, cəmiyyətin
inkiĢafının əsas qanunlarından istifadə edilməsidir.
Təhsil sistemi sosial-iqtisadi dəyiĢikliklərə çevik və dinamik Ģəkildə uyğunlaĢmalıdır. Eyni zamanda, konyunktura tabe olmamaqla, psixoloji və pedaqoji bazasında mümkün
qədər sabit olmalıdır. Təhsil sistemi, bir tərəfdən, ənənəvi olaraq bir-birini tarixi olaraq
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əvəzləyən təhsil paradiqmalarından və təlimlərindən inkiĢaf etməli, digər tərəfdən isə gələcək
üçün təbii-proqnozlaĢdırıcı, ―iĢ‖ olmalıdır,
Ġyerarxiya prinsipi aĢağı səviyyələrə nisbətən daha yüksək səviyyələrin kompozit
(birləĢmə) xarakterini tanımaqdır. Əvvəlki quruluĢun məkanı sonrakı birinin Xaosu kimi
xidmət edir(5). Pedaqogikada bu prinsip, məsələn, təhsil səviyyələri, təhsil müəssisələri,
Ģəxsiyyət quruluĢundakı səriĢtələr iyerarxiyası, "Müəllim öyrənənlər" və s. sadalanan alt
sistemlər pedaqoji sistemin iyerarxiyasını təĢkil edir.
Qeyri-xəttilik prinsipi humanitar mənada inkiĢaf yollarının çoxluğunda yaranır. Nəticə
səylərə nisbətsizdir və qeyri-adekvatdır, bütöv hissələrin cəmi deyil, cəmin keyfiyyəti ilə eynidir, pedaqoji sistemdə təhsilin məzmunu daim dəyiĢir, bu da tələbələrin səriĢtələr sisteminə
uyğun gəlmir, bu müəllimi öyrənmə trayektoriyasını daim dəyiĢdirməyə məcbur edir, həm
proses, həm də nəticə qeyri-xətti yaranır, təhsil prosesinin nəticəsi iĢtirakçıların niyyətlərindən
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir, əlavə olaraq, pedaqoji prosesin qeyri-xətti təhsilin fərdi trayektoriyasını, öyrənmə sürətini müəyyənləĢdirmək, müxtəlif təhsil səviyyələrinə nail olmaq,
təhsil müəssisələri, akademik fənləri, tədrisin forma və metodlarını seçmək qabiliyyətindədir.
Qeyri-sabitlik prinsipi - uzun müddət sistemin qüsuru sayılan qeyri-sabitliklə əlaqələndirilir. Qeyri-sabitlik (bifurkasiya) nöqtəsində sistem varlığın digər səviyyələrinə, təsirlər
üçün açıq olur, daim artan təhsil informasiya məkanı pedaqoji sistemi və pedaqoji prosesi sabit
tarazlıqdan çıxarır. Qeyri-sabitlik, pedaqoji sistemin səciyyəvi xüsusiyyətidir, ondakı pedaqoji
proseslərin gediĢatının dinamikasının qeyri-müəyyənliyi ilə özünü göstərir. Öyrənmə təhsil və
inkiĢafın nəticələri birbaĢa və ya dolayı səbəblərin eyni vaxtda təsirindən asılıdır. Pedaqoji prosesə bir və ya iki amilin təsirinin dəyiĢməsi ilə gözlənilənlərdən tamamilə fərqli nəticələr əldə
edilə bilər. Pedaqoji proseslərin statistik mahiyyəti dəqiq elmlər üçün xarakterik olan elmdə
məlum olan tədqiqat metodlarından istifadə imkanlarını məhdudlaĢdırır. Buna görə pedaqoji
proseslərin öyrənilməsində qeyri-adekvat elm metodlarının tətbiqi əsasında əldə olunan nəticələr həmiĢə təhsil, tərbiyə və inkiĢafın həqiqi vəziyyətlərini əks etdirmir.
Açıqlıq prinsipi - sistemin ətraf mühitlə qarĢılıqlı təsirini laqeyd etməyin mümkünsüzlüyü kimi qəbul edilir. Pedaqogikaya tətbiq edildiyi kimi, açıqlıq prinsipi mövcud metodologiyaların rədd etmədiyi, əksinə bir-birini tamamladığı zaman özünütəĢkil edən pedaqoji proses üçün zəruri Ģərtdir. Bunun sayəsində çox müxtəlif pedaqoji yanaĢmalardan, tədris metodlarından və texnologiyalarından, idrak proseslərinin çoxkomponentli və polifonik təbiətindən
üzvi Ģəkildə istifadə etmək mümkün olur. Pedaqoji prosesin gediĢi və nəticələrinə daxili
ziddiyyətlərin, pedaqoji sistemin özünün xaotik davranıĢının, alt sistemlərin qarĢılıqlı üst-üstə
düĢən və ətraf mühitin təsirlərinin səbəb olduğu amillər təsir göstərir.
Sinergetika baxımından bu qarĢılıqlı təsir bir sıra xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. Beləliklə, tələbə sonsuz sayda sərbəstlik dərəcəsinə sahib olan nizamsız, xaotik bir sistem kimi
çıxıĢ edə bilər. Belə bir sistem xarici mühitlə təmasda olduqda, baĢqa bir sistemdən məlumat
və enerji aldıqda, sərbəstlik dərəcələrinin sayı azalır. ÖzünütəĢkilin mahiyyəti budur. Bu o
deməkdir ki, müəllimin təsiri seçim azadlığının optimal, ağlabatan məhdudlaĢdırılması
çərçivəsində həyata keçirilir və onun fərdiliyinin formalaĢması nəzarət xarakteri daĢıyır.
Dinamik iyerarxiya - bifurkasiya nöqtəsindən keçən sistemin əsas prinsipidir: ilkin,
formalaĢma və nəticə mərhələlərinin olması, sistemin yeni keyfiyyətinin ortaya çıxmasıdır.
Təhsil sistemi mahiyyət etibarilə dinamik bir sistem olaraq, çoxsaylı əks qüvvələrin qarĢılıqlı
əlaqəsini nümayiĢ etdirir. Təhsil bir tərəfdən çoxəsrlik ənənələrin ruhu ilə aĢılanmıĢdır, digər
tərəfdən ətraf aləmdə baĢ verən dəyiĢikliklərin ritmini izləməlidir. Bir tərəfdən sərt bir
quruluĢlu (deterministik) bir sistem, digər tərəfdən də təhsil islahatlarını həyata keçirmək
üçün çoxsaylı cəhdlərdir.
MüĢahidə qabiliyyəti prinsipi - son təcrübədəki sistem haqqında fikirlərimizin məhdudluğu və nisbiliyi deməkdir. Pedaqoji prosesin öyrənilməsinin nəticələri ortalama formada
əldə edilir. Bu nəticələr təhlil edilərkən, tədqiq olunan prosesdə pedaqoji amilin qaydası, qa234
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nunauyğunluğu aydınlaĢdırılır, yəni ehtimal xarakteri daĢıyan nümunələr müəyyənləĢdirilir. AraĢdırılan bir fərdin təsadüfi seçilmiĢ faktoru, ümumiyyətlə qəbul edilmiĢ quruluĢla
razılaĢmaya bilər. Beləliklə, çox sayda insanın davranıĢını təsvir edən pedaqoji nümunələr
statistik xarakter daĢıyır.
Pedaqoji proseslər özünəməxsusluğu ilə xarakterizə olunur. Təbiət hadisələrini (fizika və
ya kimya) öyrənərkən tədqiqatçı vaxtı məhdudlaĢmadan eyni materialdan istifadə edərək təcrübəni dəfələrlə təkrar edə bilər. Pedaqogikada bu yanaĢma qeyri-mümkündür. Yenidən araĢdırmarlar aparılır zaman keçdikcə köhnə Ģərtlər heç vaxt təkrarlanmır. Bütün bu faktlar pedaqoji proseslərin qeyri-tarazlıq (proses xüsusiyyətlərinin zaman və məkandan asılılığı), qeyrixətti (pedaqoji xüsusiyyətlərin digər amillərdən birmənalı asılılığı) və açıqlıq (alt sistemlər və
ətraf mühit arasında məlumat mübadiləsi) xüsusiyyətlərinə malik olmasının sübutudur (7).
Cəmiyyətin və təhsilin inkiĢafının əhəmiyyətli elementi olan mürəkkəb bir proses kimi
baĢa düĢülməsinə əsaslanan dünyagörüĢünün dəyiĢməsinin bütün əlamətləri mövcuddur. ÖzünütəĢkil nəzəriyyəsi sistemində: təhsil cəmiyyətin üzvi bir hissəsi olur, yəni, tək bir
ssenariyə görə inkiĢaf edən bir dünya meydana çıxır.
Sadalanan prinsiplər sistemin çevrilmə, yenilənmə, köhnə nizamın məhvi, sınaq alternativlərinin xaosu və yeni bir nizamın yaranması ilə bütün mərhələlərdən ardıcıl keçməsini
xarakterizə edir.
Sistem qeyri-xətti hissələri arasında qarĢılıqlı əlaqənin olmasını, xüsusiyyətlərinin onda
baĢ verən proseslərin təbiətindən asılılığını nəzərdə tutur. Ġdarəetmə parametrində (bəzi əsas
amillərdə) artımla qeyri-xətti dinamik (əvvəlcə deterministik) sistem vəziyyətinin reallaĢmasının birmənalı olmaması səbəbindən xaotik olur, proses stoxastik olur. Ancaq dinamik xaos
özünütəĢkil Ģəklində bir quruluĢa malikdir, yəni, xaos nizamı ehtiva edir. Yaranan strukturlar
statik deyildir, daima hərəkətdədirlər, kollektiv Ģəkildə qarĢılıqlı əlaqədədirlər. Strukturlar
birləĢir, dağılır. Bu vəziyyətdə özünə bənzərlik müĢahidə olunur. Özünə bənzər bir prosesin
mərhələləri ehtimal dərəcəsində bir-birinə bağlıdır, məlumatlar iyerarxiya boyunca ötürülür.
Özünü təĢkil edən sistem bütövlükdə yarımstasionardır (virtual), quruluĢların doğulması və
məhv edilməsi balanslaĢdırılmıĢdır, hər an kortəbii bir dalğalanma mümkündür, lakin sistem
öz-özünə uyğun olduğundan böyüklüyü və xarakteri əsas vəziyyətlə əlaqəlidir. Çoxsaylı
nəzəri və eksperimental tədqiqatlar özünütəĢkilat prosesinin yalnız üç Ģərtin - qeyri-xəttilik,
qeyri-tarazlıq, sistemin açıqlığının birgə icrası Ģəraitində mümkünlüyünü göstərmiĢdir. Pedaqoji sistemə gəldikdə, bu Ģərtlər müvafiq olaraq onun komponentlərinin qarĢılıqlı əlaqəsinin
mövcudluğu, onların fərdi xüsusiyyətləri və aralarındakı məlumat mübadiləsidir.
Beləliklə, təhsil prosesi bütövlükdə tədrisin daxili qanunlarını və mexanizmlərini daha
dərindən açmağa imkan verən özünütəĢkil sistemi kimi qəbul edilməlidir. Bu da öz növbəsində müəllimdən yüksək peĢəkarlıq, çevik idarəetmə metodlarına və tədris prosesinin elmi
təĢkilatlanmasına yiyələnməklə yanaĢı pedaqoji təlim nəticələrinə ehtimal-proqnozlaĢdırıcı
yanaĢma tələb edir. Pedaqoji sistemdə baĢ verən birmənalı olmayan dinamik proseslər, eləcə
də hər cür təsirlərin, komponentlərin əlaqələrinin təsəvvür olunmaz dərəcədə mürəkkəb toxunuĢu, nəticədə təhsil prosesinin idarə edilməsi və təĢkili mənbəyi rolunu oynayır.
Nəticədə qeyd edirik ki, XX əsrdə insan düĢüncəsinin təntənəsinə çevrilən sinergetika
müasir təhsildə layiqli yer tapmalıdır. Sinergetika fikirlərin təhsil prosesindəki təcəssümü,
təhsildə baĢqa bir "dəbli" yanaĢma deyil, müasir təhsilin məzmununun günümüzdə gözlənilməz dərəcədə sürətlə inkiĢaf edən dünyanın reallıqlarını nəzərə alaraq yenilənməsinin vacib
Ģərtidir. Hazırda, metodoloji əsasını özünütəĢkil nəzəriyyəsi təĢkil edən ətrafdakı reallıq vəziyyətinin bütün spektrini təhsil idrakında kifayət qədər əks etdirən yeni təhsil modelinin formalaĢması mövcuddur.
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Применение синергетических принципов
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Резюме
В статье рассматривается проблема использования общенаучных синергетических принципов в методологии педагогических наук. Современный этап развития педагогической науки
характеризуется активным взаимодействием с другими науками. Единственный путь для
будущего успешного развития человечества связан с междисциплинарным мышлением и, как
следствие, с междисциплинарной методологией и междисциплинарными исследованиями. Анализируются примеры основных принципов синергетики в педагогических системах на функционирование педагогической и образовательной систем в целом.
G.M.Nazarova
Application of synergetic principles in modeling of pedagogical systems
Summary
The article discusses the problem of using general scientific synergetic principles for the
methodology of pedagogical sciences. The modern stage of development of pedagogical science is
characterized by active interaction with other sciences. The only way for the future successful
development of mankind is connected with interdisciplinary thinking and, consequently, with
interdisciplinary methodology and interdisciplinary research. Examples of the basic principles of
synergetics in pedagogical systems on the functioning of pedagogical and educational systems in general
are analyzed.
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ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ “MÜSTƏQĠL Ġġ”ĠN MAHĠYYƏTĠ VƏ TƏġKĠLĠ
Açar sözlər: müstəqil iş, təlim fəaliyyəti, xarici dil
Ключевые слова: самостоятельная деятельность, учебная деятельность, иностранный язык
Key words: independent work, training, foreign language

Orta məktəbdə tədris edilən fənnlər cəmiyyətdə, təhsildə cərəyan edən hadisələrə aid Ģagirdlərin maraq, meyl və tələbatlarını ödəməlidir. Müasir dövrdə Ģagirdlər tədris olunan fənlərə aid klassiklərin fikirlərini öyrənməklə yanaĢı, onları günümüzün problemləri ilə uzlaĢdırmaq, müqayisə etmək, bu problemlərin həlli yollarını müəyyənləĢdirməyi bacarmalıdırlar.
Təhsil sistemində əsas məsələlərdən biri də ənənəvi üsulların fəal təlim metodları ilə əvəz
edilməsi, müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından və internet Ģəbəkəsindən,
peyk vasitələrindən mütəmadi istifadədir. Bu, Ģagirdlərin təhsilin məzmununa, onların müstəqil iĢinə yeni yanaĢmanın, baxıĢların dəyiĢməsinə, onun elmi-metodoloji nəzəriyyəsinin
analizinə və yenilənməsinə zərurət yaradır. Bu məsələlərdə orta məktəb müəllimlərinə, onların hazırlıq və peĢəkarlıq səviyyəsinə də yeni tələblərin irəli sürməsi gözlənilən haldır. Müasir
cəmiyyətin intensiv inkiĢafı Ģəxsiyyətin peĢə baxımından mütəmadi təkmilləĢməsini tələb
edir. Ġnformasiya axını sürətlə artdığına görə təhsil sistemi nəinki bilik və bacarıq hətta almaq
imkanlarını, eləcə də özünütəhsil və özünüinkiĢaf kimi bacarıqların formalaĢmasını təmin etməsi mütləqdir. Təlim prosesinin bu əsaslarla qurulması Ģagirdlərin müstəqil iĢləmək bacarığının ardıcıl Ģəkildə formalaĢması vasitəsi ilə də mümkündür. Öyrənənlər üçün materialın
çoxĢaxəli seçimi və təqdim edilməsi müəllimin peĢə fəaliyyətinin xüsusi komponenti kimi də
baĢa düĢülə bilər.
Müasir dövrümüzdə müəllim pedaqoji-psixoloji fənnlərin tədrisi prosesində metod və
məzmunun Ģablon olaraq tədrisindən imtina etməli, həmiĢə axtarıĢda olmalıdır. Bu gün
təcrübə də göstərir ki, yalnız müstəqil və yaradıcı fəaliyyət zamanı əldə edilən biliklər ən
dərin bilik hesab olunur, həmçinin insanın həqiqi nailiyyətinə çevrilə bilir. Təlim prosesinin
intensivləĢməsi, Ģagirdlərə fərdi Ģəkildə öyrənməyi, öyrətməklə bağlı metodlara keçid müstəqil iĢin əhəmiyyətini artırır. Bu zaman fərqli düĢüncələrin, müasir təlim texnologiyalarından,
o cümlədən, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə bacarıqlarının inkiĢafı
ön planda çıxıĢ edir. Bununla əlaqədar Ģagirdlərin müstəqil iĢinin təĢkil edilməsi orta təhsil
sistemində xüsusi əhəmiyyəti özündə kəsb edir.
Müstəqil iĢ təlim prosesinin mühüm elementlərindən biri olduğuna görə planlı və mütəĢəkkil Ģəkildə həyata keçirildikdə daha səmərəli və faydalı olur. Buna görə də müəllim təlimdə və elmi-tədqiqat fəaliyyətində yüksək motivasiya formalaĢdırmalı, metodiki vəsaitlər
hazırlamalı, bu prosesdə daima əks əlaqə yaratmalı, birgə iĢin nəticəsini əldə etməlidir. Orta
məktəb nəzəriyəsində və təcrübəsində müstəqil iĢə fərqli təriflər verilir. Bəzi alimlər onu müstəqil fəaliyyətlə əlaqələndirərək belə bir fikir irəli sürürlər ki, ―o, təlim prosesində mühazirə,
praktik məĢğələlər, laboratoriya iĢləri, seminarlarda, bir sıra məsələlərin həllində müəllimin
təqdim etdiyi informasiyanın müstəqil mənimsənilməsi prosesində həyata keçir‖.(1,4,6) Digərləri Ģagirdin fərdi Ģəkildə, müəllimin köməyi olmadan təlim materialının öyrənilməsini,
təhlilini və ümumiləĢdirməsini, yekun və nəticənin çıxarılmasını müstəqil iĢ kimi qəbul
edirlər. Təlim prosesini sinif məĢğələlərinə və dərsdənkənar fəaliyyətə ayırıb, nəticəni Ģagirdlərin müstəqil iĢi kimi qeyd edənlər də vardır.
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Məktəb didaktikasında müstəqil iĢ tədris prosesində Ģagirdlərin yaradıcı fəaliyyətini təmin edən əsas faktordur. O, Ģagirdlərdə təĢəbbüskarlıq, məqsədyönlülük, müstəqil fikir irəli
sürmək, qərar vermək, analiz etmək kimi keyfiyyətləri formalaĢdırır və yaradıcılığın inkiĢafına Ģərait yaradır. Müstəqil iĢ əldə olunmuĢ biliklərin bacarıqlara çevrilməsində əsas vasitədir. Müstəqil iĢə maraq birinci dəfə Qədim Yunanıstanda meydana gəlmiĢdir. Pifaqorun məktəblərində çətinliklərin öhdəsindən müstəqil Ģəkildə gəlməyi öyrədirdilər. Heraklit özünütərbiyənin və özünütəhsilin Ģəxsiyyətin formalaĢmasında mühüm rolunu qeyd etmiĢ və fərdi, sərbəst düĢünmə, qavrama bacarığının inkiĢafına əvəzsiz əhəmiyyət vermiĢdir. Gardner “İnsan
özü cəhd etməsə, səy göstərməsə, heç vaxt qarşısına qoyulan məqsədlərə çata bilməz” kimi
fikir irəli sürmüĢdür(16, 57)
Müstəqil iĢin təĢkilinə aid ilk tədqiqatlar fizikaya dair L.B.ġtrapenina məxsusdur. Sonra
Ģagirdlərin müstəqil iĢinin təĢkili problemləri, həm də, 1969-cu ildə KiĢinyov Ģəhərində
keçirilmiĢ elmi-metodik konfransda müzakirə olunmuĢdur. 70-ci illərdən etibarən müstəqil
iĢin təĢkilinin və keçirilməsinin müxtəlif aspektlərə elmi əsərlərdə toxunulmuĢdur.
Bir sıra elm adamları təkcə müstəqil iĢin fəallaĢması məsələsini nəzərdən keçirmiĢlər.
Digərləri Ģagirdlərin fəallaĢması istiqamətində müəllim fəaliyyətinin güclənməsi və müstəqil
iĢin keyfiyyətinin və səmərəsinin artırılmasına dair məsələlərə yönəlmiĢlər.
ġagirdlərin müstəqil iĢinin təĢkili problemi həm əcnəbi, həm də yerli pedaqoji-psixoloji
ədəbiyyatında, internet Ģəbəkəsində, müxtəlif elmi-praktik konfranslarda geniĢ müzakirə
olunur. Müxtəlif dövrlərdə elm adamları onun müxtəlif tərifini təklif etmiĢlər. Məsələn,
Y.K.Babanski, L.B.Jarova onu təlim metodları, T.Ġ.ġamova, B.N.Yesipov təlim məĢğələlərinin təĢkili forması, Ġ.A.Zimnyaya təlim fəaliyyətinin xüsusi qolu, Q.ġ.Pidkasistı təlim və tədris vasitəsi, M.N.Skatkin, D.ġunk, B.Zimmerman əqli qabiliyyətlərin təlim bilik və bacarıqlarına çevrilməsinin özünü istiqamətləndirən prosesi, V.A.Slastenin, A.L.Ayzenberq özünütəhsilin əsası, Q.N.Serikov, V.A.Slastenin təlim forması, A.V.Petrovski biliklərin əldə edilmə vasitəsi və təlim iĢinin növü, L.Korno, Y.Mandinaç təlim strategiyalarının toplusu, K.LeviLeboier kompetensiyalığın bir forması, B.P.Yesipov müəllimin tapĢırığı ilə iĢ, Q.Suxobskaya,
Y.N.Kulyutkin özünütəhsil, özünütəĢkil, P.Ġ.Pidkasistıy, Y.Q.Tareva müstəqil fəaliyyətin
təĢkili vasitəsi kimi onun tərifini təklif etmiĢlər.
Ümumiyyətlə ―müstəqil iĢ‖ anlamının nəinki tərifi, hətta ―mütəqil fəaliyyət‖, ―sərbəst
iĢ‖ adlandırılmasına dair vahid anlayıĢ və tərif yoxdur.
-“self-regulated learning‖ – özünütənzim edən təlim: Edvard Diçi, Riçard Rial, Berri
Zimmerman, Mixael Presli, Ġ.Yanq, D.Qarrison, Devid Moore;
-“self-directed learning” – öz-özünə istiqamətləndirilmiĢ təlim: Rocer Xiyemstra,
R.Brokett, P.Kendi, L.Korno, C.Qrou, Stefan Brukfild və s.;
-“self-planned learning or learning projects” – özünün planlaĢdırdığı təlim və ya
ixtisasın artırılmasına aid təlim layihələrində iĢtirak: Allen Taf;
-“independent learning” – Müstəqil təlim: Mixael Ponton, Pol Karr, Ceyn ġeldon,
C.Eliot, Q.Qibbs və s.;
-“autonomous learning” ‒ muxtar təlim: Adel Çin, Rosenbaum, Rozmari Kafarella,
Albert Bandura, R.Kross, D.Boud, Pol Karr və s.;
-“autodidaxy” – özünü təhsil: P.Kendi;
-“self-education” – özünütəhsil: L.Ruvinski, M.Gibbone və s.;
-“open learning” – açıq təlim: R.Broket, rocer Xiyemstra və s.
Pedaqoji ədəbiyyatda fərdi iĢə dair bir sıra məqalələr tərtib olunsa da, onun mahiyyəti
tamamilə açılmayıb və bir neçə tərifi vardır.
Rusiyanın orta məktəb təcrübəsində Ģagirdlərin müstəqil iĢi ilə bağlı kifayət qədər
problemlər diqqət mərkəzində dayanmıĢdır. N.M.KazImov yazırdı: “Daim yadda saxlamaq
lazımdır ki, şagirdə yalnız bu və ya digər bilikləri ötürmək deyil, həmçinin onda müstəqil,
müəllimin köməyi olmadan yeni bilikləri əldə etmək arzusu və bacarığını inkişaf etdirmək
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lazımdır. Belə bir əqli qüvvəyə malik olan insan ömür boyu oxuyacaq və bu da məktəbin
qarşısına qoyulan əsas vəzifələrdən biri olacaq”. (6, 123)
Keçən əsrin sonundan bu günədək Ģagirdlərin müstəqil iĢinin mahiyyətini və onun
faydasını araĢdırmağa maraq artmıĢdır. Lakin hələ də ―ġagirdlərin müstəqil iĢinin‖ birmənalı
tərifi yoxdur. Orta məktəbdə bu problemlə məĢğul olan tədqiqatçıların (S.Ġ.Arxangelski,
P.A.Nizamov, A.Q.Moliboq, M.Q.Qarunov, E.Y.Holant, P.Ġ.Pidkasistı və s.) hər biri həmin
termini müxtəlif Ģəkildə izah edirlər.
M.Ġ.Ġlyasov ―müstəqil iĢ‖ dedikdə, lazımi məlumatın axtarılmasını, biliklərin əldə edilməsini, bu biliklərin təlim, elmi və peĢəkar məsələlərin həllində istifadəsini nəzərdə tutur (4).
―Müstəqil iĢ‖ dedikdə, H.H.Əhmədov Ģagirdlərin məĢğələlərdə və dərsdənkənar, müəllimin birbaĢa nəzarəti olmadan, lakin onun rəhbərliyi altında fərdi və ya qrup Ģəklində idraki
fəaliyyətinin müxtəlif növlərini nəzərdə tutur (3).
Z.Veysova ―müstəqil iĢi‖ bir neçə elementdən ibarət fəaliyyət kimi təsvir edir. O, buraya aĢağıdakı məsələləri daxil edir: mühazirə zamanı təlim materialını qavrama və dərk etmə,
məşğələ və imtahanlara hazırlıq, kurs və diplom işlərinin yerinə yetirilməsi (12). M.M.Mehdizadə hesab edir ki, müstəqil iĢ “fasiləsiz təhsil metodu və eyni zamanda, təlim prosesinin fərdiləşmə vasitəsi kimi sinifdə və sinifdənkənar fərdi, qrup və kollektiv şəkildə yerinə yetirilə
bilər” (9, 89).
B.Denqub Ģagirdlərin müstəqil iĢini “müəllimin tapşırığı və elmi-metodik rəhbərliyi
altında yerinə yetirilən planlaşdıırılmış təlim və elmi iş” kimi M.Fyodorova, L.YakuĢına kimi
təsvir edirlər (14). Orta məktəbdə müstəqil iĢin təĢkilinə Ģəxsiyyətin fəallıq və müstəqilliyinin
tərbiyə olunması meyyarı kimi, faydalı məlumatları əldə etmə bacarıqlarının formalaĢması kimi baxılır. Elm adamlarının bir qismi müstəqil iĢi müəllim olmadan təlim fəaliyyətinin idarəetməsinə Ģərait yaradan, pedaqoji Ģəraiti təĢkil edən sistem kimi aydınlaĢdırırlar. Müstəqil iĢ
eləcə də özünütəhsil kimi də təsvir edilir. V.Y.BəĢirov Ģagirdlərin əqli imkanlarının inkiĢafını
araĢdırarkən göstərirdi: “İnkişaf və təhsil heç bir kəsə verilə və deyilə bilməz. Hər kəs buna öz
fəaliyyəti ilə gəlməlidir. İnsanın sərbəst, müstəqil nail olmadığı onun deyil” (2, 38).
Lakin ―müstəqil iĢ‖ anlayıĢı təkcə onun baxıldığı konkret pedaqoji sistem müəyyən
olunanda tam məzmunu ifadə edir. Deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, təhsil
alanlar birbaĢa müəllimin rəhbərliyi olmadan öz fəaliyyətlərini həyata keçirərlərsə, o vaxt
təlim prosesində müstəqil iĢ üsulu tədbiq olunur. Lakin A.V.Petrovun əsərlərində müstəqil iĢ
nə müəllimin yoxluğu, nə də bu və ya digər tapĢırığın fərdi Ģəkildə həyata keçməsi kifayət
etmir. Onun fikrinə görə, müstəqil iĢ heç kimin köməyi olmadan, Ģüurlu Ģəkildə qarĢıya məqsəd qoymaq, öz fəaliyyətini planlaĢdırmaq və reallaĢdırmaqdır. Müstəqil iĢ anlamına məhz
belə izahın gətirilməsi onu inkiĢaf etdirici təlim sisteminə çevirir, bu da alimlərin inkiĢafetdirici təliminin elmi məktəbində təhsilalanların özünütəhsil, özünütərbiyə, Ģəxsiyyət fəallığının Ģüurlu inkiĢafının nizamlanmasının formalaĢması kimi müəyyənləĢdirir.
Gardner müstəqil iĢə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən yanaĢır: sosial, didaktik, psixolojı və
tərbiyəvi. Onun fikrinə görə, orta məktəbin əsas vəzifəsi Ģagirdlərə biliklərini müstəqil Ģəkildə
artırmağı və təkmilləĢdirməyi tədris etməkdir. Məhz buna görə də, orta məktəb qarĢısına
qoyduğu müstəqil iĢ vasitəsilə Ģagirdlərə öyrənməyi öyrətmək məqsədinə nail olur. (15)
Didaktik nöqteyi-nəzərdən müstəqil iĢ bilik və bacarıqları əldə etməyin əsas metodu
kimi və eləcə də təlimin təĢkilati forması kimi özünü biruzə verir. Psixoloji baxımdan
müstəqil iĢ bilik və bacarıqların müstəqil Ģəkildə əldə olunmasına yönələn idrak proseslərinin
sistemidir. Eləcə də müstəqil iĢ Ģagirdlərin idrak və yaradıcı qabiliyyətlərinin reallaĢması üçün
əsas vasitələrdən biridir. Müstəqil iĢin tərbiyəvi əhəmiyyəti də onun gələcək mütəxəssisin
Ģəxsi keyfiyyətlərinin tərbiyə edilməsinin mühüm vasitəsidir.
Müstəqil iĢ müxtəlif mənbələrlə müstəqil iĢləmək və təhlil etmək bacarıqlarının formalaĢmasını və eləcə də öz təcrübəsinin ümumiləĢdirilməsidir. ġagirdlərin müstəqil fəaliyyəti
(V.Sergeyeva 1997) – Ģəxsiyyətin peĢə təcrübəsinə yiyələnən fəaliyyətidir. ―Müstəqil iĢ Ģa239
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girdlərin pedaqojı təcrübə zamanı əldə olunan biliklərinin peĢəkar bacarıqlarının möhkəmlənməsidir‖.(15)
Müstəqil fəaliyyət onun məntiqini müəyyənləĢdirmək bacarığı ilə əmələ gəlir. Fikri
dəqiq və məntiqli bildirmək, düzgün təsnifat, lazımi mənbələrin axtarıĢı, nəticənin çıxarılması
və s. Y.D.Jeleznyakın fikrinə əsasən, düzgün mühakimə yürütməyə Ģərait yaradır. ġagird
fəaliyyətində təhliletmə, çevik və düzgün qərar qəbuletmə bacarıqları yalnız bu amillər mövcud olduqda əmələ gəlir.
A.Antonova və A.Naybauer düĢünürlər ki, gələcək mütəxəssislərin özünü təhsillə məĢğul olmalarına təkan verərsə, o, məqsədinə çatacaq, təyinatına müvafiq olacaq. ġagirdin bu və
ya digər fəaliyyətində analitik xüsusiyyətin mövcud olması, hər hansı bir problemin həllinə
istiqamətlənməsi, onun müxtəlif tərəflərinin müəyyən edilməsi, açılması, maraqlı və
əhəmiyyətlidir. Bu zaman Ģagird dərindən və ətraflı düĢünür, bir sıra məsələləri araĢdırır, özlüyündə təhlil edir. Belə bir fəaliyyət peĢəkarlığı, səriĢtəni xeyli artırır. Müəllimin bu fəaliyyəti Ģagirdini inkiĢaf etdirir və onu öz səviyyəsinə yaxınlaĢmağa nail olur. ġagirdin müstəqil
iĢə cəlb edərkən, birinci növbədə, iĢin məqsədini ona aydın izah etmək, onu problemin səmərəli həllinə yönəltmək, onunla bərabər iĢin nəticələrini qiymətləndirmək lazımdır. Bu zaman
müəllim Ģagirdinin müstəqil iĢləmək bacarığına dair təcrübənin qazanmasına Ģərait yaradır.
Q.S.Kostyukun fikrincə,“şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkilinə ayrılan saatların artması
onun müxtəlif cür problemli vəziyyətlərdə özünə görünən səmərəli hərəkət etmək
bacarıqlarında ciddi və müsbət dəyişiklikləri təmin edir” (15, 126). Ġ.M.Ġlyasov da müstəqil
iĢin mahiyyətinə fərqli bir yanaĢma gətirmiĢ, təlim prosesində onun mövqeyini müəyyənləĢdirmiĢdir. O, müstəqil iĢi “Qoyulan məqsədə əsasən müəyyən fəaliyyətin təşkili və yerinə yetirilməsi vasitəsi” ( 4) kimi təsəvvürə gətirir. Bununla əlaqədar o, müstəqil iĢin xüsusiyyətlərini
müəyyən edir və onu “idrak fəaliyyətinin metodlarına yiyələnməkdə təhsilalanın özünü təşkil
və özününizamlamanın mühüm şərti hesab edir; biliklərini fərdi və mütamadi şəkildə artırmaq
üçün təhsil alana psixolojı yön verir, elmi və politexnik informasiya axınında düzgün istiqamət seçmək bacarığını formalaşdırır” (7).
Z.Veysovanın qənaətincə “müstəqil iş onu yerinə yetirən zaman yüksək fəallıq, müstəqil
düşünmə qabliyyəti və təşəbbüskarlıq nümayiş etdirmə fəaliyyətidir” (12). Lakin Ģagirdlər
müstəqil iĢlərin yerinə yetirilməsi zamanı bu keyfiyyətləri həmiĢə nümayiĢ etdirmirlər. 1977ci ildə O.Abbasovun təbilincə Pedaqogika adlı dərs vəsaitində müstəqil iĢ ev tapĢırıqlarının
yerinə yetirilməsi kimi göstərilir. Vəsaitdə qeyd olunur ki, “ev işləri şagirdləri müstəqil
təhsilə hazırlamaq formalarından biridir. Ev işlərini yerinə yetirməklə şagirdlər müstəqil
təlim əməyi vərdişləri qazanmaqla bərabər, dərsdə əldə etmiş olduqları bilik və bacarıqların
tətbiqi sahəsində məşq edir, yeni məsələlərin öyrənilməsinə hazırlaşırlar. Müstəqil ev işində
əldə olunan bilik və bacarıq xüsusilə möhkəm olur, şagirddə fərdi zehni fəaliyyət üslubu
yaranır” (16). Bu tərifdə müstəqil iĢ mənası olduqca dar çərçivəyə salınmıĢ və o yalnız orta
məktəb Ģagirdləri üçün nəzərdə tutulmuĢdur.
Azərbaycan pedaqoqları da bu məsələni yetəri qədər iĢıqlandırmamıĢlar və onlar da
müstəqil iĢin tərifini müxtəlif cür vermiĢlər. O qeyd edir ki, “müstəqil iş bilik, bacarıq və
vərdişlər qazanmaqda şagirdlərin müstəqilliyini formalaşdırmaq məqsədini güdür‖ (13).
Müstəqil iĢin bir sıra növlərini müəyyən edən müəllif buraya kitab üzərində, o cümlədən,
dərslik və dərs vəsaitləri ilə iĢ, məĢğələdə və məĢğələdən kənarda jurnal və qəzet məqalələri
və tarixi sənədlər üzərindəki iĢ; konspekt tutmaq; referat yazmaq; tezis yazmaq; mühazirə
mətni üzərində iĢləmək; laboratoriya və emalatxana Ģəraitində müstəqil iĢləmək; məsələ və
misal həll etmək; idman növləri üzrə və çalğı alətlərində ifanı məĢq etmək; müstəqil
müĢahidələr aparmaq; imla və inĢa yaza bilmək; məruzə mətni hazırlamaq; tərcümə fəaliyyəti
ilə də məĢğul olmaq və s. təqdim edir. Lakin o, müstəqil iĢin növlərini saymaqla
kifayətlənmiĢ və onlardan konkret müstəqil iĢ zamanı necə istifadə etməyi göstərməmiĢdir.
Professor O.Abbasov “Müstəqil iş özündə bir sıra məcburi komponentləri birləşdirir: tədris
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vəzifələrinin dərk olunması, sözügedən vəzifələrin yerinə yetirilməsi qaydalarına dair təlimat.
İşin yerinə yetirilməsi gedişində özünütəhlil və özünənəzarət, məktəblilər (şagirdlər - N.Z.)
tərəfindən işin tərtibi, planlaşdırılması, müəllim tərəfindən işin təhlili və qiymətləndirilməsini” qeyd edir (1, 87). N.Zreynalova ―Pedaqogika‖ yeni dərs vəsaitində müstəqil iĢi məktəbdənkənar təlim forması kimi təqdim etmiĢlər. Sinif-dərs forması təlimin təĢkilinin baĢlıca
(əsas) forması hesab olunur. “Müstəqil iş şagirdinin bilikləri və informasiyaları fəal qavramaq, anlamaq, yenidən işləmək, dərinləşdirmək və möhkəm etmək məqsədi ilə yaranan təlim
formasıdır”. (13, 231-232). Bununla yanaĢı, müasir məktəbdə digər formalardan da istifadə
oluna bilər. Bu formalar müxtəlif cür adlanırlar: köməkçi iĢ forması, sinifdənxaric iĢ forması,
ev iĢ forması, müstəqil iĢ forması və s. Bunlara: məsləhətlər, əlavə məĢğələlər, təlimat, konfranslar, dərnək və fakultativ məĢğələlər, klub iĢi, sinifdənxaric oxu, Ģagirdlərin evdə müstəqil
iĢi və s. aiddir.
Professor S.ġəfiyev Ģagirdlərin müstəqil iĢini istər sinif, istərsə də sinifdənkənar
fəaliyyətə aid edir və onun həyata keçirilməsini kompleks tədbirlərin görülməsi ilə əlaqələndirir. O hesab edir ki, bu iĢ 2 məqsədə xidmət etməlidir: 1) Tərbiyəvi təsir. Müstəqil işin
yerinə yetirilmə fəaliyyətində şagirdlərin birinci növbədə dünyagörüşü genişlənir, mədəni
vərdişlər yaranır və s. 2) Biliklərə yiyələnmə. Bu zaman şagirdlərdə bilik və bacarıqlara
yiyələnmək vərdişləri aşılanır və formalaşır. Eyni zamanda, alim bu işin təşkilində ardıcıllıq
prinsipinə əməl olunmasını vacib məsələ kimi qeyd edir.Lakin alimin qeyd etdiyi məsələlər
TMİ ilk mərhələlərini özlüyündə əhatə edir. Buna baxmayaraq, müasir zamanın tələblərinə
müvafiq TMİ yaradıcı təfəkkürün inkişafı baxımından təşkil olunması zəruridir (4).
Ġsimxanov M.A. isə müstəqil iĢin tərifini bu cür vermiĢdir: “Müəllimlərin tapşırığı ilə
(belə bir tapşırıq verilməyə də bilər), lakin onların birbaşa rəhbərliyi olmadan müəyyən
zaman fasiləsində şagirdlərin mənimsədikləri elmi, siyasi, əxlaqi-etik bilik, bacarıq və
vərdişləri möhkəmləndirən, təkmilləşdirən, onları fikri fəallığa, tədqiqatçılığa təhrik edən,
axtarıcılığa yönəldən işlərin optimal sistemi müstəqil iş adlanır” (5). Qeyri-konktret sayılan
bu tərif, eyni zamanda, bir az da qəliz formada ifadə olunmuĢdur. Professor V.BəĢirov qeyd
edir ki, “müstəqil iş şagirdlərin bilikləri fəal qavramaq, anlamaq, bir sıra hallarda yenidən
işləmək, dərinləşdirmək, əldə edilənləri genişləndirmək və yeni informasiya yaratmaq üçün
fəaliyyət prosesidir” (2, s.123). DüĢünürəm ki, alimin verdiyi bu tərif çoxĢaxəli deyil, və o,
müstəqil iĢi yalnız bir proses kimi təsvir etmiĢdir.
Beləliklə, Ģagirdlərin müstəqil iĢi müəllimin birbaĢa iĢtirakı olmadan təlim fəaliyyətinin
müxtəlif növlərini nəzərdə tutur. Müstəqil iĢin əsaslı və düĢünülmüĢ təĢkili Ģagirdlərdə yaradıcı fəaliyyəti, müĢahidəçilik bacarığı, məntiqi təfəkkürü inkiĢaf etdirir, müstəqil çalıĢmaq,
qarĢıya qoyulmuĢ məqsədə səmərəli nail olmaq imkanı yaradır ki, əqli və fiziki çalıĢmaq qabiliyyəti formalaĢdırır, müstəqil çalıĢmağı öyrədir. Təlimin bu növü gələcək mütəxəssisin
potensial imkanlarının inkiĢafında, yaradıcı qabiliyyətlərinin formalaĢmasında mühüm rol
oynayır. Bununla yanaĢı, müstəqil iĢ nəinki Ģagirdlərin bilikləri mənimsəməsini, eləcə də
onları müstəqil əldə etmək bacarıqlarının inkiĢafını təmin etməsi zəruridir. Müstəqil iĢ
müəllim tərəfindən təĢkil olunmuĢ aktiv fəaliyyətdir. Bu fəaliyyət xüsusi ayrılmıĢ vaxtda irəli
sürülmüĢ didaktik məqsədə çatmaq üçün həyata keçirilir. Didaktik məqsəd biliklərin
axtarılması, dərk edilməsi, möhkəmləndirilməsi, bilik və bacarıqların formalaĢması və inkiĢafı, biliklərin ümumiləĢdirilməsi və sistemləĢdirilməsi, müstəqil düĢünmə, özünütəĢkiletmədir.
Didaktik nöqteyi-nəzərdən müstəqil iĢ təlim tapĢırığıdır, yəni Ģagirdin yerinə yetirəcəyi
fəaliyyət növü və obyektidir.
Beləliklə, apardığımız araĢdırmalar və eyni zamanda, pedaqoji fəaliyyətimizdə əldə olunan müĢahidələr belə nəticə çıxarmağa imkan verir: TMĠ birbaĢa müəllimin rəhbərliyi olmadan mövcud biliklərə əsasən, yeni biliklərin əldə edilməsi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürün inkiĢafı, təhlil, sintez və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi kimi idrak əməliyyatlarının yerinə yetiril-
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məsini təmin edən təlim fəaliyyətinin ali formasıdır. Bu zaman təhsil alanlar qarĢılarına bu və
ya digər məqsəd və vəzifə qoyur, fəaliyyətlərini planlaĢdırır, həyata keçirir və refleksiya edir.
Məqalənin aktuallığı. Tələbələrdə müstəqil fəaliyyətin səmərəli təĢkili özünün actuallığı ilə fərqlənir.
Məqalənin yeniliyi. Tələbələrdə müstəqil fəaliyyətin səmərəli diqqət mərkəzinə gətirilmiĢdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır.
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Ф.А.Рзаева
Сущность и организация “самостоятельной работы”
в общеобразовательных школах
Резюме
Сама по себе работа имеет теоретическое и практическое значение. Разумная и продуманная организация самостоятельной работы развивает у студентов творческую активность,
наблюдательность, логическое мышление, создает возможности для самостоятельной работы,
эффективного достижения целей, формирует умение работать умственно и физически, обучает
самостоятельной работе.
F.A.Rzayeva
The essence and formation of “independent work” in schools
Summary
Independent work has theoretical and practical importance. The ―independent work‖ has
theoretical and practical importance.The through and thoughtful formation of ―independent work‖
develops creative activity, observation ability, logical thinking of pupils, create an opportunity to work
independently, to achieve a goal set effectively, helps to form mental and physical activity, to learn
and to work freely.
Rəyçi: p.e.d., prof. A.N.Abbasov
Redaksiyaya daxil olub: 20.02.2021
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FRANSIZ DĠLĠNĠN XÜSUSĠ MƏQSƏDLƏRLƏ TƏDRĠSĠ YOLLARI –
TURĠZM SAHƏSĠ ÜZRƏ
Açar sözlər: turizm və otelçilik, təlim, tədris, təlimçi, dil bacarıqları
Ключевые слова: Туризм и гостеприимство, обучение, обучение, преподаватель, языковые навыки
Key words: Tourism and hospitality, training, teaching, instructor, language skills

Son illərdə Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinin, iqtisadiyyatının
inkiĢaf etməsi xarici dil bilən mütəxəssislərə daha çox ehtiyac duymağa zəmin yaradır.
Məlumdur ki, son illər Azərbaycan fransızdilli ölkələrlə əlaqələrini gündən günə inkiĢaf
etməkdədir. Bu isə ölkəmizdə fransız dilinin tədrisinin inkiĢafına zəmin yaradır.
Son dövrlər fransız dilinin müxtəlif məqsədlərlə öyrədilməsi ölkəmizdə yeni bir dil
tədrisi kimi tətbiq olunur və fransız dilində müxtəlif ixtisas sahələrinə aid kursları əhatə edir.
Fransız dilinin xüsusi sahələrdə tərkib müxtəlifliyi aĢağıdakı formada sıralanmıĢdır:
- turizm və otelçilik sahəsi üzrə fransız dili – le français de l‘hôtellerie et du turisme;
- iĢgüzar sahələr üzrə fransız dili – le français des affaires;
- elmi və texniki sahələr üzrə fransız dili – le français scientifique et technique;
- hüquq sahəsi üzrə fransız dili – le français juridique;
- beynəlxalq əlaqələr üzrə fransız dili – le français des relations internationales;
- tibb sahəsi üzrə fransız dili – le français de la médecine;
- ictimiayyətlə əlaqələr və idarəetmə sahəsi üzrə fransız dili – le français des relations
internationales;
- sosial və humanitar elmlər sahəsi üzrə fransız dili – le français des sciences sociales
et humaines;
- informatika sahəsi üzrə fransız dili – le français de l‘informatique;
- jurnalistika sahəsi üzrə fransız dili – le français jurnalistique;
- nəqliyyat sahəsi üzrə fransız dili – le français des transports;
- poçt və telekommunikasiya sahəsi üzrə fransız dili – le français des postes et
télécommunications;
- tərcümə sahəsi üzrə fransız dili – le français de traduction ou d‘intérprétation.
Biz isə məqalədə fransız dilinin xüsusi məqsədlərlə tədrisi yolları – turizm sahəsi üzrə
tədrisindən bəhs edəcəyik.
Fransız dilinin xüsusi sahələrdə tədrisi (bundan sonra FOS) və pedaqojik məqsədləri. Bildiyimiz kimi fransız dili dünyada ən geniĢ yayılmıĢ beynəlxalq dillərdən biridir.
Dünyada demək olar ki, milyonlarla insan tərəfindən danıĢılır və xüsusi məqsədlərlə istifadə
edilir. Fransız dilinin ümumi məqsədlərlə öyrədilməsi bu dildə ümumi bilik və bacarıqların
mənimsənilməsi (Ģifahi və yazılı anlama, Ģifahi nitq, özünü yazılı ifadə etmə) deməkdir. Lakin
fransız dilinin peĢəkar səviyyədə xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi ümumi məqsədlərlə eyni
məzmunlu deyildir. Belə ki, fransız dilinin xüsusi sahələrdə tədris edərkən sinif yetkin yaĢlı
öyrənənlərdən ibarət olur. Bu o deməkdir ki, onlar yalnız ümumi dil bacarıqlarını inkiĢaf etdirmək məqsədilə deyil, həmçinin öyrənmə məqsədlərinə görə eynitipli və müxtəliftipli qruplara daxildir. Burada, öyrənənlərin məqsədi fransız dilini gələcək karyeralarını inkiĢaf etdirmək üçün qısa zaman çərçivəsində öz sahələrinə uyğun proqram və metodlarla öyrənməkdir. Bunun üçün, təlimçi dərs proqramlarının, dil labaratoriyalarının seçilməsinə xüsusi
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diqqət yetirməli və publikanın dil ehtiyaclarını qısa zamanda təmin etmək üçün məqsədəuyğun təlim metodları seçməlidir.
Fransız dilinin müxtəlif sahələr üzrə tədrisi didaktikanın bir qolu olub, fransız dilinin
xarici dil kimi tədrisindən (bundan sonra FLE) fərqləndirən əsas ilk amil onun publikasının
müxtəlifliyidir. Fransız dilinin ümumi məqsədlərlə tədrisindən fərli olaraq burada publikanın
tərkib hissəsi ―fransız dili peĢəkar/iĢgüzar dil kimi‖ öyrənməyi nəzərdə tutan yetkin yaĢlı
öyrənənlərdən ibarətdir. Beləliklə FOS-un publikasının müxtəlifliyini Jean-Marc Mangiante
və Chantal Parpette-in (9, 6) təhlillərinə əsaslanaraq aĢağıdakı formada sıralamalı oluruq:
1) Ali məktəb tələbələri – buraya xaricdə və ya fransızdilli ölkələrdə fransız dilində
müxtəlif sahələr üzrə (Turizm, hüquq, tibb, memarliq, iqtisadiyyat və s.) təhsil almağı
qarĢısına məqsəd qoyan tələbələr, öz ölkələrini tərk etmədən fransız dilində təhsil alan tələbələr və bu ölkələrdə təqaüdlə təhsil alan tələbələr nəzərdə tutulur;
2) doktorantlar – xarici ölkələrdə fransız dilində elmi-tədqiqat sahələri üzrə elmi
araĢdırmalar aparan tədqiqatçılar;
3) immiqrantlar – Fransızdilli ölkələrdə iĢləmək məqsədi ilə xarici dil öyrənən iĢçilər,
onların ailələri və öz ölkələrini tərk etmədən fransızdilli kurslarda və dil labaratoriylarında
fransız dilini öyrənmək məcburiyyəti olan iĢçilər;
4) mütəxəssislər – fransız dilini xüsusi sahələr üzrə öyrənən mütəxəssislər (memarlar,
hüquqĢunaslar, iqtistisatçılar, biznesmenlər, diplomatlar, tərcüməçilər, texniklər, aĢbazlar,
musiqiçilər və s.).
FOS - u FLE - dən fərqləndirən ikinci ən vacib xüsusiyyəti isə təlimin qısa zaman ərzində təĢkili (1,3 və ya 6 ay ərzində) və nəzərdə tutulan proqramın qısa zaman ərzində tətbiqidir. Təlimin ilk mərhələsində öyrənənlərin dil səviyyələri və 4 dil bacarıqları (eĢidib-anlama,
Ģifahi nitq, yazılı nitq, oxuyub-anlama) müxtəlif test üsulları ilə müəyyən edildikdən sonra
onların dil səviyyələrinə uyğun proqramlar, dərsliklər və hər sahəyə uyğun fransızdilli saytlar
sistemə salınır. Təlimçi hər dərsə aid fəaliyyət planın hazırlanması və tərtibinə dair biliklərin
aĢılanması yollarını təhlil edir. O, təlimdə iĢtirak edən öyrənənlərin dil bacarıqlarının inkiĢaf
etdirilməsinə yönələn kommunikativ və perspektivyönümlü çalıĢmalar sistemi tərtib edir.
Fransız dilinin xüsusi məqsədlərlə tədrisində təlimçinin rolu və vəzifələri. Fransız dilinin xüsusi məqsədlərlə tədrisində nəzərdə tutulan əsas amillərdən biri isə təlimçinin rolu və
öhdəlikləridir. FLE-dən fərqli olaraq FOS-u tədris edən təlimçi müxtəlif dil mərkəzlərində, hər
hansı bir sahə üzrə peĢəkar mütəxəssislər yetiĢdirən, məktəb və kolleclərdə (mühəndis, turizm
və s.), təĢkilatlarda, Ģirkətlərdə müstəqil fəaliyyət göstərən peĢəkar təlimçilər olar bilər. Fransız
dilini müxtəlif sahələr üzrə tədrisinə dair xüsusi təlimçi komandası yaradılır. Təlimçilərin
fransız dilini tədris etməklə yanaĢı həmçinin xüsusi sahələrdə də təcrübəsinin olması labüddür.
Bunun üçün isə təlimçi aĢağıda qeyd etdiyimiz bacarıqlara sahib olmalıdır:
 təlimçilərin fransız dilini tədris etməklə yanaĢı həmçinin xüsusi sahələrdə də təcrübəsi;
 təlimçinin xarici dildə yüksək kommunikativ səriĢtəyə malik olması;
 təlimçi fransız dilini müxtəlif sahələrdə tədris edərkən öyrənənin arzu, maraq və
tələbatları haqqında məlumatlı olması;
 öyrənənlərin dil ehtiyyaclarını təhlil etmək bacarığı;
 fənni xüsusi dil labaratoriyalarında tədris etmək bacarığı;
 yeni innovativ metodlardan istifadə etmək bacarığı;
 təlimin metod və üsulları haqqında məlumatlı olmağı;
 publikanın dil səviyyəsinə uyğun qiymətləndirmə bacarığı.
Fransız dilinin xüsusi məqsədlərlə tədrisində təlimçinin nəzərdə tutacağı əsas komponentlərdən biri dərsdə motivasiyanın düzgün qurulması və onun əhəmiyyətini təmin edə
bilməsidir. Xüsusi ilə də xarici dilin məhdud zaman çərçivəsində tədrisini nəzərə alaraq qeyd
edə bilərik ki, motivasiya dərsin vacib komponentlərindən biridir. Belə ki, o təfəkkür prosesini hərəkətə gətirən, dilöyrənənlərin idrak fəallığına təkan verən bir prosesdir (4, 130).
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Beləliklə, FOS-un tədrisi zamanı təkliflər və təlimçinin nəzərdə tutduğu əsas məqsəd və
vəzifələri aĢağıdakılardır (5):
Vaxt
məhdudiyyəti

Dil səviyyəsi

FOS

Tərkib

Dil
ehtiyyacları

müxtəlifliyi
Motivasiya

Bəs fransız dilini turizm və otelçilik sahəsi üzrə tədris edərkən hansı dərs metodlarına
və xarici dilin tədrisi metodikasına diqqet etmək lazımdır? Biz bütün bunları nəzərə alaraq
qeyd edə bilərik ki, turizm sahəsinə dair təlimçinin əsas diqqət edəcəyi məqamlar və metodik
göstəriĢlər aĢağıdakılardır:
1. Turizm və otelçilik sahəsi üzrə dərsliklərin metodik təhlili;
2. Turizm və otelçilik sahələrinə dair sinifdə ən çox iĢlədilən mövzular:
3. Özünü və müəssisəni təqdim etmə;
4. Fransızdilli müĢtəriləri qarĢılamaq və onlara bələdçilik etmək;
5. Turistik məkanları tanıtmaq;
6. Qrupların idarə edilməsi;
7. Turistik məlumatların reklamı;
8. Turistik məhsulların satıĢı və s;
9. Turizm və otelçilik sahəsi üzrə müxtəlif materialların seçilməsi və aĢılanması yolları;
10. Leksik və qrammatik bacarıqların kommunikativ və perspektivyönümlü çalıĢmalar
vasitəsilə məhdud zaman çərçivəsində inkiĢaf etdirilməsi;
11. Turizm sahəsinə dair eĢidib anlamanın səsli materiallar, filmlər, sənədli filmlər
vasitəsilə tədrisi;
12. Turizm və otelçilik sahəsinə aid mövzular ətrafında monoloq, dialoq və rollu
oyunların (Bienvenue à l‟hôtel de la Paix, Réservation, Accueil, Services, Réclamations et
Départ) təlim zamanı tətbiqi;
13. Fransız dilinin turizm sahəsi üzrə tədrisində istifadə olunan metodika, dərsliklər və
onların təhlili.
Buradan yola çıxaraq biz fransız dilinin turizm sahəsinə dair bir neçə dərslikləri nümunə kimi göstərə bilərik. Lakin bunların içərisində ən geniĢ istifadə edilənləri Fransanın məĢhur
CLE İnternational nəĢriyyatının çap etdiyi ―Tourisme.com, français professionnel – Turizm
sahəsi üzrə peĢəkar fransız dili‖ (14) və ―Hôtellerie-restauration.com, Français professionel –
Otelçilik və restoran sahəsi üzrə peĢəkar fransız dili‖ (15) dərs vəsaitləridir.
Qeyd etmək istərdik ki, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz dərsliklər Avropa ġurasının dil və
mədəniyyət komissiyasının qərarı ilə 2001-ci ildə tərtib edilmiĢ ―Dillərin Avropa çərçivəsi‖
adlı dövlət sənədinə istinadən (CECR – Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues) A2 və B1 dil səviyyəsinə malik olan öyrənənlər üçün nəzərdə tutulmuĢdur.
Ünsiyyət dil vasitəsilə özünü gerçəkləĢdirə bildiyi üçün, dərslikdə təqdim edilən bütün
leksik, qrammatik çalıĢmalar 4 nitq bacarığı üzərində tərtib edilmiĢdir: dinləmə, danışma, oxu,
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yazı. Buradan aydın olur ki, kommunikativ və perspektivyönümlü (fəaliyyətyönümlü)
yanaĢmanın üzərində tərtib edilən metod/dərslik Ģifahi nitqə aid olan dinləmə və danışma, yazı
və oxu bacarıqlarını inkiĢaf etdirməyə yönəlmiĢdir. Bundan baĢqa, dərsliklərdə təqdim edilmiĢ
qrammatik/leksik çalıĢmalar sistemi hər səhifənin sağında cədvəllər üzərində izahlarla qeyd
edilmiĢdir. Burada qrammatik qaydalar bölmənin mövzusuna dair yeni söz və ifadələrlə də
əhatə edilmiĢdir. Dərsliyin ən önəmli üstünlüyü isə ondan ibarətdir ki, burada tərtib edilən hər
bir bölmənin içərisindəki qrammatik çalıĢmaların bəziləri eyni zamanda fransız dilində səs
yazıları ilə də əhatə olunmuĢdur.
Beləliklə, məqalədə fransız dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsinin xüsusi sahələrindən olan Turizm sahəsində fransız dilinə aid FOS-un təlimi, proqramı, təlimçinin rolu və vəzifələri, dərsliklər, həmçinin perspektiv yanaĢma vasitəsilə təĢkili yolları araĢdırılmıĢdır.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, turizmin Azərbaycanda geniĢləndirilməsi, fransızdilli ölkələrdə
xüsusi sahələrdə təhsil almaq istəyən tələbələrin sayının artması, fransız dilində elmi-tədqiqat
iĢlərinin, araĢdırmaların aparılması bu dilin müxtəlif sahələrdə tədrisinin vacibliyini göstərir.
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Ж.О.Салманова
Преподавание французского для конкретных целей (FOS) - Сектор туризма
Резюме
Статья посвящена преподаванию французского языка для конкретной цели (FOS). Приведем в пример одно из направлений FOS - туризм. Именно на этой основе мы говорили о способах преподавания французского языка с использованием современных подходов в области
туризма и его важности для учащихся из Азербайджана.
Кроме того, в статье анализируются теоретические аспекты преподавания ФОС, сходства и
различия между преподаванием французского языка для специальных общих целей и учебниками
в области туризма и гостеприимства. Мы также привели в качестве примера использование
французских профессиональных руководств Tourisme.com (14) и Hôtellerie-Restauration.com (15).
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Наконец, в статье рассматривается важность обучения французскому языку в сфере
туризма (одно из особых направлений FOS), дизайн программы обучения, ее аудитория, роль и
обязанности тренера, а также средства организации обучения коммуникативному подходу и
ориентированной на действия перспективе.
J.O.Salmanova
Teaching French for Specific Objectives (FOS) - Tourism sector
Summary
The article deals with teaching French on Specific Objective (FOS). We cite as an example one
of the fields of the FOS - tourism. It is on this basis that we talked about the ways of teaching French
with modern approaches in the field of tourism and its importance for Azerbaijani learners.
In addition, the article analyzes the theoretical aspects of teaching FOS, the similarities and
differences between the teaching of French for special and general purposes, and textbooks in the field
of tourism and hospitality. We also cited by way of example the use of the Tourisme.com, French
professional (14) and Hôtellerie-restauration.com, French professional (15) manuals.
Finally, the article examines the importance of teaching French in the field of tourism (one of
the special fields of the FOS), the design of the training program, its audience, the role and
responsibilities of the trainer and ways to organize training in communicative approach and action
perspective.
Rəyçi: ped.f.d., dos. G.M.Camalova
Redaksiyaya daxil olub: 18.01.2021
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ÜMUMTƏHSĠL MƏKTƏBLƏRĠNDƏ BĠOLOGĠYANIN TƏDRĠSĠNDƏ
“PREZENTASĠYA” METODLARINDAN ĠSTĠFADƏ ĠMKANLARI
Açar sözlər: məktəb, biologiya, prezentasiya, esse, təqdimat, dərs
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Ġnteraktiv təlimin müasir metodlarından biri ―Prezentasiya‖ metodudur. Bu metoda
aĢağıdakı üsul və ya texnikalar aiddir:
 Təqdimatlar (Demonstration)
 Ekspert qrupu (Panels)
 Esse (Esse)
Təqdimatın bir neçə forması var. Məsələn: Ģifahi, yazılı, vizual və s. Növündən asılı olmayaraq təqdimat düzgün təĢkil edildiyi zaman Ģagirdlərin bilik və bacarıqlarının yüksək səviyyəsini göstərir. ġagirdlər təqdimat zamanı təqdimatın düzgün həyata keçirilməsi üçün müəyyən qaydalara və ümumi normalara riayət edirlər. Təqdimat zamanı reqlamentə əməl etmək
vacibdir. Təqdimatı dəqiq və düzgün təĢkil edən Ģagird digərlərindən inkiĢaf etmiĢ ünsiyyət
qabiliyyətinə görə fəqrlənir. (2)
“Prezentasiya” metodudunun bir sıra məqsədləri var:
1) ġagirdlərə daha mükəmməl nəticə çıxartmağı öyrətmək;
2) Fikirlərini dəqiq ifadə etməyi aĢılamaq;
3) Tədqiqat iĢlərinin nəticələrini müxtəlif yollarla təqdim etməyi aĢılamaq.
4) ġagirdlərdə uzun müddət səbrlə dinləmək və qeydlər götürmək vərdiĢlərini aĢılamaq.
“Prezentasiya” metodunu təĢkil etmək üçün bir sıra Ģərtlər var və aĢağıda qeyd
olunmuĢdur:
1) Prezentasiyalar qrup halında və ya fərdi Ģəkildə keçirilə bilər;
2) ġagirdlərin öz fikirlərini aydın ifadə etməlidir;
3) ġagird problem üzərində fikri cəmləyə bilməlidir;
4) Ġdeya və nəticələri dəstəkləyən, düzgün informasiyaya əsaslanan nümunə və misallar
gətirməlidir;
5) ġifahi təqdimat keçirilərkən, foto-video materiallardan, jestlərdən, illustrasiyalardan
düzgün istifadə edilməsi nəzərə alınmalıdır;
“Prezentasiya”lar aĢağıda göstərilmiĢ alqoritm üzrə gedir:
1) ―Prezentasiya‖nın üsulunu və onun keçirilmə Ģəraitini müəllim və Ģagirdlər birlikdə
müəyyən edirlər.
2) ―Prezentasiya‖lar keçirildiyi zaman Ģagirdlərə müvafiq Ģərtlər təqdim edilir.
3) ġagirdlərə öz iĢlərini daha yaxĢı, əlveriĢli Ģəkildə Ģərh etməsi və bölüĢməsi üçün
Ģərait yaratmaq üçün maddi texniki bazadan düzgün seçmə imkanı verilir.
4) ―Prezentasiya‖lar meyar cədvəli əsasında qiymətləndirilir və müzakirə edilir.
Ġnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının geniĢ imkanları Ģagirdlər üçün
problemin həll edilməsiini daha da asanlaĢdırır və Ģagird fəaliyyətini məhsuldar edir. ġagird
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ĠKT vasitəsi ilə sinif otağından birbaĢa informasiya mənbəyinə qoĢulur və ən son məlumatları
əldə edə bilir. ĠKT-nin Mikrosoft Office, Mikrosoft Word,Mikrosoft Power Point, Paint,
Internet Explorer, Google Chrome və digər proqramlarının imkanları məqsədəuyğun
tapĢırıqların yerinə yetirilməsində çox əhəmiyyətlidir.(4)
“Pezentasiya” metodunun Biologiya müəllimləri üçün üstün cəhətləri:
1) Müəllimin müəyyən vaxt tələb edən praktik mövzunu qısa zamanda dərsdə nümayiĢ
etməsinə imkan verir;
2) Müxtəlif zaman və məkanda tətbiq edilə bildiyindən çevikdir;
3) Hər cür bilik, müĢahidə və araĢdırmanı təqdim etməyə imkan verir;
4) Ġqtisadi cəhətdən sərfəli hesab olunur;
5) Dərsin planlı Ģəkildə aparılmasına dəlalət edir və müəllimin tam nəzarəti altında
keçməsinə Ģərait yaradır;
6) Fənn müəlliminin Ģagirdlərlə daha asan dialoq qurmasına imkan yaradır;
7) Daha geniĢ Ģagird kontingentinə tətbiq etməyə imkan verir;(1)
“Prezentasiya” metodunun çatıĢmazlıqları isə aĢağıdakı kimidir:
1) ġagirdin daha çox eĢitmə qabliyyətini inkiĢaf etdirir;
2) ġagirdin diqqətinin yayınmasına Ģərait yaradır, çünki Ģagird passiv vəziyyətə salınmıĢ
olur;
3) Müəllimin və Ģagirdin biliyi, səs tonu, intonasiyası və.s onun digər Ģagirdlər
tərəfindən dinlənilməsinə mənfi və ya müsbət təsir göstərə bilir;
4) Bəzən bu metod Ģagirdləri əzbərçilik və doqmatizmə meylləndirir, çünki əsasən
nəzəri və müxtəlif mənbələrdən əldə etdikləri hazır informasiyalara əsaslanır;
5) Mövzunun daha çox tədris zamanı mənimsənilməsini tələb edir;
Hər hansı problemlə bağlı Ģagirdlərin sərbəst fikirlərini və düĢüncələrini əks etdirən yazılı iĢ ―Prezentasiya‖ metodunun bir üsulu olan ―Esse‖ adlanır. ―Esse‖ qısa, əsasən, bir səhifədən çox olmamalıdır. ―Esse‖nin əsas komponentləri 3 hissədən ibarətdir: giriĢ, əsas hissə və
nəticə. ―Esse‖ maraqlı, oxunaqlı olmaqdan əlavə həm də yığcam olmalıdır. Bunun üçün Ģagird
maraqlı ideyalar ortaya qoymalıdır. ―Esse‖yə baĢlamazdan əvvəl verilmiĢ mövzu haqqında
məlumat toplanmalıdır. ―Esse‖ yazmaqda əsas məqsəd verilmiĢ mövzuya münasibət bildirməkdir. Münasibət bildiməyə giriĢ hissədən baĢlamaq olar. GiriĢ hissədə ―Esse‖nin əsas mətni
əks olunmalıdır. ÇalıĢmaq lazımdır ki ―Esse‖də mütləq nə? nə üçün? suallarına cavab əks
olunsun. ―Esse‖nin mövzusunun mənasını açıqladıqdan sonra isə ―Esse‖ni nəticə hissəsi ilə
sonlandırmaq lazımdır. Nəticə hissəsində yeni fikir verilməli və yuxarıdaki fikirlər ümumiləĢdirilməyə çalıĢılmalıdır. (5)
“Esse”nin yazılması aĢağıdakı Ģərtlərə uyğun olmalıdır;
1) ġagird mövzuya dair nəticəni ümumiləĢdirməlidir;
2) Mənbələrə və faktlara istinad edən fikirləri əsaslandırılmalıdır;
3) ġagirdlərin problemə uyğun öz fikirlərini düzgün izah etməsi vacibdir;
“Prezentasiya” metodunun tətbiqi zamanı bir sıra problemlərə rast gəlinə bilir.
Bunlara aĢağıdakılar aiddir:
1) informasiyanın təĢkil edilməsi zamanı yaranan problemlər;
2) müəyyən materialın dəqiq Ģərh olunmaması;
3) nəticənin çıxarılması bacarıqlarının zəif inkiĢaf etməsi;
4) illustrasiya və nümunələrin seçilməsində yaranan problem və s.
Biologiyanın tədrisində “Prezentasiya” metodudununun üsullarının tətbiqinə dair
təkliflər:
1) Mövzunun təqdimatı zamanı aydın, açıq nitqlə, aramla Ģərh etmək.
2) Biologiya dərslərində hazırlanmıĢ təqdimatlarda Ģəkillərə, illustrasiyalara, videoçarxlara daha çox yer vermək. Bu Ģagirdlərin marağını daha çox cəlb edir və diqqətin dərsə
yönəlməsinə Ģərait yaradır.
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3) Microsoft Power-Pointin müxtəlif imkanlarından düzgün istifadə etmək bacarıqlarına
yiyələnmək.Yəni, sxemlərin, cədvəllərin, fiqurların düzgün hazırlanması, Ģəkillərin, videoçarxların slaydlara yerləĢdirilməsi keyfiyyətli, mükəmməl təqdimatın ərsəyə gəlməsində
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman təqdimat daha rəngarəng, cəlbedici alınır.
4) Təqdimat zamanı sinifə ünvalanan suallara daha çox yer vermək, onların fəal iĢtirak
etməsinə Ģarait yaratmaq.
5) ġəkillərin, videoların nümayiĢi zamanı üstündə Ģərh etmək və suallar vermək dərsin
daha canlı olmasına və Ģagirdlərin mövzunu daha dərin mənimsəməsinə Ģərait yaradır.
Biologiyanın tədrisi zamanı əsasən Təqdimat metodu və bu metodun üsullarından istifadə etmək məqsədəuyğundur. Lakin unutmaq olmaz ki, fəal təlim üsullarından istifadəni Ģagirdlərin əyləndirilməsi vasitəsinə çevirmək olmaz. Fəal təlimdən istifadə sinifdə yalnız əlveriĢli psixoloji mühitin yaradılması deyil, həm də Ģagirdin fərdi təcrübəsi, auditoriyada qarĢılıqlı fəaliyyəti, fənnin məqsədi, tapĢırıqların çətinlik səviyyəsi mütləq nəzərə alınmalıdır.
Ümumiyyətlə, fəal təlim üsullarını seçən zaman sinifdəki Ģagirdlərin sayı, yaĢı, təlimdə iĢtirak
səviyyəsi, üsulun tətbiqinə sərf olunacaq zaman, resurslar, əldə olunacaq nəticələr, dərsin hansı mərhələsində istifadəsi, seçiləcək üsuldan istifadə təcrübəsi, baĢ verə biləcək kənaraçıxmalar və s. diqqət mərkəzində saxlamaq olduqca vacibdir. Müəllim Ģəxsi təcrübəsindən və metodik mülahizələrdən çıxıĢ edərək Ģagirdlərin potensial ehtiyacını nəzərə almaqla, tədris olunacaq materialın tam mənimsənilməsi üçün istifadə olunan təlim metodları arasında balans yaratmalıdır. Təcrübə göstərir ki, eyni metodlardan istifadə dərsi maraqsız edir, Ģagirdin fənnə
marağını azaldır. (3)
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Э.Ф.Сафарова, Н.Н.Алиева
Предотвращение буллинг (травли) при помощи активных методов обучения
в преподавании биологии
Резюме
В статье представлена подробная информация об условиях организации метода презентации в процессе обучения биологии, его целях, преимуществах и недостатках, предложениях по
внедрению приемов этого метода. Одним из современных методов интерактивного обучения
является метод презентации. К этому методу относятся такие приемы или техники, как Демонстрация (Demonstration), Экспертная группа (Panels), Эссе (Esse). Форма проведения презентации может быть: устная, письменная, визуальная и др. Независимо от вида правильно организованная презентация демонстрирует высокий уровень знаний и навыков учащихся. Правильно и
четко организовавшие презентацию учащиеся выделяются среди других благодаря развитым
навыкам общения. Прием «Esse» состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение. Эссе должны быть интересными, легко читаемыми, а также лаконичными. Для этого
учащийся должен выдвинуть интересные идеи.

250

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

1 / 2021

E.F.Safarova, N.N.Aliyeva
Opportunities to use “Presentation” methods
in teaching biology at secondary schools
Summary
His article contains organization terms of ―Presentation‖ method in teaching biology, this
method‘s objectives, advantages, disadvantages and proposals on the application of this method in
detail. One of the modern methods of interactive teaching is ―Presentation‖ method. This method
includes methods and techniques such as Demonstrations, Panels and Essays. There are several types
of a presentation. For instance: verbal, written, visual, etc. Notwithstanding types, if a presentation is
made properly, it will show high level of students‘ knowledge and skills. A student who makes a
presentation accurately and properly will be distinguished from others for his/her improved
communication skills. The method ―Essay‖ consists of 3 parts: introduction, body and conclusion.
―Essay‖ should be not only interesting and readable, but also laconic. For this purpose, a student
should put forward interesting ideas.
Rəyçi: ped.f.d., dos. G.N.Hacıyeva
Redaksiyaya daxil olub: 15.02.2021
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Y.B.SƏMƏDOV
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

V.M.VƏLĠYEV
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və Ġdman Akademiyası
(Bakı Ģəh., F.Xoyski pr., 98)

FĠZĠKĠ TƏRBĠYƏ VƏ ONUN TƏDRĠSĠNĠN
ƏSAS XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNƏ DAĠR
Açar sözlər: hərəki fəaliyyət, xüsusiyyətlər, vərdiş, bacarıq, təlim
Ключевые слова: двигательная деятельность, особенности, навык, умение, обучение
Key words: motor activity, features, habit, skill, training

Hərəki fəaliyyət insanların normal həyat tərzini sabitləĢdirən, nizama salan, onların
sağlamlığini təmin edən qiymətli və asan həyata keçirilən bir vasitədir.
Hərəki fəaliyyətin təlimi məsələsinə insanın idrak fəaliyyətinin bir növü kimi baxmaq
lazımdır. Bu, bilik, bacarıq və vərdiĢlərin əldə edilməsinə, məĢğul olanların əqli və mənəvi
qabiliyyətlərinin inkiĢaf etdirilməsinə yönəldilmiĢ yüksək səviyyədə təĢkil edilmiĢ pedaqoji
bir prosesdir.
―Təlim prosesi elə qurulmalıdır ki, o həmin prosesin tez və düzgün təkrarını təmin etsin
və beləliklə, hərəkət vərdiĢinə və bacarığa gətirib çıxara bilsin‖ (4, s.80).
Təlimin əsas mövzusu – hərəkətlərin qarĢılıqlı əlaqə sistemindən ibarət rasional hərəki
fəaliyyətdir. Təlimin vəzifələri aĢağıdakılardan ibarətdir:
1. Təlimin ardıcıllığının müəyyən edilməsi: tamdan detallara (deduktiv üsul) və ya
detallardan tama (induktiv üsul).
2. Təlimin ardıcıllığının fəaliyyətin mərhələli formalaĢma qanunauyğunluqları ilə
müəyyən edilməsi: biliklərdən və məlumatlardan bacarıq və vərdiĢlərə.
3. Didaktik prinsiplərin və təlim prosesində tələblərin həyata keçirilmə yollarının müəyyən edilməsi.
Hərəkətlərin öyrənilmə prosesinin əsas elementi biliklərdir. Onlara məlumat və qaydalar
sistemində birləĢən hərəkətlər barədə saysız konkret faktlar, praktik təcrübənin nəticələrinə
əsaslanan nəzəri ümumiləĢdirmələr daxildir.Fiziki tərbiyədə təlim prosesinin xüsusiyyəti məĢğul olanların fəal fəaliyyətindən ibarətdir, bu da hərəki fəaliyyətin texnikasının mənimsənilməsinə yönəldilmiĢdir.
Hərəki fəaliyyətin təlim prosesi aĢağıda qeyd edilənlərlə bağlı olan çox mühüm
xüsusiyyətlərə malikdir:
1) spesifik vasitələr (fiziki hərəkətlər, təbiətin təbii qüvvələri, gigiyenik faktorlar);
2) hərəkətlərin mənimsəmə mexanizmləri(hərəki vərdiĢlərin formalaĢması fazası);
3) hərəki keyfiyyətlərin zəruri inkiĢaf səviyyəsi;
4) təlimə psixoloji və funksional hazırlıq, bu da hərəki fəaliyyətin yerinə yetirilməsində
məĢğul olanlar üçün məcburi funksional və psixi hazırlığı nəzərdə tutur. Bu tələbə riayət
edilmədikdə, travmalara gətirib çıxarır, buna görə də bədənin açılması üçün edilən hərəkətlərin əhəmiyyətini qiymətləndirməmək olmaz;
5) fiziki təmrinlərin təlim prosesində fizioloji yükün ciddi surətdə müəyyən edilməsi və
tənzimlənməsinin vacibliyi;
6) məĢğul olanların sanitar-gigiyena normalarına riayət etməsi, təlim və sağlamlıq
məsələlərini müvəffəqiyyətlə həll etmək iĢini təmin edən müntəzəm həkim nəzarətinin və
digər tədbirlərin keçirilməsi.
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Hərəki bacarıq və vərdiĢlərin xarakteristikası və onların formalaĢmasının qanunauyğunluqları. Fiziki hərəkətlərin təlim prosesində insan hərəki məsələnin düzgün həlli
üçün göstərdiyi çoxsaylı səyləri nəticəsində , nəhayət, onun həllinin optimal yolunu tapır.
Gündəlik həyatda, bu halda demək lazımdır ki, insan artıq hərəkət yerinə yetirə bilir
(yazmağı, oxumağı, gəzməyi bilir).
Ġnsanın hər bir sərbəst hərəki aktı iki bir-biri ilə qarĢılıqlı əlaqəli tərəflərlə xarakterizə
olunur: hərəki və mənaverici.
Bu baxımdan maraqlı bir faktı qeyd etmək yerinə düĢər: ―...məktəbdə Ģagirdlərin fiziki
tərbiyə dərsləri mənimsəmələri ilə onların əzələ sistemlərinin inkiĢafı arasında asılılıq da
müəyyən olunmuĢdur‖ (3).
Bilik və təcrübə əsasında əldə edilən qabiliyyətin hərəkət fəaliyyəti prosesində
hərəkətləri avtomatlaĢdırılmamıĢ idarə etməsinə bacarıq deyilir.
Hərəkətlərin təlim prosesində bacarıqlar köməkçi funksiya daĢıya bilər. Birincisi –
bacarıqların formalaĢması sonrakı hərəki vərdiĢlərin formalaĢması üçün zəmindir. Ġkincisi,
sonradan daha mürəkkəb hərəkətin öyrənilməsi üçün hərəkətləri mənimsəmək lazımdır.
Hərəkətin dəfələrlə təkrar edilməsi nəticəsində hərəkət, texnikanın detalları üzərində Ģüurun
nəzarətinin daha az tələbi ilə yerinə yetirilir.
Məsələn: adam gedərək kitab oxuyur, maĢinistka mətni oxuyaraq çap edir, basketbolçu
topu rəqibinin hərəkətini izləməklə aparır, üzgüçü hərəkət texnikası üzərində düĢünmür və s.
Qeyd etmək lazımdır ki, təkrar edilmĢ hərəkət özündə fərq və dəyiĢilik ehtiva edir.
Hərəkətlərin təkrarını A.X. Mirzəcanzadə belə səciyyələndirir: ―hərəkətlərin bir-birini
əvəz etmələri nöqteyi-nəzərincə yox, bir-birini tamamlamaları baxımından maraqlıdır‖ (2, s.
212).
Bacarığın vərdiĢə keçməsi Ģəkil 1-də göstərilmiĢdir.
DÜġÜNCƏ

BĠLĠKLƏR

HƏRƏKĠ TƏCRÜBƏ

HƏRƏKĠ BACARIQ
Hərəkətlərin
(əməliyyatların) nisbətən
bölünməsi

AtomatlaĢdırılmamıĢ
idarəetmə

Hərəkətin qeyrisabitliyi

HƏRƏKƏTLƏRĠN STEREOTĠP TƏKRARI
Hərəkətlərin avtomatlaĢdırılmıĢ idarəedilməsi; diqqətin hərəkətin məqsədi və
Ģərtləri üzərində toplanması

Hərəkətlərin
(əməliyyatların)
ayrılmazlığı

Hərəkətin
davamlılığı,stabilliyi

HƏRƏKĠ VƏRDĠġ
ġəkil 1. Hərəki bacarıq və vərdiĢlərin xarakterik xüsusiyyətləri və bacarığın vərdiĢə
keçməsi (Mazniçenko, 1984).
Hərəki vərdiĢ- hərəkətlərin avtomatlaĢdırılmıĢ idarəedilmə üsuludur. AvtomatlaĢdırılmıĢ hərəkət elə hərəkətdir ki, onun hərəki hissəsi mərkəzi sinir sisteminin aĢağı hissələrinin
idarəedilməsi hesabına yerinə yetirilir, mənaverici isə - yuxarı hissələrlə.
―Atıcılıq idmanı adlı Dərslik‖də yazılır: ―Atıcılıq hərəkətlərinin müxtəlifliyinə baxmayaraq onların hamısını ümumi bir cəhət-mərkəzi sinir sistemində formalaĢan, atıcıya silahla
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birlikdə öz bədənini sabit saxlamağa, həmçinin niĢanalma hərəkətləri ilə tətiyin çəkilməsini
uzlaĢdırmağa imkan verən sinir proseslərinin sistemliyi-birləĢdirilir‖ (1. s. 178).
VərdiĢin xarakterik xüsusiyyətləri:
1. Hərəkətlərin idarəedilməsinin avtomatlaĢdırılması–hərəki vərdiĢin müəyyənləĢdirici
və qiymətli xüsusiyyətidir. ġüur hərəkət detallarının daim nəzarət edilməsi vacibliyindən azad
edilir, birincisi, hərəkətlərlə idarəetmənin yüksək mexanizmlərinin fəaliyyətini asanlaĢdırır, və
ikincisi, diqqəti hərəkətin yerinə yetirilməsinin nəticə və Ģərtlərinə keçirtməyə imkan verir.
2. ġüurun rolu dəyiĢir.VərdiĢin yarandığı zaman hərəkətlərlə avtomatlaĢdırılmıĢ idarəetmə heç də onların dərk edilməməsi demək deyil. Mürəkkəb hərəki akt zamanı ayrılıqda hər
bir hərəkətin yerinə yetirilməsinə nəzarətdən azad olur. ĠĢə salma, nəzarət və tənzimləmə rolunu yerinə yetirir.
3. Hərəkətin koordinasiyası yaxĢılaĢır, bu da hərəki tapĢırığın daha effektiv həlli üçün
Ģərait yaradır.
4. Əzələ hissiyyatlarının dəyəri artır və göz nəzarətinin rolu dəyiĢir.
Hərəki vərdiĢlərin dəyərləri:
 hərəkətin texniki cəhətdən yerinə yetirilmə inamı və stabilliyi artır. Hətta son dərəcə
yorğunluq zamanı hərəkət kifayət qədər dəqiqliklə icra edilir;
 Ģüur cüzi istirak etdiyindən, psixi güc qənaətlə istifadə edilir;
 orqan və sistemlər bir-biri ilə daha çox uzlaĢdığından, fiziki güc də qənaətlə istifadə
edilir;
 hərəkətin nəticəsi yaxĢılaĢır, hərəkətə hazırlıq və onun yerinə yetirilməsi üçün vacib
olan zaman azalır.
K.UĢinski qeyd edirdi ki, əgər insanın vərdiĢ qabiliyyəti olmasa idi, o zaman öz
inkiĢafında bir addım belə irəli gedə bilməzdi, yalnız vərdiĢlərlə, ağıl və iradəni yeni iĢlər və
yeni qələbələr üçün azad edərək, saysız çətinliklərin öhdəsindən gəlmək olar.
Hərəki vərdiĢlər insan həyatında, onun əmək, hərbi, idman və gündəlik həyat
fəaliyyətinə hazırlığının bir tərəfi kimi böyük yer tutur. VərdiĢlər ehtiyatı nə qədər çox olarsa,
fəaliyyət də bir o qədər hərtərəfli və effektiv olar.
VərdiĢin formalaĢması ilə, texnikanın əsasını saxlamaqla, hərəkət aktının müxtəlif
variantlarını qurmaq imkanı yaranır.
Ġdman fəaliyyəti yüksək qaydada bacarıqların formalaĢması ilə bağlıdır, yəni əldə
edilmiĢ vərdiĢlərin müxtəlif Ģəraitlərdə tətbiq bacarığı, hər bir hal üçün, hərəki məsələni daha
müvəffəqiyyətlə həll etmək imkanı verəcək hərəki fəaliyyətin ən yaxĢı variantını seçmək
bacarığı.
Hərəki vərdiĢlərin qarĢılıqlı əlaqəsi. Hərəki təcrübənin toplanması – fiziki tərbiyədə
təlimin əsasısıdır. Böyük hərəki təcrübəyə malik olan insanlar, yeni hərəkətləri daha tez
mənimsəyirlər, onlarda yeni vərdiĢlərin formalaĢma prosesi daha tez baĢ verir. VərdiĢlərin bu
cür qarĢılıqlı əlaqəsi, əvvəlcədən mənimsənilmiĢ hərəkətlərin yeni hərəkətlərin daha tez
mənimsənilməsi üçün təsiri zamanı, ―vərdiĢlərin müsbət keçirilməsi― adlanır. Məsələn:
a)kiçik topun atılması – nizənin atılması (ilkin mərhələdə); b) velosiped sürmək – motosikli
idarə etmək; b)akrobatik tullanmalar – suya tullanmalar.
Öyrənilən hərəkətlərin strukturu arasında nə qədər çox oxĢarlıq olarsa, vərdiĢlərin
müsbət keçirilməsi də bir o qədər çox baĢ verər. Belə ki, bu oxĢarlıq, ilk növbədə, əsas etibarilə hərəkət mexanizmlərində olmalıdır (yuxarı-irəli qaldırma, turnikdə və tirlərdə əyilmələrlə).
VərdiĢlərin müsbət qarĢılıqlı əlaqəsini nəzərə alaraq, təlimin məqsədəuyğun ardıcıllığı
elə olmalıdır ki, vərdiĢlərin müsbət keçirilmə hadisəsi daha tam Ģəkildə istifadə edilmiĢ olsun
(irəli mayallaq aĢma – qrup halında irəli salto, kiçik daĢların atılması – nizənin atılması və s.).
Daha bir misal – xizək idmanında xizəklə hərəkət etməyi öyrənərkən iki addımdan
baĢlamaq məsləhət görülür, çünki bu hərəkət bütün digər hərəkət etmə üsullarında var. Daha
sonra addımsız yeriĢ mənimsənir, bu da tərkib element kimi xizək sürmənin bütün digər yeriĢ
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üsullarında mövcuddur. Bundan sonra eyni zamanda iki addımlı, növbəli dörd addımlı və eyni
bir vaxtda üç addımlıq yeriĢ.
Hərəki fəaliyyətin təlim ardıcıllığının quran zaman yadda həmiĢə saxlamaq lazımdır ki,
müsbət keçirmə təlimin daha çox ilkin mərhələsində baĢ verir. Daha sonra, keçirmə daha
seçici olur, belə ki, müsbət effekt özünün ziddinə keçə bilir. Məsələn, kiçik topun atılması
vərdiĢi nizə atılmasının mənimsənilməsində kömək edir, lakin sonradan texnika detallarının
məĢqi zamanı mane ola bilər, çünki bu detallar topun analoji atılma detallarından fərqlənir.
Fiziki tərbiyə üzrə iĢ praktikasında müsbət keçirilmə vərdiĢləri ilə yanaĢı, elə hallar da
vardır ki, bu zaman əvvəllər mənimsənilən vərdiĢlər kömək etmir, əksinə, yeni hərəkətlərin
mənimsənilməsi prosesini ləngidir. VərdiĢlərin bu cür qarĢılıqlı əlaqəsi ―vərdiĢlərin mənfi
keçirilməsi― və ya ‖vərdiĢlərin interferensiyası― adı alrında məlumdur.
VərdiĢlərin interferensiyasının daha çox təzahürü o hallarda baĢ verir ki, hərəki aktların
strukturunda mənimsənilən hərəkət fəaliyyətinin ilkin fazalarında və finalda oxĢarlığı, öyrənilən hərəkətlərin əsas fazalarında isə əhəmiyyətli dərəcədə ifərqlər olsun.
Məsələn: a) hündrlüyə tullanma – maneələrlə qaçıĢ; b) yan tərəf üzərində üzmə - bras
üsulu ilə üzgüçülükdə ayaqların simmetrik iĢini pozur.
Belə vərdiĢləri növbə ilə formalaĢdırsaq, o zaman bir hərəkətin digər hərəkətə keçidi –
ilkin mərhələlərdə oxĢar olan yeni öyrəniləndən əvvəllər öyrənilmiĢə - sərbəst olaraq baĢ
verir. Əsəb sistemi öz fəaliyyətini hər zaman daha sərfəli yolla həyata keçirməyə səy göstərir.
Ġ.Pavlov və onun tələbələrinin tədqiqatları göstərmiĢdir ki, əsəb sistemi üçün adət halı almıĢ
fəaliyyət daha asandır, nəinki yeni və hətta daha sadə olan fəaliyyət.
―Rəqabətli― vərdiĢlərin qarĢılıqlı əlaqəsi zamanı daha az möhkəmləndirilmiĢ vərdiĢin
pozulacağı gözlənə bilər, möhkəmlik dərəcəsi eyni olduğu zaman isə, struktur cəhətdən daha
mürəkkəb olanı pozulur.
Bu xoĢ olmayan hal ilə necə mübarizə aparmaq lazımdır?
Hər Ģeydən əvvəl, təlim materialının planlaĢdırılması zamanı rəqabətli vərdiĢləri eyni
zamanda öyrənmək olmaz, onları elə növbədə təklif etmək lazımdır ki, mənfi hal daha az
ifadə edilmiĢ olsun. Rəqabətli vərdiĢlərdən birinin öyrənilməsinə yalnız əvəlki kifayət qədər
yaxĢı öyrənildikdən sonra baĢlamaq lazımdır, bu halda məĢğul olanların diqqəti rəqabətli
vərdiĢlərin fərqinə yönəlmiĢ ola bilər.
Təlimin effektivliyinin artırılmasında əsas yer birtərəfli adlanan hərəkətlərin – bir əllə
tullama, akrobatik hərəkətlər, suya tullanmalar və s. kimi hərəkətlərin mənimsənilməsində
vərdiĢlərin keçirilməsinə dair məsələnin həllinə verilir.
Ġdmanın bir çox növlərində bu hərəkətlər yalnız birtərəfli qaranır, bunlara hər Ģeydən
əvvəl, fiziki gücün maksimum göstərilməsi üçün nəzərdə tutulmuĢ hərəkətlər (tullamalar,
hündürlüyə tullanmalar və s.), eləcə də icra texnikasına görə xüsusilə mürəkkəbliyi ilə
fərqlənən hərəkətlər (dönmə ilə əyilərək edilən salto, tirlər üzərində diamidov dönməsi, nizə,
disk atılması və s.) aiddir. Lakin bir sıra idman növlərində birtərəfli hərəkətləri hər iki tərəf
üzrə - güləĢ, boks, voleybol, basketbol, futbol, kürələrlə hərəkətlər və s.) mənimsəmək lazım
gəlir. Birtərəfli hərəkətlərin hər iki tərəf üzrə tam olaraq mənimsənilməsi idmanın bir çox
növləri üzrə yarıĢlarda böyük müvəffəqiyyət əldə etməyə imkan verir.
Birtərəfli hərəkətlərin təlimi prosesində, görünür, birbaĢa keçirmə yoxdur. Aparılan
tədqiqatların nəticələri mənalı keçirmənin (doğrudur, sağ əllə yazmağı bacaran sol əllə də,
çətin olsa da, yaza bilər) mövcudluğundan danıĢmağa imkan verir.
Qeyd etmək lazımdır ki, hərəki akt nə qədər mürəkkəb olarsa, hərəki vərdiĢlərin müsbət
təsirinə bir o qədər də az ümid etmək olar.
―VərdiĢlərin köçürülməsi― adlanan hadisəyə anadangəlmə avtomatizmlərin təsiri də aid edilir. Bəzi hallarda onlar təlim prosesinə kömək edir, digər hallarda tormozlaĢdırıcı təsir göstərir.
Anadangəlmə çarpaz koordinasiya yeriĢin, qaçıĢın və bəzi digər hərəkətlərin əsasını
təĢkil edir. Təlimin ardıcıllığını müəyyən edərək, oxĢayır ki, irsi koordinasiyalardan yaranan
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müsbət zəminlərdən istifadə etməyə səy göstərmək lazımdır. Məsələn, xizək üzərində hərəkət
etməyə birdəfəyə deyil, bir-birinin ardınca etməklə baĢlamaq lazımdır.
Hərəki vərdiĢlərin formalaĢmasının qanunauyğunluqları. Hərəki bacarıq və vərdiĢlərin formalaĢması müəyyən fizioloji qanunauyğunluqlara tabedir.
Bu barədə biliklər müəllimə təlim prosesini idarə etməyə imkan verir.
Ġnsanın bütün fəaliyyəti, o cümlədən, hərəki vərdiĢlərə yiyələnməsi Ģərti reflekslərin
qarĢılıqlı əlaqə və Ģərtsiz refleksli dinamik stereotiplər prinsipləri üzrə keçir.
Hərəki vərdiĢlərin formalaĢması üç mərhələdən keçir, bu mərhələlərin hər biri fizioloji,
biomexaniki, nizamlayıcı və təlim xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur.
Birinci mərhələ. Fizioloji xüsusiyyətlər: beyin yarımkürəciklərində həyəcan prosesinin
geniĢ irradiasiyası. Biomexaniki xüsusiyyətlər: reaktiv qüvvələrin neytrallaĢdırılması, artıq
əzələ fiksasiyası, hərəkətlərin qeyri-dəqiqliyi və artıq bağlılığı, səylərin pis paylaĢdırılması və
koordinasiyası; hərəkətlərin ayrılmaz olmaması, ritmin qeyri-sabitliyi. Nizamlayıcı xüsusiyyətlər: mərkəzi sinir sisteminin yüksək hissələrinin hərəkətin idarəedilməsində fəal iĢtirakı,
görmə hissiyatları əsasında xarici halqa üzərində hərəkətlərin idarəedilməsi. Təlimin xüsusiyyətləri: yüngülləĢdirilmiĢ Ģəraitlər mürəkkəblərlə 3:2 nisbətində uyğunlaĢır.
Ġkinci mərhələ. Fizioloji xüsusiyyətlər: tormozlanma prosesinin inkiĢafı və həyəcanın
tədricən yığılması, həyəcan və tormozlanma proseslərinin tarazlaĢdırılması, Biomexaniki xüsusiyyətlər: əzələ fiksasiyasının və hərəkət bağlılığının azalması, hərəkətin yerinə yetirilməsində reaktiv gücdən cüzi istifadə olunması, bədənin ayrı-ayrı hissələrinin koordinasiyanın səy
və amplituda ölçüsünə görə yaxĢılaĢması, daimi ritm, temp və səy ölçüsünün saxlanılması,
hərəkətlərin təbiiliyi, səlist yerinə yetirilməsi və plastikliyi, lakin maneələrə (yük, emosional
gərginlik, stress və s.) zəif davamlılığın olması. Nizamlayıcı xüsusiyyətlər: hərəkət detallarının idarəedilməsi iĢinin aĢağı səviyyələrə ötürülməsi; hərəkətin icrası üzərində Ģüurun daimi
deyil, dövri nəzarəti. Təlimin xüsusiyyətləri: yüngülləĢdirilmiĢ Ģəraitlər mürəkkəblərlə 2:3
nisbətində uyğunlaĢır, xarakter etibarilə təlim yarıĢ Ģərtlərinə yaxındır.
Üçüncü mərhələ. Fizioloji xüsusiyyətlər: həyəcan prosesinin stabilləĢdirilməsi və həyəcan
və tormozlanma proseslərinin dəqiq uzlaĢması. Biomexaniki xüsusiyyətlər: əzələ gərginliyinin
olmaması, hərəkətlərin bağlılığı, hərəkətin yerinə yetirilməsində reaktiv səylərdən, biohəlğələrdən və bütün bədəndən maksimum istifadə edilməsi, hərəkətlərin bədənin ayrı-ayrı hissələri ilə
dəqiq uzlaĢması. Hərəkətlər dəqiq və sərbəst, optimal səy, amplituda, temp və ritm ilə yerinə yetirilir. Hərəkətlərin strukturu böyük miqdarda yük və maneələr zamanı saxlanılır. Nizamlayıcı
xüsusiyyətlər: mərkəzi sinir sistemi hissələrinin funksiyalarının dəqiq müəyyən edilməsi; hərəkətin xüsusilə məna hissəsi (məqsədi) üzərində Ģüurun nəzarəti, hərəkətin detalları üzərində aĢağıda yerləĢən hissələr (BernĢteyn, 1947; Maznichenko, 1984; və digərləri). Təlimin xüsusiyyətləri: hərəkətlər yarıĢ tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirilir, çox vaxt – ekstremal Ģəraitlərdə. YüngülləĢdirilmiĢ Ģəraitlər mürəkkəblərlə 1:3 nisbətində uyğunlaĢır (Boloban, 1990).
Göründüyü kimi, Azərbaycan milli fiziki tərbiyə sistemində qoyulan insanın sağlam və
gümrah böyüməsi, ömrün uzadılması, əməyə hazırlıq və müdafiə qüdrətinin möhkəmləndirilməsi problemi yalnız tarixi baxımdan deyil, müasir baxımdan da aktualdır.
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Я.Б.Самедов, В.М.Велиев
О физическом воспитании и основных особенностях его преподавания
Резюме
В статье конкретно комментируются задачи обучения, важнейшие особенности связанные с процессом обучения двигательным действиям, переход умения в навык и характерные
особенности навыка. Также приводится анализ процесса формирования двигательных навыков
с точки зрения физиологических, биомеханических, регулирующих и учебных особенностей. В
статье, ссылаясь на научное мнение известных ученых, приводится анализ регулирующих особенностей двигательных навыков.
Y.B.Samedov, V.M.Valiyev
On the basic features of physical education and its teaching
Summary
The article specifically explains training objectives, very important features of motor activity
related to the training process, the habituation of the skill and the characteristic features of the habit. It
also analyzes in terms of physiological, biomechanical, regulatory and training features of the process
of formation of motor habits. The article analyzes the regulatory features of motor habits referring to
the scientific opinions of well-known scientists.
Rəyçi: prof. Q.M.Cəfərov
Redaksiyaya daxil olub: 22.01.2021
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ƏTRAF MÜHĠTDƏ ĠNSAN SAĞLAMLIĞININ QORUNMASINDA
VALEOLOJĠ BĠLĠKLƏRDƏN ĠSTĠFADƏNĠN ĠMKAN VƏ YOLLARI
Açar sözlər: pedaqoji valeologiya, insanın həyat tərzi və sağlamlığı,təhsilalanların valeologiyası, sağlamlıq kompleks anlayışları.
Ключевые слова: педагогическая валеология, образ жизни и здоровья человека, валеология
студентов, здороьвя это сложное понятие.
Key words: pedagogical valeology, man‟s way of life and health, valeology of students, complex concepts
of health.

Azərbaycan qədim sivilizasiya beĢiklərindən biridir. Bu sivilizasiyanın forma, məzmun,
prioritetləri zamandan asılı olaraq dəyiĢir. Tarixin müxtəlif mərhələlərində insanların ictimai
Ģüurunda sağlamlıq məfhumu fərqli mahiyyət və əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Müasir dövrdə
sağlamlıq dedikdə Ģəxsiyyətin cismani, intellektual, əxlaqi-psixoloji və mənəvi rifahında
vəhdətin təmin edilməsi baĢa düĢülür. Sağlamlığa belə mövqedən yanaĢma mahiyyətcə
valeologiya adlandırılan yeni elm sahəsinin yaranmasına səbəb olmuĢdur.
Valeologiya fəlsəfə, tibb, biologiya, psixologiya, pedaqogika, sosiologiya, iqtisadiyyat,
ekologiya, fiziki tərbiyə və s. elmlərin qovĢağında yaranan və formalaĢan elm sahəsidir. Valeologiyanın bu elmlərlə inteqrasiyası böyüyən nəsillərin sağlamlığının təmin olunmasına,
qorunmasına və möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.
Valeologiya elminin əsas məqsədi insan orqanizminin sağlamlığını pozan amilləri aĢkar
etmək və aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Valeologiya elmi məhz ictimai Ģüurun bu ehtiyacından yaranmıĢdır. Valeologiyanın sağlamlıq haqqında inteqrativ elm sahəsi kimi yaranmasının
sosial-pedaqoji amilləri mövcuddur.
Pedaqoji valeologiyanın məzmunu təhsilalanların sağlamlığı, bu sahədə bilik, bacarıq və
vərdiĢlərin formalaĢdırılmasından ibarətdir. Müasir təhsil sistemi bütövlükdə gənc nəslin səhhətinin mövcud vəziyyətini nəzərə alaraq, ilk növbədə təhsilalanların sağlamlığının təmin
olunmasına, qorunmasına və sağlam həyat tərzi mədəniyyətinin formalaĢdırılmasına xidmət
etməlidir.
Təhsilverənlərin əksəriyyətinin təhsilalanların sağlamlıq vəziyyətinin elementar diaqnostikası, sağlamlıq vəziyyətində müəyyən pozuntuları olan uĢaqlarla təlim-tərbiyə iĢinin təĢkili sahəsində xüsusi bilik və bacarıqların olmaması vəziyyəti daha da ağırlaĢdırır.
„„Valeologiya‟‟ sözünün mənası sağlamlıq,sağlam olmaq,cansağlığı deməkdir.Bu elm
ilk dəfə sağlamlığın formalaĢdırılmasının prioritet strategiyasını müəyyənləĢdirməyə imkan
vermiĢdir. Valeologiya insan orqanizminin adaptasiya imkanlarını,yaxud onun daim dəyiĢən
mühitə uyğunlaĢmasını müəyyən etməyə köməklik edir. Buradan görünür ki,tibb elminin əsas
anlayıĢı xəstəlik olduğu halda,valeologiyanın baĢlıca məfhumu isə sağlamlıqdır.
Ġnsan sağlamlığı təbii ətraf mühitdən hər zaman asılı olmuĢdur. Təbiət insanın sağlam
yaĢamasını təmin edən ən əsas amillərdəndir. Təbii ətraf mühit insan sağlamlığının bir bioloji
varlıq kimi formalaĢmasında mühüm rol oynayır.
Valeologiya elmi insanın sağlam yaĢaması və inkiĢafı üçün tələb olunan hər cür Ģəraitin
yaradılmasında mühüm rol oynayır. Müasir dövrdə insan sağlamlığının təbiətdən asılılığı
olduqca böyükdür. Ətraf mühitdə baĢ verən və tədricən geniĢlənən ekoloji problemlər cəmiy258
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yətdə fərdi insanın sağlamlığına təsir göstərən əsas amillərdəndir. Ona görə də inkiĢaf etməkdə olan valeologiya elminin mövcud problemlərin öyrənilməsində müstəsna rolu vardır.
Müasir elmi-texniki tərəqqi və texnoloji inkiĢaf insan sağlamlığı üçün mənfi fəsadlar
törədir. Son illərdə baĢ vermiĢ qlobal iqlim dəyiĢmələri və bununla əlaqədar təbii fəlakətlər,
insanların üzləĢdiyi texnoloji qəzalar və humanitar böhranlar,onlardan doğan itki və məhrumiyyətlər insan sağlamlığının təbiətdən nə dərəcədə asılı olduğunu bir daha sübut edir.
Çernobil qəzası və Yaponiyada təbii fəlakət nəticəsində atom elektrik stansiyalarında
baĢ vermiĢ qəza planetdə yaĢayan insanların sağlamlığı üçün uzunmüddətli fəsadlar törətməkdədir. Texnoloji səviyyəsi və iqtisadi baxımdan çox yüksək inkiĢaf etmiĢ bu ölkələr təbii və
antropogen təsirlərin və onun fəsadlarının qarĢısında aciz qalmıĢdır.Ġnsan sağlamlığı ümumibəĢəri bir problemdir. Ona görə də valeologiya elminin təbii ətraf mühit və insan sağlamlığına
dair mövcud biliklərinin interaktiv metod və üsullar vasitəsilə öyrənilməsi müasir tələblərə
cavab verir.
Valeologiya ətraf mühit və insan sağlamlığını vahid bir sistem kimi öyrənən elmdir.
Ġnsan sağlamlığının inkiĢafına yönəldilmiĢ valeoloji tədbirlərin planlaĢdırılması,həm cəmiyyət
və həm də fərdi qaydada həyata keçirilməsi müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Ekoloji sivilizasiya keçidlə əlaqədar inkiĢafda olan valeologiya elminin qarĢısında duran
bir sıra mühüm vəzifələr var. Bunlardan biri ekoloji sivilizasiyaya əsaslanan insanın valeoloji
prinsiplərə uyğun həyat tərzi və davranıĢlarıdır. Belə bir Ģəraitdə sivilizasiyanın yeni mərhələyə keçid zərurəti tam yeni konsepsiyanın yaranmasına rəvac vermiĢdir. Ġkincisi, ekoloji
sivilizasiya və yaxud ekosivil adlandırılan bu konsepsiya ilk dəfə olaraq irəli sürülmüĢdür.
UNESCO tərəfindən təklif edilmiĢ ekoloji prinsiplərə əsaslanan insan inkiĢafına dair
tezislər və insan sağlamlığı mövzusuna xüsusi diqqət yetirilir.Bir sıra inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə
valeoloji siyasət dövlət səviyyəsində həyata keçirilir.
Təbii ətraf mühit və insanın valeoloji sağlamlığı arasındakı əlaqələri öyrənməklə, insan
yeni biliklərə yiyələnməklə,bu biliklərdən cəmiyyətin və fərdin insanın sağlamlığı üçün
istifadə etməyə nail olur.Ġnsanı əhatə edən təbiət onun sağlam yaĢaması və inkiĢafı üçün tələb
olunan hər cür Ģəraitin yaradılmasında mühüm rol oynayır.
Ətraf mühitlə əlaqədar valeoloji sağlamlığın qorunması, mühafizə edilməsi və valeoloji
prinsiplər əsasında idarə olunması elmi-metodiki tövsiyyələrə uyğun həyata keçirilməlidir.
Valeoloji sağlamlığın keyfiyyəti haqqında dolğun məlumatlar toplanması üçün monitorinqlər
planlı Ģəkildə aparılmalıdır.
QloballaĢma Ģəraitində valeoloji sağlamlığın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi olduqca
vacibdir. Cəmiyyətin inkiĢafının müasir mərhələsində ətraf mühitin insan sağlamlığına və onu
fəaliyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsi XX əsrin II yarısında aparılmağa baĢlanılmıĢdır.
Dünyada həyata keçirilən bu monitoriqlər milli və beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən tədqiqatlar
aparılır və onun nəticələrinə müvafiq sənədlər hazırlanır.
Hər bir insan müxtəlif yaĢ dövrlərində və mühitdə öz sağlamlığının qorunması haqqında
məlumatı mövcud kütləvi informasiya vasitələrindən əldə edir.Ġnsan anadan olandan ömrünün
son gününə qədər valeoloji təhsilə, sağlamlığın formalaĢdırılması və qorunması üsullarının
fasiləsiz,sistemli tətbiqinə böyük ehtiyac duyur.
Ġnsanın sağlamlıq haqqında zəruri biliklərə malik olması onun sağlam həyat tərzi keçirməsinə zəmanət vermir. Ona görə də insanda normal sağlamlıqla bağlı möhkəm motivasiyanın yaradılması vacibdir.
Məqalənin aktuallığı. Ətraf mühitdə insan sağlamlığının qorunmasında valeoloji biliklərin əhəmiyyəti böyükdür. Valeologiya elmi inteqrativ elm olmaqla digər elmlərlə əlaqədar olduğu üçün insan sağlamlığı haqqında dolğun məlumatlar mənbəyidir. Bu elmin xüsusiyyətlərindən istifadə edərək insan orqanizminin sağlamlığının monitoriqləri aparılır.Ġnsanların sağlamlığının keĢiyində durmaq üçün qabaqlayıcı proqnozların hazırlanması mühüm rol oynayır.
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Məqalənin elmi yenilikləri. Ətraf mühitlə əlaqədar valeoloji sağlamlığın qorunması,
mühafizə edilməsi və valeoloji prinsiplər əsasında idarə olunması elmi-metodiki tövsiyyələrə
uyğun həyata keçirilməlidir. Valeoloji sağlamlığın keyfiyyəti haqqında düzgün məlumat
toplanması üçün monitorinqlər planlı Ģəildə aparılmalıdır. Valeologiya insanın sağlam və
xəstəlik dövründə olmaqla ömür boyu sağlamlığın keĢiyində durur.
Tədqiqat iĢinin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın baĢlıca müddəalarından və nəticələrindən bütövlükdə insan sağlamlığının qorunması və mühafizəsi prosesində istifadə oluna bilər.
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Возможности и способы использования вареологических знаний
в защите здоровья человека в окружающей среде
Резюме
Защита, сохранение и управление валеологическим здоровьем в окружающей среде на
основе принципов вареологии должны осуществляться в соответствии с рекомендациями научной методологии. Мониторинг должен проводиться в плановом порядке для сбора точной информации о качестве варикозного расширения здоровья. Валеология - хранитель здоровья на
протяжении всей жизни человека, как здорового, так и больного.
R.L.Sultanov
Opportunities and ways to use vareological knowledge
in the protection of human health in the environment
Summary
The protection, preservation and management of valeological health in the environment on the
basis of vareological principles should be carried out in accordance with the recommendations of
scientific methodology. Monitoring should be carried out in a planned manner to collect accurate
information on the quality of varicose health. Valeology is the guardian of health throughout a person's
life, both healthy and sick.
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QARS MÜQAVĠLƏSĠ VƏ NAXÇIVANIN MUXTARĠYYƏT STATUSU
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Fevralın 8-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Qars
müqaviləsinin 100 illiyinin keçirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir
ki, 1921-ci il oktyabrın 13-də Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan sovet sosialist respublikaları ilə Türkiyə arasında imzalanmıĢ Qars müqaviləsi Naxçıvanın muxtariyyət statusuna
təminat verən çox mühüm hüquqi, siyasi və beynəlxalq sənəddir. Qars müqaviləsinin imzalanması və Naxçıvanın muxtariyyət statusunun təsbit olunması dövlətçilik tariximizdə mühüm
mərhələdir. Bu tarixin öyrənilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması isə bütün dövrlər üçün
aktual və vacibdir.
Doğrudan da, Naxçıvanın muxtariyyət statusunun əldə edilməsində Qars müqaviləsi
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Belə ki, XX əsrin 18-20-ci illərində Azərbaycanda və onun Naxçıvan bölgəsində çox
mürəkkəb və ziddiyyətli hadisələr baĢ verirdi. Siyasi və iqtisadi vəziyyət çətin olduğundan
Azərbaycandan lazımi köməyi ala bilməyən Naxçıvanın təkləndiyini görən azğın erməni
daĢnakları hərbi və siyasi yolla Naxçıvanı iĢğal etmək istəyirdilər.
Böyük dövlətlərə arxalanan ermənilər Naxçıvan bölgəsinə basqınlar edir, Ģəhər və kəndləri dağıdırdılar. DaĢnaklar Naxçıvan, Zəngəzur, Qarabağ torpaqları hesabına iĢğal etdikləri
ərazilərini geniĢləndirmək, eyni zamanda bölgədə marağı olan dövlətlərin himayəsindən
istifadə edərək Türkiyənin bir sıra Ģərq vilayətlərini ələ keçirmək niyyətində idilər.
Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə Türkiyə arasında 1918-ci il iyunun 4-də bağlan-mıĢ
Batum müqaviləsinə əsasən Türkiyənin göstərdiyi hərbi yardım Azərbaycanın is-tiqlalının
qələbəsində, eyni zamanda, xalqın erməni və rus iĢğalına qarĢı mübarizə-sində mühüm rol
oynadı. Hələ Azərbaycan hökuməti Tiflisdən Gəncəyə köçməmiĢ, Nuru paĢanın komandanlığı
ilə Azərbaycana gəlmiĢ türk qoĢunları Gəncədə yerləĢib gözləyirdilər.
Bu zaman erməni qulduru Andranik Ozanyan bolĢeviklərlə əlaqəyə girərək Naxçıvanı
və Zəngəzuru ələ keçirmək üçün hücuma keçmiĢ, ġərur-Dərələyəz və Naxçıvan qəzalarında
qanlı qırğınlar törətmiĢdi. Belə bir vəziyyətdə bölgəni kütləvi qırğından yalnız Türkiyə xilas
edə bilərdi. 1918-ci il mayın sonlarında bölgə əhalisi Kərim xan Ġrəvanlının baĢçılığı ilə
Mehmet Vehbi paĢanın yanına nümayəndə heyəti göndərib hərbi qüvvə ilə kömək etməyi
xahiĢ etdi (1, s. 103-104).
1918-ci il iyunun əvvəllərində 9-cu və 11-ci Türk diviziyaları Uluxanlıdan Naxçıvana
hərəkət etdilər (2, s. 75-76). 1918-ci ilin iyun ayının 4-də türk hərbi hissələrinin Naxçıvana
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daxil olmasından qorxuya düĢən Andranik öz qaniçən dəstəsi ilə geri çəkildi. Naxçıvan Milli
ġurasının sədri Cəfərqulu xan, onun oğlu Kalbalı xan, Rəhim xan, Kamran xan, Cabbarağa
Vəzirov və baĢqalarının səyləri ilə yerli inzibati komitə bərpa olundu.
1918-ci il avqust ayının əvvəlində Azərbaycanın Naxçıvan və Təbriz bölgələri K.Qarabəkir paĢanın 1-ci Qafqaz kolordusunun təsir dairəsində idi. Avqustun 7-də K.Qarabəkir qərargahını Təbrizdən Naxçıvana köçürdü. Bu zaman ermənilər Naxçıvana növbəti hücum
ərəfəsində idilər. K.Qarabəkir paĢanın gəlməsi Qafan tərəfdən Naxçıvana hücuma hazırlaĢan
ermənilərin qarĢısının alınması istiqamətində ciddi tədbirlər görülməsi ilə müĢaiyət olundu (3,
s. 195).
Sentyabrın 15-də türk qoĢunlarının köməyi ilə Azərbaycan ordusu Bakını rus-erməni
qəsbkarlarından azad etdi. Azərbaycan hökuməti Gəncədən Bakıya köçdü. Bu xəbər Naxçıvanda böyük sevinclə qarĢılandı. Oktyabrın 22-də K.Qarabəkir Cənubi Azərbaycanı tərk edərək oktyabrın 25-də Culfaya, sonra isə Naxçıvana gəldi. Lakin cəmi 6 gün sonra, oktyabrın
31-də K.Qarabəkir paĢa I kolordu qərargahının ləğv olunduğu, özünün isə Ġstanbula çağrıldığı
barədə əmr aldı. Bu onunla əlaqədar idi ki, 30 oktyabr 1918-ci ildə I Dünya müharibəsinin nəticələrini rəsmiləĢdirən Mudros müqaviləsi bağlanmıĢdı və məğlub tərəf kimi Türkiyəyə qarĢı
da bir sıra sərt tələblər qoyulmuĢdu. Türk ordusu bir həftəyə Bakını, bir aya Cənubi Qafqazı
tərk etməli, müharibədən əvvəlki sərhədlərə çəkilməli idi. Bu səbəbdən Türkiyə tutduğu ərazilərdən, eləcə də Naxçıvandan geri çəkildi. Nuru paĢa Azərbaycandan qoĢunları çağırdığı kimi,
K.Qarabəkir paĢa da 1918-ci il noyabrın 1-də qərargahı ilə Naxçıvandan qatarla
Qarsa yola düĢdü (1, s. 106). Mudros müqaviləsinin Ģərtlərini eĢidən K.Qarabəkir çox
narahat olmuĢ və demiĢdi ki, ―Qırx illik əsarətdən altı ay öncə qurtulan və erməni zülmündən
ağır yaralar alan... türk-müsəlman əhalisinin yaĢadığı bu bölgələr biz 1914-cü il sərhədlərinə
çəkilincə yenidən erməni-gürcü zülmünə məruz qalacaqdır. Buna çarələr düĢünüb, tədbirlər
görməliyik‖ (4, s. 18).
Türk qoĢunlarının Naxçıvanı tərk etməsindən əvvəl 1918-ci il noyabr ayında Osmanlı
Türkiyəsinin ordu generalı Mustafa Kamalın məsləhəti ilə ġərq cəbhəsi komandanı, ordu
generalı Kazım Qarabəkir paĢa tərəfindən Naxçıvanda müstəqil hakimiyyəti olan Araz-Türk
Respublikası yaradıldı (5, s. 111-112). Bu respubli-kanın inzibati əraziləri Naxçıvan, ġərurDərələyəz, Ordubad, Sərdarabad, Uluxanlı, Vedibasar, Qəmərli, Mehri nahiyyələri və s.
ərazilər daxil olmaqla, 16.000 km2-ə çatırdı, əhalisi isə 1 milyon nəfərə yaxın idi (6, s. 29).
K.Qarabəkir Araz-Türk Res-publikasının silahlı qüvvələrinin yaradılmasına da kömək
göstərmiĢ, polkovnik Xəlil bəy bu hökumətdə Türkiyə təmsilçisi təyin olunmuĢdu. Bu dövlət
qurumunun cəmi dörd ay yaĢamasına baxmayaraq, bu qısa müddətdə hökumət bölgənin
azərbaycanlı əhalisinin qüvvələrinin düĢmənə qarĢı mübarizə naminə səfərbər edilməsində və
ərazilərin ermənilər tərəfindən iĢğalının qarĢısının alınmasında mühüm rol oynadı.
1919-cu ilin yanvarında Naxçıvanda ingilis general-qubernatorluğu elan edildi. Bu zaman Naxçıvanı faktiki olaraq Cəfərqulu xan idarə edir, Kalbalı xan isə silahlı qüvvələrə
komandanlıq edirdi. Bölgənin müdafəsində türklərin burada qoyub getdiyi 300 nəfər əsgəri və
5 zabiti yaxından iĢtirak edirdilər (7, s. 61).
K.Qarabəkir Naxçıvan bölgəsini daim diqqət mərkəzində saxlayırdı. Naxçıvana hücuma
keçən ermənilərin qarĢısını almaq üçün onun əmri ilə 1919-cu il iyulun 17-dən 18-ə keçən
gecə Bəyazit qarnizonundan yüzbaĢı Xəlil bəyin baĢçılığı ilə 4 zabit və 7 əsgərdən ibarət bir
qrup Naxçıvanda müdafiəni təĢkil etmək üçün yola salınmıĢdı. Bu iĢ elə təĢkil edilmiĢdi ki,
guya Xəlil bəy və yoldaĢları fərarilik edərək ordudan özləri qaçmıĢlar. Bu yolla Naxçıvana
silah, cəbhə ləvazimatı, təcrübəli zabitlər göndərildi ki, onların da bölgənin müdafəsində əhəmiyyətli rolu oldu. K.Qarabəkir 1919-cu ildə Ərzurum konfransından sonra mayor Veysəl
bəyə və ġərqi Anadoludakı 11-ci diviziya komandiri Cavid bəyə göndərdiyi məktubda
yazırdı: ―Hər tərəfdən məhzur bir haldayıq, yalnız Azərbaycana açıq Naxçıvan pəncərəsi var.
Onun qapanmamasını istəyirəm‖ (8, s. 4).
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Bu zaman ingilislər Naxçıvanın erməni idarəçiliyinə verilməsi siyasətini yürüdürdülər.
1919-cu il mayın 1-də Britaniya komandanlığı adından general Devi ġərur və Ordubad daxil
olmaqla, bütün Naxçıvan bölgəsinin Ermənistana verildiyini Naxçıvan Milli ġurasına bildirdi.
Bu xəbər xalqın qəti etirazına səbəb oldu. 1919-cu il mayın 14-də general Devi və
Ermənistanın baĢ naziri Q.Xatisov Naxçıvana gəldilər. Milli ġuranın və xalqın qəti etirazına
baxmayaraq daĢnak VarĢamyan Naxçıvana general-qubernator təyin edildi. Azərbaycan ordusunun buradakı zabitlərini Naxçıvanı tərk etməyə məcbur etdilər. Milli ġuranın sədri vəziyyət
barədə Azərbaycan hökumətinə məlumat verərək bildirirdi ki, biz ermənilərə tabe olmuruq,
tezliklə Azərbaycan qoĢunları tərəfindən Zəngəzurun tutulmasını və Azərbaycanla birləĢməyi
gözləyirik. Azərbaycan hökuməti bütün vasitələrlə Naxçıvanın ermənilər tərəfindən ilhaqına
mane olmağa çalıĢsa da, 1919-cu il iyunun 21-də erməni qoĢunları ingilislərin köməyi ilə
Naxçıvan bölgəsini iĢğal etdilər. Vedibasar, ġərur, ġahtaxtı, Naxçıvan, Ordubad, Zəngəzur
hücumlara məruz qaldı.
Azərbaycan hökumətindən gözlənilən yardımı ala bilməyən Naxçıvan əhalisi ermənilər
əleyhinə ümumxalq mübarizəsinə qalxdı. 3 günlük qanlı döyüĢlərdə Kalbalı xanın rəhbərliyi
ilə xalq qoĢunu ermənilərə sarsıdıcı zərbə vurdu, avqustun 30-da Naxçıvan Ģəhəri ermənilərdən təmizləndi. Bu döyüĢlərdə Naxçıvandakı azsaylı türk əsgərləri və zabitləri qəhrəmancasına vuruĢdular (1, s. 109).
Ermənilər qovulduqdan sonra Azərbaycan hökuməti S.Cəmillinskini Naxçıva-na
general-qubernator təyin etdi. O, burada dərhal idarəetmə strukturları yaratmağa baĢladı. Xəlil
bəy bölgə qoĢunlarına komandan təyin edildi. Kalbalı xan həm komandan müavini, həm də
Naxçıvan qoĢun dəstəsinin komandiri oldu.
1919-cu ilin iyul-avqustunda Naxçıvandakı Amerika polkovniki Rey Cəfərqulu xanla və
Xəlil bəylə danıĢıqlar apararaq burada Amerika general-qubernatorluğu yaratmaq haqqında
fikirlərini bildirdi. Avqustun sonunda polkovnik Haskel Paris sülh konfransı və Antanta
Müttəfiqlər ġurası adından Azərbaycan hökumətinə bildirdi ki, Naxçıvan və ġərurDərələyəzdə ABġ general-qubernatorluğu yaradılır (9, s. 86). Lakin həm Azərbaycan hökumətinin sədri N.Yusifbəylinin, həm də Naxçıvanın yerli hakimiyyət nümayəndələrinin və
əhalisinin qətiyyətli mövqeyi nəticəsində burada ABġ general-qubernatorluğu yaratmaq
cəhdləri iflasa uğradı və bir müddət sonra onlar Naxçıvanı tərk etməli oldular.
1919-cu ilin noyabrında ermənilər yenidən Naxçıvana hücuma baĢladılar. Ordubadın bir
neçə kəndini ələ keçirən ermənilər əhaliyə divan tutdular. Xəlil bəyin göndərdiyi taborlar və
Kalbalı xanın dəstələri düĢmənə qarĢı rəĢadətlə döyüĢərək hücumun qarĢısını aldılar.
Naxçıvanın müdafiəsindəki xidmətlərinə görə Kalbalı xan Türkiyənin yüksək hərbi ordeninə
layiq görüldü. Azərbaycan hökuməti də Naxçıvanın müdafiəsindəki xidmətlərinə görə ona
general-mayor rütbəsi verdi.
1920-ci ilin martında K.Qarabəkirin qərarı ilə Naxçıvandakı türk qüvvələrini gücləndirmək üçün Əli Teymur bəyin baĢçılığı altında 50 nəfərdən ibarət türk bölüyü göndərildi (10,
s. 20). Belə Ģəraitdə martın 21-də daĢnak qoĢunları Naxçıvan üzərinə irimiqyaslı hücuma keçdilər. Türk zabiti Zob bəyin, Kalbalı xanın, Xəlil bəyin, Nuru bəyin, Nəci bəyin, Ədib bəyin
baĢçılığı ilə döyüĢən taborlar erməniləri məğlub edərək geri oturtdular (11, 2010, 9 fevral).
1920-ci ilin payızında ġərq cəbhəsində uğurlu əməliyyatlar keçirən K.Qarabəkir
sentyabrın 29-da SarıqamıĢı, oktyabrın 1-də Kağızmanı, oktyabrın 30-da Qarsı, noyabrın 7-də
Gümrünü, noyabrın 12-də Ġqdırı azad etdi. Nəhayət, noyabrın 25-də ermənilər təslim olaraq
danıĢıqlara baĢladılar. 1920-ci il dekabrın 2-də Türkiyə ilə daĢnak hökuməti arasında Gümrü
müqaviləsi bağlandı. 18 maddədən ibarət olan bu müqavilənin 2-ci və 12-ci maddələri Naxçıvanla bağlı idi. Bu müqavilə ilə bir sıra ərazilər Türkiyənin himayəsinə verilmiĢ və Ermənistanın bu ərazilərə iddia irəli sürməyəcəyi təsbit edilmiĢdi (12, s. 19-23). Lakin elə müqavilənin
imzalandığı gün daĢnak hökuməti süqut etdi, əvəzində isə Ermənistanda sovet hakimiyyətinin
qurulduğu elan edildi.
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Bununla belə, K.Qarabəkir paĢa Veysəl bəyə göndərdiyi 26 dekabr 1920-ci il tarixli
teleqramda Ermənistan və Azərbaycanın Naxçıvana müdaxilə etməsinin doğru olmadığını və
bu iki ölkənin Naxçıvana fövqəladə komissar təyin edə bilməyəcəyini və belə bir Ģəraitdə
Naxçıvanı öz parçası kimi dəyərləndirən türk hökuməti tərəfindən lazımi tədbirlər görüləcəyini bildirmiĢdi (13, s. 392). Ermənistan Ġnqilab Komitəsi 1920-ci il dekabrın 28-də verdiyi
bəyanatla Naxçıvanı müstəqil sovet respublikası kimi tanıdığını və ona qarĢı ərazi iddialarından imtina etdiyini bildirdi.
Çox keçmədən 1921-ci ilin əvvəllərində Naxçıvan ölkəsində Naxçıvanın və yerli xalqın
aqibətini əbədilik həll edən referendum keçirildi. Bu referendum Naxçıvanın bundan sonra da
Azərbaycanın himayəsində qalmasını təmin etdi (14, v. 79). Bu, Zəngəzurdan sonra Naxçıvanı qəsb etmək istəyən ermənilərə qarĢı böyük bir zərbə idi. Sonradan bu, Moskva və Qars müqavilələri ilə möhkəmləndirildi.
M.K.Atatürkə görə ―Türk qapısı‖, K.Qarabəkir paĢaya görə ―ġərq qapısı‖ olan Naxçıvan strateji əhəmiyyətli bölgə kimi Türkiyə, Rusiya və Türkiyə-Ermənistan görüĢmələrində
mühüm yer tutmağa baĢladı (15, s. 52). Naxçıvanın muxtariyyət statusu alması çox ağır, gərgin bir dövrdə gərgin mübarizə nəticəsində olmuĢdur. Bu mübarizədə Türkiyənin və böyük
M.K.Atatürkün də rolu olmuĢdur. Belə ki, 1921-ci ilin martında Türkiyə ilə Rusiya arasında
imzalanmıĢ Moskva müqaviləsi Naxçıvana muxtariyyət statusunun verilməsində müstəsna rol
oynadı.
Naxçıvanın muxtariyyət statusunun yaranması və təmin edilməsinin səbəb və nəticələrinə dair fikirlərini açıqlayan, bu prosesdə tarixi hadisələrin inkiĢaf dinamikasını təhlil edən
Heydər Əliyev deyirdi: ―...Bəli, o vaxt ermənilər Naxçıvana iddia edirdilər, Naxçıvanı öz torpaqları kimi hesab edirdilər və Naxçıvanı Ermənistanın tər-kibinə daxil etmək istəyirdilər.
Burada da müəyyən tarixi nöqtələrdən istifadə edirdilər. Çünki çar Rusiyası Cənubi Qafqazı
ələ keçirəndən sonra Azərbaycana məxsus olan Naxçıvan xanlığı və Ġrəvan xanlığı 18481849-cu illərdə ləğv edilmiĢdi. Ġrəvan quberniyası yaranmıĢdı. Naxçıvan qəzası da quberniyanın tərkibində idi. Onlar bundan istifadə edərək Naxçıvanı Ermənistana qatmaq cəhdləri göstərirdilər. O vaxt kəskin bir mübarizə gedirdi. Bu mübarizənin nəticəsində Azərbaycanın o
vaxtkı hökuməti çox ciddi mövqe göstərərək həmin Qars müqaviləsində Naxçıvanın statusunu
müəyyən etmiĢ və Naxçıvana muxtariyyət verilməsi haqqında qərar qəbul etmiĢdir (16, ХIХ
c., s. 152).
Naxçıvanın muxtariyyət statusunun təmin edilməsində sovet Azərbaycanının ədliyyə
komissarı, görkəmli diplomat Behbud ağa ġahtaxtinskinin Moskvada apardığı danıĢıqlar
V.Leninin Naxçıvan məsələsinə münasibətini dəyiĢməsinə və nəticə etiba-rilə Naxçıvana
Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu verilməsinə ciddi təsir etmiĢdi. Ümumiyyətlə,
Azərbaycanın ədliyyə komissarı, Naxçıvan Ġnqilab Komitə-sinin və XKS-nin sədri, Azərbaycanın Rusiyada səlahiyyətli nümayəndəsi kimi məsul vəzifələrin öhdəsindən ləyaqətlə
gələn, çox böyük nüfuz sahibi olan B.ġahtaxtinskinin Naxçıvanın muxtariyyət statusu qazanmasında çox böyük xidmətləri olmuĢdur.
O, 1921-ci il martın 1-də Leninə göndərdiyi məktubda Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ ərazilərinin gələcəyindən duyulan narahatlığı çatdırmıĢ, bu mahalların milli tərkibi və
coğrafiyasına dair arayıĢlar da əlavə etmiĢ, Naxçıvan bölgəsi ilə bağlı faydalı təkliflər vermiĢdi (7, s. 304). B.ġahtaxtinskinin Naxçıvan bölgəsi ilə bağlı təklifləri V.Leninin diqqətini
cəlb etmiĢ və həmin məktub müzakirə üçün Siyasi Büroya göndərilmiĢdi. Martın 16-da isə Siyasi Büroda həmin məktuba baxılmıĢ, B.ġahtaxtinskinin təklifi nəzərə alınmaqla Azərbaycanın himayəsində Naxçıvan Sovet Respublikasının təĢkili barədə qərar qəbul olunmuĢdu.
B.ġahtaxtinskinin Moskvaya gəlmiĢ Türkiyə nümayəndələri ilə apardığı danıĢıqlar da uğurla
nəticələnmiĢdi.
Bir ay davam etmiĢ danıĢıqların yekunu 1921-ci il martın 16-da imzalanmıĢ ―Dostluq və
qardaĢlıq haqqında RSFSR-Türkiyə müqaviləsi‖ndə öz əksini tapdı. Beləliklə, 1921-ci il
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martın 16-da Rusiya ilə Türkiyə arasında bağlanan Moskva müqaviləsi bir çox prinsipial
məsələlərlə yanaĢı, Naxçıvan bölgəsinin də taleyinə aydınlıq gətirdi. Müqavilənin 3-cü
maddəsinə uyğun olaraq Naxçıvanın qəyyumluğunu heç bir zaman üçüncü dövlətə güzəĢtə
getməmək Ģərti ilə muxtar bölgə kimi Azərbaycanın tərkibində qaldı (17, s. 16). Müqavilə
1921-ci il martın 20-də RSFSR Mərkəzi Ġcraiyyə Komitəsi, həmin il iyulun 21-də isə Türkiyə
Böyük Millət Məclisi tərəfindən təsdiqləndi (7, s. 305) və Naxçıvanın taleyinin həll olunmasında böyük rol oynadı.
1921-ci il oktyabrın 13-də Rusiya nümayəndələrinin iĢtirakı ilə bir tərəfdən Azərbaycan,
Ermənistan və Gürcüstan, digər tərəfdən Türkiyənin imzaladıqları Qars müqaviləsinə əsasən
Naxçıvanın ərazisi, sərhədləri daha da dəqiqləĢdirildi, gələcək siyasi-hüquqi statusu qəti
olaraq müəyyənləĢdirildi. Bölgənin bütün dövlətləri tərəfindən imzalandığından Naxçıvanın
ərazi bütövlüyünün qorunması və möhkəmləndirilməsi, onun muxtariyyət statusunun təsbit
edilməsində Qars müqaviləsi həlledici rol oynadı. Bu müqavilənin tarixi əhəmiyyəti ondan
ibarət idi ki, Ermənistan Naxçıvanı Azərbaycan torpağı kimi qeyd-Ģərtsiz qəbul etdi. Müqavilənin 5-ci maddəsində deyilirdi: ―Türkiyə hökuməti, Azərbaycanın və Ermənistanın sovet hökumətləri razılığa gəlirlər ki, Naxçıvan vilayəti bu müqavilənin III əlavəsində göstərilən
sərhədlər daxilində Azərbaycanın qəyyumluğu altında muxtar ərazi təĢkil edir‖ (18, s. 132).
Beləliklə, Naxçıvan əhalisinin ardıcıl və ciddi mübarizəsi, Azərbaycan və Türkiyə diplomatlarının məqsədyönlü fəaliyyətləri, B.ġahtaxtinskinin diplomatik gediĢləri, müraciət və
təklifləri sayəsində, beynəlxalq Moskva və Qars müqavilələri ilə Naxçıvan diyarı Azərbaycanın tərkibində muxtar ərazi kimi qəbul edildi (19, s. 41). Naxçıvanın tarixi taleyini, yəni onun
tarixən olduğu kimi, Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq qalması imkanlarını həmin müqavilələr reallaĢdırdı. Bu müqavilələrlə Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan
Naxçıvanı Azərbaycanın tərkibində muxtar qurum kimi tanımıĢ və onun statusuna beynəlxalq
hüquqi təminat vermiĢlər.
1992-ci ilin may ayında ermənilər Naxçıvana qarĢı geniĢ hərbi təcavüzə baĢlayanda da
Heydər Əliyev 1921-ci ildə imzalanmıĢ Moskva və Qars müqavilələrinin Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi təminatı üçün böyük əhəmiyyət daĢıması faktını düzgün qiymətləndirərək Türkiyənin BaĢ naziri S.Dəmirəllə və xarici iĢlər naziri H.Çətinlə telefon əlaqəsi
saxlamıĢ, onlara erməni təcavüzü barədə məlumat vermiĢdi. Bunun nəticəsində Türkiyənin
Nazirlər Kabineti Ermənistanın Naxçıvana təcavüzü ilə bağlı 20 may 1992-ci il tarixli bəyanatla çıxıĢ etmiĢdi (20, s. 57).
12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olunmuĢ Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının ―Naxçıvan Muxtar Respublikası‖ adlanan VIII fəslinin (134141 maddələr) 134-cü maddəsinin I-III bəndlərində deyilir: ―Naxçıvan Muxtar Respublikası
Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dövlətdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
statusu bu Konstitusiya ilə müəyyən edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir‖ (21, s. 59). Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası əsasında Naxçıvan MR-nın yeni Konstitusiyası hazırlandı.
1998-ci il yanvarın 14-də Prezident Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən iclasda Konstitusiya
layihəsi geniĢ müzakirə olundu. O, iclasda Naxçıvanın muxtariyyət statusunun əhəmiyyətini
bir daha qabardaraq deyirdi: ―...Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub
saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiĢ baĢqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvan
muxtariyyəti Naxçıvanla, Azərbaycanla Türkiyənin sərhədi üçün tarixi hadisədir... Naxçıvan
muxtariyyətini qoruyub saxlamalıyıq və Naxçıvana ona lazım olan hüquqlar verilməlidir‖ (22,
1998, 17 yanvar).
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 1999-cu il fevralın 4-də imzaladığı ―Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında‖ fərmanda qeyd edilir:
―Naxçıvanın Azərbaycanın himayəsi altında olan muxtar ərazi statusu RSFSR ilə Türkiyə
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arasında 1921-ci ilin martında imzalanmıĢ Moskva müqaviləsində, Rusiya, Azərbaycan,
Gürcüstan, Ermənistan və Türkiyə arasında 1921-ci ilin oktyabrında imzalanmıĢ Qars müqaviləsində təsbit edildi. Naxçıvanın statusunun iki beynəlxalq müqavilədə əks olunması həm o
dövrdə, həm də Azərbaycanın indiki dövründə böyük siyasi əhəmiyyət kəsb edən bir fakt kimi
qiymətləndirilməlidir‖(22, 1999, 5 fevral).
Əlbəttə, bütün bunlar göstərir ki, Moskva və Qars müqavilələri ilə Naxçıvan diyarının
Azərbaycanın tərkibində muxtar ərazi kimi qəbul edilməsi böyük tarixi hadisə idi. Ermənistan
Respublikasının Naxçıvana qarĢı iddialarının heç bir hüquqi əsası yoxdur və bu iddialar beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbovun dediyi kimi, ―Qars müqaviləsi dünən olduğu kimi, bu gün də, gələcəkdə də
Naxçıvanın muxtariyyət statusuna təminat verən çox mühüm hüquqi, siyasi və beynəlxalq sənəddir‖.
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А.Г.Джаббарлы
Карское соглашение и статус автономии Нахчывана
Резюме
Как известно, в этом году исполняется 100 лет со дня подписания Карсского соглашения.
8 февраля председатель Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение о праздновании 100-летия Карсского соглашения. Подписание
Карского соглашения и установление статуса автономии Нахчывана - важный этап в истории
нашей государственности.
Таким образом, в 18-20-х годах ХХ века, видя изоляцию Нахчывана, который не мог
получить необходимую помощь от Азербайджана из-за сложной политической и экономической ситуации, развратные армянские дашнаки хотели оккупировать Нахчыван в военном и политическом отношении. Карский договор играет незаменимую роль в сохранении Нахчывана, в
определении судьбы территории и статуса автономии. Этим соглашением Армения безоговорочно признала Нахчыван землей Азербайджана.
В статье комментируются эти вопросы и подчеркивается важность Карского соглашения.
A.H.Jabbarli
Kars agreement and the autonomy status of Nakhchivan
Summary
As we know, this year marks 100 years since the signing of the Kars agreement. On February 8,
Chairman of the Supreme Assembly of the Nakhchivan Autonomous Republic Vasif Talibov signed
an order to celebrate the 100th anniversary of the Kars Agreement. The signing of the Kars agreement
and the establishment of the autonomous status of Nakhchivan is an important stage in the history of
our statehood.
Thus, in the 18-20s of the 20th century, seeing the isolation of Nakhchivan, which could not
receive the necessary assistance from Azerbaijan, due to the difficult political and economic situation,
the depraved Armenian Dashnaks wanted to occupy Nakhchivan militarily and politically. The Treaty
of Kars has an irreplaceable role in the preservation of Nakhchivan, in determining the fate of the
territory and the status of autonomy. With this agreement, Armenia accepted Nakhchivan as the land
of Azerbaijan unconditionally.
The article comments on these issues and emphasizes the importance of the Kars agreement.
Rəyçi: tarix ü.f.d., dos. İ.İ.Kəngərli
Redaksiyaya daxil olub: 14.02.2021
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MEDĠA MENECMENTĠ ÜMUMĠ MENECMENTĠN TƏRKĠB HĠSSƏSĠ KĠMĠ
Açar sözlər: media, menecment, menecer, bazar iqtisadiyyatı, qloballaşma, rəqabət
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Müasir dövrdə media menecmenti anlayıĢına tez-tez rast gəlirik. Ümumiyyətlə, menecment müxtəlif sahələrlə əlaqəli olan, öyrənilməsi və professional icrası vacib olan bir fəaliyyətdir. Menecmentin ümumi izahı verilərkən olduqca müxtəlif fikirlərlə rastlaĢmaq olar. ―Ġngilis dilinin fundamental Oksford lüğətində ―menecment‖ belə Ģərh (təfsir) edilir: 1) insanlarla
davranmaq üsulu, manerası; 2) hakimiyyət və idarəetmə məharəti; 3) xüsusi tərzli bacarıq,
inzibatçılıq vərdiĢi; 4) idarəetmə orqanı, inzibati vahid‖ (2, s. 14).
Menecment sözünün hərfi mənası müxtəlif olduğu kimi, onun izahında da çoxĢaxəlilik
özünü göstərir. Onu bəzən idarəçilik, rəhbərlik anlayıĢları ilə eyniləĢdirməyə çalıĢsalar da,
bunların hər biri fərqlidir. ―Menecment (ing. management - idarəetmə) — idarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarını tətbiq etməklə, material, əmək və maliyyə
ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək yolu ilə, bazar Ģəraitində istənilən fəaliyyət növü ilə
məĢğul olan firmanın qarĢısına qoyduğu məqsədə nail olması üçün həyata keçirilən peĢəkar
fəaliyyət növüdür‖(4). Menecmentin bu tərifində onun izahı verilməklə yanaĢı bir sıra digər
amillər də açıqlanır. Burada ―bazar Ģəraitində‖ ifadəsinə diqqət etmək lazımdır. Yəni menecment bazar iqtisadiyyatı mühitində həyata keçirilən bir fəaliyyət növüdür. Beləliklə, menecmentin yaranması bazar iqtisadiyyatının formalaĢması ilə sıx bağlıdır. Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, menecmentin məqsədi isə firmanın qarĢıya qoyduğu məqsədə çatmasına nail olmaqdır. Bunun üçün menecment idarəetmənin prinsip, üsul və funksiyalarından istifadə edir.
Menecer sözü də menecment sözündən yaranıb. Onun üzərinə qoyulan tələblər olduqca
müxtəlifdir. Ümumiyyətlə, menecment özü inkiĢafda olan bir sahədir. Yarandığı gündən bu
günə qədər daim müxtəlif aspektləri ilə tədqiqat obyektinə çevrilmiĢdir. Hər dövrün özünün
tələb və Ģərtlərinə uyğun olaraq inkiĢaf yolu keçən bu sahədə, menecerin üzərinə qoyulan tələblər də müvafiq olaraq dəyiĢir və çoxalır. Menecmentin mahiyyəti onun müxtəlif sahələrlə
əlaqəli olmasını Ģərtləndirir. Eləcə də, müxtəlif sahələrin fəaliyyətində qarĢıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün menecment fəaliyyəti mütləqdir.
Müasir dövrdə fəaliyyətində uğur qazanmaq və düzgün siyasət qurmaq üçün doğru menecment fəaliyyəti zəruridir. Bununla düzgün fəaliyyət siyasəti qurmaq, qarĢıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq, rəqabət Ģəraitində öndə olmaq olar. Buna görə də menecment fəaliyyətinin
mahiyyətini öyrənmək həmiĢə aktual olmuĢdur. Elə bu səbəbdəndir ki, uğur qazanmaq istəyən
müəssisələr, qurumlar menecer seçiminə önəm verirlər. Hər bir sahənin fəaliyyət mexanizmləri, prinsipləri, qarĢıya qoyduqları məqsədləri fərqli olsa da, menecmentin tətbiq olunan
funksiyaları, metodları, fəaliyyət prinsiplərində ümumiliklər var.
Nəzərə alsaq ki, medianın fəaliyyətində menecmentin rolu böyükdür, onda yuxarıda
qeyd etdiyimiz fikri media menecmentinə də aid edə bilərik.
Beləliklə, media sahəsi də menecmentlə əlaqəli olan onlarla sahədən biridir. Ümumiyyətlə, media dedikdə daha çox kommunikasiya vasitələrinin müxtəlif istiqamətlərinin toplusu
nəzərdə tutulur. Müasir dövrdə media, araĢdırılması vacib olan, çoxĢaxəli, həyatın bütün
sahələrinə inteqrasiya etmiĢ, hadisələri iĢıqlandıran, bəzən isə onlara yön vermək gücündə
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olan bir vasitədir. Təbii olaraq, medianın qarĢısında duran məqsədlərin müəyyənləĢdirilməsi
və onlara çatmaq üçün düzgün strategiyanın seçilməsi vacibdir. Bu mühüm vəzifə isə media
menecmentinin üzərinə düĢür.
Media menecmenti, ümumilikdə menecment haqqında fikirlər əvvəlki dönəmlərdə daha
sadə olub, idarəçilik və rəhbərlik anlayıĢları ilə bərabər tutulurdu. Elmi idarəetmə konsepsiyası ABġ-da öz inkiĢafına Fredirik Teylorun 1911-ci ildə çap etdirdiyi "Elmi idarəetmənin
əsasları" kitabı ilə baĢladı və bu, idarəetmənin elm kimi qəbul edilməsi və müstəqil tədqiqat
obyekti olmasının əsasını qoydu (2, s.48).
Amma XXI əsrin özü ilə gətirdiyi çoxsaylı yeniliklər kimi bu sahədə də inkiĢaf özünü
göstərdi. MürəkkəbləĢən iqtisadi münasibətlər və bazar iqtisadiyyatı zəminində bu anlayıĢlar
xırdalıqlara qədər açıqlandı. Ümumiyyətlə, media və menecment anlayıĢları bir-biri ilə
qarĢılıqlı əlaqədə olan və məqsədə nail olma vasitəsi kimi istifadə edilən sahələrdir. Yəni
media qarĢısında qoyulan məqsədə çatmaq üçün menecment fəaliyyətindən istifadə edir.
Menecment isə hər hansı bir təĢkilatın qarĢıya qoyduğu məqsədə çatması üçün mediadan
vasitə kimi istifadə edə bilər. Media və menecmentin inkiĢafı, qeyd etdiyimiz kimi
qloballaĢma prosesi ilə sıx bağlıdır. Medianın sürətli inkiĢafı onun qarĢısında qoyulan
vəzifələri çoxaltdığı kimi rəqabəti də kəskin Ģəkildə artırdı. Rəqabət mühitində fəaliyyət
göstərən media orqanlarının qarĢıya qoyulan məqsədləri də həm mürəkkəbləĢmiĢ, həm də
sayca çoxalmıĢdır. Müasir dövrün mediası öz vəzifələrini yerinə yetirməklə yanaĢı,
operativlik, dəqiqlik, interaktivlik, multimedialılıq kimi tələblərə də cavab verməlidir. Eyni
zamanda mediada maliyyə və reklam məsələləri olduqca mürəkkəb proses olub professional
idarəetmə tələb edir. Qeyd etdiyimiz bütün bu məsələlər media menecmenti ilə əlaqəlidir.
QloballaĢmanın gətirdiyi yeniliklər, qoyduğu Ģərtlər ən çox mediada özünü göstərir desək, yanılmarıq. Mövcud Ģəraitdən qaynaqlanan mürəkkəbliklər mediada idarəçilik anlayıĢına
yeni baxıĢı mütləq edirdi. Güclü və sərhədsiz rəqabət Ģəraitində medianın idarə olunması
qurumdakı rəhbər Ģəxsin əlində cəmlənməməli, professional yanaĢma olmalıdır. Yəni ümumi
menecmentin funksiya və prinsiplərini mediada tətbiq etməyi bacaran mütəxəssis – menecer
tərəfindən vəziyyətə nəzarət olunmalıdır. BaĢqa sözlə desək, mediada menecer qarĢıya
qoyulmuĢ məqsədə nail olmaq üçün təyin edilmiĢ fəaliyyət prinsiplərinin tətbiqinə və onun icrasına nəzarət edir.
Media menecmentinin əsas vəzifəsi menecmentin funksiya və prinsiplərinin mediada
tətbiqinə nail olmaqdır. Bu baxımdan yanaĢdıqda media menecmentini daha yaxĢı izah etmək
üçün menecmentin ümumi funksiyalarının, metodlarının, məqsəd və vəzifələrinin media
sənayesinə uyğunlaĢdırılmasını nəzərdən keçirə bilərik. Ġlk növbədə, menecmentin belə bir
tərifinə nəzər salaq. ―Menecment – bazar iqtisadiyyatı, bazar və rəqabət Ģəraitində idarəetmədir. Menecment yalnız o kateqoriya firmalara Ģamil edilir ki, onlar öz fəaliyyətini mənfəət
almağa yönəldirlər‖ (1, s. 9). Ümumilikdə, menecment termininin yaranması, idarəçiliyin bu
xüsusi forması sənaye inqilabının, bazar iqtisadiyyatının formalaĢmasının və nəticədə güclü
rəqabətin yaranmasının nəticəsidir. Çünki güclü rəqabət Ģəraitində fəaliyyət göstərən firma öz
məhsulunu daha çox ―satmaq‖ üçün ənənəvi idarəçilikdən çıxaraq müasir yanaĢma tətbiq etməlidir. Menecment termininin mediaya daxil olması da bu sahədə kommersiya maraqlarınnı
yaranması və bazar, rəqabət Ģəraitinə keçid ilə əlaqəlidir. Nəzərə alsaq ki, informasiya
medianın ―satmağa‖ çalıĢdığı məhsuldur və qloballaĢan dünyada, informasiyalı cəmiyyətdə
bu məhsul bolluğu müĢahidə olunur, onda media qurumunun uğur qazanması üçün sistemli və
planlaĢdırılmıĢ idarəçilik mütləqdir.
Media menecmentinin həyata keçirilməsində menecmentin ümumi funksiyaları tətbiq
olunur. Ümumiyyətlə bu funksiyalar menecmentin tətbiq olunduğu bütün sahələrə aiddir.
Menecmentin ümumi funksiyaları kimi bunlar göstərilir: marketinq, planlaĢdırma, motivasiya,
təĢkil, nəzarət, tənzimləmə, rabitə və hesabat (1, s. 80 ). Qeyd olunan bu funksiyalar menecment fəaliyyətinin baĢdan sona icra etdiyi funksiyalardır. Bunların uğurlu icrası, ümumilikdə
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menecment fəaliyyətinin uğuru və firma və ya müəssisənin məqsədə nail olması deməkdir.
Menecmentin bu funksiyalarının mediada tətbiqini təhlil edək. Menecmentin birinci funksiyası marketinq, ingilis dilindəki market sözündən götürülüb, bazar mənasını verir. Bu funksiya adından da göründüyü kimi məhsulun istehsalından istehlakçıya çatana qədərki prosesləri
planlaĢdırmağı və nəzarətdə saxlamağı nəzərdə tutur. ―BaĢqa sözlə, bu, buraxılan məhsulun
satıĢı üçün əlveriĢli Ģərait yaratmaq, onun keyfiyyətini, çeĢidini və istehsal həcmini istehlakçıların tələbatına uyğunlaĢdırmaq məqsədi ilə bazar Ģəraitinin təhlili və proqnozlaĢdırılmasıdır‖
(3). Eynilə bu tərifdə olduğu kimi, media menecmentində marketinqin məqsədi medianın istehsal etdiyi məshulu auditoriyaya satmaq üçün mövcud rəqabət Ģəraitini, tələbatı təhlil edərək həmin məhsulun satıĢına Ģərait yaratmaqdır. Media menecmentində marketinqin əsas
məqsədi öncədən istehlakçı tələbatını müəyyənləĢdirmək, məhsulu satıĢa çıxarmaq, məhsulun
reklamı, nəticənin qiymətləndirilməsidir. Burada uğur qazanmaq üçün məhsulun tələbata uyğun və keyfiyyətli olması vacibdir.
Menecmentin planlaĢdırma funksiyası ilkin funksiya hesab olunur. Adından da göründüyü kimi bu funksiya menecment fəaliyyətinin baĢdan sona planlaĢdırılmasını nəzərdə tutur.
―PlanlaĢdırma planın həyata keçirilməsi baĢlanandan əvvəl həyata keçirilir. O idarəetmənin
baĢlanğıc mərhələsidir. PlanlaĢdırma funksiyası hazırda marketinq funksiyası ilə əlaqədar
daha da inkiĢaf etməklə, yeni məzmun və məna kəsb edir (1, s. 86)‖.
Menecmentin digər funksiyası isə təĢkil və ya təĢkiletmədir. Bu funksiyaya planlaĢdırma funksiyasının davamı və ya onun icrası kimi də baxa bilərik. Çünki təĢkil funksiyası
əvvəldən hazırlanmıĢ planın icrasını, həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. ―Ġdarəetmə aparatı tərəfindən bu funksiyanın yerinə yetirilməsi istehsal heyətinin fəaliyyətinin məqsədəuyğun təĢkilinin təmin olunmasında öz əksini tapır. Ġdarəetmənin təĢkil funksiyası iqtisadi, mənəvi, inzibati təsir etmə yolu ilə həyata keçirilir. Burada iĢçinin öz əməyinin nəticəsinə görə maddi
həvəsləndirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. TəĢkil funksiyası sistemin bütün elementləri
arasında daimi və müvəqqəti əlaqələri müəyyən edir, onların fəaliyyətinin qaydalarını və Ģərtlərini müəyyənləĢdirir‖ (1, s.87). Belə demək mümkündürsə, planlaĢdırma mərhələsi əvvəlcədən idarəetmə heyəti tərəfindən həyata keçirilirdisə, təĢkiletmə mərhələsində istehsal heyəti
də rol oynayır. Ona görə də bu mərhələdə heyətin uğurlu fəaliyyətinin təĢkili üçün iĢçilərin
həvəsləndirilməsi məsələsi aktuallaĢır.
Menecmentin motivasiya funksiyası iĢçi heyətinin planlaĢdırılmıĢ iĢi görməyə təhrik
etmək məqsədi daĢıyır. Burada menecmentin müxtəlif alətləri ilə iĢçilər motivasiya olunur.
Nəzarət funksiyası isə menecmentin planlaĢdırma mərhələsində hazırlanmıĢ plan üzrə
fəaliyyətin icra olunmasını nəzarətdə saxlamaq məqsədi daĢıyır.
Menecmentin növbəti funksiyası tənzimləmə funksiyasıdır. ―Bu funksiya istehsal
prosesinin, plan tapĢırıqlarının və qəbul edilmiĢ digər qərarların yerinə yetirilməsində istifadə
edilərək, düzəliĢverici hərəkətlərin həyata keçirilməsi əsasında istehsal prosesinin ümumi
hissələri arasında yekdilliyin saxlanılmasını təmin edir‖ (1, s.90).
Menecmentin digər funksiyası olan rabitə və hesabat funksiyaları isə köməkçi rol
oynasa da, ümumilikdə menecment fəaliyyətinin səmərəli təĢkilində mühüm rol oynayır.
Menecmentin bu funksiyalarını media menecmentinə də aid edə bilərik. Menecment
fəaliyyətindən istifadə edən hər bir media qurumunda bu funksiyalar medianın xüsusiyyətləri
nəzərə alınaraq tətbiq olunur. Bu funksiyaların uğurlu tətbiqi isə professional menecerdən
asılıdır. ―Müasir mənada "menecer" bazar Ģəraitində fəaliyyət göstərən firmanın təsərrüfat
fəaliyyətinin konkret növləri üzrə qərar qəbul edilməsində müəyyən hüquqlara malik olub,
haqqı ödənilməklə daimi vəzifə tutan rəhbər və ya idarəedicidir‖ (1, s. 29) Menecer nəzarət
edən Ģəxsdir. O muzdlu iĢçi kimi fəaliyyət göstərir. Menecerlə rəhbər arasındakı əsas
fərqlərdən biri də budur. Menecerə qoyulan tələblər müxtəlif mənbələrdə fərqlidir. Belə ki,
bəzən menecerə qoyulan tələblər dedikdə daha çox onun texniki bilikləri, savadı və s. bu kimi
amillər nəzərdə tutulsa da, bəzən də menecerə qoyulan tələblərin daxildən gələn keyfiyyətlər270
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lə (uzaqgörənlik, liderlik və s.) əlqaləli olduğu qeyd olunur. Amma təbii ki, professional menecer bu xüsusiyyətləri birgə özündə daĢıyandır. Ġxtisasından asılı olmayaraq uğurlu menecer
ilk növbədə idarə etməyi, vəziyyətə nəzarət etməyi, ekstremal situasiyalarda düzgün qərar
verməyi bacarmalıdır.
Açıqladığımız bu funksiyalar, eləcə də menecerin vəzifələri ümumilikdə menecment anlayıĢına baxıĢın formalaĢmasını təmin edir. Media menecmenti haqqında fikirlərin formalaĢması haqqında onu qeyd edə bilərik ki, informasiya cəmiyyətinə keçid, informasiyanın dəyərli məhsula çevrilməsi, informasiya texnologiyalarının inkiĢafı, eləcə də informasiya mədəniyyəti anlayıĢının yaranması sadəcə media iĢçilərini deyil, sadə vətəndaĢları da bu sahəyə daxil etmiĢ oldu. Professionalların və qeyri-professionalların olduğu bu sahədə tələbatın yüksək,
təklif edilən məhsulların isə çox olduğu bir dönəmdə güclü rəqabət formalaĢır. Bu rəqabətdən
qalib çıxmağın yolu isə düĢünülmüĢ media idarəçiliyidir. Menecmentin funksiyalarında qeyd
olunduğu kimi, əvvəlcədən hər Ģeyin professional Ģəkildə planlaĢdırılması, daha sonra onun
təĢkili və bu prosesə nəzarət, nəticələrin təhlili, bütün bunlara peĢəkar menecerin baĢçılıq
etməsi uğurlu media qurumu deməkdir. Xüsusilə də, menecmentin marketinq funksiyasının
tətibiqi, yəni istehsal prosesinin əvvəlindən məhsulun istehlakçıya satılmasına qədər bütün
proseslərin idarə olunması, baĢqa sözlə desək, istehsal olunmuĢ məhsulun satılmasını təmin
etmək media qurumuna uğur gətirən əsas amillərdəndir.
Bu gün ölkəmiz üçün media menecmenti yeni anlayıĢdır. Artıq bu sahə ilə maraqlananlar, öz fəaliyyətində tətbiq edənlər və uğur qazananlar da mövcuddur. Bununla belə, media
menecmentinin dərindən və sistemli Ģəkildə öyrənilməsi və onun geniĢ tətbiqinin təmin
olunması ölkəmiz üçün aktualdır və önəmlidir.
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Н.Тагиева
Медиа-менеджмент как составная часть общего менеджмента
Резюме
В данной статье обсуждается понятие медиа-менеджмента, его роль в СМИ, функции и
принципы. В целом разъясняются значение, функции и принципы менеджмента, его связь с различными областями, а также его применение в средствах массовой информации. Следует отметить, что изучение менеджмента является важной наукой, играющей особую роль в развитии различных отраслей. Также говоря о развитии медии, важно коснуться и вопросы его управления. В
целом концепция медиа-менеджмента - понятие новое для нашей страны. В этой связи изучение
медиа-менеджмента важно для медиа-исследователей. В данной статье представлен общий обзор
медиа-менеджмента и рассмотрен как составная часть общего менеджмента.
Как известно, вопрос управления играет важную роль в развитии каждой области, а также
средств массовой информации. Для успешной деятельности, достижения ими своих целей и конкурентоспособности любой медиа-организации, необходимо профессиональное управление. Все
это отражено в медиа-менеджменте. Что касается организации этих вопросов, следует отметить,
что успешное управление зависит от профессионального менеджера. В данной статье описаны
требования к медиа-менеджеру, его обязанности, а также рассмотрены другие вопросы.
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N.Taghiyeva
Media management as a component of general management
Summary
This article deals with the concept of media management, its role in the media, its functions and
principles. In general, the meaning of management, its relationship with various fields, the functions
and principles of management are revealed and its application in the media is emphasized in the
article. It should be noted that it‘s important to study management as a science that plays a significant
role in the development of various fields. It is also important to touch upon the management of the
media when dealing with its development. In general, the concept of media management is new for
our country. In this regard, the study of media management is important for media researchers. This
article also provides an overview of media management and highlights it as a component of general
management.
As we know, the issue of management plays an important role in the development of any field,
as well as the media. Professional management is essential for a media organization to be successful,
to achieve its goals, and to be competitive. All these are reflected in the media management. As for the
organization of these issues, it should be noted that successful management depends on a professional
manager. This article deals with the requirements for a media manager, his responsibilities and other
issues.
Rəyçi: filol.e.d. V.Z.Əliyev
Redaksiyaya daxil olub: 16.02.2021
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Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

1 / 2021

Щюрмятли мцяллифляр!
«Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри» адлы али мяктяблярарасы елми мягаляляр
мяъмуясиндя чап олунмаг цчцн елми мягалялярин гябулуну давам етдирир. Мяъмуяйя дилчилик,
ядябиййатшцнаслыг, педагоэика, психолоэийа, фялсяфя вя иътимаи елмлярин актуал проблемляриня даир
мягаляляр дахил едилир.
Мягаляляр ашаьыдакы шяртлярля гябул едилир:

Мягаляляр Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя гябул едилир.

Мягалялярин щяъми 5 сящифядян аз олмамалыдыр.

Мягаляляр компцтердя йыьылмыш формада електрон дашыйыъыда тягдим едилмялидир (Word програмында, сящифянин юлчцляри – А4, шрифт 14, сятирлярарасы мясафя 1,5 интервал, саь вя солдан 2 см, йухары вя ашаьыдан 3 см.; Азярбайъан дилиндя мятнляр Тимес Неw Роман, Тимес-Латин, рус вя инэилис дилляриндя мятнляр Тимес Неw Роман шрифти иля).

Мягалялярдя истинад вя мянбялярин эюстярилмяси ваъибдир. Истинад вя мянбяляр бу гайдада
эюстярилир:
1. Ядябиййат сийащысы мятнин сонунда ялифба сырасы иля верилир.
2. Истинад олунан ядябиййат няшр олундуьу дилдя верилир.
3. Ядябиййатлар ААК-нын тялябляри ясасында эюстярилир:
Мяс.: Рящимов А.Н. Ана дилинин тядриси методикасы. Бакы: Мцтяръим, 1997.
Наьысойлу М.Н. Аббасгулу аьа Бакыхановун “Рийазцл-Гцдс” ясяри орижиналдыр,
йохса тяръцмя // «Мцтяръим» журналы, №1-2, 18 март 2003-ъц ил, с. 34-35.
4. Истинад олунмуш ядябиййатын нюмряси вя сящифяси мятнин ичиндя эюстярилир. Мяс.: (5, с. 112).





Məqalənin əvvəlində Azərbaycan, rus, ingilis dillərində 5-6 açar söz göstərilməlidir.
Мягалянин сонунда мягалянин йазылдыьы дилдян башга ики дилдя (Азярбайъан дилиндя йазылмыш
мягаляляря инэилис вя рус дилляриндя; мягаля рус дилиндя йазылыбса, Азярбайъан вя инэилис
дилляриндя, мягаля ingilis дилиндя йазылыбса, Азярбайъан вя рус дилляриндя) хцлася верилмялидир.
Мягалядя мцяллифин elmi dərəcəsi, електрон почт цнваны, ишлядийи тяшкилатын ады вя цнваны дягиг
эюстярилмялидир.
Мягаляляря бу сащя цзря елми дяряъяси олан мцтяхяссисин və ya мцвафиг елми мцяссисянин Елми
Шурасы rəy verməlidir.

Цнван: Бакы шящ., Рясул Рза кцч., 125/139b
тел.: 596 21 44
е-маил: мутаржим@маил.ру
Məcmuənin elektron variantı: www.mutercim.az
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